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زيادة الرسوم بقرار.. وتثبيت تعرفة الكهرباء
مرمي بندق

إلى حــد كبيــر تبلــورت األدوات القابلة 
للتطبيــق لتوفيــر الســيولة فــي صنــدوق 
االحتياطي العام، حيث ستعرض على مجلس 
الوزراء مقترحــات تنفيذ مرئياته لتخفيض 
ميزانية الدولة ١٠٪، وحتسني أدوات حتصيل 
الديــون احلكومية، وزيادة رســوم اخلدمات 
القائمة واجلهات احلكومية اجلاهزة للتطبيق 
واإليرادات املتوقعــة. وأكدت مصادر خاصة 
لـ «األنباء» أن زيادة رسوم اخلدمات القائمة 
جتوز بقرار، بشرط الرجوع إلى قانون الرسوم 
املعمول به لــدى كل جهة حكومية إذا رغبت 
أي منها في زيادة الرسوم، وال ميتد ذلك إلى 
تعرفة الكهرباء واملاء التي حتتاج إلى تعديل 
القانون واالنتهاء من تركيب العدادات الذكية 
في السكن االستثماري. وتابعت املصادر قائلة: 
إذا نص قانون الرســوم املطبق حاليا في أي 
من اجلهات احلكومية على أن الرسوم تطبق 
«وفقا للقانــون» فمعناها النظر إلى القانون 

ملعرفة هل ما طبق من رسوم مت وفقا للقانون، 
أم انه مازال هناك مجال لزيادة الرسوم وفقا 
للقانون نفسه املطبق؟. هذا، وكشفت املصادر 
عن أن ٨ مصادر لتوفير السيولة في صندوق 
االحتياطي العام ستكون أمام مجلس الوزراء 
منها إجراءات فورية مثل تخفيض الصرف من 
امليزانية بنسبة ١٠٪ ، وأكد قياديون بالوزارات 
فــي مختلــف القطاعــات انه يصعــب تنفيذ 
التخفيض بهذه النسبة، وترشيد دعوم الوقود 
وميزانية العالج باخلارج، وحتقيق التوازن 
فــي رواتب بعــض اجلهات، ومنهــا إجراءات 
حتتاج إلى تشــريعات، وهي: زيــادة تعرفة 
الكهرباء واملاء، وتعديالت قانون الدين العام 
وإقرار قانونني جديدين األول يتعلق بالسحب 
املقنن من صندوق احتياطي األجيال، والثاني 
مشروع قانون في شأن الصكوك احلكومية.

وعلمت «األنباء» أنه من املنتظر ان ترفع 
جلنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم تقريرا 
إلى مجلــس الوزراء حــول مرئياتها لضمان 

وصول الدعومات إلى مستحقيها.

٨ أدوات لتوفير السيولة في «االحتياطي».. وتقرير حول مرئيات وصول الدعم للمستحقني وحتقيق التوازن في الرواتب أمام مجلس الوزراء اليوم.. وصعوبة تخفيض ١٠٪ من امليزانية

«كتلة الـ ٦»: برامج وتشريعات ورقابة على احلكومة

املؤمتر لتوفير موارد وإيرادات 
غير نفطية، مشيرا إلى أن فكرة 
إقامته كانت موجودة من املجلس 
الســابق. مــن ناحيتــه، اعتبر 
النائب مهلهل املضف أن مطالب 
املواطنني للمجلس بتشريعات 
تلبي طموحهم تصطدم بحركة 
التنفيذية واجتاهاتها  السلطة 

إلى تشريعات قائمة. من جهته، 
أشاد النائب د.حمد روح الدين 
باملؤمتر الذي يعد األول من نوعه 
برملانيــا، معتبرا أن هذا املؤمتر 
يفتــرض أنه من عمل الســلطة 
التنفيذيــة إال أن غيــاب دور 
احلكومة هو الذي جعل النواب 

يتصدون لعقده.

التشريعية والتنفيذية، ومدى 
استعدادها للتعاون لتفعيل تلك 
التشريعات بشكل صحيح على 
أرض الواقع.  بدوره، أكد النائب 
عبداهللا املضف أن كل القضايا 
التي سيتم طرحها خالل املؤمتر 
ستترجم إلى قوانني وسيسعى 
النواب الستة بكل جهد لتحويلها 

أطلقوا مؤمتر«شركاء في اإلصالح والبناء»: «سنفرح عما قريب بعودة إخواننا املوجودين باخلارج»

من جهته، أكد النائب د.حســن 
جوهــر أن املؤمتر يســعى إلى 
فتح صفحة جديدة ومشــرقة، 
الشــعارات  أكبــر مــن  وأنــه 
وســيناقش قضايــا كثيرة في 
اإلسكان واالقتصاد والكثير من 
اإلصالحات. بدوره، أشاد النائب 
د. بدر املال باألفكار التي يتضمنها 

مهلهل املضف ود.بدر املال ومهند الساير ود.حسن جوهر وعبداهللا املضف ود.حمد روح الدين خالل افتتاح املؤمتر            (هاني الشمري)

سلطان العبدان

أطلقت «كتلة الـ ٦» البرملانية 
امس مؤمتر «شركاء في اإلصالح 
والبناء» على مسرح مجلس األمة 
ومبشــاركة النــواب د. حســن 
جوهر ومهند الســاير ومهلهل 
املضف وعبداهللا املضف ود.حمد 
روح الديــن ود. بدر املال. وأكد 
النائب مهند الساير أنه ال يوجد 
إصالح تشريعي من دون توفير 
بيئة سليمة لتطبيق القوانني، 
مضيفا أن النواب الستة ارتأوا 
تقدمي برامج وتشريعات، إضافة 
إلــى مراقبة احلكومــة لتمهيد 
الطريق للنهوض بالوطن، قائال 
«نحن نقدم املشاريع التنموية 
واالقتصاديـــة واإلسكانيــــة 
وســنكون حجــر األســاس في 
بناء املشروع اإلصالحي املقبل». 
وفي موضوع آخر، قال الساير 
«ســنفرح عمــا قريــب بعودة 
إخواننا املوجودين باخلارج». 

٤٠ - ٥٠ ألف دينار.. تعويض ذوي شهداء «كورونا»
مرمي بندق 

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» عن ان عدة مقترحات حتت الدراسة 
النهائية لصرف تعويضات ألسر العاملني في 
الصفوف األمامية واملســاندة املتوفني بســبب 
اجلائحة والذين اعتبرهم مجلس الوزراء «شهداء 

واجب». وقالــت إن التعويض يتراوح بني ٤٠ 
و٥٠ ألف دينار يصرف لذوي شهداء «كورونا»، 
وردا علــى ســؤال حول موعد حســم التجديد 
للوافدين ممن بلغوا ٦٠ عاما فما فوق، أجابت 
املصادر بأن ذلك يعود الى عدة مرئيات، الفتة 
إلى أن بعض القضايا التي حتمل أكثر من وجهة 
نظر تطرح على باب «ما يستجد من أعمال».
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ملشاهدة الڤيديو

تأجيل إجناز ٦٠ عمارة من السكن 
العمودي في «صباح األحمد السكنية» 

حتى فبراير من العام املقبل 
عادل الشنان

كشف التقرير الشهري للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
عن متديد فترة أعمال إجناز وإنشاء وصيانة ٢٠ عمارة من 
السكن العمودي تتضمن ٣٩٠ شقة في مدينة صباح األحمد 
الســكنية حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٢، حيث كان من املفترض أن 
يتــم االنتهاء منهــا في أكتوبر املقبل، إال ان نســبة اإلجناز 
الفعلية ألعمال املشروع بلغت فعليا   ٦٨٪ تقريبا حتى نهاية 

أغسطس املاضي. 
وكشف التقرير عن متديد أعمال إجناز وإنشاء وصيانة 
٤٠ عمارة من الســكن العمــودي بها ٧٢٠ شــقة، باإلضافة 
إلــى أعمال اخلدمات اخلاصة بجميــع العمارات بالضاحية 
االســتثمارية في املدينة حتى ٣١ يناير ٢٠٢٢ بســبب تأخر 
اإلجناز أيضا بعد ان كان من املفترض تسلمها في ١٠ يونيو 
املاضــي، وقد وصلت نســبة اإلجنــاز الفعلي حتــى نهاية 

أغسطس املاضي   ٧٩٫٣٢٪. 
وبــني التقرير أن أعمال إنشــاء وإجنــاز وصيانة طبقة 
اإلســفلت السطحية والبنود املرتبطة بها في القطاع B في 
العقد رقم ١٤٢٢ قد تأخرت، حيث بلغت نسبة اإلجناز الفعلية 
للمشروع   ٢١٫٥١٪، ومن املفترض ان تكون   ٣٧٫٨٢٪ وان يتم 

تسليم املشروع في يونيو املقبل.

طلبة املدارس األجنبية عادوا إلى مقاعد الدراسة 
بعد ١٨ شهرًا من االنقطاع بسبب «كورونا»

عبدالعزيز الفضلي

انقطــاع دام عامــا  بعــد 
ونصف العام بسبب جائحة 
كورونا، باشر طلبة املدارس 
األجنبية صباح أمس دوامهم 
بالعام الدراسي اجلديد وذلك 
وفق االشــتراطات الصحية، 
حيــث تفقــد وزيــر التربية 
د.علي املضف والوكيل د.علي 
اليعقوب وعدد من القيادات 
عددا من املدارس لالطمئنان 

على سير العمل فيها.
كمــا بدأ معلمو ومعلمات 
املرحلــة الثانويــة دوامهــم 
ليلحقوا بزمالئهم في رياض 
األطفال واالبتدائي واملتوسط 
الذيــن ســبقوهم  األســبوع 
املاضي، فيمــا أعلنت وزارة 
التربية أن عدد أعضاء الهيئة 
التعليمية في مدارس التعليم 
الثانويــة  العــام باملرحلــة 
التعليمية  املناطق  مبختلف 

يبلغ ١٦٨٩٢ معلما ومعلمة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ 
«األنباء»، ان بعض املدارس لم 
يصل معلموها إلى البالد، األمر 
الذي أدى إلى نقص في الهيئة 
التعليمية، مشيرة إلى ان هناك 
عددا كبيرا منهم اليزال عالقا.

انه  وتوقعــت املصــادر 
خــالل األســبوع اجلــاري 
سيتم حل املشكلة، متمنية 
ان يكون عاما دراسيا ناجحا 
ألبنائنــا الطلبــة وهيئاتنا 

التعليمية.

معلمو الثانوية باشروا أعمالهم.. ونقص أعداد املعلمني يؤّجل الدراسة مبدارس أجنبية

طلبة املدارس األجنبية عادوا مجددا إلى مقاعد الدراسة   (أحمد علي)

هذا، وأجلت بعض املدارس 
العــام  األجنبيــة انطالقــة 
الدراسي للطلبة ملدة أسبوع، 
على ان تستأنف األحد املقبل 
وذلك بســبب النقص الكبير 

التفاصيل ص٥في هيئاتها التعليمية.

التفاصيل ص١٦

 التفاصيل ص ١٦

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص ٨

أملانيا تنهي حقبة ميركل.. والشيت 
يشعل اجلدل بعد كشفه ورقته االنتخابية

عواصمـ  وكاالت: مع إغالق صناديق االقتراع أمس، تطوي أملانيا 
صفحة املرأة احلديدية املستشارة أجنيال ميركل وسط تساؤالت 
حول ما إذا كانت أملانيا ســتصبح أقل استقرارا بعدها. ودعي ٦٠ 
مليون أملاني لإلدالء بأصواتهم في انتخابات شهدت منافسة حامية 
بني االشتراكينيـ  الدميوقراطيني واحملافظني. وسجل االشتراكيون 
ـ الدميوقراطيون بزعامة وزير املال احلالي أوالف شولتز ونائب 
ميركل، تقدما طفيفا بحصولهم على ٢٥٪ من نوايا األصوات. وتخلل 
التصويت خطأ فادح من قبل زعيم ميني الوسط، الذي سعى إلبقاء 
املستشــارية في معســكر احملافظني بقيادة ميركل، ونسي ارمني 
الشــيت حجب بطاقة التصويت عن الكاميرات، وطواها بالعكس 
حيث ظهرت العالمتان اللتان وضعهما عليها، والتقطتها كاميرات 
املصورين قبل وضع البطاقة في صندوق االنتخابات. وشهد موقع 
تويتر نقاشــا حول ما إذا كانت الطريقة التي أدلى بها، صحيحة 

أم ال، وهو ما يعني إبطال صوته. 

مرشح «االحتاد املسيحي الدميوقراطي» ارمني الشيت يضع بطاقته االنتخابية 
في الصندوق وقد طواها بشكل معاكس   (رويترز)

16عربية وعاملية

تونس.. مظاهرتان مؤيدة ومعارضة للرئيس
تونس - وكاالت: شــهد 
شــارع «احلبيــب بورقيبة» 
وسط العاصمة تونس أمس 
مظاهرتــني نظمتــا وســط 
إجراءات أمنية مشددة إحداهما 
ألنصــار الرئيس التونســي 
قيس ســعيد الذين يؤيدون 
قراراتــه األخيــرة بتجميــد 

و«الشــعب يريــد إســقاط 
االنقالب». وفصلت الشرطة 
بــني هــؤالء والعشــرات من 
أنصار الرئيس الذين اعتبروا 
أعــده  ان «الدســتور هــذا 
اإلســالميون ودمــروا البالد 
بتشتيت السلطات». وأعلنوا 
تأييد سعيد ألنه «أعلن احلرب 

على طبقة سياسية فاسدة».
وينطبــق هذا االنقســام 
حــول قــرارات ســعيد على 
الساحة السياسية على أحزاب 
ترى فيها «تصحيحا للمسار» 
وأخرى تعتبرها «انقالبا» على 
الشرعية وعلى إرادة الشعب 

التونسي.

(أ.ف.پ) متظاهرون ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس   

البرملان وتعديل الدســتور، 
واألخــرى لرافضــني لهــذه 

اإلجراءات االستثنائية.
وجتمــع آالف لالحتجاج 
على اســتحواذ ســعيد على 
ســلطات احلكــم وتنديــدا 
بـ «االنقالب»، رافعني شعارات 
ثورة ٢٠١١ من قبيل «ارحل» 

ملشاهدة الڤيديو
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لن تكون ُمحدِّثا جيدا حتى تتعود اإلصغاء، 
هذا ما تعلمناه في الزمن اجلميل بعيدا عن هذا 
الزمن األغبر الذي زاد فيه الصخب والطناش 
(ورفع الچام) انها ضوضاء هذا العصر الذي 
غاب فيه املستمع وبقي املتحدث يحدِّث نفسه!

اإلصغاء اإلنساني فن يجمع اخللق الكرمي 
إلى الذوق الى احملبة الى الصبر اجلميل الى 

اإلصغاء باالهتمام دون غمضة عني!
اقرأ معي ما يقوله إيليا أبوماضي:

فـٌن القـول  بعـض  إن 
فنـا اإلصغـاء  فاجعـل 

يــــردُّ كاحلقـــل  تـــُك 
طنـــا للـزارع  الكيــل 

عزيزي القارئ في كل مكان وزمان يجعل 
معظم الناس اليوم أهمية اإلصغاء واالستماع 
خاصة في ظل هذه األحداث املتالحقة وأضف 
الى ذلك كل ما ســببته اجلائحة كوفيد- ١٩ 
للمجتمعات واإلنسانية فضال عن سرعة عجلة 
الزمان وغياب كما يقولون: بركة الوقت راحت!
ملاذا أكتب عن اإلصغاء اليوم لكم؟ ألننا 
نحن جيل احلشيمة املخضرمني الذين نعطي 
املتحدث حقه في القول وعدم مقاطعته؛ ألن 
هذا ما تعلمناه وهو وسيلتنا في كسب القلوب 
وترك االنطباع احلسن (عكس) كثير من هذا 
اجليــل الذي ميارس كثيرا من األحيان (قلة 
األدب) مع والديه او جمهور الشارع او في 
املوالت واألماكن العامة والوزارات لألسف!

لقد تعلمنا من الرواد أجدادنا وآبائنا ان 
أول أبواب العلم االستماع!

قال تعالى: (وإذا ُقرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم تُرحمون) األعراف ٢٠٤.

قال رسول اهللا ژ: «من رد عن عرض 
أخيه، رد اهللا عن وجهه النار يوم القيامة».

قال الشاعر:
وسمعك صن عن سماع القبيح

كصون اللسان عن النطق بِه
القبيــح فإنــك عنــد ســماع 

شريــــك لقائلــــه فانتـــِه

إن مــن يتحدث لــك، عليك ان تصغي 
بوجه باش طلق وتبسم له ليطمئن واحفظ 
ســر من يخاطبك وأوِف بالعهد، واعلم ان 
كتمان األسرار من جواهر األخالق، فكذلك 
ال خير في إنسان ال ميسك سر من حتدث 

إليه وأصغى!
٭ ومضة: اإلصغاء خلق غاب وصار أمرا 

معيبا في مجتمعاتنا نظرا النشغال اإلنسان، 
وأهميتــه تتجلى بوضوح من خالل الدور 
الذي يقدمه املنصت للمتحدث احملتاج له، 
واإلنصات يعني التعايش والتضامن وهو 
النصيحة  لهذا  املتحدث واملستمع،  شفرة 
لآلباء واألمهات انصتــوا لألبناء، وللزوج 
والزوجة بغية حتصني عالقاتكم بســياج 
الوصل والترابط، وإياكم والتجاهل والتظاهر 
نحو اآلخر، وليكن استماعكم إصغاء املتفهم 
املتعاطف املركز املتعمد لالستماع بعيدا عن 
التعاطف  الشرود وعدم  املقاطعة وإظهار 

واإلصغاء واالبتسامة في وجه املخاطب.

٭ آخر الكالم: أحيانا كثيرة يكون الشعر 
خير من يحمل رسالتك خاصة في اإلصغاء، 

اقرأ معي (لصفي الدين احللي) يقول:
اسمع مخاطبة اجلليس وال تكن

تتفهُم قبلما  بنطقك  عجال 
لم تعط مع أُذنيك نطقا واحدا

تتكلُم ما  لتسمع ضعف  إال 

٭ زبدة احلچي: يبقى الســؤال ما الفرق 
بني اإلنصات واالستماع؟

االستماع «اســتمع لي أستمع لك» أما 
اإلنصات فهو «السكوت» للمتحدث قصد 

االستماع!
يبقى عليكم أن تعلم ان اإلصغاءات ٣، هي:

- اإلصغاء الذاتي.
- اإلصغاء بني شخصني.

- اإلصغاء اجلماعي.
في احلياة مارســنا وواجهنا اإلصغاء 
العارض والتوجيهي والترفيهي والتقييمي، 
وعلينا دائما ان نفرق بني الصمت واإلصغاء 
حتى ال يتداخل اإلصغــاء بالصمت وأنت 
متارس صمت الغضب أو صمت اإلحباط 

او االستماع أو حتى صمت امللل.
كما عليك احلذر وأنت متارس اإلصغاء 
من ســطحية احلديث او فقدان الهدف او 
التشويش والشرود والالمباالة وعدم الصبر 
واالنتقاد وامللل وضعف الصوت ومحتوى 
احلديث واحلوار واألنانية بتجهيل اآلخر!

هناك شــفرة حتى حتــوز الرضا من 
ممارسة اإلنصات وهي شيفرة (قاب قوسني) 
من التفاهم اخلالق خطوة بخطوة، واعلم ان 
الفعال..  التواصل  الكامل نصف  اإلنصات 

اللهم هل بلَّغت، اللهم وفِّق!
في أمان اهللا..

ومضات

حلظة.. اصغ 
إليَّ واسمعني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

الهاجري: ٢٧٥ مسجدًا فقط مهيأة الستقبال املعاقني واملسنني

«تعاونية اجلهراء» تطلق مهرجان سبتمبر في األسواق املركزية

أسماء ٥٨ موظفًا في «الشؤون» مت نقلهم إلى «الرقابة التعاونية»
بشرى شعبان 

الوكيل املســاعد  كشــف 
املاليــة واإلدارية  للشــؤون 
باإلنابة بوزارة الشؤون صالح 
العجيــل أن الــوزارة قامــت 
بنقل خدمات عدد ٥٨ موظفا 
وموظفة من املنتدبني لشغل 
وظائــف الرقابــة التعاونية 
التخصصية من جهات عملهم 
املختلفــة للعمل لــدى إدارة 
الرقابة والتفتيش التعاوني 
بقطاع التعــاون، وذلك بعد 
دراســة أوضاعهم الوظيفية 
ومراعاة تعميم ديوان اخلدمة 
املدنية بشــأن النقل والندب 

وفيما يلي األسماء:

بشاير أحمد حسني العنزي٭ 
رمي مفرج مطر العتيبي٭ 
نورة جمال فرحان املبيلش٭ 
ثامر ناصر محمد املطيري٭ 
رشا عبدالهادي عطية صغير٭ 
سعود راشد سعود دسمان٭ 
منيرة خالد سالم السويلم٭ 
دانه حمد خليفة القصار٭ 
سارة ناصر حمد العمار٭ 
يوســف ٭  محمــد  ضحــي 

اخلميري
فاطمة محمد علي الدابي٭ 
فالح عبداهللا فالح اخلالدي٭ 
فهد عبداهللا جديع الضفيري٭ 
محمد يعقوب يوسف روح ٭ 

الدين
مرمي خالد أحمد املنصور٭ 

حمد عوض سمير حامد٭ 
رهف خالد سعد الشالح٭ 
فتوح عبداهللا محمد العلي٭ 
مبارك سالم زبن الصانع٭ 
محمــد ٭  يوســف  حليمــة 

الفيلكاوي
مرمي أحمد جاسم العوض٭ 
العنود فهد عوض الركلة٭ 
عبــد اللطيــف طــالل فهيد ٭ 

العازمي
فاطمــة يعقــوب يوســف ٭ 

االبراهيم
بشائر صنات سفر السميري٭ 
مبارك حمــود عبدالرحمن ٭ 

العصيمي
عبداهللا علي فياض العنزي٭ 
أحمد جعيالن على العازمي٭ 

حوراء درويش عباس أحمد٭ 
عايد سعد عايض الشمري٭ 
شهد علي ناصر الزايد٭ 
شوق خالد أحمد النصر اهللا٭ 
أحمد مرشد فالح العازمي٭ 
بندر تركي حميد ملوح٭ 
حماد فياض مشحن العنزي٭ 
طالل عبيد راشد أبو لبقة٭ 
هديبــان عبــداهللا دبيــان ٭ 

الرشيدي
أحمــد راشــد فالــح امليــع ٭ 

العازمي
جعفر فؤاد محمد البناي٭ 
مشعل أحمد مطلق املرجتي٭ 
سلمان مبارك مجبل السهلي٭ 
طامي صويان طامي الهاجري٭ 
شوق خالد سلطان املطيري٭ 

خالد علي ساير العتيبي٭ 
عائشة ناصر محمد املزيد٭ 
حوفان راشد ثالب الهاجري٭ 
شيماء جعفر بدر البالم٭ 
غديري سعد غدير القديري٭ 
نصار ناصر فهد املطيري٭ 
صقر زايد مطلق العنزي٭ 
عبد االلــه احلميدي عوض ٭ 

عايض مطر
حسني علي سعد املرجتى٭ 
سلطان شارخ داموك العازمي٭ 
سلمان عباس علي خاجة٭ 
علي فاضل أحمد الرامزي٭ 
مرزوق سعود مرزوق عقيل٭ 
علي بتاع خلف املطيري٭ 
يوسف سيف صالح املطيري٭ 

بشرى شعبان

ناشد رئيس مجلس إدارة 
النــادي الكويتــي الرياضــي 
للمعاقني شافي الهاجري وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عيسى الكندري ووكيل وزارة 
األوقاف فريد عمادي باالهتمام 
بجميع مساجد الكويت لتكون 
سهلة الوصول لعبادة اهللا من 
املعاقني وكبار السن، فمن غير 
املعقول وال املقبول أن يكون 

محمد راتب

أعلن رئيس جمعية اجلهراء 
التعاونية عيد الظفيري انطالق 
مهرجــان ســبتمبر ٢٠٢١ فــي 
ســوقي اجلهــراء والواحــة 
أمس األحــد ولغاية ٥ أكتوبر 
بالتعاون مع كبرى الشركات 
املــوردة لألصنــاف الغذائية 
واالســتهالكية، موضحــا أن 
املهرجان يشمل أكثر من ٢٥٠ 
صنفا مخفضا مــا بني غذائي 
واستهالكي بنسبة تخفيضات 

وتابــع: ونحن نوضح أن 
الكثير من املســاجد وعددها 
١٤٤٧ غيــر مهيــأة للمعاقني 
وكبار السن من وجود دورات 
مياه خاصة للمعاقني وكبار 
الســن وعدم وجــود ممرات 
بقياســات خاصــة لعبــور 
الكراسي املتحركة، وان هذه 
املساجد حتتوي على ساللم 
وعتبــات تعرقــل وصــول 
املعاقــني وكبار الســن ألداء 

فريضة الصالة.

على الســلع ســواء الغذائية 
أو االســتهالكية، موضحا أنه 
تتزامن مع املهرجان تخفيضات 
نوعية على اصناف مختارة في 
سوق اجلملة وبأسعار مناسبة 
مســتمرة لغاية ٣٠ ســبتمبر 
٢٠٢١. وفــي نهاية التصريح، 
شدد على أن اجلمعية مستمرة 
في تنظيم املهرجانات وتوفير 
اخلدمات التي يســتفيد منها 
املساهم أو املستهلك، الفتا إلى 
ان مجلس االدارة حريص على 
خدمة املساهمني بكل األصعدة.

٭ مبارك الكبير: ١٦١ مسجدا 
منها ٥٠ مســجدا فقط مهيأة 

للمعاقني وكبار السن.
٭ حولي: ٢٣٧ مسجدا منها ٢٤ 
مســجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.
٭ اجلهراء: ٢٦٨ مسجدا منها 
٥٠ مسجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.
٭ الفروانية: ٣١٩ مسجدا منها 
٧١ مسجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.

األصناف املشمولة في املهرجان 
أوال بأول بأماكنها املخصصة 
والطبليــات  األرفــف  فــي 
ليستفيد كل مرتادي اجلمعية 
من العــروض، مبينــا أنه مت 
اختيار الســلع بعنايــة تامة 
خاصة السلع سريعة الدوران 
التي يكــون عليهــا إقبال من 
املستهلكني واملساهمني. ودعا 
الظفيري جميع أهالي املنطقة 
من املســاهمني واملســتهلكني 
إلــى التســوق فــي املهرجان 
واالســتفادة من التخفيضات 

بنسبة ال تتعدى ١٦٪ من مساجد الكويت .. ونادي املعاقني قدم دراسة حولها وناشد وزير األوقاف االهتمام بهذا األمر

شافي الهاجري

عيد الظفيري

عدد مســاجد الكويــت ١٧٢٢ 
ويكون عــدد املســاجد الذي 
يسهل الوصول إليها من قبل 
املعاقني وكبار السن هو ٢٧٥ 
فقط بنسبة ١٦٪  فقط موزعة 

على النحو التالي:
٭ العاصمة: ٢٨٩ مسجدا منها 
١٩ مسجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.
٭ األحمدي: ٤٤٨ مسجدا منها 
٦١ مسجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.

تصل إلى ٦٠٪. وقال إن املهرجان 
يأتي ضمن سلسلة املهرجانات 
والعروضات املرســومة وفق 
اخلطة التسويقية طوال العام 
الهادفة لتخفيف األعباء املالية 
عن أهالي املنطقة واملساهمني 
مع احلرص على زيادة املبيعات 
واألربــاح، مؤكــدا أن جميــع 
السلع املشمولة في املهرجان 
متوافرة طــوال فترة العرض 

دون نقصان.
وأشار إلى أنه مت إبالغ كل 
مديري األسواق املركزية بتزويد 

ر تفتتح «الصفاء ٨»: يستهدف تنمية العوائد السنوية هيئة الُقصَّ

ليلى الشافعي

نائــب  رعايــة  حتــت 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير العدل ووزير الدولة 
النزاهــة  لشــؤون تعزيــز 
رئيــس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشؤون القصرعبداهللا 
الرومي، افتتحت الهيئة أحد 
مشــروعاتها االســتثمارية 
فــي مجــال العقــار. حضر 
حفل االفتتــاح نائب رئيس 
مجلــس إدارة الهيئة د.فؤاد 
العمر وعدد من أعضاء مجلس 

اإلدارة واملدير العام للهيئة 
باإلنابــة م.حمــد البرجــس 
الهيئة  وقياديــي ومديــري 
وممثلــي شــركات القطــاع 
اخلاص املتعاملة مع الهيئة.
العــام  املديــر  وأوضــح 
م.حمــد  للهيئــة  باإلنابــة 
البرجــس أن  عبداللطيــف 
املشــروع يعــد الثامــن في 
سلســلة مشروعات الصفاء 
للعقارات االستثمارية التي 
تأتــي فــي إطــار تنفيذ أحد 
محاور اخلطة االستثمارية 
للهيئــة والراميــة لتنميــة 

مــن  الســنوية  عوائدهــا 
مشروعاتها املتنوعة، مؤكدا 
علــى اســتمرار الهيئــة في 
تنفيذ العديد من املشروعات 
الدراســات  بعــد اســتيفاء 
واالشتراطات، وذلك بالتعاون 
مع املؤسسات املتخصصة في 
القطاع اخلاص في مجاالت 
االستشارات والتنفيذ واإلدارة 

وغيرها.
من جهتها، أشارت مدير 
اإلدارة الهندسية في الهيئة 
العامة لشؤون القصر م.رشا 
أمني إلى أن املشروع اجلديد 

مت تنفيذه بالتعاون مع عدد 
من اجلهات املتخصصة في 
القطاع اخلاص مبا يتوافق 
مــع االشــتراطات البنائيــة 
ووفــق أعلــى املواصفــات، 
حيث يضم وحدات متوسطة 
املساحة حتظى باهتمام من 
قبــل املســتأجرين، مؤكدة 
أن الهيئة جنحت في تنفيذ 
املشــروع رغــم التحديــات 
الوبائية التي واجهتها البالد 
خالل فترة التنفيذ، موجهة 
الشكر للعاملني في املشروع 
مع الهيئة واجلهات األخرى 

املتعاونة معها، السيما املكتب 
االستشاري ومقاول التنفيذ.

أسماء املكرمني:

م.رشا أمني٭ 
م.غادة الشرجي٭ 
م.أحمد املقدم٭ 
م.سعد العتيبي٭ 
م.مرمي الضامر٭ 
م.مي السالحي٭ 
م.نادية احلقان٭ 
م.ليان احلبيب٭ 
م.محمد السباعي٭ 
م.حسام الدين رزق٭ 

د.فؤاد العمر مع عدد من قياديي هيئة القصر وممثلي شركات القطاع اخلاص املتعاملة مع الهيئةد.فؤاد العمر يكرِّم م.سعود املهيني                          (متني غوزال)

«زكاة الفحيحيل»: ١١٤ دينارًا تكلفة إنارة 
املنزل في القرى الفقيرة ومخيمات الالجئني

الفحيحيل  تطرح زكاة 
النجاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية مشروع «إضاءتهم 
نور لنا» والذي تسعى من 
خالله إلى إيصــال اإلنارة 
للقــرى الفقيرة ومخيمات 
الالجئني والنازحني ولبيوت 
األيتــام وضعــاف الدخــل 
الشــرائح  وغيرهــم مــن 
املســتفيدة في العديد من 
الــدول الفقيــرة. وفي هذا 
الصــدد، قــال مديــر زكاة 
الفحيحيل إيهاب الدبوس: 

نطمــح من خالل هذا املشــروع اإلنســاني 
لتوفير احلياة الكرمية للمستفيدين وتخفيف 
معاناة األسر وترسيخ وتعزيز روح التكافل 
االجتماعي التي حث عليها الدين احلنيف.
وأوضــح الدبــوس أنــه من خــالل هذا 
املشروع نقوم بشراء لوحات تعمل بالطاقة 
الشمســية ومن خاللها يتــم توليد الطاقة 
الالزمــة والتي تكفي املنزل بالكامل، وذلك 

مــن أجل توفير حياة أكثر 
أمانا وصحة وإنتاجاً للفقراء 
الذين خلت منازلهم وقراهم 
من وسائل اإلنارة ويعيشون 
من غروب الشمس في ظالم 
دامس ويتعرضون لتحديات 

وصعوبات كثيرة،
الفتا الــى أن كثيرا من 
ســكان القــرى واملخيمات 
تعرضوا ملخاطر احليوانات 
املفترسة والتي تسببت في 
حوادث مؤملة وذلك بسبب 
عدم توافر اإلنارة الالزمة، 
مؤكدا أن هذا املشروع سيعمل على حمايتهم 
وتوفير سبل احلياة اآلدمية والكرمية لهم. 
وبني الدبوس أن تكلفة إنارة منزل بالكامل 
تبلغ ١١٤ دينارا كويتيا، واللمبة الواحدة تبلغ 
١ دينار، وباب التبرع متاح للجميع، داعيا 
أهل اخلير إلى دعم هذا املشروع اإلنساني 
املهم من خالل االتصال على ٩٠٠٢٨٣٤٣ أو 

زيارة مقر اللجنة في منطقة الفحيحيل.

جمعية النجاة أقامت مشروع «إضاءتهم نور لنا»

إيهاب الدبوس

«الوقف» وزعت احلقيبة  املدرسية على ٢٠٠ يتيم

ليلى الشافعي

أعلنت رئيسة اللجنة النسائية باجلمعية 
الكويتية للوقف اإلنســاني والتنمية منى 
سلمان بن عيســى عن قيام اجلمعية أول 
من امس بتوزيع احلقائب املدرســية على 
األيتــام داخل الكويــت بالتعاون مع فرق 
تطوعية نسائية «فريق إعمار وفريق ذخر 
التطوعي». وقالت بن عيسى انه مت تنفيذ 
مشــروع توزيع احلقائب املدرســية التي 
اســتفاد منها ٢٠٠ يتيم تكفلهم اجلمعية، 
وقد احتوت احلقيبة على قرطاسية كاملة 

مناســبة لكل مرحلة دراسية، مشيرة الى 
ان املشــروع يعد من املشــاريع املوسمية 
املهمة التي حترص على تنفيذها اجلمعية 
سنويا، وجاء تنفيذه بالتزامن مع بداية العام 
الدراسي اجلديد والذي يشهد بداية العودة 
مرة اخرى الى احلياة الدراسية الطبيعية 
بعد ان خفت حدة اإلجــراءات االحترازية 
التي كانت مفروضة العام املنصرم ملواجهة 
جائحة كورونا. ولفتت الى ان اجلمعية تدعم 
غير القادرين على الدراسة في جميع املراحل 
الدراسية، وذلك داخل الكويت وخارجها، 

إميانا منها بأهمية العلم.

جانب من عملية توزيع احلقائب

ملشاهدة الڤيديو

وزير الشؤون: ندب ٣ موظفني إلى املجلس األعلى لألسرة
بشرى شعبان

أصــدر وزيــر الشــؤون 
د.مشــعان العتيبي ٣ قرارات 
بندب موظفني باملجلس األعلى 
لألسرة، وقد حصلت «األنباء» 
على نسخة من هذه القرارات، 

وجاءت كما يلي:
ندب بتول عباس نقي من 
باحــث أول علــوم سياســية 
بإدارة األمــني العام للمجلس 
األعلى لألسرة للقيام بأعباء 
رئيس قســم العالقات العامة 

واإلعالم باإلدارة ذاتها.
ندب دالل الزامل من باحث 
أول اجتماعي باألمانة العامة 
للمجلس األعلى لألسرة للقيام 
بأعباء رئيس قسم التنسيق 

واملتابعة باألمانة ذاتها.
ندب فايز الديحاني للقيام 

نقل فاطمة ظاهر العنزي 
من رئيس قســم رعاية أســر 
الشــهداء واملفقوديــن بإدارة 
إلــى رئيس  مكتــب الوكيــل 
قسم السكرتارية بإدارة خدمة 

املواطن.
نقــل أنفــال وليــد املويل 

منسق معامالت بإدارة الرعاية 
األسرية للقيام بأعباء رئيس 
وحدة صباح األحمد االجتماعية 

قطاع (B) باإلدارة ذاتها.
ندب فيصــل التميمي من 
كبير اختصاصي قانوني بإدارة 
خدمة املواطــن للقيام بأعباء 
رئيس قسم شكاوى املواطنني 

باإلدارة ذاتها.
نــدب ســارة القطــان من 
رئيس قسم ضبط ومراجعة 
البيانات بإدارة الرعاية األسرية 
إلــى وظيفة مراقب تســجيل 

البيانات باإلدارة ذاتها.
ندب متزنــة املطيري من 
رئيــس قســم الرقابــة علــى 
اخلدمات إلى االجتماعية بإدارة 
الرقابة والتدقيق للقيام بأعباء 
مراقــب اخلدمــة االجتماعية 

باإلدارة ذاتها.

من رئيس قســم املســاعدات 
الطارئــة إلــى رئيــس قســم 
البحــوث االجتماعيــة بإدارة 
الرعاية األسرية قطاع التنمية 

االجتماعية.
نــدب تامــر املطيــري من 
اختصاصي قانون أول بإدارة 
الرعاية األســرية إلى رئيس 
قسم مساعدات القاصرين في 

باإلدارة ذاتها.
ندب ياسر مال اهللا أخصائي 
أول تغذيــة بــإدارة اخلدمات 
العامة للقيــام بأعباء رئيس 

قسم التغذية باإلدارة ذاتها.
ندب وليد عبد الهادي من 
كبير اختصاص نظم تطبيقية 
بإدارة احلاســب اآللي للقيام 
بأعبــاء رئيس قســم تطوير 
األنظمة اآللية باإلدارة ذاتها.

ندب العنود الرشيدي من 

وكيل الوزارة أصدر ٩ قرارات نقل وندب ملوظفني من مختلف القطاعات

عبدالعزيز شعيب د. مشعان العتيبي

بأعباء مدير مكتب األمني العام 
للمجلــس األعلــى لشــؤون 

األسرة.
هــذا، وأصدر وكيل وزارة 
الشــؤون عبدالعزيز شعيب 
قرارا بنــدب ونقل ٩ موظفني 

من إدارات الوزارة وهم:
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ولي العهد استقبل الغامن واخلالد 
و٣ وزراء ومحمد الصقر

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر السيف صباح امس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد 

جابر العلي ووزير الداخلية الشــيخ ثامر 
العلي.

كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة 

لشؤون تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.
واستقبل سمو ولي العهد رئيس غرفة 

جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال محمد الصقر

وزير اخلارجية بحث مع نظيره في سنغافورة 
املستجدات اإلقليمية والدولية

نيويــورك - (كونا): 
التقــى وزيــر اخلارجية 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
الشــيخ  الوزراء  مجلس 
د.أحمد ناصر احملمد مع 
وزير خارجية جمهورية 
الصديقــة  ســنغافورة 
فيفيــان باالكريشــنان، 
وذلك على هامش أعمال 
الدورة الـــ ٧٦ للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في 
نيويورك. ومت خالل اللقاء 
العالقات  مناقشة مجمل 

الكويتية - الســنغافورية وبحث ســبل 
تعزيزها وتوطيدها، باإلضافة الى التطرق 

إلى آخر املستجدات على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي.

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل لقائه نظيره السنغافوري

نائب رئيس «احلرس» استقبل عزام الصباح

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف نائــب رئيس احلرس الوطني في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، 
ســفيرنا لدى جمهورية إيطاليا الصديقة 

الشيخ عزام الصباح.

ورحب الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف نائب رئيس احلرس الوطني بالسفير، 
واستعرض معه عالقات التعاون بني الكويت 
وجمهوريــة إيطاليا الصديقة وســبل دفع 

التعاون في املجالني العسكري واألمني.

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال السفير الشيخ عزام الصباح

محافظ اجلهراء: أي جناح يتحقق في اململكة
جناح للكويت وللدول العربية واإلسالمية

تقــدم محافــظ اجلهراء 
احلجــرف  فــالح  ناصــر 
بالتهنئة واملباركة إلى مقام 
الشــريفني  خــادم احلرمني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وإلى سمو ولي العهد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع األمير محمد بن سلمان 
وإلى حكومة وشعب اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
وذلك مبناسبة اليوم الوطني 
احلادي والتسعني للمملكة، 
والذي يصادف ٢٣ سبتمبر 

اجلاري، 
وأكــد احلجــرف أن العالقــات األخويــة 
والروابط املتينة التي جتمع الكويت واململكة 
والشعبني الشقيقني مستمرة ومتطورة وتشهد 
مزيدا من التقدم واالزدهار بفضل حكمة قيادتي 
البلدين صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد وخادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان، حفظهم اهللا جميعا.

وأشــاد محافظ اجلهراء مبسيرة التطور 
والتقدم التي تشهدها اململكة في جميع املجاالت 
االقتصادية والعلميــة والصحية والثقافية 
وبتسارع عجلة التنمية وإجناز املشروعات 

التنموية الضخمة واملتميزة 
التــي تنعكــس إيجابا على 
املواطنني السعوديني  حياة 
ومبا يحقق آمال وطموحات 
الشــريفني  خــادم احلرمني 
وولي عهده، مشيرا إلى أن أي 
جناح يتحقق في اململكة هو 
جناح للكويت وجلميع دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
وكذلك للدول العربية والعالم 
اإلســالمي أجمــع باعتبــار 
اململكة الشقيقة األكبر لتلك 
الدول، مؤكدا وقوف الكويت 
الثابت واملبدئي إلى جانب األشــقاء ضد أي 
اعتداء آثم وكل مــا ميكن أن يعرض اململكة 

وأهلنا فيها للخطر.
واستذكر احلجرف الدور املشرف للمملكة 
ولألشقاء السعوديني في الوقوف إلى جانب 
احلق الكويتي أيــام الغزو العراقي واعتبار 
قضيــة الكويت هي قضية اململكة حتى كان 
التحرير من براثن االحتالل الغاشــم لبالدنا 
وكانت فرحتنا واحدة، وكذلك اليوم نشارك 
أشــقاءنا فرحتهم بالعيــد الوطني، ونتمنى 
مــن اهللا العلي القدير أن يــدمي على اململكة 
وقيادتها وشــعبها نعمة األمن واألمان وأن 
تشهد مزيدا من التقدم واالزدهار ملا فيه خير 

شعبها واملنطقة والعالم.

هنأ خادم احلرمني وولي عهده والشعب السعودي باليوم الوطني

ناصر احلجرف

األمير استقبل ولي العهد وأحمد العبداهللا
 ورئيسي السلطتني ووزيري الدفاع والعدل

اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصــر الســيف صباح امس 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد إثر عودته من 
املتحــدة األميركية  الواليات 
الصديقــة، وذلك بعد أن مثل 
ســموه بترؤس وفد الكويت 
في اجتماعات الدورة السادسة 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
كما اســتقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.

العامة  والســبعني للجمعية 
لــألمم املتحــدة والتي عقدت 

في مدينة نيويورك.
كما استقبل سموه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
واســتقبل ســموه نائــب 

صاحب السمو األمير مستقبال مرزوق الغامن

صاحب السمو خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد العبد اهللا

صاحب السمو مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد

السيف سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ورئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ أحمد 
العبــداهللا وذلــك مبناســبة 

تعيينه مبنصبه اجلديد.
واســتقبل ســموه ســمو 

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط: أمن الكويت 
ومنطقة اخلليج إستراتيجي وحيوي ألمن اململكة املتحدة

أكــدت  لنــدن - (كونــا): 
بريطانيا التزامها املطلق بأمن 
الكويت وجميع الدول الصديقة 
فــي منطقــة اخلليــج العربي 
باعتبارهــا منطقــة ذات بعــد 
استراتيجي وحيوي بالنسبة 

ألمن اململكة املتحدة.
وقال وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا جيمــس كليفرلي في 
مقابلة مع (كونا) ان «احلكومة 
البريطانيــة بقيــادة رئيــس 
الــوزراء بوريــس جونســون 
ترغب في التأكيد على التزامها 
بالعمل مع شركائها اخلليجيني 
من اجل ضمان امن واستقرار 

ورخاء املنطقة عامة».
وأضاف: «نحــن ملتزمون 
بالعمل مع الكويت بهدف ضمان 
امنهــا وســالمتها وهــذا بــكل 
تأكيد يبعث برســالة واضحة 
ومباشــرة مفادهــا أن اململكة 
املتحدة والكويت تقفان جنبا 
الى جنب في الدفاع عن أمنهما 

املشترك».
وذكر ان بريطانيا والكويت 
شريكان وصديقان قريبان من 
بعضهمــا منذ عقــود طويلة، 
حيث ان الكويت تعد من أقدم 
املستثمرين األجانب في لندن، 

يقل أهمية قائال ان «الهجمات 
في عصرنــا ال تتم عن طريق 
الدبابات واجليوش على األرض 
فقط وإمنا تتم كذلك عبر الفضاء 

السيبراني».
وأوضح ان بالده تنظر دائما 
الى جعــل عالقتها مع الكويت 
أكثــر متانة فــي كل اجلوانب 
وخاصة األمنية والعســكرية 
وأيضــا فــي مجــال التجــارة 
والصحة والتعليم، الفتا الى ان 
اجتماع جلنة التوجيه املشتركة 
الذي عقد األسبوع املاضي كان 

املجاعة واألمراض».
بريطانيــا  ان  وأضــاف 
ســتواصل العمل مع شركائها 
في املنطقة وعلى رأسهم اململكة 
الســعودية حملاولة  العربيــة 
إيجاد حل سلمي للصراع، داعيا 
احلوثيني إلى ضرورة التعاطي 
بجدية مع املفاوضات لوضع حد 
لهذا الصراع وتخليص الشعب 

اليمني من معاناته.
وعن امللف النووي اإليراني 
«وزيــرة  ان  كليفرلــي  قــال 
ليــز  البريطانيــة  اخلارجيــة 
تراس قابلت األسبوع املاضي 
في نيويورك على هامش أعمال 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
نظيرها اإليراني حســني أمير 
عبداللهيــان وأبلغته بوضوح 
بأننا مصممون على عدم حصول 
طهران على أسلحة نووية وانه 
من مصلحتهــا ان تكون دولة 
فاعلة في املنطقة ولكن سلمية».
وأعــرب عــن «اســتعداد 
بريطانيا للعمل مع اإليرانيني 
لنظهر لهم ان ضمان مستقبلهم 
ال يتأتــى مــن احلصــول على 
األســلحة النووية وسنتعامل 
معم إذا أظهروا التزامهم بالسلم 
وعــدم التدخــل في الشــؤون 

الداخلية لدول املنطقة».

فرصة مهمة لدفع هذه األجندة 
قدما.

وشــدد كليفرلــي فــي هذا 
اجلانــب على ان بــالده تثمن 
عاليا «الدور املهم» الذي تلعبه 
الكويت في املنطقة والسيما من 
خالل الوساطات وجهود التهدئة 
التي جنحت كثيرا في حتقيقها 
دعما لألمن واالستقرار اإلقليمي.

ولم يفوت الوزير البريطاني 
اختيار الكويت لرئاسة الدورة 
٦٥ للمؤمتــر الســنوي العــام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ليعــرب عــن ســعادة حكومة 
بالده بهذه املناسبة، مؤكدا ان 
االختيار يعكس املكانة والسمعة 
الطيبة التي تتمتع بها الكويت 
بوصفها وسيطا دوليا موثوقا 
بــه ولســعيها الــدؤوب حلل 
اخلالفات اإلقليمية والتحديات 

الدولية مبنطق احلوار.
وردا علــى ســؤال بشــأن 
الصراع في اليمن قال كليفرلي 
ان «قضيــة اليمــن تثير قلق 
وحزن اململكــة املتحدة ونحن 
نتباحث باســتمرار مع جميع 
شــركائنا الدوليــني مــن أجل 
إنهاء هــذا الصــراع ألن إعادة 
األمــن لهذا البلد ســيكون أهم 
عامل مساعد على وقف انتشار 

أكد أن اململكة املتحدة والكويت تقفان جنباً إلى جنب في الدفاع عن أمنهما املشترك

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشــرق األوسط وشمال أفريقيا في مقابلة 
مع وكالة األنباء الكويتية

مضيفا انه بعد حترير الكويت 
من الغزو أصبحت العالقة بني 

البلدين الصديقني أكثر قربا.
وأعــرب كليفرلــي في هذا 
الســياق عن ســعادته بعودة 
التدريبات العسكرية املشتركة 
بعد االتفاق على إجراء مترين 
(محارب الصحراء) العام املقبل 
الذي يعد أحــد أركان التعاون 

العسكري الثنائي.
وأشار إلى ان البلدين يعمالن 
أيضا على تطوير التعاون في 
مجال األمن الســبراني الذي ال 

سعداء بعودة التدريبات العسكرية املشتركة بعد االتفاق على إجراء مترين «محارب الصحراء» العام املقبل 

سفير الڤاتيكان: الكويت منارة نور وأمل لآلخرين في املنطقة
أكد ســفير الڤاتيــكان املطران 
يوجني مارتن نوجينت ان الكويت، 
بثقافتها النابضة باحلياة ومواردها 
الطبيعية الهائلة، تتمتع مبهمة أن 
تكون منارة نور وأمل لآلخرين في 
املنطقة وفي أجزاء أخرى من العالم 
الذين يعانون من التطرف وحروب 

الكراهية واإلقصاء االجتماعي.
الڤاتيكان، خالل  وقال ســفير 
كلمتــه في احتفــال معهــد املرأة 
الســالم  للتنمية والســالم بيوم 

العاملي، ان البابا فرانســيس دعا 
مؤخرا إلــى ثقافــة الرعاية التي 
تنطــوي علــى التــزام مشــترك 
وداعــم وشــامل حلمايــة كرامــة 
اجلميع وخيرهــم، أولئك منا في 
املجتمع الديبلوماســي يتحملون 
مسؤولية جدية لتعزيز املبادرات 
التــي تؤدي إلى الشــفاء وجتديد 
املواجهة بينما نشــق طريقنا في 

فترة ما بعد الوباء.
واضاف انه ميكن إيجاد الطريق 

إلى السالم عندما يجد الناس سالما 
داخليا في حياتهم، وفي صالتهم 
إلى اهللا في األماكن املقدســة مثل 
املساجد واملعابد والكنائس وعندما 
جنتمــع معــا كإخــوة وأخــوات، 

متحدون في إمياننا باهللا.
وقال ان التسامح يضمن مثل 
هذا السالم وسيكون شاهدا يوحد 
القلوب املنقسمة واملجرحة لتكون 
قادرة علــى االعتزاز بقيم األخوة 

اإلنسانية.

خالل مشاركته في احتفال معهد املرأة للتنمية والسالم بيوم السالم العاملي

املطران يوجني مارتن نوجينت

الشايع: نثّمن دور رجال الرقابة في احملافظة على بحر الكويت
قام وزير الدولة لشؤون 
الدولــة  البلديــة ووزيــر 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمرانــي شــايع الشــايع 
بجولــة تفقدية فــي جون 
الكويت وامليــاه اإلقليمية 
الكويتيــة لالطــالع علــى 
الوضــع الرقابــي والــدور 
العامة  اإلشــرافي للهيئــة 
الزراعة والثروة  لشــؤون 

السمكية.
وقالت «هيئة الزراعة»، 

في بيــان صحافي أول من 
أمس، ان اجلولة هدفت أيضا 
إلــى املرور على الســفينة 
«صباح» وهي نقطة ثابتة 
في منطقة الدوحة واملرور 
على بعض الصيادين داخل 
اجلــون للتأكد من ســالمة 
تراخيصهم وسالمة املعدات 

املستخدمة في الصيد.
وذكــر البيان أن الوزير 
الشايع مر كذلك خالل جولته 
علــى املناطق احملمية التي 

الكويــت وحمايــة البيئــة 
معرضني أرواحهم للخطر 
في مطارداتهم ملراكب الصيد 
املخالفة فــي عرض البحر 
حرصا على تطبيق القانون 
غيــر متهاونني في مالحقة 
منتهكي القانون ومخالفتهم.

ورافق الوزير الشايع في 
جولته نائــب املدير العام 
لشــؤون الثروة الســمكية 
بالهيئــة مــرزوق العازمي 

ورجال الرقابة البحرية.

تتكاثر فيها األسماك ومنها 
أسماك امليد بهدف االطالع 

على املخزون السمكي.
وأشــار إلــى أن الوزير 
اطمــأن علــى كل إجراءات 
العمل داخل الرقابة البحرية، 
مثنيا على الدور الذي يقوم 
به رجال الرقابة العاملون 
بقطــاع الثــروة الســمكية 

التابع للهيئة.
وأشــاد مبا يقومون به 
من دور للحفاظ على بحر 

أشار إلى دورهم في مطاردة مراكب الصيد املخالفة ومالحقة منتهكي القانون ومخالفتهم

شايع الشايع

ملشاهدة الڤيديو



محليات
االثنني ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١

04

Government of Nepal

Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

Department of Electricity Development

Budhi Ganga Hydropower Project
Invitation for Prequalification

(First Date of Publication: 14th September, 2021)

Beneficiary Name as per Bank: Budhi Ganga Hydropower Project
Beneficiary address: Naxal, Sano Gaucharan
Beneficiary Country: Nepal
Beneficiary City: Kathmandu
Name of Office: Budhi Ganga Hydropower Project
Office Code No. : 308013503
Office Account No. : 1000200010000
Revenue No (Rajaswa Shishak): 14229
Bank Name: Rastriya Banijya Bank Limited
Bank branch address: Baneshwor (142)
Bank Country: Nepal
Bank City: Kathmandu
Swift Code: RBBANPKA
Total Fees: 15000 Nepali Rupees or 135 US.$
Note: The application has to bear the bank charges for the transfer of fees.

Name of Project: Budhi Ganga Hydropower Project

Name of Contract: Lot 1 - Civil and Hydro-mechanical Works 

ICB No: BHP/ICB/LOT1-2021/22

IFP No: BHP/ICB/PQ/LOT1-2021/22

Name of the Development Partners: sandl Fund For Development and Kuwait Fund for Arab Economic Development

Loan No: SFD-Loan No.614/06 and KFAED-868

Deadlines for Application: 29
th 

October, 2021
1. Government of Nepal has received loans from the Saudi Fund for Development and Kuwait Fund for Arab Economic Development 

towards the cost of the Budhi Ganga Hydropower Project, and it intends to apply part of the proceeds of these loans for 
payments under the contract for Engineering, Procurement and Construction Works of Lot 1 - Civil and Hydro-mechanical Work 
of Budhi Ganga Hydropower Project (20 MW), Achham, This contract will be jointly Financed by GoN. Bidding will be governed 
by GoN/Development Partners eligibility rules and procedures.

2. The Budhi Ganga Hydropower Project intends to prequalify firms for the supply, construction, Installation, commissioning 
and testing of civil, structural and hydro-mechanical works for the headworks, waterways, powerhouse and ancillary 
structures of the Budhi Ganga Power Station in Achham District, all as referred to in the Project Description contained in 
the Prequalification document.

3. It is expected that invitations to bid will be made in November 26, 2021.
4. The works are based on FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects.  
5. Prequalification will beconducted following the criteria contained in the prequalification documents and is open to applicants 

from all countries.
6. The applicant shall inspect and or submit the application by visiting electronic procurement portal http//:www.bolpatra.gov.np 

of PPMO. The applicant shall deposit the fee of Nepalese Rupees 15000 (non-refundable) for prequalification document 
in the revenue account given below and the scanned copy of the bank deposit voucher shall be uploaded at the time of 
e-Application submission.

7.       Applications for prequalification should be submitted electronically through e-GP system www.bolpatra.gov.np/egp on or  
         before 29th October, 2021 11:59 hrs Nepal Standard Time.
8.      If the last date for purchase or submission of PQ document falls on public holiday the next consecutive working days 
         shall be applicable for both purchase and submission.
9.      Pre-submission meeting shall be held on 19th October, 2021 13:00 hrs at same venue of application opening.
10.    The applications will be opened in the presence of applicants› representatives who choose to attend on 29th October, 
         2021 13:00 hrs at venue below.
Budhi Ganga Hydropower Project,
4th Floor, Department of Electricity Development Building,
Naxal, Sano Gaucharan, Kathmandu, Nepal
Tel No: +977-1-453205, +977-1-4523206
Email: info@bhp-gov.np
Website: www.bhp.gov.np 

Cancellation of Invitation for Prequalification
Date of  Publication: 14th September, 2021

This is to notify to all the concerned that the entire PQ process of Engineering Procurement and Construction Works of LOTI-
Civil and Hydro-mechanical Works of Budhi Ganga Hydropower Project, BHP-ICB-LOTI-2020/21, published on The Rising 
Nepal on 20th January, 2021 has been cancelled due to technical reasons.

(زين عالم) ورود للمراجعني في يوم الصيدلي العاملي  

مندني: تقدمي االستشارات الدوائية في «الصدري» قريبًا
حنان عبداملعبود

أقــام قســم الصيدلــة 
مبستشــــفى الصــــــدري 
احتفاليــة مبناســبة اليوم 
العاملي للصيدلــي. وقالت 
رئيــس قســم الصيدلة في 
مستشفى األمراض الصدرية 
الصيدالنية هبة مندني ان 
االحتفــال بيــوم الصيدلي 
العاملي يقــام عامليا احتفاء 
بهذه املهنة اإلنسانية التي 
تقدم للبشرية خدمات جليلة 
رصدناها بشكل جلي خالل 
جائحة «كورونا» في العامني 
الســابقني، حيــث ســاهم 
الصيادلة بتقدمي اخلدمات 
الدوائيــة للمرضــى، الفتة 
إلى أن عمل الصيدلي يحمل 
الطابع اإلنساني في مهنته 
وهو محل ثقة عند اجلميع.
إن  مندنــي:  وأضافــت 
الفعالية التي نقيمها اليوم 
في مركــز هشــام عبداهللا 
الصقر للقلب حيث العيادات 
التخصصيــة مبستشــفى 
الصدري، وقــد اختير هذا 
العام طابع التدقيق الدوائي 
ليكون هدفا له، حيث نقوم 
بتعريف وإرشــاد املرضى 
خــالل زيارتهــم للمركــز 
علــى أدويتهــم مــع تقدمي 
التفاعــل  معلومــات عــن 
الدوائــي والتداخل الدوائي 

خالل االحتفال بيوم الصيدلي العاملي حتت شعار «الصيدلة محل ثقة دائماً لصحتك»

«سالمتك تهمنا»الصيدالنية هبة مندني

االحتفال بيوم الصيدلي العاملي في مركز هشام الصقر للقلب

الصيدالنية نور الصفار

وكذلك دواعي االســتعمال، 
املثلى  وتعريفهم بالطــرق 
لتعاطي األدوية، باإلضافة 
الــى توزيــع قصــص على 
األطفال للحث على القراءة 
ومضمونها يتناول االلتزام 

بالدواء وفوائده.
الصيدالنيــة  وبينــت 
مندني أن قصة «دواء أحمد» 
والتي يتم اهداؤها لألطفال 
هي من تأليفها وهي حتمل 
طابعا علميا حــول كيفية 
ســير الداء داخل اجلســم، 
وأهمية التزام الطفل بتعاطي 
الدواء املوصوف له، خاصة 

أن غالبية األطفال يرفضون 
تنــاول األدويــة بســبب 
الطعم غير املقبول أحيانا 
أو صعوبتــه، وتخوفهــم 
في بعض األحيــان، وهذه 
القصــة حتبــب الطفل في 
القراءة وتعزز لديه مفاهيم 
بالــدواء،  علميــة خاصــة 
والقصة كانت مشاركة مع 
كلية الصيدلــة في جامعة 
الكويت، وجاءت ضمن حملة 
ضــد التســمم الدوائي الال 
مقصود لألطفال. وكشفت 
عن أن هناك خدمة ســيتم 
تدشينها للمرضى وستكون 

عبارة عن تقدمي االستشارات 
الدوائيــة في مــكان خاص 
داخل الصيدلية، الفتة إلى 
قيــام العاملــني فــي قطاع 
الصيدلة بعملهم على أكمل 
وجه، مؤكدة أن هناك زيارات 
يقوم بها الصيادلة للمرضى 
املنومــني باألجنحة لتقدمي 
االستشــارات الدوائية لهم 

«الصيدلة االكلينيكية»
مـــن جانبهــــا، قالـــت 
الصيدالنيــة نــور الصفار 
«نحتفــل بيــوم الصيدلي 
العاملي من كل عام في ٢٥ من 
سبتمبر، وجاء احتفالنا هذا 

العام حتت شعار»الصيدلة 
محل ثقــة دائما لصحتك»، 
مبينة ان الفعالية مت تنظيمها 
لتعزيز دور الصيدلي وبيان 
أهميتــه، وان له دورا بارزا 
في مراجعة وتدقيق األدوية 
من حيث طريقة االستخدام 
ودواعي االستعمال واحلد 
مــن اآلثــار اجلانبية لتكن 
ثقتك بالصيدلي كونه يتميز 
بعمله اإلنســاني، مشــيرة 
إلى متتع الصيادلة عموما 
بثقة املرضى واملراجعني ملا 
يقدمونه من نصائح دوائية 

وحسن تعامل معهم.

الصفـار: الصيدالنـي يحمـل طابعـًا إنسـانيًا فـي مهنتـه وهـو محـل ثقـة اجلميع

«الصحة»: تطعيم الفئات املستحقة 
لـ «اجلرعة الثالثة» .. وحصر «طريحي الفراش»

عبدالكرمي العبداهللا

بــدأت وزارة الصحة 
بإرسال رســائل نصية 
لتلقي اجلرعة «الثالثة» 
للفئــــات املستحقــــة، 
وهم مــن تزيد أعمارهم 
على ٦٠ ســنة، والفئات 
األكثر عرضــة لإلصابة 
(العاملــون فــي املجال 
الصحــي)، فضــال عــن 
فئة ذوي أمراض نقص 
املناعــة، وبــدأ تلقيهــم 
اجلرعــة الثالثة اعتبارا 

من أمس األحد.
املتحــــدث  وأعلــــن 

الرسمي باســم وزارة الصحة د.عبداهللا 
الســند عن بدء إعطاء تطعيم اإلنفلونزا 
املوسمية بالتوازي مع تقدمي اجلرعة الثالثة 
التنشيطية من لقاح «كوفيد-١٩» للفئات 
املشمولة بهذه اجلرعة في املرحلة احلالية.

وأوضــح د.الســند أن إعطــاء جرعة 
اإلنفلونزا املوسمية بالتوازي مع اجلرعة 
التنشــيطية يأتي حماية وتســهيال على 
الفئات الثالث املستهدفة في املرحلة احلالية، 
والتي حتمل بعض عوامل اخلطورة، على 
أن يتم توفير لقاح اإلنفلونزا املوســمية 
فــي املراكــز املختلفــة لبقيــة الفئات من 
املواطنني واملقيمــني خالل األيام القادمة، 

متمنيا للجميع الصحة والعافية.
بدورهــا، أعلنت مدير االدارة املركزية 
للرعاية الصحية االولية ورئيس وحدات 

التطعيــم امليدانــي د.دينــا الضبيب عن 
التواصــل مع طريحي الفراش ممن تلقوا 
اجلرعة الثانية ومضى على تلقيهم لها ٦ 

أشهر ملنحهم اجلرعة الثالثة.
وبينت د.الضبيب أن التواصل معهم 
سيكون عبر الهاتف من قبل فريق طريحي 
الفراش، مشيرة إلى انه مت حصر جميع 
طريحــي الفــراش مســتحقي اجلرعــة 
الثالثة البالغهم مبوعدها وتطعيمهم عبر 
فريق طريحي الفراش الذي ســيزورهم 
فــي منازلهم العطائهــم اجلرعة. ودعت 
د.الضبيــب طريحي الفــراش من الذين 
لم يتلقوا التطعيمات إلى التسجيل عبر 
منصة التطعيم من خالل خانة «طريحي 
الفــراش» للتواصــل معهــم واعطائهــم 

اجلرعات املستحقة.

ملن تلقوا اجلرعة الثانية ومضى عليها ٦ أشهر

د.دينا الضبيب د.عبداهللا السند

العجمي لـ «األنباء»: «النسيم الصحي»
يعود لتقدمي خدماته للمراجعني مساء

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن مديــر منطقــة 
اجلهراء الصحية د.محمد 
عويضة العجمي عن عودة 
عمل مركز النسيم الصحي 
في الفترة املسائية لتقدمي 
اخلدمات الطبية للمراجعني 
بعد أن كان يعمل في الفترة 
الصباحية فقط لتخصيص 
املركز للتطعيم ضد كوفيد 

.١٩-
وذكــر د.العجمــي في 

تصريــح لـ «األنبــاء» أن مركز النســيم 
الصحي ســيعمل في الفترتني الصباحية 
واملسائية، حيث سيعمل في الصباح من 

الســاعة ٧ حتــى ٢ ظهرا، 
والفتــرة املســائية مــن 
الســاعة ٢ ظهــرا حتى ٩ 

مساء.
وبــني د.العجمــي أن 
مركز التطعيــم في مركز 
النســيم الصحــي مــازال 
مســتمرا بعمله من حيث 
استقبال املراجعني لتلقي 
اللقاح، إال ان ذلك سيكون 
في الفترة املســائية فقط 
من الساعة ٣ عصرا حتى 
٩ مساء، داعيا إلى استمرار 
االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية 
حتــى انتهــاء هذه اجلائحة بشــكل كلي، 

متمنيا السالمة والعافية للجميع.

استمرار التطعيم في مركز النسيم من الساعة ٣ عصرًا حتى ٩ مساًء

د.محمد عويضة العجمي

مركز النسيم

تطعيم اإلنفلونزا املوسمية للفئات التي تتلقى جرعة لقاح «كورونا» التنشيطية

ملشاهدة الڤيديو

افتتاح آخر منحدرين 
في شارع جمال 
عبدالناصر اليوم

عاطف رمضان

العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
للطرق والنقل البري تعتزم 
افتتاح آخــر منحدرين ارقام 
NRG وNRK فــي مشــروع 
جمــال عبدالناصــر رقــم (ه 
ط - ١٦٧) عند تقاطع طريق 
الغزالي للقادمني من جســر 
الشــيخ جابر األحمد باجتاه 
العاصمــة، وكذلــك للقادمني 
مــن جليب الشــيوخ باجتاه 
العاصمة، وذلك بعد منتصف 

ليل اليوم االثنني.
ولفتت الهيئة الى ان هذا 
االفتتاح يعد جزءا من سلسلة 
افتتاحــات مرحلية متت في 
املشروع ويعتبر آخر افتتاح 
مرحلي في املشروع، ومت ذلك 
بعد التنسيق مع ادارة هندسة 
املرور، ويعتبر مشروع تطوير 
شارع جمال عبدالناصر بذلك 

قد مت افتتاحه بشكل كامل.

عبدالرحمن أحمد 
من حفظة القرآن

أمت عبدالرحمن أحمد سيد 
أحمد علي حفظ القرآن الكرمي 
من خالل الدروس املنتظمة التي 
كان يتابعها وباجتهاده وحرص 
املشــايخ على تعليمه احلفظ 
والتجويد بالطريقة السليمة، 
وكان عبدالرحمــن مثــاال في 
تطبيق قول الرســول الكرمي 
ژ «خيركــم من تعلم القرآن 
وعلمــه». وتلقى عبدالرحمن 
املباركــة والتهانــي من األهل 
واألصدقــاء الذيــن شــاركوه 
فرحتــه ومتنوا له اســتمرار 
التميز بحفــظ القرآن الكرمي، 
وأن يتابــع تفوقه الدراســي 
ويكون دومــا مثاال في طاعة 
اهللا ووالديه ومتيزه الدراسي.
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طلبة املدارس األجنبية دّشنوا العام الدراسي بعد انقطاع ١٨ شهرًا

عبدالعزيز الفضلي

املــدارس  طلبــة  باشــر 
األجنبية صباح أمس دوامهم 
في العــام الدراســي اجلديد 
بعد انقطاع دام عاما ونصف 
العام بسبب جائحة كورونا 
وذلك حسب اخلطة الدراسية 
املوضوعة «نظــام والتزام» 
ووفقا لالشتراطات الصحية 
التــي أوصت بها الســلطات 
الطبيــة فــي البــالد، كما بدأ 
معلمــو ومعلمــات املرحلــة 
الثانويــة دوامهــم ليلحقــوا 
بزمالئهم في رياض االطفال 
واالبتدائي واملتوسط والذين 
سبقوهم في االسبوع املاضي.
ومبناسبة انطالق الدوام 
الرســمي أمــس فــي بعــض 
التعليــم اخلــاص  مــدارس 
(املدارس األجنبية)، قام عدد 
من القيــادات التربوية وفي 
مقدمتهم الوزير د.علي املضف 
والوكيــل د.علــي اليعقــوب 
بجوالت تفقدية على عدد من 
املدارس لالطمئنان على سير 

العمل فيها. 
وزارة  وأعلنــت  هــذا، 
التربية أن عدد أعضاء الهيئة 
التعليمية في مدارس التعليم 
الثانويــة  العــام باملرحلــة 
مبختلــف املناطق التعليمية 
يبلــغ ١٦٨٩٢ (الذكــور ٧٨٨٢ 
واإلنــاث ١١٠١٠)، منهم ٣٣٥٤ 
يعملون في منطقة العاصمة 
التعليميــة، و٢٣٥٣ معلمــا 
ومعلمــة في منطقــة حولي 
التعليميــة، أما العاملون في 
منطقــة الفروانية التعليمية 
فيبلغ عددهم ٣٤٠٨ معلمني، 
و٤٢٩٣ معلمــا ومعلمــة في 
منطقــة األحمدي التعليمية، 
و٢٧٤٨ معلمــا ومعلمــة  في 
التعليمية،  منطقة اجلهــراء 
باإلضافة إلى ٢٢٠٣ في منطقة 
مبارك الكبير التعليمية، و٣٤١ 
في إدارة التعليم الديني، و١٩٢ 
معلما ومعلمة في إدارة التربية 

اخلاصة.

مالحظات ظهرت فــي اليوم 
األول سنأخذها بعني االعتبار 
ونحــاول جتنبهــا وتفاديها 
الحقــا، الفتة إلــى ان االمور 
تســير على افضــل ما يكون 
وسنتجاوز هذه املرحلة بإذن 
اهللا ونبدأ مرحلة اعداد الطالب 
وتعويض ما فاته من الدراسة 
والتركيــز اكثر على املهارات 
التي فقدها في الفترة السابقة.
الــدوام فــي  ان  وبينــت 
املدرسة يومي جلميع الطلبة 
وذلك بعد مــا فتحنا فصوال 
جديدة، مع االلتزام بتعليمات 
وزارة التربية التي توصي بأال 
يتجاوز عدد الطلبة في الفصل 
الواحد ٢٠ طالبا، مشيدة في 
الوقت نفسه بتعاون اولياء 
االمور معنا في هذا اجلانب.

بغيــر  يتعلــق  وفيمــا 
احملصنــني، ذكرت الغامن انه 
يتطلب منهم اجراء مســحة 
اسبوعية لدخول املدرسة وهذا 
هو االجــراء املتبع بناء على 
تعليمات وزارة الصحة، مؤكدة 
التزامنا باجراءات وتعليمات 
الســلطات الطبية في البالد 
التي القت تفهما والتزاما ايضا 

من اولياء االمور.
تأجيل الدراسة ببعض املدارس

إلــى ذلــك، أجلــت بعض 
املــدارس االجنبيــة انطالقة 
العــام الدراســي للطلبة ملدة 
اسبوع على ان تستأنف االحد 
املقبل وذلك بســبب النقص 

شعارنا جميعا فيه «انطالقة 
وعلينــا  التفــوق»،  نحــو 
جميعا مراعــاة كل اجلوانب 
االحترازية، متمنيا ان تكون 
سنة دراســية جديدة مليئة 

بالعلم والعمل واألمل.
من جهته،  أكد مدير ثانوية 
سعيد بن عامر بنني التابعة 
التعليمية  ملنطقة األحمــدي 
ســالم الشــمري أنه مت البدء 
الدراســي اجلديــد  بالعــام 
٢٠٢٢/٢٠٢١ للهيئتني التعليمية 
واإلدارية، حيــث مت تطبيق 
جميع االشتراطات واللوائح 
الصحية املتبعة والتي أوصت 
بهــا وزارة التربية والتحقق 
مــن حالــة التحصــني ضــد 
«كوفيد-١٩» بالنسبة للمعلمني 
واإلداريني، وبضرورة إحضار 
شهادة فحص PCR للمعلمني 
واإلداريــني الذين لــم يتلقوا 
لقــاح «كوفيــد-١٩» والذين 
حصلوا علــى جرعة واحدة 

من اللقاح.
بدورها، استعدت ثانوية 
فارعة بنت أبي الصلت للبنات 
والتابعــة ملنطقــة مبــارك 
الكبير التعليمية الســتقبال 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١،  العام 
وتضافرت جهود فريق التدخل 
السريع واملعد مسبقا من قبل 
إدارة املدرســة مــن معلمات 

وإداريات.
 وذكــرت مديرة املدرســة 
مشاعل العنزي أنه مت جتهيز 
الفحــص  املدرســة بنقــاط 
احلراريــة للكشــف عــن أي 
حــاالت ـ ال ســمح اهللا ـ كما 
يتــم تســليم شــهادة إثبات 
يومية خللو الفاحص من أي 
أعراض مرضية ملنع تفشــي 
ڤيروس كورونا، كما مت التأكد 
من جاهزية عيادة املدرســة 
وغــرف العــزل وامللصقــات 
املكتوب عليها بنــود التقيد 
باالشتراطات الصحية، فضال 
عن توفيــر كل مــا يلزم من 
معقمــات وكمامــات وأجهزة 

الفحص احلرارية.

الكبير في هيئاتها التعليمية.
وكشــفت مصادر مطلعة 
لـــ «األنبــاء» عــن ان بعض 
املــدارس لم يصــل معلموها 
إلى البالد، االمر الذي ادى إلى 
نقص فــي الهيئة التعليمية، 
مشيرة إلى ان هناك عدد كبير 

منهم الزال عالقا.
وتوقعت املصادر انه خالل 
االســبوع اجلاري سيتم حل 
املشكلة، متمنية ان يكون عاما 
دراسيا ناجحا ألبنائنا الطلبة 

وهيئاتنا التعليمية.
وحــول عــودة معلمــي 
املرحلة الثانوية واالستعداد 
للعام الدراســي اجلديد، قال 
مديــر ثانويــة عبداللطيــف 
ثنيان الغامن للبنني حســني 
أحمد جمعة لـــ «األنباء» ان 
اجلائحــة عصفــت بالعالــم 
أجمع وتداعيات هــذا الوباء 
النواحي االقتصادية  شملت 
واالجتماعيــة والتعليميــة، 
ولعــل أســوأها أن ســلبت 
املدارس من أرواحها كما تسلب 
اجلــذور من أرضها، مشــيرا 
إلى انــه دائما تولــد األفراح 
من رحم األحزان واآلمال من 
حتــت براكني اليأس، فها هي 
اجلائحة بفضل من اهللا بدأت 
تلفظ أنفاسها األخيرة وبدأت 
تلــوح في األفــق بداية العام 

الدراسي اجلديد.
انــه فــي هــذا  وأضــاف 
العــام الــذي ســيزداد جماال 
بعودة ابنائنــا الطلبة ليكن 

١٦٨٩٢ معلماً ومعلمة حلقوا بزمالئهم مع بداية العام الدراسي

التزام باالشتراطات الصحية

الطلبة والطالبات على مقاعد الدراسة مرة أخرى في عام دراسي جديد

فرحة الطالبة تاليا سرحان بالعودة إلى املدرسةطالبات إحدى املدارس األجنبية في أول أيام الدراسة  (أحمد علي)

 وهنــأت الــوزارة أعضاء 
الهيئتني التعليمية واإلدارية 
وأوليــاء األمــور والطــالب 
والطالبات بالعودة رسميا إلى 
املدارس، مؤكدة حرصها على 
أمن وسالمة اجلميع وتوفير 
وتوافر البيئة املالئمة للدوام 

املدرسي.
املدارس األجنبية

وحول عودة الدراسة إلى 
املدارس االجنبية، قالت مديرة 
البكالوريا األمريكية  مدرسة 
أريــج الغامن فــي تصريح لـ 
«األنبــاء»: اننــا ســعداء جدا 
بعودة ابنائنــا الطلبة ملقاعد 
الدراسة ومتشوقون لرؤيتهم 
بيننا، مشيرة إلى ان االمر لم 
يكن سهال، خاصة ان الطلبة 
غابــوا عن التعليــم النظامي 
لفترة تزيد على سنة ونصف 
السنة، لذلك توقعاتنا بأن تكون 
هنــاك الكثير مــن التحديات 
ولكننا مستعدون ملواجهتها. 
واوضحت ان اليوم االول مر 
بسالســة وهللا احلمد وكانت 
هناك بعض االمور البسيطة 
آللية العمل منها ابراز شهادة 
تطعيم او الـــ PCR وتعاملنا 
مع هذا املوضوع بسرعة وبكل 
مهنية، مشيرة إلى أنه ال يوجد 
مــا يدعو الى القلــق واالمور 
تســير على ما يرام وبدورنا 
نتابع الطلبة من اللحظة االولى 

حتى آخر الدوام.
الغــامن ان اي  واضافــت 

معلمو الثانوية باشروا أعمالهم.. والنقص في عدد املعلمني يؤجل الدراسة ببعض املدارس األجنبية أسبوعًا
الغامن لـ «األنباء»: الدوام في املدرسة يومي جلميع الطلبة وملتزمون بتعليمات «الصحة» ومسحة أسبوعية لغير املطعمني

مشاعل العنزيحسني جمعةأريج الغامن

فرحة بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد طول انقطاع

«املهندسني»: قادرون على سّد العجز
 في بعض تخصصات «التربية»

.. و«املعلمني»: نساند أي خطوة ايجابية

الطامي لتخصيص مقاعد «طيران» للطلبة

عبدالعزيز الفضلي

تفاعــال مــع ما نشــرته 
«األنباء» حول موافقة وزارة 
التربيــة على قبول عدد من 
املهندســني للعمل كمعلمني 
ولكن بشروط ستبحثها مع 
جمعية املهندسني الكويتية، 
رحبــت جمعية املهندســني 
التربيــة  وزارة  مبوافقــة 
علــى مبادرتها لالســتعانة 
باملهندسني الكويتيني الراغبني 
في العمل في مهنة التدريس، 

مؤكدة استعدادها لتنفيذ هذه املبادرة بالتعاون 
مع اجلهة املعنية في الوزارة.

وأوضح رئيس اجلمعية م.فيصل العتل 
أن اجلمعية لديها االستعداد الكامل للتعاون 
مع وزارة التربية وديوان اخلدمة املدنية أو 
أي جهــة أخرى لتنفيذ هذه املبادرة، مؤكدا 
أن الرؤية واضحة لدى اجلمعية لتنفيذها 
بالتعاون مع اجلهات الرسمية، مشيرا الى 
ان اجلمعية صاحبة املبادرة ولديها تواصل 

مباشر مع أغلب املهندسني 
الراغبني فــي العمل مبهنة 
التدريــس. وأضاف العتل: 
ان املبــادرة تهدف إلى دعم 
العمل احلكومي أوال وتوفير 
الكــوادر املهنيــة الكويتية 
ملختلــف قطاعــات العمل، 
مضيفــا كما أننا نهدف إلى 
خلق مجاالت أوســع لعمل 
الذيــن ينتظرون  الزمــالء 
فتــرات طويلة فــي قوائم 
التوظيف ومنهم الذين أبدوا 
رغبــة كبيرة فــي تدريس 
بعــض التخصصات العلميــة التي تعاني 

نقصا في كوادرها وزارة التربية.
وأكد أن املهندسني قادرون على سد العجز 
في بعض التخصصات العلمية املطلوبة لدى 
وزارة التربية مثل العلوم والفيزياء والكيمياء 
والرياضيات، مشيرا الى ان مقترح اجلمعية 
يتضمن دورة تأهيل للمهندســني بالتعاون 
مــع جامعــة الكويت أو التعليــم التطبيقي 

والتدريب.

عبدالعزيز الفضلي

أشــاد أمني سر جمعية 
املعلمــني الكويتية عايض 
الســبيعي بتوجــه وزارة 
التربيــة وبالتعــاون مــع 
جمعية املهندسني الكويتية 
لتأهيــل مهندســني للعمل 
في القطع التعليمي وســد 
الوطنية  النقص بالكوادر 
املتخصصة بتدريس املواد 
الفيزيــاء  العلميــة مثــل 
الكيميــاء  والرياضيــات، 

واإلحصاء والعلوم وغيرها من خالل برنامج 
دراسات عليا لتأهيل مهندسني ومهندسات 
للعمل فــي مهنة التعليــم باملجاالت التي 

تعاني الوزارة منها نقصا.
وأكد السبيعي أن جمعية 
املعلمــني تقــف بقــوة إلى 
جانب أي خطوة مدروسة 
من شأنها أن تساهم في دعم 
املسيرة التربوية، وفي فتح 
املجال لسد جوانب النقص 
الوطنية املؤهلة  بالكوادر 
تربويا، وأن اجلمعية على 
استعداد كامل للتعاون مع 
الوزارة في تنظيم الدورات 
التدريبية لهذه الكوادر مبا 
يساهم في تأهيلها تربويا 
لتكون قادرة على مزاولة رسالة التعليم، 
وفي شــرف االنضمام لألســرة التربوية 

وأهل امليدان.

دعا طالب كلية احلقوق 
فــي جامعة القاهــرة محمد 
الطامــي ســلطات  ســعود 
الطيــران املدني إلــى زيادة 
السعة التشغيلية في مطار 
الكويــت مبا ميكــن الطلبة 
الدراسني في القاهرة وغيرها 
من بلدان العالم من العودة 
الــى البالد وقتما يشــاءون 
وااللتقاء بأســرهم وذويهم، 
الفتا الى امكانية تخصيص 
الدراســني  حصــة للطلبــة 
فــي اخلارج بحيــث يكونوا 

مســتثنني من كل املعوقات التي حتول دون 
عودتهم الى وطنهم وقتما يشــاءون مبا في 

ذلك عطل نهاية االسبوع او القصيرة.
وثمــن الطالــب الطامي اهتمام ســفارتنا 
ومكتبنا الثقافي في القاهرة بالطلبة الكويتيني، 
مؤكدا على ان الدراســة فــي جامعات خارج 

الكويت تثري العمل احلقوقي 
الكويتي ملا تتمتع به اخلبرات 
االكادميية العربية بشكل عام 

واملصرية بشكل خاص.
وحول دور احتاد الطلبة 
الكويتيني في القاهرة، قال: 
االحتاد يحاول توفير كل سبل 
الراحة للطلبة، معربا عن امله 
في ان يقوم االحتاد باستثناء 
الطلبة مــن كل االجــراءات 
الصحية خاصة فيما يتعلق 
بفحص الـ«Pcr» وان يسعوا 
لقصر الفحص داخل الكويت 
وان يكون مجانيا للتخفيف عن كاهل الطلبة.

وحول اســباب اختيار الدراسة في كلية 
احلقوق، قال ان والدي هو مثلي األعلى، وأسعى 
جاهدا الــى ان أحذو حــذوه، ولكنني افضل 
العمل كمحام، ألنه عمل ممتع وسأجد نفسي 

فيه عقب التخرج بإذن اهللا.

تفاعالً مع ما نشرته «األنباء» ورحبت باملوافقة على مبادرتها

عايض السبيعي

محمد سعود الطامي

م.فيصل العتل

ملشاهدة الڤيديو

عام دراسي جديد وسعيد

طعم خاص للعودة إلى املدرسة بعد طول انقطاع
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قالت الباحثة العلمية في 
مركز أبحــاث البيئة والعلوم 
احلياتية ورئيســة املشروع 
د.حنــان اخلليفــة ان اهميته 
تكمن فــي مواجهــة التحدي 
الرئيسي للدولة وهو صعوبة 
املســتدام  االنتــاج  توفيــر 
لألعالف واالغذية، مؤكدة ان 
تلبية االحتياجات االساسية 
للمســتهلكني بالكويــت فــي 
حصولهــم على غــذاء صحي 
وآمن تتطلب تعزيز وحتسني 
االنتاج الزراعي بشقيه النباتي 
واحليواني، حيث يسهم ذلك 
في توفير الغذاء اآلمن واخلالي 
من التلوث باســتخدام نظام 
تدوير املخلفات الزراعية حتت 
مظلة نظام الزراعة املتكامل.

وشــددت اخلليفة على ان 
اســتخدام التقنيات املخبرية 
احمللية سيســاعد فــي تقليل 
االعتمــاد علــى املختبــرات 
اخلارجية، كمــا ان التقنيات 
الوطنية  الكــوادر  ومهــارات 
ســوف تســتخدم لتعزيــز 
االنتاج الزراعــي احمللي بعد 
انتهاء املشروع بالتعاون مع 
القطاع اخلاص، الفتة الى ان 
املشروع سيسهم في حتقيق 
االكتفاء الذاتي احمللي وتوفير 
االمن الغذائي على املســتوى 
احمللي واالقليمي ويحتل هذا 
املشــروع اهمية كبيرة حتت 

مظلة خطة التنمية.
التقنيات الزراعية

املنتجــات  ابــرز  وحــول 
التي تدخل ضمن املشــروع، 
أوضحت انه مت عبر املشروع 
النباتية  املنتجــات  حتســني 
املتعلقة باخلضراوات والفواكه 
كالطماطم والفراولة واخلس 
وغيرها وانتاجها دون استخدام 

وعليه سيكون لنقص الغذاء 
العاملــي تأثيــر خطيــر على 
االنتاج احليواني، وسيعوق 
جهــود احلكومــة فــي تلبية 
الطلب املتزايد على األغذية، هذا 
باإلضافة الى ان نوعية الغذاء 

الغذائي فيمــا يتعلق  األمــن 
باملنتجات النباتية واحليوانية 
االستراتيجية حيث مت تطوير 
تقنيات إلنتاج االعالف احمللية، 
النباتات احمللية  واســتخدام 
كأعالف للدواجن واملواشــي، 

تكمــن في تعزيز مســاهمات 
القطــاع اخلــاص ولذلك فان 
من أهم اهدافنا تطوير القطاع 
اخلــاص في املجــال الزراعي 
وتعزيــز اســهاماته لتحقيق 
االمــن الغذائــي محليــا اذ مت 
التعامــل مع عدد مــن املزارع 
والشركات اخلاصة كالشركة 
املتحــدة للدواجــن لتطويــر 
تقنيــات تعزيــز املنتجــات 
باوميغــا ٣ املفيــدة وإنتــاج 
بيــض وحلــم دواجــن عالي 
القيمة الغذائية، ويتم العمل 
حاليــا مع كبرى املزارع لنقل 
هذه التقنيات لتطوير القطاع 
اخلاص احمللي لتحقيق االكتفاء 
الذاتي من املنتجات الزراعية 
واحليوانية اآلمنة، مما يتطلب 
وقتا وجهدا كبيرين، واملشروع 
مكننا من وضــع أيدينا على 
التقنيات التي تساهم بتحقيق 
االكتفــاء الذاتــي بالعمــل مع 
اجلهــات املعنيــة والقطــاع 

اخلاص.
إنتاج البيض

وذكــرت ان الكويت لديها 

املستورد والسالمة الصحية 
للسلع الغذائية املستوردة غير 
مضمونة في كثير من األحيان، 
وذلــك يحتم اتخــاذ خطوات 
فوريــة لزيادة إنتاج األعالف 
احملليــة، وبالتالــي تعزيــز 

واستخدام املخلفات الزراعية 
إلنتاج األعالف احليوانية.

القطاع اخلاص

وتابعت: االستفادة من هذه 
التقنيــات ونتائج املشــروع 

حاليــا اكتفاء ذاتي من انتاج 
البيــض محليا حيــث تنتج 
نحــو ١٣٠٪ مقارنة باحلاجة 
احمللية وتقوم بعض الشركات 
بالتصدير الــى اخلارج، كما 
متكنــت البــالد خــالل ازمة 
«كورونا» مــن احلفاظ على 
االكتفاء الذاتي منه ومت ايقاف 
التصديــر للفائــض لتزويد 
املستهلكني بالعناصر الغذائية 

والتأكد من تواجدها.
وبينــت انــه ومــن خالل 
هــذا املشــروع متكــن املعهد 
انتــاج بيــض وحلــم  مــن 
دواجن عالي القيمة الغذائية 
أحمــاض  علــى  الحتوائــه 
اوميغا ٣ املفيدة ونســب من 
الفيتامينات والبروتني وذلك 
في مزرعة كبد التابعة للمعهد 
ويتم فحص املنتجات بشكل 
دوري اســبوعيا عبر عينات 
عشــوائية للتأكد من جودته 
كسمك القشرة وحجم الصفار 
والبياض ونسبة البروتينات 
وذلك باستخدام احدث االجهزة 
لتوفيــر منتج عالــي القيمة 

وخال من التلوث.

د.حنان اخلليفة وروان الكندري خالل اللقاء مع الزميلة دارين العلي  (زين عالم)زراعة الورقيات اخلضراء باستخدام تقنيات اإلنتاج النموذجي اآلمنجانب من اختبار جودة البيض ومركباته الغذائية

املبيدات احلشرية والكيماويات 
وبأقل كميــة ممكنة من املياه 
وفق نظــم ري حديثــة جدا، 
كما مت العمل باستخدام نظام 
إنتاج زراعي منوذجي مع إدارة 
التكنولوجيا العالية التي تنتج 
منها محاصيل نظيفة وعالية 
اجلودة دون استخدام املبيدات 
احلشرية، حيث يساهم ذلك في 
زيادة انتاج احملاصيل الغذائية، 
وتخفيــض تكلفــة العمالــة، 
وحتسني كفاءة استخدام املياه 
واألسمدة، وتخفيض انتشار 
األمــراض النباتية، الفتة الى 
التكنولوجيــا املرتبطــة  ان 
بالزراعــة احملميــة والتي مت 
تطويرها في املشروع تشمل 
التقنيات احلديثة  اســتخدام 
لبيــوت الزراعــة الزجاجيــة 
وإدارة إنتــاج األغذيــة، كمــا 
وفر املشروع تقنيات حديثة 
لتعزيــز املنتجات احليوانية 
مثل البيض واللحوم ومنتجات 
املاشــية وغيرهــا. وأضافت: 
تستورد الكويت كميات كبيرة 
من املواد الغذائية األساســية 
لصناعة األعالف احليوانية، 

دارين العلي

د.حنان اخلليفة لـ «األنباء»: د.حنان اخلليفة لـ «األنباء»: د.حنان اخلليفة لـ «األنباء»: ١٣٠١٣٠٪ إنتاج الكويت٪ إنتاج الكويت٪ إنتاج الكويت٪ إنتاج الكويت٪ إنتاج الكويت٪ إنتاج الكويت
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الباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةالباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةالباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةالباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةالباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكوميةالباحثة مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أعلنت عن االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير تقنيات لتعزيز اإلنتاج الزراعي ضمن املبادرات احلكومية

نعمل حاليًا مع كبرى املزارع والشركات لنقل تقنيات املشروع لتطوير القطاع اخلاص احملليمتكنا من إنتاج بيض وحلم دواجن عالي القيمة الغذائية يحتوي على أحماض أوميغا ٣ املفيدة
الكويت تستورد كميات كبيرة من مواد صناعة األعالف احليوانية وأي نقص بها يؤثر على اإلنتاج 

التقنيات املخبرية احمللية تقلل االعتماد على اخلارج وتأهيل الكوادر يحقق األمن الغذائي
تخفيض تكلفة العمالة وحتسني كفاءة املياه وتقليل انتشار األمراض النباتية أبرز نتائج املشروع
نسعى لتحسني املنتجات كالطماطم والفراولة واخلس وإنتاجها دون مبيدات وأقل كمية مياه

حتديات القطاع الزراعي

أبرز تقنيات املشروع

على هامش اللقاء حتدثت 
روان الكندري مشارك ابحاث 
التحديات  في املشروع عن 
التي يواجهها قطاع الزراعة 
ان  الى  بالكويــت، الفتــة 
بعــضها محلي واآلخر عاملي 
مثل أزمة االحترار العاملي التي 
باتت تؤرق العالم بأســره، 
الزراعي يســعى  والقطاع 
لتوفير اغذية عالية اجلودة 
وآمنة وفوائد غذائية مرتفعة. 
وقالــت الكندري ان ارتفاع 

درجات احلرارة يؤثر على االنتاج الزراعي وصحة االنسان 
ايضا وهي قضية مؤرقة للعالم بأسره، واملعهد يعمل اليجاد 
حلول عبر عدد من الدراسات اليجاد استقرار زراعي يقوم 
على قطاع متكامل، وقام بتطوير تقنيات من ابرزها الزراعة 
احملمية وانتاج االعــالف وحتديث البروتوكوالت اخلاصة 

بتحاليل االعالف والتربة واللحوم والبيض. 

٭ معاجلة اآلفات الزراعية: مت من خالل 
املشروع تطوير اإلدارة املتكاملة للتحكم 
الزراعية في  اآلفات  وعالج مشــكالت 
الكويت، واعتماد بروتوكوالت مخبرية 
لفحص بقايا املبيدات احلشرية في الفواكه 
واخلضراوات الشائعة االستخدام، املنتجة 
محليا واملستوردة على حد السواء، وتقدير 
اآلثار الصحية لها وهذه املعلومات ذات 
أهمية حاسمة لوضع تدابير ملنع أو احلد من 
املخاطر الصحية والبيئية املرتبطة باملبيدات 
احلشرية، باإلضافة الى توفير معلومات 
حول كيفية تأثير التعرض للمبيدات اآلفات 
واحتياطات السالمة التي يجب اتخاذها 
عند شرائها ونقلها وتخزينها والتخلص 

اآلمن من بقاياها وحاوياتها.

٭ حتاليــل اللحوم والبيض: مت تطوير 
العديد من التقنيات املخبرية في مختبر 
كيمياء وفيزياء التربة، ومختبر التغذية 
احليوانية وحتليــل األعالف، ومختبر 
حتليل البيض وحلوم الدواجن، ومختبر 
فسيولوجيا احليوان وذلك لضمان جودة 
منتجات الدواجن واملواشــي واألعالف 
وضمان جودة وســالمة عينات التربة 

واملياه والنبات.
٭ مراقبــة صحة الدواجن واملاشــية: 
يعتبر حتســني كفاءة اإلنتاج والوضع 
لتعزيز  أمر ضروري  للماشية  الصحي 
الثروة احليوانية احمللية، والتي ستساهم 
بالتأكيد في توفير األمن الغذائي احمللي 
واإلقليمي ولذلك فــان مراقبة ورصد 

النظام الفسيولوجي والصحي للدواجن 
واملاشــية يضمن احلالة الصحية املثلى 
للقطعان وعليه فقــد مت تطوير العديد 
من التقنيات الفسيولوجية واملناعية في 
مختبر فسيولوجيا احليوان مثل قياس 
نوعية الدم واألجسام املضادة وتقنيات 

االستجابة املناعية للخاليا.
٭ مهــارات الكــوادر الوطنية: مت من 
الكوادر  خالل املشروع تطوير مهارات 
الوطنية من خالل مشاركتهم في البرامج 
التدريبية للمشروع، وتنظيم برامج مختلفة 
للتعرف على أحدث التقنيات املستخدمة 
في اإلنتاج احليواني والنباتي، وشملت 
البرامــج التدريب أثناء العمل والدورات 

الداخلية واخلارجية.

انتهى معهد الكويت لألبحاث العلمية من تنفيذ مشــروع لتطوير تقنيات ونظم متكاملة لتعزيز اإلنتاج الزراعي املستدام بشــقيه النباتي واحليواني 
احلكومة اخلاص بتنفيذ خطة التنمية. ومتكن املشروع من تطوير تقنيات مختلفة ابرزها الزراعة احملمية، وانتاج األعالف، واإلدارة املتكاملة للتحكم 

والبروتوكوالت املخبرية املتعلقة بتحاليل التربة واألعالف واللحوم، والبيض والتقنيات املخبرية ملراقبة احلالة الفسيولوجية، واملناعية والصحية للدواجن واملاشية. «األنباء» زارت والبروتوكوالت املخبرية املتعلقة بتحاليل التربة واألعالف واللحوم، والبيض والتقنيات املخبرية ملراقبة احلالة الفسيولوجية، واملناعية والصحية 
أحد املختبرات اخلاصة باملشروع واطلعت على آلية العمل والتقت بالباحثة العلمية في مركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية ورئيسة املشروع د.حنان 

البالد من البيض بلغ ١٣٠٪ وجنحت الكويت في تأمينه خالل أزمة «كورونا»، الفتة الى انتاج بيض وحلم دواجن عالي القيمة الغذائية يحتوي على أحماض 
اخلليفة ان الكويت تستورد كميات كبيرة من املواد األساسية لصناعة األعالف احليوانية وأي نقص بها ســيؤثر على االنتاج بشكل كبير، الفتة الى 

واستخدام النباتات احمللية كأعالف للدواجن واملواشي، واملخلفات الزراعية إلنتاج األعالف احليوانية وفيما يلي التفاصيل:
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كبيرة هي الكويت بأفعالها على الرغم من صغر مساحتها، 
فأفعال هذه الدولة تتحدث عنها في جميع احملافل الدولية، ولعل 
من أهم العناصر التي ساهمت بتحقيق إجنازات الدولة جاءت على 
أيدي شخصيات ساهمت بشكل أساسي في نهضتها والوصل 

إلى تلك اإلجنازات واإلسهامات التي نتحدث عنها.
وشــخصيتنا اليوم تتمثل بســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد راعي اإلجنــازات التي تصب في صالح 
الدولة وتسهم بإعالء شأنها على الصعيد الديبلوماسي الدولي 
وحتديدا في األمم املتحدة أهم كيان سياسي في العالم، فزيارة 
ســموه األخيرة إلى نيويورك حيث مثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، بحضور اجتماعات الدورة الـ ٧٦ للجمعية 
العامــة لألمم املتحدة، مهدت وأسســت للتوقيع على مذكرات 
تفاهم بني الكويت والواليات املتحدة األميركية في مجاالت بالغة 
احليوية وعلى أكثر من صعيد، كما ســاهمت جهود سموه في 

تعزيز الشراكة االستراتيجية بني البلدين في جميع املجاالت.
وكانت جهود سموه حديث الســاعة بالتركيز على جائحة 
«كورونا» مع مناقشات الكثير من قادة الدول على مواجهة تبعات 
اجلائحة وعرض مســألة العدالة في توزيع اللقاحات ومرحلة 
التعافي والنهوض العاملي بعدها، وعلى صعيد قضايا الشــرق 
األوسط فقد كانت قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه التي لم 
تنســها الكويت، محل االهتمام األكبر في حديث سموه، وجاء 
تأكيده على وضع إطار التعاون االستراتيجي األول بني الكويت 
واألمم املتحدة في حقبة جديدة من نظام األمم املتحدة اإلمنائي. 
وميثل هذا اإلطار نتيجة ملناقشات مستفيضة مع حكومة الكويت 
والقطاع اخلاص واملجتمع املدني واملؤسسات األكادميية، وقد 
نظر هذا اإلطار في القضايا الرئيســة (املستمدة من تطلعات 
الشعب الكويتي) واستند إلى الرؤية املستقبلية ونظرية حتليل 
التغيير والتنمية وأهداف التنمية املستدامة التي حتققت بعدم 
إغفال أي عناصر أساسية وضمان اإلدماج واملساواة في مسيرة 

الدولة نحو الوفاء بوعودها محليا وعامليا.
ومن ناحية أخرى، فإن إجنازات سمو الشيخ صباح اخلالد 
حققت للكويت مكانــة دولية رفيعة في املنتديات العاملية لبناء 
السالم واالستقرار والتنمية مع دعم ديبلوماسي وتنموي وإنساني 
تشاركي ومؤسسي مع قواعد إعالمية قوية وممارسات كويتية 
فعالة، فجميع النتائج واملخرجات املساهمة قابلة للتحقيق وذات 
صلة وقابلة للقياس. إلى جانب اآلليات الفعالة للتوجيه املشترك، 
والتمويل، ورصد النتائج، والتقييــم، واإلبالغ، واالتصاالت، 
تتمكن في إطار التعاون املشترك واملسائل املتبادلة، هذا ونقول 
بأنه منذ تولي سمو الشيخ صباح اخلالد رئاسة احلكومة وزمام 
املسؤولية على مدى ســنوات ماضية خطت الكويت خطوات 
واسعة وكبيرة على الصعيد الداخلي واخلارجي وحتققت خاللها 
اإلجنازات الالمحدودة، على الرغم مــن الظروف التي مر بها 
العالم في أكثر من اجتاه اقتصاديا واجتماعيا وآخرها الظروف 
الصحية العاملية وآثار جائحة «كورونا» العاملية فكانت إجنازات 
مثار فخر وتقدير على أكثر من صعيد، جعلت من الكويت دولة 

كبيرة بأفعالها.. واهللا املوفق.

مبناسبة حديث سمو رئسس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد وتأكيده أن احلكومة باشرت تقييم القياديني لقياس 
أدائهم، مبينا أن مركب احلكومة «لن يتســع ألي قيادي ال 
ميتلك القدرة الفنية وغير قادر على حتمل أعباء املسؤولية 
خالل املرحلة املقبلة»، اخترت موضوع هذه املقالة، وهي موجه 
لكل من يتحمل مسؤولية بشكل عام وللقياديني بشكل خاص.
إحدى طرق اإلدارة والقيادة التي درستها هي ما يسمى 
«القيادة بالقدوة» Leading by example، فعندما يدعو املسؤول 
املوظفني لاللتزام بوقت العمل فتجده أول من يلتزم، وعندما 
يأمــر األب ابنه بترك التدخني فتجد األب ال يدخن، وعندما 
ينتقد الشــخص غيره لفعل ما جتده ال يفعله، وغيرها من 
أمثلة. وقد ذكر هذا املعنى قبل ١٤٠٠ سنة من قبل اخلليفتني 
الراشدين عمر وعلي رضي اهللا عنهما، فقال عمر ے «إن 
الناس لم يزالوا مستقيمني ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم»، 
وقال علي بن أبي طالب لعمــر بن اخلطاب: «عففت فعفت 
الرعية ولو رتعت لرتعت»، واألمر غير محصور على احلاكم، 
أو القائد، أو امللك، أو املســؤول، بل يبــدأ بالفرد، والطالب 
واملوظف واألب واملدير والوزير، فلنكن قدوة لغيرنا أينما 
صرنا أو كنا وبغض النظر عن موقعنا االجتماعي، أو املالي، 

أو الوظيفي، أو العلمي.
ماذا يعني أن تكون قــدوة يحتذى بها بالقيادة؟ القيادة 
بالقدوة تعني أنك توجه اآلخرين من خالل سلوكياتك وتلهمهم 
ليفعلوا نفس الشيء مثلك. عندما تقود بالقدوة، فإنك توفر 
مسارا لتوجيه اآلخرين حتى يعمل اجلميع نحو هدف مشترك، 
واحلصــول على مكان عمل ملــيء بالثقة. حتدد تصرفات 
القائد املعيار للســلوك املقبول واملطلوب في مكان العمل، 
وكيفية تصرف أعضاء الفريق كردة فعل. ما تعتبره القيادة 
مقبوال، سواء كانت ممارسات جيدة أو سيئة، ينعكس ذلك 
على ممارســة املوظفني. على ســبيل املثال، إذا كان القائد 
يحضر دائما في الوقت احملدد لالجتماعات، فيجب أن يفهم 
املوظفون أن هذه املمارسة متوقعة منهم. من ناحية أخرى، 
إذا كان القائد ال يتواصل مع موظفيه، فقد تالحظ أن مكان 

العمل يصبح منعزال وال يسود فيه جو من التعاون.
من أعظــم الطرق للقيادة بالقدوة هي بناء أســاس من 
الثقة. أفضل مكان للبدء بذلك هو تنفيذ وعودك. يوضح هذا 
للفريق مستوى التزامك ويساعدهم على وضع ثقتهم فيك 
كقائد. قد جتد أنهم أكثر اســتعدادا لطرح األسئلة وحتمل 
مسؤوليات إضافية وأن يكونوا أكثر تفاعال في الفريق. إذا 
شعر املوظف بأنه ال ميكنه الوثوق بقائده، فقد يشعر بعدم 
االنخراط ويكون غير منتج. يعمل القادة األكثر فاعلية جنبا 
إلى جنب مــع فريقهم. حتى لو كان لديك مكتب خاص بك، 
اقض الكثير من الوقت خارجه حتى يشــعر موظفوك أنك 
جزء ال يتجزأ من الفريق. كلما قمت بالعمل معهم، زاد فهمك 
ملهاراتهم الفردية ومهامهم ومشاريعهم التي يعملون عليها 
والتي ستســاعدك على القيادة بشكل أفضل واإلجابة على 
أسئلتهم وتوجيههم نحو النجاح. إذا كنت تعمل عن كثب مع 
فريقك، فســوف تبني الثقة معهم وتعزز معنويات الفريق. 
فائدة أخرى للعمل جنبا إلى جنب مع فريقك هي أنه سيكون 
لديك معرفة أكثر عمقا بأي صراعات. ميكنك بعد ذلك العمل 
على احللول التي يحتاجونها لتحسني عملهم. يكتسب القائد 
أيضا الثقة من فريقه إذا كان يتمتع باملصداقية ويلتزم بكالمه 
ويسعى بنشاط إليجاد حلول ألية مشاكل في مكان العمل. 
كنتيجة لذلك في كثير من األحيان، ســيجتمع لك االحترام 
والثقة معا، حيــث يحترم املوظفون كيفية قيادتك ويثقون 
في أفعالك وكلماتك. وسنكمل أن شاء اهللا احلديث في املقالة 

الالحقة عن كيف تكون قائد بالقدوة.

هذه احلكمة واملقولة األزلية «رب 
ضارة نافعة» تتناسب بشكل قاطع مع 
املواقف املعنية بها ولها، زمانا ومكانا، 
أفرادا وجماعات، ورغم الضرر الذي 
قد يتعرض له شخص ما في موقف 
ما إال أن هذه املقولة جتبر خواطر أهل 
الطاعة والقناعة على االلتزام مبا قسمه 
اخلالق للمخلوق ليرضى مبا قســمه 
اهللا له في احلالة أو املوقف املطلوب! 
مثال ذلك، بعض األمور املتعارف 
عليها اجتماعيا في األفراح واألحزان، 
املواقف وراحة  للتناصح وتواصــل 
األبــدان، كعادات التشــييع والعزاء 
وحتديد العدد مبواقع العزاء لألقارب 
بالدرجة األولى حضورا وتعازيا في 
املقابر لتجنب وباء وعدوى «كورونا» 
يوم التشييع فقط وتسكير كل صالة 
وديوان منعا وتقليصا لألحزان، بال 
جتمعات أو فتح املجال للقبالت تعبيرا 

عن األحزان!
مثلها كذلك حفالت األفراح، ومالعب 
كرة القدم، وجتمعات املناسبات، وبديلها 
التهاني  أو  للتعازي  التواصل  وسائل 
بدال من مســارح وصاالت املناسبات 
املعتادة مبناطقنا، واملبالغة من بعض 
احلضور فــي تبادل العناق والتقبيل 
دون االلتزام بالضوابط الالزمة لألمن 
واألمان، فتحدث حاالت عدوى وإصابات 
ووفيات نتيجة عدم االلتزام باإلرشاد 
والتحذير والترهيب والترغيب املطلوب 
تنفيذه حتاشيا لعدوى وتالصق وتقارب 

األبدان.
ومتيزت تلك الطقوس الرســمية 
باالحترام األكثر رغم مخالفات البعض 
وهم أقلية لكنها مكوية بحرارة العدوى 
وتبني البلوى داخل مساكنها وبيوتها 
ودور العبــادة واألســواق واملقاهي 

وغيرها ليال مطاعم شهيرة.
رعاكم اهللا من كل داء ووباء يتحدى 
قالع العالج والصحــة العاملية، فهو 
املشافي ســبحانه أمره (كاف ونون) 
فقط للمتعقــل إدراكها بال عناد غير 

مبرر. خطاكم السوء.

كثيرا ما نســمع قصصا لرجال 
حققوا إجنــازات مثيرة لإلعجاب في 
مجال التكنولوجيا على مر السنوات، 
وبعضها كان ســببا في تغير العالم 
لألفضل، ولكن ما قد ال يعرفه الكثيرون 
إن النساء كانت لهن أيضا إجنازات رائعة 
للغاية، بعضها ساهم في تغيير مجال 
التكنولوجيا الذي يهمني عليه الرجال.
حيث تلعب املــرأة دورا محوريا 
في تنمية أي بلد ويعتبر وضع املرأة 
هو أفضل مؤشــر علــى التقدم في 
أي دولة وتؤثــر حالة املرأة ومناؤها 
على تنمية البلد. فالعالم التقني اليوم 
كبير وسريع جدا وكل يوم يحمل لنا 
العديد من التقنيات اجلديدة واحلديثة 
بعضها لم نحلم يوما بأن يكون حقيقة، 
هذه الســرعة والتغيرات والتطورات 
املستمرة، جعلت عالم التكنولوجيا عاملا 
مثيرا جذابا لكل من يرغب في املشاركة 
بتغيير املستقبل وحتسينه، أو أولئك 
املغامرون الذين يرغبون اخلوض في 
منافسات قوية ومتطورة ومحاولة ترك 

بصمة وأثر في هذا العالم.
فقد كشفت دراسة أجريت عام ٢٠١٨، 
أن نسبة النساء اللواتي يعملن مبجال 
التكنولوجيا في الواليات املتحدة تبلغ 
٢٥٪. رغم أن الرجال هم من يهيمنون 
على ساحات التكنولوجيا حول العالم 
رقميا، فإن هناك العديد من النســاء 
اللواتي أثبنت نبوغا كبيرا في هذا املجال.
سوزان وجسيكى - تعتبر املديرة 
التنفيذية ملوقع يوتيوب منذ عام ٢٠١٤. 
كما أنها ساهمت في تطوير العديد من 
خدمات غوغل، كما أنها تشغل مدير 

التسويق بشركة غوغل.
ايلني باو - مؤسسة ورئيسة تنفيذية 
لشركة «PI» غير الربحية التي تعمل 
البشــرية  العناصر  بتطوير وتنمية 

باملجال التكنولوجي.
في - في لي - مديرة معهد الذكاء 
االصطناعي بجامعة ستانفورد، فقد 
طورت أولى تقنيات الذكاء االصطناعي 

التي ميكنها التعرف على الصور.
كاتى موسوريس - املؤسسة واملديرة 
التنفيذية لشركة «Luta Security» التي 
تعمل مبجال األمن السيبراني، ومختصة 

في مجال القرصنة اإللكترونية.
القارئ: ملاذا  السؤال هنا عزيزي 
يهيمن آدم على عالم التكنولوجيا في 

العالم؟

احلكومة وجهودها تأسيا بوصاياه، 
رحمه اهللا.. وكيف يكون املسؤول 
مسؤوال عن حمل األمانة والكويت 
أمانة، وعلى مستوى املواطنني فلم 
تغب صورة صباح األحمد عن عقولنا 
ونواظرنا، فكــم من فنان كويتي 
رسمت ريشته بسمة األمل وكتب 
بشعره ترنيمة الغياب وتلك البسمة 
التي عرفناها وحفظناها عن سموه.. 
وتطلعنا إليها مع اليوم الذي حتدد 
للبدء بخارطة كويت-٢٠٣٥ مشروع 

- كويت جديدة..
وبعد عــام على رحيــل قائد 
اإلنســانية.. األمير الفرقد صباح 
األحمد، رحمه اهللا وطيب ثراه، فلتكن 
النهضة التي أرادها والتي ترعاها يد 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا 
ورعاهما مسددين موفقني ونحن 
معهم.. إن روح سموه، رحمه اهللا، 
ترقد بسالم ألن الكويت مع األمينني، 

وأيضا فلنكن نحن األمناء.

ومن األسئلة املطروحة في هذا 
الصدد، هــل قانون اخلصخصة 
يسمح بأن متتد ذراع اخلصخصة 
إلى اخلدمات الصحية وما موقف 
نواب األمــة؟ وهل لدينــا نظام 
احلسابات الصحية الوطنية القادر 
علــى تزويد متخــذي القرارات 
بالبيانات واملعلومات املناسبة التخاذ 

قرار اخلصخصة املفاجئ؟
القطاع اخلاص   وما قــدرات 
وإمكاناته احلالية وفي املســتقبل 
القريب؟ ومن املثير فيما نشر أن 
وزارة الصحة ســتنتقل من دور 
املشــغل إلى دور املنظم واملراقب 
على اخلدمات الصحية وال أعرف 
اجلهة التي تســتطيع القيام بذلك 
وما مقومات التنظيم واملراقبة التي 
ستقوم بها؟ أعتقد أنه ال يجب نقل 
مناذج جاهزة من مجتمعات غريبة 
عنا دون تفكير حتى ال نعض أصابع 
الندم واحلسرة وندفع الثمن باهظا 
من حياة وصحة األجيال القادمة وما 
زلنا نتطلع إلى تفسير ممن يجب 
عليهم احلديث بشفافية وشجاعة 
إليضاح احلقيقة عن هذا املوضوع.

ماكرون عن اإلجراءات الصحية بأنه 
ال حرية مطلقة.

البعــض باحلرية  وكما احتج 
كحق منصوص عليه في الدستور 
األميركي، وفرق بني ما يراه تعليمات 
Mandate صادرة من احلكومة ميكن 
مناقشتها واالعتراض عليها، وما 
يعتبره قانونا Law صادرا عن الهيئة 
التشريعية يجرم مخالفه ويرى أنهما 

ليسا سواء!
يظهر هذا اجلــدال أن مفهوم 
احلرية قد ال يكون قابال للضبط، 
وأنهــا حتتاج ملا يســند تقييدها 
بأدوات أخرى استخدمتها جهات 
عديدة لتحديد وترشــيد قرارتها 
خالل اجلائحة، مثل اســتطالعات 
الرأي وتلبية رغبة األغلبية وانصياع 
األقلية، كالنموذج الذي ذكرته سابقا 
في مقال «يعودون للمدرســة أم 
يدرسون في البيت؟»، وكيف حاولت 
بعض اجلهات التعليمية أن توازن 
بني آراء أولياء األمور والتعليمات 
الصحية في اتخــاذ قرار العودة 

للدراسة الوجاهية.
واآلن، وقد بات كثيرون يبررون 
باملفهوم  الديكتاتوريــة الصحية 
اإليجابي، وحق السلطات في فرض 
ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ 
العامة، يبدو تناقض  على الصحة 
بعض هؤالء واضحا، حني يرفضون 
أن تلزمهم السلطات بأحكام معينة 
ألنها واجبة دينيا بنصوص قطعية 
الثبوت والداللة، ويرفعون عقيرتهم 
مبعارضة ذلك بحجة قدسية احلرية 

الفردية!

الصفحات املشــرقة فــي تاريخ 
العربية وهو  ـ  الكويتية  السياسة 
يرقد بسالم وروحه ترفرف حول 

الكويت وعني اهللا ترعاها.
أمــا عن صبــاح الكويت والد 
اجلميع.. فإنه في القلوب والعقول 
وقبل رحيله رســم خارطة العمل 
اإلنســاني في مواجهــة اجلائحة 
كوڤيد-١٩، فكانت الكويت اليد التي 
قدمــت الرعاية الصحية للمواطن 
واملقيم على حد سواء، وجاء التزام 

اجلمعيات الطبية إلى قراءة املشهد 
والتوجهات جيــدا وأن يفصحوا 
بشجاعة وموضوعية عن مواقفهم 
التي يجب أن تكون معلنة ومسموعة 
ألنهم شركاء في املنظومة الصحية 
التي قد تســير إلى اجتاهات غير 
متوقعة إن لم يعل صوت احلكماء 
واملتخصصني على أصوات أصحاب 
املصالــح واملتطلعني ملــا يحيط 
باخلصخصة من صفقات يسيل لها 
اللعاب وفقا لتجارب الدول األخرى 
التي لم تدرس األمور وقتها وكما 
ينبغي إنسانيا ومهنيا واقتصاديا.

املطعوم، على حني ذكر ٣٢٪، أي ما 
يقارب ١٫٣ مليار شخص، أنهم لن 

يأخذوا املطعوم!
مازالت هناك نسبة كبيرة في 
أوروبا ترفض التطعيم بحجة احلرية 
الفردية او انكار الوباء، وفي الواليات 
املتحدة، بات أمرا بديهيا أن ينتشر 
الوباء وتكون معدالت اإلصابة في 
املطعمة  الواليات غير  ذروتها في 
مثل فلوريدا وتكساس وغيرهما، 
ورغم ذلك مازال كثيرون يحتجون 
الفردية ويبدون  بشــعار احلرية 
اعتزازا كبيــرا به متجاهلني العلم 
واإلحصاءات التي تدعم اللقاحات.

املقابل، شــاهدت ڤيديو  وفي 
السابق لوالية كاليفورنيا  للحاكم 
املمثل آرنولد شــوارزنيغر، وهو 
اتخاذ  الكثيرين في  ينتقد تراخي 
التطعيم،  الوقائية مثل  اإلجراءات 
ورد على مــن يحتجون باحلرية 
الفردية بقوله «تبا حلريتكم»، مضيفا 
للحرية مسؤوليات تصاحبها،  أن 
الفرنسي  الرئيس  ومن قبل دافع 

دوره السياسي في املنطقة والعالم، 
ويكفينا فخرا أن دوره كان ممتدا 
مع غيابه عنــد التئام الصدع بني 
دول مجلس التعــاون، رحمه اهللا 
تعالى، ولم يغب دور ســموه عن 
عودة العالقات العربية ـ الكويتية 
حتى مع اجلارة العراق التي احتلت 
الكويت عام ١٩٩٠ فمد يده الكرمية 
من خالل مؤمتر املانحني عدة مرات 
لتعود العراق اليوم وتشــهد على 
الرقي السياسي في التعامل وفتح 

املواطن البســيط؟ إنني أدعو إلى 
قراءة متأنية ملا ينشر عن أضخم 
تاريخ اخلدمات  عملية هيكلة في 
الصحية بالكويت وما تفصح عنه 
التفاصيل من أمور ال يجب االنفراد 
في أخذ القرارات املثيرة بها مثل 
خصخصة اخلدمات الصحية بدون 
مبررات علمية مقنعة حتى للبسطاء 
ألن الصحة ليست سلعة جتارية 
يتم التعامل معها بهذا األسلوب. 

كما أنني أدعــو الزمالء الذين 
يتابعون ما يحدث ويتأهبون لدخول 
املنافسة لعضوية مجالس إدارات 

العبــادة، وهو مــا أظهرته  دور 
الرأي مثل استطالع  استطالعات 
«توجهات الكويتيني في أزمة كورونا» 
في مارس ٢٠٢٠، والذي أظهر أن 
٨٧٫٥٪ على اســتعداد للتنازل عن 
بعض حقوقهم إذا كان ذلك سيحد 
من انتشار الڤيروس، وأيد ٨٣٫٤٪ 
من املستجيبني أن تفرض احلكومة 
حظر التجــول كإجراء وقائي ملنع 
تفشي وباء كورونا، ومثله نتائج في 
األردن وغيرها من الدول العربية، 
التي بالطبع وان قلت نسبة تأييد 
هذه اإلجراءات فيها الحقا، إال أنها 
تبقى أكثر من البلدان األوربية كما 
أظهرته استطالعات غالوب العاملية. 

وامتد اجلدل الحقا إلى موضوع 
التطعيم وما يفرضه من قيود على 
السفر، وقد يكون هذا املوضوع هو 
األبرز فــي اإلعالم األميركي هذه 
األيام، وعامليا، أظهر استطالع منظمة 
غالوب عــن كورونا ٢٠٢٠، والذي 
أجري في ١١٦ دولــة، أن ٦٨٪ من 
البالغني حــول العالم ينوون تلقي 

غياب ليــس بغياب..
ورحيل ليس برحيل..

وباق يا سيدي صباح..
كالفرقد املســتنير..
عــام مر على رحيــل املغفور 
له بإذن اهللا قائد اإلنســانية سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، راحال عنا في التاسع 
والعشرين من سبتمبر عام ٢٠٢٠، 
لكنه بقــي في العقول والقلوب ما 
حيينا وماش بقينا ككويتيني ومنا 
املمتــدون عبر األجيال.. رحم اهللا 

الشيخ صباح األحمد.
لم يغب الراحل قائد اإلنسانية 
وعراب السياسة الكويتية اخلارجية 
الكويتية  الديبلوماســية  وراسم 
الدولية وشيخ املصلحني السياسيني 
في اخلليج واملنطقة العربية والعالم، 
لقد غاب سموه جسدا ولم يغب ذكره 
ودوره مع افتتاح أي دورة دولية 
أو ملتقى أو مؤمتر سياسي دولي 
تشارك به الكويت خليجيا وعربيا 
ودوليا، بل كان الثناء كل الثناء على 

قرأت ما أدهشني وأدهش غيري 
حتت هــذا العنــوان «تخصيص 
املستشــفيات»، فقــد تضمنت 
الكلمات بصراحة وبدون مواربة 
أن اخلدمــات الصحية مقبلة على 
تغييرات جذرية ويخطئ من يظن 
أنها لن متس جيب املواطن أو حياته 
أو صحته وال ميكن االقتناع مبا 
كتب دون دراســات وأدلة علمية، 
فهل خصخصة اخلدمات الصحية 
ألسباب سياسية أو ألسباب إدارية 
أو اقتصادية؟ ومن الذي توصل إلى 
العالج بالكي عن طريق اخلصخصة 
التي يروج لها بصراحة؟ وماذا عن 
البعد االجتماعي للخصخصة من 
جتارب الــدول األخرى؟ وملاذا لم 
تنشر الدراســات العلمية املبررة 
للتصعيد إلى مثل هذا الدواء العلقم 

وهل هكذا تدار األمور؟ 
وما موقف اجلامعات ومراكز 
البحــوث وأصحــاب اخلبرات؟ 
ومــا موقف نواب األمــة إزاء ما 
يتم تســريبه عــن وصول قطار 
للخصخصة إلى آخر احملطات وهي 
اخلدمات الصحية والتي تعتبر مالذ 

أزمــة جائحة  أن بــدأت  منذ 
كورونا واجلدل يدور حول املدى 
الذي متتد إليه اإلجراءات احلكومية 
على اإلنســان ضغطا وقيودا في 
العمــل والتنقل بهــدف احلد من 
انتشــار اجلائحة، وحول املوازنة 
بني احترام احلرية الفردية واحلفاظ 
على الصحة العامة، ومدى القبول 
الفردية، بهدف  باملساس باحلرية 
احلفــاظ على حياة اجلماعة! وهو 
مــا أطلق عليــه املعارضون لهذه 
القيود عبارة الديكتاتورية الصحية 
Health dictatorship، والتي اخترتها 
عنوانا للمقــال، قبل أن أعرف أن 
هذه املصطلح بدأ ينتشر مؤخرا، 
وحتى أن ثمة بعض األدبيات عنه، 
الليبراليني  إضافة ملوقع حتالــف 
أوروبا،  والدميوقراطيني من أجل 
الكلب  والذي اســتحدث زاويــة 
احلارس ملواجهة ديكتاتورية كورونا 
 Corona Dictatorship Watchdog
واملختص بتقدمي حملة عامة  عن الدول 
التي تستخدم هذه األزمة لتأسيس 
أو تعزيز الســلطات االستبدادية، 
الدميوقراطية ، وتعليق  وتقويض 
املبادئ  البرملانيــة، وإلغاء توزيع 
السلطة وســيادة القانون، وكيف 
تستخدم الدول االستبدادية األزمة 
الصحية لـ «كوفيد-١٩»  لتقييد حرية 
التعبير وحرية اإلعالم، مما يؤدي إلى 
نشر معلومات مضللة بني مواطنيها.
وقد ازداد اجلدل شيئا فشيئا 
حول حزمة اإلجراءات االحترازية، 
مثل فــرض التباعــد االجتماعي 
واحلظر الشامل واجلزئي وإغالق 

من الواقع
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(هاني الشمري) مهلهل املضف ود.بدر املال ومهند الساير ود.حسن جوهر وعبداهللا املضف ود.حمد روح الدين اثناء انطالق فعاليات املؤمتر 

«كتلة الـ ٦» تطلق «شركاء في اإلصالح والبناء»: تشريع و رقابة
سلطان العبدان

انطلقت صباح أمس األحد 
فعاليات مؤمتر «شــركاء في 
اإلصالح والبناء» في مســرح 
مجلس األمة مبشاركة النواب 
د. حسن جوهر ومهند الساير 
ومهلهــل املضــف وعبــد اهللا 
املضــف ود.حمــد روح الدين 

ود. بدر املال.
وأكد النائب مهند الســاير 
في كلمة له في افتتاح املؤمتر 
أنه ال يوجد إصالح تشريعي 
من دون توفير بيئة ســليمة 

لتطبيق القوانني.
واعتبــر الســاير أن تلــك 
البيئة غير متوافرة حاليا، في 
ظل عدم وجود برنامج محدد 
للحكومة والتي قدم رئيســها 
٣ برامــج مختلفة، مضيفا أن 
النواب الســتة ارتــأوا تقدمي 
برامج وتشريعات، إضافة إلى 
مراقبة احلكومة لتمهيد الطريق 

للنهوض بالوطن.
وقــال الســاير إن اخلالف 
السياسي يعطل التشريعات، 
وانه من دون الهدوء السياسي 
ونزع الفتيل لن تتحقق األهداف 
املرجــوة، مضيفا «نحن نقدم 
املشاريع التنموية واالقتصادية 
واإلسكانية وســنكون حجر 
األســاس فــي بناء املشــروع 

اإلصالحي املقبل».
وفــي موضوع آخــر، قال 
الســاير «ســنفرح عما قريب 
بعــودة إخواننــا املوجودين 
باخلارج، ونحن مع أي شخص 
ميــد يده للتعــاون بعيدا عن 
التكسبات السياسية»، مؤكدا 
أن مبادرة سمو األمير موضع 

ترحيب من النواب الستة.
وأشاد الساير بحجم اجلهود 
التي بذلت واستمرت ألكثر من 
شهرين وشملت إقامة أكثر من ٨ 
ورش عمل، مبشاركة مجموعة 
من الشباب يصل عددهم إلى 
٢٥٠ شــابا وفتــاة عملوا على 

إعداد وتنفيذ هذه الفعالية.
وأضاف الســاير «ال شــك 
النــواب خــارج  ان الزمــالء 
الـ٦ سوف يؤيدون  مجموعة 
ما سينتج عنه هذا املؤمتر اذا 
كان فيــه مصلحــة البلد ولن 
يعارضوا، والدليل ان الكثير 
من القوانني يقترحها شخص 
واحــد ويتبناهــا اكثر من ٣٠ 
و٤٠ نائبا، فاالهداف مشتركة، 
مؤكدا ان زمالءه النواب سوف 
يكونون مؤيدين ومشــاركني 
في هذا العمل الذي يعتبر لبة 

اإلصالح».
وأضــاف «أيدينا مفتوحة 
للجميع ومشاركة النواب في 
ورش العمل ووضع ملساتهم 
وتعديالتهم ومالحظاتهم وفق 
القنوات الدســتورية املتاحة، 
وانهــم علــى امت االســتعداد 
الســتقبال اي مالحظــات او 
تعديالت تساهم في بلورة هذا 
املشروع، واصفا ورش العمل 
باللجان الشعبية كونها ستكون 
مبشاركة النخب املتخصصة 
واملجتمع بشكل عام وهي ورش 
محسوبة للناس ألنها اتت منهم 

وستكون لهم».
مــن جهتــه، أكــد النائــب 
د.حســن جوهــر أن املؤمتــر 
إلــى فتــح صفحــة  يســعى 
جديدة ومشرقة، وأنه أكبر من 

قضيــة مســتحقة واحلريات 
وكذلك قضية (البدون)، مبينا 
أن «هــذه القضايا قدمنا فيها 
اقتراحات منذ أول يوم دخلنا 
فــي املجلس، وأعلنــا موقفنا 
أن هــذه امللفات مدخل رئيس 

لإلصالح السياسي».
وأوضح أن املؤمتر يناقش 
قضايــا عديــدة تهــم املواطن 
كالقضية اإلسكانية وتدهور 
التعليــم وقضيــة اإلصــالح 
االقتصادي التي تعتبر قضية 
وجود حتتاج إلى حلول وبدائل 

لتنويع مصادر الدخل.
بدوره، أشاد النائب د. بدر 
املــال باألفكار التــي يتضمنها 
املؤمتر لتوفير موارد وإيرادات 
غير نفطيــة، مشــيرا إلى أن 
فكــرة إقامته كانــت موجودة 

من املجلس السابق.
وقــال املال إن هــذا العمل 

مناقشــة هــذه االقتراحــات 
باعتبارهــا تشــريعات مهمة 
لتطبيقها ســريعا على أرض 
الواقع، معتبرا أن املشــاركة 
النيابية من قبل النواب الستة 
هي عبارة عن منوذج برملاني 
مؤسسي جديد ومثال للعمل 

البرملاني.
من ناحيته، اعتبر النائب 
مهلهــل املضــف أن مطالــب 
املواطنني للمجلس بتشريعات 
تلبي طموحهم تصطدم بحركة 
السلطة التنفيذية واجتاهاتها 
التشريعية والتنفيذية، ومدى 
اســتعدادها للتعاون لتفعيل 
تلك التشريعات بشكل صحيح 

على أرض الواقع.
وأكــد املضف أن النواب ال 
يســعون إلى التــأزمي، وأنهم 
بوضــع  بالفعــل  تعاونــوا 
اقتراحــات وحلــول جلميــع 

واالقتصــاد واالســكان وذلك 
إليجاد حلول فنية وحتويلها 
الى تشريعات تقسم الى جلان 
مبجلس االمة، ومجموعة الـ٦ 
تفخر بهذه املشاركة الكبيرة 

وحتقيق جناحات فيها.
بدوره، أكد النائب عبداهللا 
املضــف أن كل القضايــا التي 
ســيتم طرحها خــالل املؤمتر 
ستترجم إلى قوانني وسيسعى 
النــواب الســتة بــكل جهــد 
لتحويلها إلى تشريعات قائمة.
وشــدد املضــف علــى أن 
اإلصالح السياسي هو القاعدة 
األساسية النطالق كل القوانني 
وتفعيلها بشكل صحيح على 
أرض الواقع، مؤكدا أهمية الدور 
الرقابــي في عمليــة اإلصالح 
السياســي وإصالح املؤسسة 
البرملانيــة باعتبارها املدخل 
لتطبيــق بقيــة اإلصالحــات 

هو ترجمــة حقيقية للتفاعل 
الشعبي خللق األفكار ونقلها 
إلــى قاعة عبــداهللا الســالم، 
أنــه مبثابــة نقلــة  معتبــرا 
حضاريــة ونوعية ذات قيمة 
مضافــة ميكــن مــن خاللهــا 
النهوض بالوطن وحل بعض 

املشاكل املوجودة.
وأوضح أن النواب الستة 
املشاركني في املؤمتر متمسكون 
بكل آرائهم السياسية املتعلقة 
بحمايــة الدســتور وحقــوق 
الشــعب الكويتــي، الفتا إلى 
تقدميهــم تشــريعات نوعية 
مــن بينها ما يتعلق باحلبس 
االحتياطي وتعزيز احلريات 
واملكتسبات الدستورية وهي 
اللجــان  موجــودة اآلن فــي 

البرملانية.
وشــدد املــال علــى أهمية 
الرأي العام الضاغط لتعجيل 

املشاكل التنفيذية املوجودة.
وقــال املضــف بالنســبة 
ملؤمتر االصــالح والبناء هذه 
فكرة من كتلة الـ٦ لتســليط 
الضوء على القضايا التي تهم 
املواطن، ولذلك مت االعالن عن 
هــذا املؤمتــر والتواصــل مع 
املجاميــع الشــعبية وممثلي 
املجتمع املدني واصحاب االفكار 
والــرؤى في مختلف القضايا 
على اساس تبنيها، وتسليط 
الضــوء عليهــا وتقدميها من 
خــالل تشــريعات او تعديل 

تشريعات موجودة.
وأكــد ان الدور االساســي 
ملجلس االمة هو التواصل مع 
ابناء الشعب الكويتي من اجل 
تلمس همومه بشكل مستمر 
وتبنــي قضايــاه، ونتج عن 
املؤمتــر ورش عمــل لتناول 
القضايا كالتعليم والشــباب 

األخرى.
وأضاف املضف أن التحضير 
لهذا املؤمتر كان مضنيا ومتعبا 
شارك فيه العشرات من ابناء 
الشــعب علــى مدار شــهرين 
ونقطف ثمــاره اليوم بالعمل 
البرملاني الســليم والصحيح 
والقائم على اشــراك املجتمع 
بقضاياه وتقدميها عن طريق 
جلــان مجلــس االمــة متهيدا 

إلقرارها.
وتابع: وهذا ما كنا نحمله 
قبــل دخولنا البرملــان وهذه 
القضايــا ليســت حكــرا على 
احلكومــة او املجلــس وامنــا 
العنصر الفاعل والرئيسي هم 
ابناء الشــعب الكويتي، اقرار 
هذه القوانني يحتاج رأيا عاما 
واقف لفرضهــا كأولوية، هذا 
ما كنــا ندعو له واتــى اليوم 
لترجمــة هذه الشــعارات الى 
ممارســة حقيقية على ارض 
الواقع. واضاف: وانا سعيد بأن 
املؤمتر يرى النور وجهود ابناء 
الشــعب الكويتي الذي يفوق 
جهدنا تتحقق السيما ان عملهم 
أتى في وقت اجازة، وســوف 
تناقش في ورش عمل متهيدا 
إلقرارها وان تأخذ االولوية في 

دور االنعقاد القادم.
وقال إن هناك الكثير ينتظر 
على باب ديوان اخلدمة طلبا 
للوظيفــة، وان كل شــخص 
يوضع في مكانه املناسب ووفق 
تخصصه حتى يبدع اذا وضع 
في بيئة عمل صحيحة وعملية، 
الوظيفة لها بعد استراتيجي 
وتوفيــر فرص عمــل واجب 

علينا.
وأكد ان زمالءه النواب لن 
يعترضوا على قوانني حتقق 
الصالــح العــام، وهــذا الدور 
احلقيقــي للنــواب، ولكن من 
التفرد بالــرأي دون  املعيــب 
دراية، لذلك متت االســتعانة 

بذوي اخلبرة واالختصاص.
وأشاد بدوره النائب د.حمد 
روح الدين باملؤمتر الذي يعد 
األول من نوعه برملانيا، معتبرا 
أن هذا املؤمتر يفترض أنه من 
عمل السلطة التنفيذية إال أن 
غيــاب دور احلكومــة هو من 
جعل النواب يتصدون لعقده.
أن  الديــن  روح  وأكــد 
املشاركة الشعبية هي أساس 
العمل الدميقراطي، مشيرا إلى 
وجود طاقات شــبابية قامت 
بدور كبير وساعدت في العديد 
من املقترحات باحللول، مؤكدا 
أن التوصيات التي ســتصدر 
عن املؤمتر ســتتم صياغتها 
وتقدميها كمقترحات بقوانني.
وشــدد روح الديــن علــى 
ضرورة وجود توافق حكومي 
-نيابي فــي املراحــل املقبلة 
خصوصا أن هناك الكثير من 
القضايا واملشاكل تعاني منها 
البلد وحتتاج إلى حتقيق هذا 

التوافق.
يذكر ان مؤمتر شركاء في 
اإلصالح والبناء يستمر ملدة ٤ 
أيام ويتضمن نقاشات مفتوحة 
وورش عمل وصياغة مقترحات 
وحلــوال واقعيــة مبشــاركة 
شــخصيات عامــة سياســية 
واقتصادية وذوي االختصاص 
واخلبرة وممثلني عن جمعيات 
النفع واالحتــادات والنقابات 

والقوائم الطالبية.

على مسرح مجلس األمة تتخلله ورش عمل ملدة ٣ أيام

مهلهل املضفمهند السايرعبداهللا املضف د.حمد روح الدين د.بدر املال د.حسن جوهر

الشعارات وسيناقش قضايا 
كثيرة في اإلسكان واالقتصاد 

والكثير من اإلصالحات.
وأضاف في كلمته أن هناك 
بعض الفئات حتاول ان تصور 
وضع املعارضة بأنها تسعى 
للنقد فقــط وال حتمل قضايا 
تهم املواطن، معتبــرا أن هذا 
املؤمتر رد على تلك االدعاءات.

وأوضح أنــه رغم ان دور 
النواب تشريعي إال أننا بدأنا 
بعد انتهاء دور االنعقاد مباشرة 
في اإلعداد لهذا املؤمتر، لنؤكد 

أهمية املشاركة الشعبية.
وقال جوهــر «مازلنا عند 
عهدنا بأال نحيد عن املكتسبات 
الدستورية للشعب الكويتي 
وان الدستور خط أحمر ولن 
نقبل أن ينتهك أو يتم التجاوز 
عليه أو  تفريغه من محتواه».
وأكــد جوهــر أن العفــو 

د.حمد املطر حاضرا (هاني الشمري) جانب من فعاليات املؤمتر 

مناقشة قضية التوظيف.. واملشاركون يؤكدون احلاجة لتعديالت 
تشريعية تعالج أوضاع سوق العمل بعدة ضوابط إلنصاف الكويتيني

العمــل  ناقشــت ورشــة 
األولى ضمن فعاليات مؤمتر 
شــركاء في اإلصالح والبناء 
الذي يستضيفه مجلس األمة 

قضية التوظيف والشباب.
النائــب مهنــد  وأوضــح 
الساير خالل فعاليات الورشة 
ان هناك تعديالت نيابية مهمة 
لقانــون الصنــدوق الوطني 
الصغيــرة  للمشــروعات 
واملتوسطة تسمح للموظف 
مبمارسة العمل التجاري مع 
اســتمراره بعملــه احلكومي 
بنظــام املكافــأة، إضافة إلى 
التعديــالت األخــرى علــى 
القوانني ذات الصلة بالتشجيع 
على العمل في القطاع اخلاص.

وكشــف الســاير في هذا 
الصــدد عــن عزمــه تقــدمي 
تعديل علــى قانون توظيف 
غير الكويتي يقضي بتوظيف 
األجنبي احلاصل على تقدير 

جيد جدا فما فوق.
وبني أنه بخصوص العمل 
في القطاع األهلي فإنه يحتاج 
إلــى تعديل رئيــس يطمئن 
العمــل املتخــوف  صاحــب 
التأمينات  من حتمل تكلفــة 

املقــدم على االقتراح اخلاص 
بتعيــني القياديــني يختــص 
القيــادي  باســتدامة إجنــاز 
وهي نقطــة مهمة ألنه يتيح 
جلميــع الكويتيــني املؤهلني 
وضع ســيرتهم الذاتية لدى 
ديوان اخلدمة للمنافسة في 

اختيار القياديني.
كما شــدد علــى أهمية أن 
حتمي التشريعات الكويتيني 
العاملــني في القطاع اخلاص 
ضمــن أي تقلبات تؤثر على 

الكويت منذ ١٩٦٦.
وطالب بــأن تكون هناك 
معاجلة شاملة وفق ضوابط، 
مشيرا إلى وجود حتدي زيادة 
الكثافــة الطالبيــة ووجــود 
ضغط كبير على مؤسســات 

التعليم العالي.
بدوره، شدد النائب عبداهللا 
املضف على أهمية تشــجيع 
الشباب على املبادرة ودعمها 
بصــورة تخفــف األعباء عن 
الدولة، مشــيرا إلــى أنه من 

مستقبلهم الوظيفي، معتبرا 
أنــه من غيــر املقبــول إلزام 
العلمي  الكويتــي بالتقييــم 
واعتمــادات الشــهادات دون 

غيره من املوظفني.
وقال جوهر إن عدم وجود 
ربــط ملخرجــات التعليم مع 
ســوق العمل كارثة تعصف 
بالبلــد، فلدينــا خلــل كبير، 
والكويــت أنفقــت ٢٫٥ مليار 
على البعثات في اخلارج رغم 
ان التعليــم اجلامعي بدأ في 

توظيــف غيــر الكويتي بعد 
التدقيق على الشهادات إضافة 
إلــى اختبار قدراتهم من قبل 
اجلمعيات املهنية املختصة.

وقال املال إن ربط مخرجات 
التعليــم بســوق العمل يعد 
مشكلة كبيرة، مشيرا إلى انه 
في مجال الهندســة يوجد ٥ 
آالف خريج بانتظار دورهم في 
كشوف ديوان اخلدمة املدنية 

بسبب سوء اإلدارة.
وتطــرق النائــب مهلهــل 

املالحــظ في هــذا اجلانب أن 
مــن يريد بدء مشــروعه من 
املواطنــني يبدأ فــي ذلك بعد 
التقاعد. وطالب بأن تقتصر 
الوطني  حضانة الصنــدوق 
للمشــروعات الصغيرة على 
فتــرة محــددة حتــى ينجح 
ويستطيع حتمل أعبائه ومن 
ثــم يخرج الصندوق من هذا 

املشروع.
من ناحيته، أوضح النائب 
د.بــدر املال أهميــة أن يكون 

املضف إلى قضية الشهادات 
غير املعتمدة، معتبرا أنها من 
املعوقات الرئيسة التي تواجه 
سوق العمل والتي حتتاج إلى 

وضع آلية جادة حللها.
احلكومــة  أن  واعتبــر 
ال تتعامــل بجديــة مــع تلك 
املشكالت، مطالبا سمو رئيس 
الوزراء باستدعاء كل الوزراء 
املعنيني بهذه القضية للوصول 
إلــى حل جــذري في غضون 

٣ أشهر.
مــن جهتــه، قــال النائب 
د.حمد روح الدين إن القوانني 
التي يقترحها النواب جاءت 
بســبب التراجــع فــي أغلب 
قطاعــات الدولة، مطالبا بأن 
تكون هنــاك نية صادقة من 
احلكومــة فــي االبتعــاد عن 

الترقيات باحملسوبية.
املقترحــات  وأضــاف ان 
املقدمة من النواب هي لتحديد 
بعض املعايير للوزراء الختيار 
القيــادات وعلى احلكومة ان 
تصدر مثل هذه القوانني وتلزم 
الوزراء بها لتخفيف الفساد 
املوجود من أجل العبور لبر 

األمان.

ورشة عمل قضية التوظيفجانب من املشاركني في ورشة العمل

االجتماعية للموظف حال ترك 
العمل من دون دفع االشتراك، 
إلــى تعديالت أخرى  إضافة 
توفر عامل اجلذب للكويتيني 
لالجتاه نحو القطاع اخلاص.

مــن جهتــه، أكــد النائب 
د.حسن جوهر أهمية املعاجلة 
التشريعية لقضية تضارب 
املصالح مبا يواكب املعاهدات 
واالتفاقيــات الدوليــة التــي 
وقعتها الكويت في هذا الشأن.

وبني جوهــر ان التعديل 

حسن جوهر: مازلنا على العهد بأال نحيد عن املكتسبات الدستورية مهند الساير: ال يوجد إصالح تشريعي دون تطبيق القوانني

عبداهللا املضف: اإلصالح السياسي أساس كل اإلصالحات املرجّوةبدر املال: متمسكون بآرائنا السياسية وحماية الدستور

حمد روح الدين: املشاركة الشعبية أساس العمل الدميوقراطيمهلهل املضف:  الناس تطالب املجلس بتنفيذ طموحاتهم
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أحمد  الشحومي يستقبل علي بهبهاني: 
مناذج وكفاءات كويتية مشّرفة

اســتقبل نائب رئيس مجلس األمة 
أحمد الشحومي في مكتبه امس م.علي 
بهبهاني، مبناسبة فوزه بجائزة الشباب 
العربي املتميز من قبل مجلس الشباب 
العربي للتنمية املتكاملة. وقام الشحومي 
بتكرمي م.بهبهاني احلاصل على املركز 
األول عن حســاب «مشروعي كويتي» 

ودوره في تغطية املشــاريع الكويتية 
وإبراز الصورة املشــرفة للوطن. وأكد 
الشــحومي ان هذه النمــاذج الكويتية 
املشــرفة تدل علــى أن الكويت عامرة 
وزاخــرة بالكفــاءات والعقــول النيرة 
املبدعة التي حتتاج إلى الرعاية واالهتمام 

من مؤسسات الدولة.

نائب رئيس مجلس األمة كّرمه مبناسبة فوزه بجائزة الشباب العربي

نائب رئيس مجلس األمة أحمد  الشحومي خالل تكرميه م.علي بهبهاني

فارس العتيبي: ما عدد طلبات الترخيص حلسابات 
مشاهير التواصل االجتماعي املقدمة لـ «اإلعالم»؟

فــارس  النائــب  وجــه 
العتيبي ســؤاال إلــى وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري، قال فــي مقدمته: 
تنص املادة رقم ٥ من القانون 
رقم ٨ لســنة ٢٠١٦ بتنظيم 

االعالم االلكتروني على:
يسري هذا القانون على 
املواقع والوسائل االعالمية 

االلكترونية اآلن:
١ـ  دور النشر االلكتروني.
االنبــاء  وكاالت  ـ   ٢

الكويتية.
٣ـ  الصحافة االلكترونية.
٤ ـ اخلدمات اإلخبارية.

الوســائل  املواقــع  ـ   ٥
واخلدمات االعالنية التجارية.
٦ ـ املواقــع االلكترونية 
للصحف الورقية والقنوات 

املرئية واملسموعة.
وال تســري احــكام هــذا 
القانــون علــى النطــاق او 
املوقع او الوسيلة او احلساب 
االلكتروني الشخصي الذي ال 
يتصف مستخدموه باملهنية 

املتخصصة.
وملــا كانــت احلســابات 
الشــخصية  االلكترونيــة 
ملشــاهير مواقــع وبرامــج 

غسيل االموال لهم، وبسبب 
افراغ هذا النشاط التجاري 
واالعالمي من مضمونه بحجة 
انها حســابات شــخصية ال 

ينطبق عليها القانون.
وملــا كان املشــرع كلــف 
وزارة االعــالم دون غيرهــا 
االعــالم  نشــاط  بتنظيــم 
االلكتروني، االمر الذي يرفع 
احلرج عــن وزارة التجارة 
والصناعــة بــل ان امتنــاع 
وزارة االعالم عن اصدار تلك 
التراخيص هو تصريح منها 
بعدم جواز صدور تراخيص 
جتاريــة لهذه احلســابات، 
وأيضا تصريــح من وزارة 
االعالم بأن هذه احلســابات 

الى النيابة العامة حلسابات 
التواصل  مشــاهير مواقــع 

االجتماعي ان وجدت.
ـ مــا تعريــف وزارة   ٤
االعالم للحسابات الشخصية 
على مواقع وبرامج التواصل 
االجتماعي التــي ال تتصف 
التخصصيــة؟  باملهنيــة 
وما تعريــف وزارة االعالم 
التي  للحسابات الشخصية 
تتصف باملهنية التخصصية؟ 
كيــف تتحقق وزارة االعالم 
من ان احلساب االلكتروني 
يتصف باملهنية املتخصصة؟
ـ هــل تراقــب وزارة   ٥
االعــالم االعالنات التجارية 
الشــخصية  للحســابات 
التواصل  ملشــاهير مواقــع 
االجتماعــي؟ ومــا اجراءات 
الوزارة في حال رصد مخالفة 
او رصد اعالن جتاري مخالف 
لقرارات الــوزارة او النظام 
واآلداب العامة؟ ســواء كان 
هذا احلساب مرخصا ام ال.

٦ـ  هل مت عرض املوضوع 
على ادارة الفتوى والتشريع؟ 
اذا كانت االجابة بنعم يرجى 
تزويدنا بكتاب وزارة االعالم 
املوجه للفتوى والتشــريع، 
ورد ادارة الفتوى والتشريع.

الشخصية ال تتصف باملهنية 
التخصصية، دون توضيح 
من الوزارة ما تعريف املهنية 
التخصصيــة فــي مزاولــة 

االعالنات التجارية.
وطالــب تزويده وإفادته 

مبا يلي:
١ـ  عدد طلبات الترخيص 
االعالمي حلسابات مشاهير 
التواصــل االجتماعــي التي 
قدمت لوزارة االعالم ونسخ 
منهــا، وتراخيــص وزارة 
االعالم ان وجدت او اسباب 

رفض كل طلب على حدة.
التراخيــص  عــدد  ـ   ٢
للحســابات  االعالميــة 
االلكترونية الشــخصية التي 
يتصف مستخدموها باملهنية 
التخصصيــة، ونســخ مــن 
طلبات الترخيص ونسخ من 
التراخيص وذلك فيما يخص 

االعالنات التجارية.
بجميــع  بيــان  ـ   ٣
استفســارات النيابة العامة 
املتعلقــة برخص مشــاهير 
مواقــع التواصل االجتماعي 
املوجهة لوزارة االعالم ونسخ 
مــن ردود وزارة االعالم عن 
هــذه االستفســارات، وبيان 
بطلبات وزارة االعالم باإلحالة 

استفسر عن تعريفها ومراقبتها وإجراءات النيابة جتاه بعضها

فارس العتيبي

التواصل االجتماعي تستخدم 
لغــرض االعــالن التجــاري 
والنشر االلكتروني ولتحقيق 
الربــح املالــي، وتخصصت 
هــذه احلســابات بإنشــاء 
ونشر اعالنات جتارية بحتة 
ومقابل اجر متفق عليه، مما 
يثبت انها حســابات مهنية 
تخصصــت فــي االعالنــات 
التجارية وان قام احلســاب 
بنشــر اخبــار ومعلومــات 
شخصية بجانب نشر االعالن 
التجــاري وليســت بغرض 
الربــح، حيــث ال يزيل ذلك 
صفة املهنيــة التخصصية، 
وكان علــى وزارة االعــالم 
حتريك الدعوى اجلنائية ضد 
اي حساب شــخصي يزاول 
مهنة االعالنات التجارية دون 
ترخيص للحفاظ على النظام 
واملال العام أوال، وإلخضاع 
هــذه احلســابات للرقابــة 
وضمان عدم نشــر اعالنات 

مخالفة للنظم ثانيا.
وترتب على اخفاق وزارة 
االعالم في تأدية مهامها حسب 
القانون املشار اليه الى اتهام 
مشاهير التواصل االجتماعي 
بعمل اعالنات جتارية دون 
ترخيص وكذلك توجيه تهم 

عبدالكرمي الكندري يقترح إنشاء جهاز حكومي
لتتبع واستعادة األموال العامة املهّربة واملنهوبة

تقــدم النائب د.عبدالكرمي 
الكنــدري باقتــراح بقانــون، 
بتخصيص جهاز يتبع وزارة 
العدل ملتابعة واستعادة األموال 
العامــة فــي داخــل الكويــت 
وخارجهــا. ونــص االقتراح 

على ما يلي:
مادة أولى: ينشأ جهاز يتبع 
وزارة العــدل يختص بتتبع 
األمــوال العامــة املنهوبــة أو 
املهربة أو املودعة باحلسابات 
أو املســتثمرة في املشــاريع 
أو املخبــأة محليــا ودوليــا 
واســتعادتها باســم «يسمى 
جهاز تتبع واستعادة األموال 

العامة».
مادة ثانية: يرأس اجلهاز 
أحد القضاة بدرجة مستشار 
يتــم اختياره من قبل مجلس 
القضاء ملدة ٤ ســنوات قابلة 
للتجديــد مــرة واحــدة فقط 

كامل املساعدة والعون والدعم 
للجهــاز ملالحقــة املتهمــني 
الفاريــن خــارج البــالد مــن 
أجــل إرجاعهــم إلــى الكويت 
حملاكمتهــم وإعــادة األمــوال 
ويجــوز للجهــاز في ســبيل 
ذلك اســتخدام كل الوســائل 
القانونيــة والديبلوماســية 

األموال ومتويل اإلرهاب وسرقة 
األموال العامة. وبعد أعوام من 
النهــب والســرقات التي طال 
األمــوال العامة جند احلكومة 
غير مهتمة مبطاردة سراق املال 
العام واستعادة أموال الدولة، 
حيث تتعامــل معها كأنها أمر 
واقع وقضايا أغلقت كأنها ديون 
معدومة رغم عدم سقوط حقوق 
املطالبة بهذه األموال بالتقادم 
ومعرفة من نهبها وميكن عن 
طريق التنسيق الديبلوماسي 
واملتابعــة اجلديــة مالحقتهم 
واستعادة األموال، وهذا يجب 
أال يكون عن طريق األساليب 
البيروقراطية بــل عن طريق 
تخصيص جهاز جل عمله هو 
مالحقة سراق املال العام والعمل 
بشــكل مركز وفق صالحيات 
موســعة لتتبــع واســتعادة 

األموال.

احمللية والدولية باإلضافة إلى 
إمكانية التعاقد مع شــركات 
خاصة تقدم خدمات التقصي 
والتحقيــق عــن األشــخاص 

واألموال خارج الكويت.
مادة خامسة: تصدر وزارة 
العدل الالئحة التنظيمية لعمل 
اجلهاز خالل ســتة أشهر من 

تاريخ إنشائه.
مادة سادســة: على رئيس 
الــوزراء والــوزراء  مجلــس 
- كل فيمــا يخصــه - تنفيذ 
هذا القانــون. ونصت مذكرته 
اإليضاحيــة علــى أن قضايــا 
التعدي على املال العام تشكل 
أحد أهم التحديات التي تواجه 
الكويــت خصوصــا بعــد أن 
صاحبهــا حترك دولي شــكل 
تهديدا لسمعتها حتى بدت تظهر 
بشكل دائم ضمن خارطة الدول 
التي تســهل بها جرائم غسيل 

د.عبدالكرمي الكندري

وعضوية مدير نيابة األموال 
العامــة، وممثــل عــن وزارة 
الداخلية، وممثــل عن وزارة 
العــدل، وممثــل عــن وزارة 
اخلارجية، وممثل عن الفتوى 
والتشريع، وممثل عن الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد، وممثل 

عن ديوان احملاسبة.
مادة ثالثة: يختص اجلهاز 
بحصــر الشــكاوى والقضايا 
واألحكام الصادرة من سلطات 
التحقيــق واحملاكم الكويتية 
واألجنبيــة التي مســت املال 
العــام والعمل على التأكد من 
اســترجاعها وما ترتب عليها 
من غرامات وفوائد وله في ذلك 
مخاطبــة كل اجلهات املعنية 

بالكويت وخارجها.
مــادة رابعة: تقــدم وزارة 
العــدل بالتنســيق مــع باقي 
الوزارات واجلهات احلكومية 

أسامة الشاهني يسأل عن قرارات اللجنة املشتركة
العراقية ـ الكويتية بشأن استرداد أمالك الكويتيني

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال إلى 
الدولة لشــؤون  وزير اخلارجية ووزير 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
، قال في مقدمته: طالبت الكويت جمهورية 
العراق في العديد من املباحثات الديبلوماسية 
الثنائية املشتركة، بتفعيل دور اللجنة الثنائية 
أمالك  بني اجلانبني، واملختصة باسترداد 
الكويتيني في العــراق والتي تقدر قيمها 
السوقية مبئات املاليني من الدنانير، كما 
طالبت باإلسراع في إنهاء اإلجراءات القانونية 

الالزمة حيال هــذه القضية الهامة، حتى 
يتســنى ألصحاب األمالك من الكويتيني 
استعادة هذه املمتلكات واالستفادة منها في 
ظل حالة االستقرار النسبي الذي يعيشها 
العراق. لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  ما القرارات التي توصلت إليها اللجنة 
الثنائية املشتركة بني البلدين بشأن أمالك 

الكويتيني؟
٢ـ  ما سبب عدم إقرار اجلانب احلكومي 
العراقي أصحــاب األمالك من الكويتيني؟ 

على الرغم من مبادرتهم بتصديق الوثائق 
اخلاصة بالعقارات واملزارع واألراضي التي 
ميلكونها، وذلك من خالل التنســيق مع 

وزارة اخلارجية الكويتية.
٣ـ  هل تعرض أي من أصحاب األمالك 
من الكويتيني لعمليــات تزوير أو نصب 
من قبل بعض العراقيني؟ في حال اإلجابة 
باإلجراءات  باإليجــاب يرجى تزويــدي 
القانونية والقضائية التي اتخذتها احلكومة 

الكويتية بهذا الشأن.

أسامة الشاهني

عبدالعزيز الصقعبي: ما معايير
حتديد أسعار العمالة املنزلية؟

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي سؤاال إلى وزير 
التجارة عبداهللا الســلمان 
جــاء كالتالي: علــى ضوء 
القانــون رقــم ١٠ لســنة 
١٩٧٩ املعــدل بالقانون رقم 
١١٧ لســنة ٢٠١٣ فــي شــأن 
اإلشــراف على االجتار في 
السلع واخلدمات واألعمال 
احلرفيــة وحتديد أســعار 
بعضهــا، وعلــى القانــون 
رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن 
املنزليــة والئحته  العمالة 

التنفيذية.
وحرصا من الدولة على تخفيف العبء عن 
املواطنني واملقيمني، أصدرت وزارة التجارة 
والصناعة قرارا حددت مبوجبه احلد األعلى 
ألسعار استقدام العمالة املنزلية، بحيث تكون 
٨٩٠ دينارا عن طريق املكتب، و٣٩٠ دينارا 
في حــال تقدمي صاحب العمل جواز ســفر 
العمالة للمكتب ويتحمل صاحب العمل قيمة 
احلجر الصحي املؤسسي والتذكرة باملنصة.

لذا، يرجى تزويدنا وإفادتنا باآلتي:
١ - ما املعايير التي تستند إليها اجلهات 

املختصة لتحديد أسعار العمالة املنزلية؟
٢ - ما الدور الذي قامت به الوزارة للحد 
من التالعب بأسعار استقدام العمالة املنزلية؟

٣ - هل رصــدت الــوزارة أي مخالفات 
لتعليمات الوزارة متعلقة باستقدام العمالة 
املنزلية عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١؟ إذا كانت باإليجاب، 

يرجى تزويدنا بكل اإلجراءات 
التي اتخذتها الوزارة جتاههم 
مع تزويدنا بأعداد املكاتب 
املخالفة ونتائج التحقيقات 
وأي أحــكام نهائية صادرة 

بهذا الشأن.
٤ - منــى الــى علمنــا 
أن هنــاك جتــاوزا من قبل 
بعض أسعار مكاتب العمالة 
املنزلية، هــل تلقت حماية 
املستهلك أي شــكاوى؟ اذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، كم 
عدد الشكاوى وما اإلجراءات 
القانونية التي اتخذتها الوزارة بحقهم؟ وهل 
هناك آلية ملنع تكرار هذا التالعب مستقبال؟

٥ - ما سبب حتميل املواطن تكلفة احلجر 
الصحي للعمالة املنزلية البالغ ٥٠٠ د.ك؟ وما 
أسس حتديد هذه التكلفة؟ يرجى تزويدي 

بالسند القانوني لذلك.
٦ - ما ســبب عدم حتمــل الدولة تكلفة 

احلجر عند استقدام العمالة؟
٧ - كم يبلــغ إجمالي عدد العمالة التي 
مت اســتقدامها عن طريق شــركة الدرة منذ 
تأسيسها حتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ 
وكم تبلغ نسبتهم من إجمالي عدد العمالة 
املستقدمة في دولة الكويت منذ عام تأسيس 

الشركة؟
٨ - يرجى تزويدي بقائمة أسعار استقدام 
العمالة املنزلية من خالل شركة الدرة وآلية 

حتديد هذه األسعار.

د.عبدالعزيز الصقعبي

بدر احلميدي يقترح تكرمي
الدكتور عادل العبداملغني

تقدم النائب بــدر احلميدي 
باقتراح برغبة بتكرمي اجلهات 
املختصة في البالد للدكتور 
عــادل العبداملغنــي تقديرا 
إلسهاماته في خدمة الكويت. 
وجاء فــي نص االقتراح إنه 
نظرا لإلسهامات التي قدمها 
د.عادل العبداملغني في خدمة 
الكويــت والنهوض بها على 
صعيد إصداراته األدبية التي 
جتاوزت ٤٥ كتابا في جميع 
جوانــب احليــاة الكويتيــة 
وشؤونها التراثية والتاريخية 

واألدبيــة واالقتصادية والعلمية اجلغرافية، 
باإلضافة إلى تقلده منصب وزير مفوض سابق 
في وزارة اخلارجية الكويتية، كما تقلد العديد 
من املناصب اإلدارية في أبرز جمعيات النفع 
العام، وبعــد ذلك أكمل مســيرته األدبية في 
البحث والتصنيف والتأليف، كما كانت كانت 
له مساهمات كثيرة في أنشطة العمل التطوعي 

واالجتماعي أبرزها:
- عضو جمعية اخلريجني الكويتية منذ عام 

.١٩٧٦
- عضو اجلمعيــة اجلغرافية الكويتية منذ 

عام ١٩٧٦.
- عضو مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ 

التعاونية ١٩٨٠-١٩٨٣.

- أمني سر مجلس حي منطقة 
الشامية والشويخ ١٩٨٣.

- عضــو نــادي القادســية 
الرياضي ١٩٨٤.

- عضو جمعية الصحافيني 
الكويتية منذ عام ١٩٩٥.

- عضــو رابطــة األدباء في 
الكويت منذ عام ١٩٩٦.

- عضو جلنة تسمية مساجد 
الكويت منذ عام ١٩٩٧.

- عضو اللجنة االستشارية 
العليــا للتوثيــق اإلعالمــي 
والتــراث والفنون الكويتية 

منذ عام ٢٠٠١.
- شــارك بتأسيس اجلمعية الكويتية لهواة 
الطوابع والعمالت وأصبح نائبا للرئيس عام 

.٢٠٠٥
- عضو جلنة تسمية الشوارع وامليادين في 

الكويت منذ عام ٢٠٠٦.
- عضو جلنة إصدار طوابع البريد في الكويت 

.٢٠١٠
- أمني عام رابطة األدباء الكويتيني ٢٠١١.

لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة بقيام وزارة 
اإلعــالم واملجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب واجلهات املختصة في البالد بتكرمي 

د.عادل العبداملغني.

بدر احلميدي

علي القطان إللغاء جميع قرارات «اخلدمة املدنية» 
الصادرة بشأن منع اجلمع بني الوظيفة والدراسة

د.علــي  النائــب  تقــدم 
القطــان باقتراح برغبة قال 
فــي مقدمته: فــي أول حكم 
قضائــي مــن نوعــه قامت 
محكمة االســتئناف (مؤيدة 
بذلك احلكم الصادر من حكم 
أول درجة الصادر من احملكمة 
اإلدارية) بإلغاء قرار ديوان 
اخلدمة املدنية بشــأن حظر 
اجلمع بني الوظيفة والدراسة، 
وبعــد هــذا احلكــم أصبــح 
املوظــف ال يحتــاج إلى إذن 
للدراسة، واستدركت احملكمة 
في حيثياتها (بل من األحرى 
تشجيع املوظف على الدراسة 
لتزويد املجتمع باملتخصصني 
الذين  والفنيــني واخلبــراء 
تقع على عاتقهم مسؤولية 
العمل في مختلف مجاالته، 
وليس من شك في أنه إذا أخل 
الطالب بواجباته الوظيفية 
أو قصــر فــي النهوض بأي 
مــن أعبائها فإن جهة العمل 
متلك من األدوات القانونية 

(أما بالنســبة لتمسك جهة 
اإلدارة بقرار وزارة التعليم 
العالي رقم «٢٠١٩/١٧» بشأن 
الدرجــات  الئحــة معادلــة 
العلميــة مــا بعــد الثانوية 
العامــة وما ورد فــي املادة 
«١١» فإنــه يفتقــد شــرائط 
مشروعيته ويخرج عن إطار 
املصلحة العامــة ويتصادم 
بوضوح مع مواد الدستور).
وفي احلقيقة أنه ال مبرر 

على التحصيل العلمي.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
إلغاء جميع قرارات مجلس 
اخلدمــة املدنيــة واللوائــح 
اإلدارية من اجلهات احلكومية 
الصادرة بشأن منع اجلمع بني 
الوظيفة احلكومية والدراسة، 
ومنح املوظف احلق بإجازة 
مدتها ٣٠ يومــا بدون راتب 
(وبدون إذن من جهة العمل) 
ألداء االمتحانات سواء داخل 
الكويت أو خارجها بعد تقدمي 
ما يثبت تسجيله في الدراسة 
ومواعيد االمتحان في املعاهد 
أو الكليات العلمية، وتلتزم 
وزارة التعليم العالي باعتماد 
الشهادة الدراسية للموظف 
مادامت متوافقة مع الشروط 
والنظــم املتبعــة لالعتمــاد 
التعليم  األكادميي وجــودة 
في التخصصات الدراســية 
من املعاهد والكليات العلمية 
في داخل الكويت أو خارجها.

قانونيا من ديــوان اخلدمة 
املدنيــة مبنــع اجلمــع بني 
الوظيفــة والدراســة ألنه ال 
توجــد عالقة بينهمــا مادام 
املوظــف يقــوم بعمله على 
أكمل وجه وما دام املسؤولون 
عن املوظف راضني عن العمل 
الذي يقوم به وال يسألونه عن 
دراسته ألن الذي يهم املسؤول 
أن يرى املوظف عنده يداوم 
طوال الدوام الرسمي ويعمل 
بجد واجتهاد، فما هو مبرر 
منعه من مواصلة دراســته 
وتخييره بني العمل والدراسة، 
أليس هــذا قرارا مجحفا في 
حق املواطن الــذي في هذه 
احلالة مضطر ألن يترك العمل 
بنفسه ليكمل دراسته سواء 
في داخل الكويت أو خارجها.
لذلك على الدولة أن تقنن 
حكــم محكمــة االســتئناف 
حتى ال يكون املوظف عرضة 
لتعنت اجلهــات احلكومية، 
ولتشجيع املوظف احلكومي 

د.علي القطان

ما يكفل لها محاسبة املوظف 
وفقــا للقوانــني واللوائح)، 
وأكملت احملكمة في حيثياتها 
(وبالنســبة لتمســك جهــة 
اإلدارة بقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم «١٩٨٦/١٠» بشأن 
البعثــات واإلجازات  الئحة 
الدراسية وما ورد في املادة 
«٢٥» فإن املقصود باملبعوث 
هو املوظف الــذي يوفد في 
بعثة واملقصود باملجاز هو 
املوظف املوفد أو املصرح له 
بإجازة دراســية مبــا مفاده 
أن هذا القــرار ال يخاطب - 
بوضوح كوضوح الشــمس 
فــي رابعة النهار - املوظف 
الذي يلتحق بالدراسة على 
حســابه اخلــاص، وهــو ما 
يدعو فعال إلى االســتغراب 
من حد التخبط الذي وصلت 
إليــه جهــة اإلدارة فــي هذا 
اخلصوص وحمل الطلبة على 
اللجوء إلى القضاء القتضاء 
حقوقهم)، وأضافت احملكمة 

استفسر عن دور التجارة للحد من التالعب في األسعار

على إسهاماته في خدمة الكويت

            كم يبلغ إجمالي عدد العمالة التي مت استقدامها عن طريق 
شركة الدرة منذ تأسيسها حتى تاريخ توجيه السؤال؟
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ل ١٣ بنكًا وشركة لتقدمي استشارات التمويل املستقبلية «البترول» ُتؤهِّ

أحمد مغربي

في خطوة مســتقبلية للحصول 
علــى قــروض مــن البنــوك احمللية 
والعاملية، كشــفت مؤسسة البترول 
الكويتية عن تأهيل ١٣ بنكا وشركة 
استثمارية كجهات استشارية محلية 
كويتية للقيام بخدمات استشــارية 
مالية الحتياجات التمويل املستقبلية 
ملؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 

التابعة.
وجــاء في االعالن الــذي حصلت 
«األنباء» على نســخة منــه، أن آخر 
موعد لتقدمي وثائق طلبات التأهيل 
(موعد االقفال) ســيكون بتاريخ ٢٦ 
أكتوبــر ٢٠٢١، وحــددت «مؤسســة 
البترول» موعد ٧ أكتوبر املقبل أقصى 
حد الستفسارات البنوك والشركات 

املؤهلة.
وقالت «البترول» إن التأهيل محدود 
على الشــركات التالية: البنك األهلي 
املتحد، بنك برقــان، البنك التجاري 
الكويتــي، بنك اخلليج، بنك الكويت 
 ،(KIB) الصناعي، بنك الكويت الدولي
شركة الوطني لالستثمار، بنك وربة، 
بيتك كابيتال، األهلي كابيتال، بوبيان 
كابيتال، كامكو انفست وأخيرا شركة 

املركز املالي.
وأشارت الى أن هذه اخلطوة تأتي 
بعد حصول مؤسســة البترول على 
موافقة مجلس الــوزراء على طلبها 
باقتراض مبلــغ ١٦ مليار دينار بحد 
أقصى خالل السنوات اخلمس املقبلة، 
إال أن املؤسسة بعد ذلك قامت بتحديث 

الرأســمالي االســتثماري  برنامجها 
وخطتهــا التمويلية اخلمســية ومت 
تخفيــض مبالــغ االقتــراض الى ١٢ 
مليار دينار، ونتيجة جلائحة كورونا 
واملتغيرات األخرى في السوق العاملية 

والصناعــة النفطية تقوم مؤسســة 
البتــرول الكويتيــة بإعــادة ترتيب 
أولوياتهــا وتخفيــض مصروفاتهــا 
الرأســمالية خالل السنوات اخلمس 
املقبلة وباألخذ باالعتبــار التزامات 

املؤسســة نحو الدولة تقوم بالوقت 
الراهــن مبراجعة وحتديــث خطتها 

التمويلية مرة أخرى.
وقالت ان اللجــوء الى االقتراض 
نتيجة تزايد حجم اإلنفاق الرأسمالي 

املطلوب لتنفيذ املشاريع الرأسمالية 
االستراتيجية والتنموية للمؤسسة 
وعلــى األخــص اإلنفاق الرأســمالي 
املتعلــق باستكشــاف وإنتاج النفط 
اخلام والغاز داخل الكويت والذي ميثل 

ما يقارب ٦٨٪ من حجم االحتياجات 
الرأسمالية املطلوبة خالل السنوات 
اخلمس املقبلة حيث تهدف هذه اخلطة 
الى رفــع معدالت الطاقــة االنتاجية 
للنفط اخلام والغاز الطبيعي والتوسع 
في الطاقة التكريرية والبتروكيماويات 

داخل الكويت وخارجها.
وأشــارت الى أن موارد «مؤسسة 
البتــرول» أصبحت شــحيحة وغير 
كافيــة لتمويــل عمليات ومشــاريع 
أغلــب  ان  النفطــي حيــث  القطــاع 
الــــتدفقات النقدية الناجتة عن تلك 
العمليــات ســيتم توجيهها لســداد 
التزاماتهــا نحو الدولــة ولن تتبقى 
للمؤسســة االموال الكافية للصرف 
على مشــاريعها االستراتيجية التي 
يجب ان تستمر وتنفذ حسب اخلطط 

املوضوعة.
وحـــــصلت «البتــرول» مؤخــرا 
على قرض بقــــيمة مليار دوالر من 
 (SACE) وكالة االئتــــمان اإليطالية
وســيتم ســـــداد القــرض بعــد ١٠ 
ســنوات، باإلضافة الــى عامني فترة 
ســماح، وجاء القــرض بهدف تلبية 
بعض املوارد املالية الالزمة لتمويل 
مشاريع «البترول» وشركاتها احلالية 
واملستقبلية حتى يتسنى لها حتقيق 
أهدافهــا االســتراتيجية باحملافظــة 
على النمــو في الصناعــة النفطية، 
ومت توجيه القرض الى شــركة نفط 
الكويت والشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة (كيبك)، وقد مت 
احلصول قبلها على قرض بقيمة مليار 

دينار من البنوك احمللية.

حددت ٢٦ أكتوبر املقبل آخر موعد لتقدمي وثائق طلبات التأهيل

«املؤسسة» تسعى للحصول على قروض مالية لتمويل احتياجاتها لتنفيذ املشاريع املستقبلية

مراجعة مستمرة للبرنامج الرأسمالي االستثماري للنفط ودراسة تأثيرات تفشي جائحة كورونا 

موارد «البترول» أصبحت شحيحة وغير كافية لتمويل عمليات ومشاريع القطاع النفطي

اجلزء األكبر
من التمويل 

لالستكشاف واإلنتاج 
ذكــرت املصــادر أن اجلــزء 
األكبر مــن التمويل الذي تهدف 
الكويتيــة  البتــرول  مؤسســة 
للحصــول عليه ســيتم توجيه 
االستكشــاف  مشــاريع  إلــى 
واإلنتــاج داخــل الكويت والتي 
يبلغ احلد االدنــى ملعدل العائد 
على االســتثمار املســتهدف لها 
٩٪، علمــا ان املؤسســة ال تقوم 
بالدخول في أي فرصة استثمارية 
أو تنفيذ مشروع رأسمالي إال بعد 
أن يتم ثبوت جدواه االقتصادية 
وحتقيقه للحد األدنى ملعدل العائد 
املستهدف حسب األسس والقواعد 
املوضوعة من قبل القطاع النفطي.

«ميد»: تشغيل مصفاة الزور في ٢٠٢٢
محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميــد أنه مــن غير 
املتوقع تشــغيل مصفاة الزور حتى 
عام ٢٠٢٢، ونقلت املجلة عن مصادر 
مطلعة على املوضوع قولها ان عملية 
تشــغيل املصفاة البالغة تكلفتها ١٦ 
مليار دوالر ستتأخر حتى العام املقبل، 
حيث ان جميع املقاولني يعانون من 
صعوبات مالية، فيما يصبح تشغيل 

املصفاة مهددا باملزيد من التأخير.
وأضــاف املصــدر «ان الشــركة 
البتروليــة  الكويتيــة للصناعــات 
املتكاملــة ـ كيبك صاحبة املشــروع 
تعمل على ضغط النفقات من خالل 
تقليــص املقاولــني وتخفيض اعداد 
املوظفــني الذين يواصلون جهودهم 
في محاولة اجناز االعمال، االمر الذي 
يرجح معه عدم تشــغيل املشــروع 

بالكامل حتى العام املقبل».
وقالت مجلــة ميد إنه ســاد االعتقاد في 
نوفمبر ٢٠٢٠ أن املشروع سيبدأ العمل عام 
٢٠٢١، وقد تأثر تقدم العمل في املشروع خالل 

عام ٢٠٢١ نتيجة انتشار جائحة كورونا.
ولضمان بدء التشغيل في املوعد احملدد، 
اصدرت كيبك اســتثناءات وسمحت ببعض 
اإلعفاءات لدخول العمال األساسيني الالزمني 
لتشغيل املصفاة خالل ازمة جائحة كورونا 
واغالق مطار الكويت الدولي أمام بعض الدول 
التي يتفشى فيها الڤيروس. وكان مقررا ان 
يبدأ تشغيل املصفاة، برغم عدم اكتمال خط 
أنابيب التغذية األساســي من مصفاة ميناء 
عبداهللا في الوقت احملدد، فقد مت وضع خطة 
لتنفيذ خط أنابيب تغذية ثانوي من املصفاة 
ذاتها من خالل خط األنابيب الثانوي الذي بدأ 
تشغيله في األول من ديسمبر مللء اخلزانات 

في موقع مصفاة الزور. ومع ان ســعة خط 
األنابيــب الثانوي أصغر مــن خط األنابيب 
األساســي فإنه كاف لبدء تشــغيل املصفاة، 
ومــن املتوقع أن تصبح منشــأة الزور أكبر 
مصفاة عاملة في الشــرق األوســط بطاقتها 
التكريرية البالغة ٦١٥ الف برميل يوميا. وحقق 
املشــروع تقدما كبيرا خالل عام ٢٠٢٠ حيث 
بدئ في ســبتمبر من العام املذكور بتشغيل 
غاليتــني في مصفاة الزور، وقبل تشــغيلها 
اجنز العمل في العديد من املرافق وتسليمها، 
مبا في ذلك مبنــى التحكم املركزي واملباني 
األخــرى املرتبطة به، وأنظمة مياه احلريق، 
وأنظمة االتصاالت، والبنية التحتية األخرى 
للمصفاة. وقالت املجلة ان املصفاة ســتنتج 
بشكل أساسي البنزين والديزل والكيروسني 
املطابقة ملعايير االنبعاثات االوروبية يورو ٥.

ً أكبر مصفاة عاملة في الشرق األوسط بطاقة تكريرية تبلغ ٦١٥ ألف برميل يوميا

«الرعاية السكنية» تطرح فرصة استثمارية 
لتطوير منطقة في «املطالع» لـ ٣٣ عامًا

مصطفى صالح

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
عن طرح فرصة استثمارية لتطوير منطقة 
في مدينة املطالع، حيث دعت املؤسســة 
الشركات املتخصصة الى املشاركة في تطوير 
الفرصة االستثمارية الواقعة شمال شرق 
مدينة املطالع السكنية، وذلك مبساحة ٢٥٠ 
ألف متر مربع، وبعقد ملدة ٣٣ عاما، شامل 
فترتي البناء ملدة ٣٦ شهرا، واالنتفاع ٣٠ عاما.

وأوضحت «السكنية» وفقا إلعالن املزايدة 
املنشــور في اجلريدة الرسمية «الكويت 
اليوم»، أن الفرصة االستثمارية تشتمل على 
معارض ومحالت بيع بالتجزئة، ومخازن، 
وســكن للعمال، وذلك بنظــام التصميم 
والتطوير والتمويل والتشــغيل واإلدارة 
والصيانة، حيث يتمثل الهدف األساســي 
من الشروع في حتقيق الدعم اللوجستي 
للمواطنني، واملســاهمة فــي توفير املواد 
اإلنشــائية الالزمة ألعمال البناء والتنفيذ 

وسرعة توطينهم باملدينة.
وذكرت الهيئة انه يتم طرح املزايدة وفقا 
ألحكام الئحة املزايدات باملؤسسة الصادرة 
بالقرار الوزاري رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٠، والتي 
تشتمل فيها مستندات الطرح على: مستند 
الشروط املرجعة واملالحق واجلداول امللحقة، 
منوذج العقد، إقرار باالضطالع على شروط 
ومتطلبات لتقدمي، وإقرار بضمان السرية.
وذكــرت انه ميكن للشــركات الراغبة 
الفرصة االستثمارية،  لالستفادة من هذه 
والتي يحق لها املشــاركة باملزايدة، شراء 
املستندات اخلاصة باملزايدة اعتبارا من أمس 
األحد ٢٦ سبتمبر، مشيرة الى أن التأهيل 
سيكون الحقا وســيتم تسليم مستندات 
املزايدة، حتى تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢١، وذلك 
مقابل مبلغ وقدره ٢٥٠٠ دينار، غير مستردة.
وقالت «الســكنية» انه ســيتم تقدمي 
العطاءات وجميع املستندات املطلوبة معبأة 
ومكتملة، كما هو محدد في مستندات املزايدة، 

مبوعد أقصاه ٢٠ يناير ٢٠٢٢.

تشتمل على تطوير وتشغيل معارض ومحالت التجزئة ومخازن وسكن للعمال
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عبدالوهاب الرشود: تصنيفات «غلوبل فايننس» تؤكد املكانة املرموقة للبنك إقليميًا ودوليا
البنك يتبع حصافة بتقييم املخاطر وميتلك عناصر قوة في تنوع قنوات اخلدمة واألمن السيبراني
التصنيف يؤكد جدوى االنتشار اجلغرافي لـ «بيتك» وتناغم األداء واالستقرار بني بنوك املجموعة

«غلوبل فايننس»: القطاع املصرفي الكويتي أظهر بالعام املاضي مرونة ضد تداعيات «كورونا»

على التكيف مع مختلف الظروف والتقلبات 
االقتصادية بكفاءة عالية.

مكانة مرموقة

وأشار الرشود الى أن تصنيفات «غلوبل 
فايننس» تعكس املصداقية واملكانة املرموقة 
التي يتمتع بها البنك على املستوى اإلقليمي 
والدولي، وقوة وضعه املالي وسالمة اإلجراءات 
والتوجهات، وجدوى االستراتيجيات واألعمال، 
الى جانب متيز «بيتك» بتحقيق منو مستدام، 
وتنوع في األنشطة واخلدمات، وامتالك عالمة 
جتارية ذات قيمة عالية، األمر الذي عزز فيه 

صنفت مجموعة «غلوبل فايننس» 
العامليــة، بيــت التمويــل الكويتــي 
«بيتك»، في املركز األول خليجيا ألكثر 
البنوك اإلســالمية أمانا لعام ٢٠٢١، 
ضمن التصنيف السنوي الـ ٣٠ الذي 
جتريه «غلوبل فايننس» ألكثر البنوك 
أمانا على مســتوى العالم، كما جاء 
«بيتك» ضمن البنوك الـ ٥ األكثر أمانا 
بني كافة البنوك اإلسالمية والتقليدية 

على مستوى الشرق األوسط.
وقــال البنك في بيــان صحافي، 
إن «غلوبــل فايننس» اســتندت في 
تصنيفاتها الى معايير محددة تتضمن 
مراجعــة أكبر ٥٠٠ مؤسســة مالية 
في العالــم من حيث حجم األصول، 
واملؤشــرات املاليــة، والتصنيفــات 
االئتمانية طويلة األجل من وكاالت 
التصنيف العاملية: «فيتش»، «موديز»، 

و«ستاندرد آند بورز».
متانة املركز املالي

فــي هذا الســياق، قــال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة «بيتك» بالتكليف 
الرشــود، إن هــذه  - عبدالوهــاب 
التصنيفــات املتقدمة من قبل مجلة 
عاملية مرموقة تؤكد متانة املركز املالي 
لـ «بيتــك» وأنه يقــف على أرضية 
صلبة بفضل ما يتميز به من حصافة 
في دراسة وتقييم املخاطر، الى جانب 

امتالكه عناصر قوة في أنظمة احلماية واألمن 
السيبراني.

وأضــاف أن اجلائــزة تؤكــد كذلك تنوع 
اخلدمات ومواصلة تقدميها مبختلف الظروف، 
حيث جتلى ذلك خالل اجلائحة التي لم متنع 
«بيتك» من مواصلة تقدمي مختلف اخلدمات 
املصرفيــة للعمالء األفراد والشــركات عبر 
قنوات اخلدمة املختلفــة «أونالين» وفروع 

ذكية وغير ذلك من قنوات تقدمي اخلدمة.
ولفت الى ان التصنيف يؤكد أيضا جدوى 
االنتشار اجلغرافي لـ «بيتك» وتناغم األداء 
بــني بنوك املجموعة، واالســتقرار، والقدرة 

ثقة العمالء ورسخ ريادته العاملية في ثقة العمالء ورسخ ريادته العاملية في 
صناعة التمويل اإلسالمي، وبالتالي 
جاء في املركز االول كأكثر بنك إسالمي جاء في املركز االول كأكثر بنك إسالمي 

أمانا على مستوى اخلليج.
وأضاف ان «بيتك» يواصل رؤيته وأضاف ان «بيتك» يواصل رؤيته 
في قيادة التطــور العاملي للخدمات 
املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، واالرتقاء إلى مرتبة البنك اإلسالمية، واالرتقاء إلى مرتبة البنك 
اإلســالمي األكثر ربحية مســتدامة، 
واألعلــى ثقة في العالم، مع حتقيق 
أعلى مستويات االبتكار والتميز في 
خدمة العمالء، ومواصلة تبني االبتكار خدمة العمالء، ومواصلة تبني االبتكار 
كركيزة أساســية في اســتراتيجية 
البنك، الــى جانب املضــي قدما في 
إســتراتيجية التحــول الرقمي التي 

قطع فيها أشواطا كبيرة.
مرونة كبيرة

من جانبــه، قال الناشــر ومدير 
التحرير في مجلة «غلوبل فايننس»، التحرير في مجلة «غلوبل فايننس»، 
جوزيــف دي جيارابوتو: «إن العام 
املاضي أظهر مرونة القطاع املصرفي املاضي أظهر مرونة القطاع املصرفي 
الذي أثبــت صالبته ضــد تداعيات 
جائحة كورونا، حيث واصل تقدمي 
التمويــل الالزم في حاالت الطوارئ 
باإلضافة إلى متويل املعدات واإلمدادات باإلضافة إلى متويل املعدات واإلمدادات 

في كثير من احلاالت».
وأضــاف ان البنــوك األكثر أمانا 
هي مناذج لالســتقرار، وتستمر في 
تقدمي الدعــم الالزم للحكومات واملجتمعات 
في سعيها للتعافي من الصدمات االقتصادية في سعيها للتعافي من الصدمات االقتصادية 

الناجتة عن اجلائحة.
جدير بالذكر، أن مجلة «غلوبال فايننس» جدير بالذكر، أن مجلة «غلوبال فايننس» 
ومقرها نيويورك، تأسست عام ١٩٨٧ومقرها نيويورك، تأسست عام ١٩٨٧، ومتتلك ، ومتتلك 
خبــرة متتد لـــ ٣٣ عامــا باألســواق املالية 
العاملية، ولديها قــراء في أكثر من ١٩١ دولة 
حول العالم، وتعد املجلة مرجعا دوليا مبجال حول العالم، وتعد املجلة مرجعا دوليا مبجال 
األخبار املتعلقة بالقطاع املالي، حيث تعالج 
موضوعات تهم متويل الشركات واملشاريع 
املشــتركة وأســواق رأس املــال والعمــالت 

واملصارف وإدارة املخاطر.

عبدالوهاب الرشود

«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانًا باخلليج«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا«غلوبل فايننس»: «بيتك» أكثر البنوك اإلسالمية أمانا
البنك جاء ضمن الـ ٥ األكثر أماناً بني كل البنوك اإلسالمية والتقليدية بالشرق األوسط
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«S&P»: أرباح البنوك ستواصل التعافي بالنصف الثاني من ٢٠٢١
محمود عيسى

توقعت وكالة «ستاندارد آند بورز» 
للتصنيف االئتماني أن تســجل البنوك 
الكويتيــة أرباحا أعلى بفضل حتســن 
اإليــرادات، حيث ســجلت أرباحا أقوى 
في النصــف األول من عام ٢٠٢١ مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي مستمدة 
الدعم من انخفاض تكلفة املخاطر وحتسن 

اإليرادات.
وذكــرت الوكالة أنــه على الرغم من 
اإلضرار التي تعرضت لها إيرادات البنوك 
نتيجة سياسة تأجيل أقساط القروض 
التي أقرها بنك الكويت املركزي للسيطرة 
علــى تداعيــات ڤيــروس كورونا على 
االقتصاد احمللي، اال أن الربع األخير من 
٢٠٢٠ شهد تراجعا في تكلفة التمويل مع 
انخفاض عوائد األصول نتيجة تخفيض 
أسعار الفائدة من قبل مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األميركي، ما أدى إلى حتسني 
هوامش البنوك في الربع األول من ٢٠٢١.

هوامش الربحية

لفتت الوكالة الى أن هوامش الربحية 
على القروض ظلت نسبيا دون تغيير 

بني النصف األول من عام ٢٠٢٠ والنصف 
األول مــن عام ٢٠٢١، مع االســتفادة من 
انتعاش الدخل الناجم عن غير الفوائد، 
ما ســاعد على تعويــض ارتفاع تكلفة 

التشغيل.
كما تراجعت التكلفة السنوية للمخاطر 
إلى حد ما وبواقع ٢٠ نقطة أســاس في 
النصف األول من عام ٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠ 
مع عودة فتح االقتصاد الكويتي ببطء 
ونظرا إلى أن البنوك تلقت بالفعل ضربة 

ال يستهان بها في عام ٢٠٢٠.
جودة األصول

توقعت الوكالــة أن تتعرض جودة 
األصول لضغوط إضافية بحلول النصف 
الثانــي مــن عام ٢٠٢١ عندمــا يتم وقف 
العمــل بتدابير الدعم في ضوء توقعات 
بأن تتعافــى أرباح البنــوك جزئيا هذا 
العام، لتتجاوز ما كانت عليه في ٢٠٢٠ 
لكنها تبقى أدنى من مستويات عام ٢٠١٩، 
مدعومة بشكل أساسي بتحسن هوامش 
الربح، ناهيك عن توقعات بزيادة تكلفة 
مخاطر البنوك املصنفة لدى الوكالة بشكل 
طفيف إلــى حوالي ١٫٥٪ فــي عام ٢٠٢١ 
مقارنــة مع حوالــي ١٫٤٪ في عام ٢٠٢٠ 

فــي ضــوء التوقف عن تطبيــق تدابير 
التخفيف الرقابية تدريجيا.

وتوقعت أيضا أن يشهد قطاع العقار 
مزيدا من الضغط، حيث سترتفع القروض 
املصرفية املتعثرة املمنوحة لقطاع العقار 
من قبل البنوك املصنفة لدى الوكالة من 
٢٫٦٪ في عام ٢٠٢٠ إلى ٢٫٧٪ من إجمالي 
القروض في عــام ٢٠٢١. وهذا باملقارنة 
مع توقعاتها للقروض املتعثرة احمللية 
على مســتوى النظــام املصرفي بكامله 
والبالغــة ٣٫٤٪ في عــام ٢٠٢١ ومقارنة 

مع ٢٫١٪ في عام ٢٠٢٠.
الدعم احلكومي سيستمر

مــن ناحية أخرى، توقعــت الوكالة 
اســتمرار الدعــم احلكومي فــي الوقت 
احلالي فيما اشارت الى ان افتقار احلكومة 
الكويتية املستمر الستراتيجية متويل 
شــاملة، على الرغم من استمرار العجز 
احلكومي الكبيــر يعتبر مصدرا إلثارة 
القلــق. وتــرى أنــه بســبب املعارضة 
البرملانية، لم تتمكن احلكومة حتى اآلن 
من مترير قانون مينحها ســلطة إصدار 
الديون أو السحب الفوري من احتياطياتها 

الضخمة من األصول املتراكمة.

ن اإليرادات.. وعودة النشاط االقتصادي إلى طبيعته مستمدة الدعم من انخفاض تكلفة املخاطر وحتسُّ

«الكيماويات»: مذكرة تعاون  في مجال البالستيك

«العقاريني»: املشاريع العمالقة تنعش القطاع العقاري

وقعــت شــركة صناعة 
الكيماويــات البترولية مع 
 «SKC» شــركة  شــريكها 
الكورية، وشركة املشاركة 
«SK picglobal» مذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال البالستيك 
الصديق للبيئة في الكويت.
وفــي هذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
الكيماويــات  صناعــة 
البترولية م.مطلق العازمي، 
فــي بيان صحافــي، إن هذا 
التعاون يأتي تعزيزا للدور 

أكد أمني سر احتاد العقاريني 
إبراهيــم العوضي أن إســراع 
احلكومــة في طرح املشــاريع 
اإلنشائية والتنموية العمالقة 
بالبــالد واإلنفــاق احلكومــي 
عليها، ســيكون له انعكاساته 
االيجابية على القطاع العقاري، 
خاصة قطاع العقار االستثماري 
والتجاري، باإلضافة إلى قطاع 
املقاوالت واالنشاءات. وأضاف 
العوضي في تصريح صحافي، أن 
القطاع اخلاص الكويتي يعتمد 
اعتمادا أساسيا على املشاريع 
التنموية والعمرانية العمالقة 
التي تطرحها احلكومة، إذ تعد 
هذه املشروعات االستراتيجية 
مبنزلة أداة مهمة لتحفيز النمو 
االقتصادي وتشجيع شركات 
القطــاع اخلاص علــى العمل 
واالبتكار. ولفت إلى أن املشاريع 

الريادي للشــركة في تبني 
تنفيذ املبادرات البيئية في 
الكويت، حيث تتم مشاركة 
واملعرفــة  التكنولوجيــا 
التجارية التي تراكمت لدى 
شركة SKC الكورية بشكل 
فاعــل أثناء إجرائها ألعمال 
البالستيك الصديق للبيئة 

في كوريا.
من جانبه، قال الرئيس 
 SKC لشــركة  التنفيــذي 
الكورية لي وان جاي: نأمل 
من خالل دمج حلول األعمال 

برصد نحــو ١٩٫٦ مليار دينار 
لتنفيذ أكثر من ٢٠ مشــروعا 
استراتيجيا جديدا خالل خطة 
التنمية الســنوية احلالية، ما 
يتوقــع أن يكون لــه انعكاس 
إيجابي على احلركة االقتصادية 
بالبــالد، بعــد نحو ٢٠ شــهرا 
مــن جائحة ڤيــروس كورونا 

املستجد.
 أشــار العوضــي إلــى أن 
القطــاع العقــاري يعتبر أحد 
القطاعــات الرئيســية التــي 
ميكن أن تســتفيد مــن طرح 
وتنفيــذ املشــاريع التنموية 
االستراتيجية بالبالد، إذ يرتبط 
هذا القطاع ارتباطا وثيقا بحركة 
النشاط االقتصادي بشكل عام، 
السيما أن املشــاريع اجلديدة 
تعنــي احلاجة لعدد كبير من 
العمالــة، وبالتالــي فــإن هذه 

البالستيكية الصديقة للبيئة 
لشــركة SKC مــع أعمــال 
الكيماويات  شركة صناعة 
البترولية أن تكون فرصة 
لبنــاء نظام اقتصاد دائري 
فــي  ناجــح  بالســتيكي 
الكويــت. جديــر بالذكر أن 
الكيماويات  شركة صناعة 
البترولية وقعت في شــهر 
أبريل من العام احلالي مذكرة 
تفاهم مــع بلديــة الكويت 
لدراسة إنشاء مصنع إعادة 
تدوير النفايات البالستيكية.

العمالــة ســتكون بحاجة إلى 
توفير املسكن واملأكل وامللبس، 
وبالتالــي احلاجة إلــى املزيد 
من الشقق الســكنية واحملال 
التجاريــة التي ميكن أن تلبي 
حاجات ومتطلبات تلك العمالة.

وأضاف: «من بني القطاعات 
االخرى التي ستستفيد بشكل 
مباشــر من طــرح املشــاريع 
احلكومية اجلديدة، هو قطاع 
املقاوالت واالنشاءات، السيما 
بعد أن شهد هذا القطاع العديد 
من التحديات خالل الســنتني 
االخيرتني، خصوصا بالنسبة 
للشركات اخلاصة التي تراجعت 
أرباحهــا في ظل إغالق ســوق 
العقارات وســط فرض تدابير 
حظر التجول اجلزئي أو الكلي، 
وعدم السماح بدخول وخروج 

املسافرين ألشهر طويلة».

م.مطلق العازمي

إبراهيم العوضي

االســتراتيجية التــي تعلــن 
احلكومة عن طرحها في بداية 
كل سنة مالية جديدة، إمنا تلعب 
دورا رئيسيا في دعم وتوسيع 
دور القطاع اخلاص ومشاركته 
في النشاط االقتصادي، مشيرا 
في هذا الصدد إلى قيام احلكومة 

بودي: «اخلليج» ُيكرس ريادته كبنك للمستقبل
أطلقــت مجلــة املصارف، 
الصــادرة عن احتــاد مصارف 
اجلديــد  عددهــا  الكويــت، 
رقــم ١٦٦ بنســختيه الورقية 
واإللكترونية، متضمنا مجموعة 
مــن املوضوعــات والتقاريــر 
واملقاالت املصرفية واالقتصادية 

املتنوعة.
وأوضــح احتــاد املصارف 
في بيــان صحافــي، أن األمني 
العام لالحتاد ورئيس التحرير 
د.حمــد احلســاوي قــال فــي 
افتتاحيــة املجلة، التي حملت 
عنوان «مشــاريع املســتقبل.. 
والقطاع اخلــاص»: «في وقت 
وضعت احلكومة خريطة طريق 
لإلسراع في تنفيذ ١٨ مشروعا 
التنمويــة  مــن املشــروعات 
الكبرى، نأمــل أن تقود البالد 
نحو حقبــة اقتصادية جديدة 
مبنية على منهجية الشــراكة 
مع القطــاع اخلــاص صاحب 
اخلبرة الواســعة واإلجنازات 
الراسخة في مجاالت متعددة، 
واملشــهود له محليا وإقليميا 
ودوليا، ليكون شــريكا فاعال 
في التنمية ومســاهما أساسيا 

في حتقيق رؤية ٢٠٣٥».
وأكد احلساوي أن الشراكة 
بني القطاعــني العام واخلاص 
كانــت وال تــزال حجــر زاوية 
لتطور اقتصادات الدول وتنفيذ 
مشــاريع ناجحة تعد بعوائد 
مرتفعة للمستثمرين على املدى 
الطويل وتزيد جاذبية االستثمار 

األجنبي. 
وتابــع: «لنــا فــي الكويت 
جتارب مشرفة في هذا املجال 
تتجلــى في أهمية دور القطاع 
املصرفي في دعم عجلة النشاط 
االقتصادي ســواء عبر متويل 
املشــروعات التي توفر فرص 
عمل للمواطنني وتسهم في النمو 
االقتصادي احمللي، او عن طريق 
خلق وظائف جديدة ومباشرة 
للخريجــني، اذ يعــد القطــاع 
املصرفــي أحد أهــم القطاعات 
باالقتصاد وأكبر موظف للعمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص».

وتضمــن العدد اجلديد من 

بتجربة مصرفية مميزة رقميا.
وقال بودي إن بنك اخلليج 
في أقوى مراحله على اإلطالق 
ويكرس مكانتــه الريادية في 
الكويت كبنك للمستقبل يرقى 
الشــباب،  إلى تطلعــات جيل 
مشــيرا الى أن االســتثمار في 

احللول التكنولوجية الشاملة 
يعتبر من أهم ركائز استراتيجية 
البنك اجلديدة، وأكد االستمرار 
فــي انتهاج سياســة حصيفة 
تضمــن مســتويات ربحيــة 
متواصلة وتوزيع أرباح سنوية 

للمساهمني.

«احتاد املصارف» يطلق اإلصدار اجلديد من «مجلة املصارف»

د.حمد احلساويغالف مجلة املصارف

مجلة املصارف لقاء خاصا مع 
رئيس مجلس اإلدارة في بنك 
اخلليج، جاسم مصطفى بودي، 
كشف خالله عن استراتيجية 
البنك لعام ٢٠٢٥، واملرتكزة على 
التحول الرقمي الشامل، واعداً 
جميع املتعاملني مع بنك اخلليج 

«إن سي إم لالستثمار» راع بالتيني
 ملعرض «فوركس إكسبو دبي ٢٠٢١»

للعــام الثالث على التوالي 
وضمن جهودهــا احلثيثة في 
املشاركة ضمن أكبر املؤمترات 
واملعارض، أعلنت شركة إن سي 
إم لالســتثمار، عن مشاركتها 
في فعاليــات معرض فوركس 
إكســبو دبي ٢٠٢١ وذلك كراع 
بالتينــي، خالل يومي ٢٩ و٣٠ 
ســبتمبر ٢٠٢١ فــي مركز دبي 

التجاري العاملي.
وقالت الشــركة فــي بيان 
صحافي، إن مشاركتها مبعرض 
فوركس إكسبو دبي ٢٠٢١ يأتي 
ضمن مشاركة مجموعة كبيرة 
من الشركات اإلقليمية والعربية 
املتخصصة في تداول العمالت 
والذهب والتي ستشــارك بهذا 
احلدث الكبير، فضال عن وجود 
نخبة كبيرة من اخلبراء وكبار 
احملللني واملستثمرين وممثلي 
الوســاطة والتداول  شــركات 
العاملية واإلقليمية كمتحدثني 

تنطلق أنشطته مبركز دبي التجاري العاملي يومي ٢٩ و٣٠ اجلاري

رئيسيني.
وفي هذا السياق، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة بشــركة 
إن ســي إم لالســتثمار ناصر 
املــري، إن معــرض فوركــس 
إكسبو دبي ٢٠٢١ أصبح محطة 
سنوية للمتداولني في املنطقة 
وواجهــة إقليميــة للمهتمــني 
مبجــال التــداول اإللكتروني، 
لذلــك حتــرص الشــركة على 

«احتاد املصارف» يواصل دعم «لنكن على دراية»
في إطــار الــدور املهم 
الكويتية  البنوك  تلعبه  الذي 
واحتاد مصارف الكويت في 
مجال املسؤولية املجتمعية 
جتاه عمالء القطاع املصرفي 
واملجتمع، وحرصا منهم على 
تعزيز الوعي والثقافة املالية 
واملصرفية بهــدف ضمان 
العمــالء واحلد من  حقوق 
اآلثار الســلبية الناجتة عن 
عدم الدراية، يســتأنف بنك 
بالتعاون  املركــزي  الكويت 
مع االحتاد أنشــطة احلملة 

التوعويــة املصرفية املوجهة جلمهور العمالء 
حتت شــعار «لنكن على دراية»، بهدف نشر 
وتعميق الثقافة املالية واملصرفية املجتمعية في 
جميع القطاعات وتعزيزها بأفضل املمارسات.

وبهذا الصدد، قالت مديرة العالقات العامة في 
احتاد مصارف الكويت شيخة العيسى إن االحتاد 
يدعم وبقوة حملة لنكن على دراية والتي تأتي 
مببادرة من بنك الكويت املركزي، وذلك إميانا 
بأهمية تعزيز الثقافة املالية وزيادة الوعي جلميع 

شرائح املجتمع وتعزيز قدرة 
عمالء البنوك على استخدام 
اخلدمات املصرفية االستخدام 
األمثل. وأشارت العيسى إلى 
أهمية متابعة وسائل التواصل 
االجتماعي اخلاصة باحلملة 
اإللكتروني،  وموقع احلملة 
للحصول على اهم املعلومات 
حــول أهــم املوضوعــات 
املصرفية مثل: التعريف بدور 
البنوك كوسيط مالي، أهمية 
االدخار واالستثمار وكيفية 
االستفادة من املنتجات التي 

تقدمها البنوك في هذا املجال.
وكذلك التوعية بحقوق العميل عند احلصول 
على التمويل سواء االستهالكي أو اإلسكاني، 
واخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة، 
وآلية تقدمي الشكاوى بشأن اخلدمات املصرفية، 
باإلضافة إلى البطاقات املصرفية املتنوعة، وأهم 
اخلطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات 
االحتيال، والتوعية مبخاطر ما يعرف بـ «تكييش 

القروض» واالستثمارات عالية املخاطر.

شيخة العيسى

املشــاركة في هذه الفعالية كل 
عام، حيث كانت لها مشــاركة 
فعالة في املعرض خالل العامني 
املاضيني ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وحصدت 
جوائــز تقديرية منهــا جائزة 
أفضل وســيط معتمد في دول 
مجلس التعاون اخلليجي لعام 
٢٠٢٠ وجائزة أفضل وســيط 

لتداول الفوركس لعام ٢٠١٩.
وأوضح املري أن املشاركني 

في املعرض سيسلطون الضوء 
علــى أحدث فرص االســتثمار 
وآفــاق التــداول الواعــدة في 
العامليــة  املســتجدات  ظــل 
وتذبذب األســعار خالل العام 
احلالي، مشيرا إلى أن األزمات 
االقتصادية التي يشهدها العالم 
تنعكس بشكل إيجابي على مثل 
هذا النوع من التداوالت وتزيد 

من إقبال املستثمرين عليها.
من جانبه، قال مدير إدارة 
التســويق في الشــركة فراس 
مشــتاق أن مشــاركة الشركة 
في معــرض فوركس إكســبو 
دبــي ٢٠٢١ ســيكون في جناح 
رقــم ٢٧، ويشــارك فريــق إن 
سي إم لالســتثمار في كل من 
الكويــت واألردن في فعاليات 
املعرض لعرض كافة اخلدمات 
واملنتجات التي تقدمها الشركة 
لزوار اجلناح على مدار يومي 

املعرض.

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

التجــاري  البنــك  أجــرى 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملة «أكثر من راتب»، وقد 
مت إجراء الســحب يــوم أمس 
فــي مبنــى البنك الرئيســي، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز أشكناني، 
مــع االلتــزام باالشــتراطات 
الصحيــة والوقائيــة املتمثلة 
فــي التباعــد االجتماعي. وقد 
قام البنك بتغطية السحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، حيث أعلن عن فوز 
ماالييل موســى كويا بجائزة 
نقديــة بقيمــة ٥ آالف دينــار 
النجمة  فــي ســحب حســاب 
االســبوعي.  أما جائزة سحب 

البالغة ٥٠٠ دينار أو أكثر على 
البنك وبصفة خاصة العاملني 
في القطاعني احلكومي والنفطي 
والشركات املدرجة لدى البنك، 
ومن مزايا هذه احلملة احلصول 
علــى هدية نقدية فورية تبلغ 
قيمتها من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ دينار 
أو قرض من دون فائدة لفترة 
تصل إلى أربع سنوات ولغاية 
٧٠ ألف دينار، وسيكون هناك 
للعمــالء  أســبوعي  ســحب 
الكويتيــني احلاليــني واجلدد 
ممن يقومون بتحويل رواتبهم 
على البنــك لربح مبلغ يعادل 
راتب واحــد من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
املتقاعدين  الكويتيني  للعمالء 

باإلضافــة الــى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم إلى 
البنك احلصول على هدية نقدية 
تعــادل ٢٪ من قيمة املديونية 

احملولة ولغاية ١٠٠٠ دينار.
ويذكر أن جوائز «حســاب 
النجمة» مميــزة بحجم مبالغ 
اجلوائز املقدمة، باإلضافة إلى 
تنوعهــا طوال الســنة، والتي 
تتضمن ســحوبات أسبوعية 
بقيمة ٥ آالف دينار، وشهرية 
بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وســحب آخر 
العام علــى أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحســاب مصرفي في 
العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

حملــة «أكثر من راتب» والتي 
تعادل راتب وتصل لغاية ١٠٠٠ 
دينار فكانت من نصيب الفائزة 
عذاري محمد الكندري. وأوضح 
البنك أن حملة «أكثر من راتب» 
موجهة للعمالء الكويتيني الذين 
يقومــون بتحويــل رواتبهــم 

«هواوي» تطلق عروض موسم العودة إلى املدارس
بالتزامن مع حلول موسم 
العــودة إلــى املــدارس بعد 
انقطاع طويل جراء جائحة 
كورونــا، كشــفت مجموعة 
هواوي ألعمال املســتهلكني 
النقاب عن عروضها اخلاصة 
والتي تتيح للطالب استقبال 
عامهم اجلديد بتجربة متميزة 
من خــالل باقة واســعة من 
األجهزة اللوحية عالية األداء، 
مــا مينــح كل مــن العائالت 
والطالب مجموعة واســعة 

لالختيار من بينها. 
ويشمل عرض العودة للعام 
الدراســي اجلديد على باقات 
متعددة بأسعار منافسة، حيث 

 HUAWEI خــاص على جهــاز
MatePad مع سماعة صغيرو 
وحماية بسعر 74.900 دينارا 
وجهاز MatePad 11 مع ماوس 
وحماية بسعر 124.900 دينارا، 

وجهاز MatePad T10 مع قنينة 
حافظة للحرارة وحماية بسعر 
Mate- 39.900 دينارا، وجهاز

Pad T10s مع سماعة صغيرة 
وحماية بسعر 54.900 دينارا.  
كما تقدم املجموعة عرض على 
جهاز MateBook X مع حقيبة 
Mate-جانبية وحقيبة ظهر و

Dock2 بسعر 339.900 دينارا، 
 MateBook X إضافة إلى جهاز
Pro مــع حقيبة ظهر وماوس 
وMateDock2 بسعر 399.900 
دينارا، كما ميكنكم احلصول 
على جهاز MateBook D15 مع 
مــاوس وحقيبة ظهر بســعر 

169.900 دينارا.

ستقدم هواوي اجلهاز اللوحي، 
MatePad Pro بخصم يصل إلى 
%16 مــع هدية مجانية لوحة 
مفاتيــح مغناطيســية ذكية 
ومــاوس، إضافــة إلى عرض 
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«Ooredoo الكويت» حتتفي بفريق عمل 
مشروعي اعتماد «هويتي» وشراء «eSIM» أونالين

بذلــت شــركة Ooredoo لالتصاالت، 
جهودا وخطوات واضحة للتحول رقميا، 
تطبيقا لرؤيتها وتطلعاتها املستقبلية 
ومتاشيا مع رؤية الكويت «كويت جديدة» 
التي تهــدف إلى تطوير اقتصاد الدولة 
وتعزيز البنية التحتية الرقمية في البالد، 
فضال عــن مواكبة التوجهــات العاملية 
في عالــم التحول الرقمــي والتحوالت 
التكنولوجية املتســارعة التي يشهدها 
العالم. فمنــذ بداية عام ٢٠٢١، تعاونت 
Ooredoo الكويــت مــع الهيئــة العامــة 
للمعلومــات املدنيــة، حيــث اعتمــدت 
Ooredoo بشــكل رســمي وعلــى جميع 
قنوات البيع الرسمية للشركة تطبيق 
«هويتي» وهو تطبيق مقدم من الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية يوفر لألفراد 
بطاقــة مدنية رقمية معتمدة في إثبات 
الهوية والتوقيــع اإللكتروني للجهات 

احلكومية والقطاع اخلاص.
وبعد النجاح الواســع الــذي القته 
الشركة منذ بداية هذه الشراكة، عززت 
Ooredoo الكويت التزامها جتاه شركائها 
وموظفيها واحتفلت في فعالية خاصة 
أقيمــت فــي بــرج Ooredoo باإلجنــاز 
املتميز ملشروع الدمج مع الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية وإطالق عروض الدفع 
اآلجل وإتاحة خاصية شــراء شــريحة 
إلكترونية ذكية (eSIM) عبر اإلنترنت من 
خالل تطبيق My Ooredoo دون احلضور 
الشخصي، وبذلك تكون Ooredoo شركة 
االتصاالت األولى في الشرق األوسط التي 
تقدم جتربة عمالء رقمية متطورة فائقة 
اجلودة. لم يكن من السهل حتقيق مثل 
هذا اإلجناز الكبير دون اخلبرة الواسعة 
للموظفني ومهاراتهم وتفانيهم وعملهم 
اجلاد، جنبا إلى جنب مع العالقة املتينة 

مع الشركاء املناسبني مثل: شركة ديار 
.Wiproو IMIو NCR املتحدة وشركة

وقد بات توافــر احللول واخلدمات 
الرقمية ضرورة قصوى اليوم من أجل 
االرتقاء مبستوى خدمة وجتربة العميل 
وتعزيز اإلنتاجية. وفي أعقاب جائحة 
كوفيــد-١٩، كانــت الســرعة واملرونة 

والرقمنة من العوامل الرئيســة خلدمة 
املجتمع واستمرارية األعمال، ولم يكن 
إدراك هذه احلقيقة وتنفيذ رؤية «الرقمنة 
للتميز» أمرا شاقا لشركة Ooredoo، بل 
حتركت الشركة بوتيرة سريعة في عالم 
الرقمنة يومــا بعد يوم وأحرزت تقدما 

ملموسا عزز من جتربة العميل.

فعالية تكرمي العاملني في الشركة والهيئة العامة للمعلومات املدنية

تكرمي باسل بوشهري من قبل حسن الشامي ومجبل األيوب

تكرمي دينا صبح من قبل فادي قعوار وحسن الشامي

صورة جماعية

أول شركة اتصاالت في الكويت تعتمد تطبيق «هويتي» على املتجر اإللكتروني وكل أفرعها
Ooredoo األولى في الكويت واملنطقة توفر خاصية شراء شريحة إلكترونية ذكية eSIM أونالين

«الوطني» ينظم ورشة عمل ملوظفيه
حول املفاهيم احلديثة في تطوير األعمال

نظم بنك الكويت الوطني بحضور 
مديــري اإلدارات املختلفــة فــي البنك 
وبالتعاون مع معهد الدراسات املصرفية 
ورشة عمل بعنوان «كيف (وكيف ال) 
تقود التغيير في املؤسسات» حاضر فيها 
البروفيسور جيم داود كبير احملاضرين 
واملدير التنفيذي من كلية هارفارد إلدارة 

األعمال.
ويقدم الوطني ورشــة العمل التي 
عقــدت عن بعــد للقيــادات التنفيذية 
واملدراء بهدف وقوفهم على أبرز املفاهيم 
احلديثة في مجال تطوير األعمال، وذلك 
بالتعــاون مــع محاضرين مــن أفضل 
املؤسسات عامليا ومن بينها كلية هارفارد 
إلدارة األعمــال، وغيرها من املنظمات 

واملؤسسات العاملية.
عرض داود خالل الورشــة العديد 
من املفاهيــم احلديثة واملهمة في عالم 
األعمال، والتي تؤثر بشكل مباشر على 
عمل العديد مــن اإلدارات داخل البنك، 
وكيفيــة تطويــر العمل ورفــع كفاءة 
الفريق في إطار السعي لتحقيق األهداف 

االستراتيجية للمؤسسة.
كما تضمنت الورشة تسليط الضوء 
على أحدث الطرق واآلليات التي يجب 

علــى القادة واملــدراء معرفتها لكيفية 
التعامــل الناجــح مع التحديــات التي 
تفرضها التطورات املتسارعة واملتغيرات 
التــي تشــهدها بيئة العمــل والتطور 
التكنولوجي ومعرفــة كيفية التغلب 

عليها بأقصر الطرق وأقل التكاليف.
وشهدت ورشة العمل تفاعال ملحوظا 
من القيــادات التنفيذية حيث شــارك 
عدد ٣٧ قياديــا والذين تبادلوا الرؤى 
وبعض املواقف والتحديات الفعلية التي 
واجهتهم في العمل عن طريق األونالين 

عبر منصة التدريب.
ويتمتــع البروفيســور جيــم داود 
بخبــرات طويلــة في تطويــر القيادة 
والثقافة التنظيمية والتغيير كما يشغل 
منصب رئيس هيئة التدريس في برامج 
القيادة والتغيير، وهو أستاذ سابق في 
 - IMD الســلوك التنظيمي في جامعة
سويســرا. وفي العام ١٩٩٣ شارك في 
تأليف كتاب الرؤية القيم والشجاعة: 

القيادة جلودة اإلدارة.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام املوارد 
البشرية للمجموعة عماد العبالني: كوادر 
الوطني هم ثروته احلقيقية والركيزة 
األساسية لتحقيق كافة جناحاته لذلك 

نحرص على استمرارية تطوير وصقل 
خبراتهــم ومهاراتهم من خالل تنظيم 

الفعاليات املميزة.
وأضاف: تأتي هذه الورشة استمرارا 
ملا قدمناه من برامج تدريبية متخصصة 
للقياديني في البنك بالتعاون مع أعرق 
املؤسسات التعليمية والتدريبية العاملية 
ومن بينها كلية انسياد إلدارة األعمال 
وكليــة هارفــارد إلدارة األعمال وذلك 
في إطار اســتراتيجيتنا لتقدمي أفضل 
البرامج التدريبية للقيادات التنفيذية.
وأشار العبالني إلى التزام الوطني 
بتوفير أفضل فرص التطوير والتدريب 
ملوظفيه وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم مبا 
يسهم في تعزيز تفوق البنك وريادته 

على الصعيدين احمللي واإلقليمي.
وأكــد العبالني اســتمرارية عملية 
التدريــب ملوظفــي البنــك علــى كافة 
تلــك  تضمــن  حيــث  املســتويات، 
االســتراتيجية إملــام كافــة املوظفــني 
باملتغيرات والتطورات احلديثة وتعزيز 
قدراتهم علــى التعامل معها بنجاح ما 
يضمن احلفاظ على مكانة البنك الرائدة 
في تقدمي اخلدمات واملنتجات املصرفية 

املتميزة لعمالئه.

بعنوان «كيف (وكيف ال) تقود التغيير في املؤسسات»

عماد العبالني

.. وفي تقريره: تزايد توقعات رفع الفائدة خالل ٢٠٢٢
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي إنــه بعد 
الفيدرالية  اللجنــة  اجتماع 
للســوق املفتوحــة والــذي 
اســتمر علــى مــدار يومني، 
مجلــس  رئيــس  صــرح 
االحتياطي الفيدرالي جيروم 
بــاول إن اجلهــة التنظيمية 
قد تبدأ تقليص مشترياتها 
مــن األصول بدءا من شــهر 
نوفمبر املقبل، مع استكمال 
هذه العملية تدريجيا حتى 
االنتهــاء منها فــي منتصف 

عام ٢٠٢٢. 
إلــى ذلــك،  وباإلضافــة 
بدأنا نشهد حاليا تزايد عدد 
مسؤولي االحتياطي الفيدرالي 
ممن يتوقعون زيادة أسعار 
الفائدة في عام ٢٠٢٢ في ظل 
إقــدام االحتياطي الفيدرالي 
برنامــج  تقليــص  علــى 
النقدي، وتشــير  التحفيــز 
خارطة تصويت االحتياطي 

الفائــدة مقابــل ١٣ عضــوا 
فــي يونيو، ومتثــل كل من 
التوقعــات اخلاصــة برفــع 
أسعار الفائدة في وقت مبكر 
إلى جانــب إمكانية تقليص 
برنامج التحفيز النقدي الذي 
يلوح في األفق أكبر خطوة 
نحــو العودة إلــى األوضاع 
االعتياديــة منــذ أن اتخــذ 
االحتياطي الفيدرالي إجراءات 

غير مسبوقة في بداية تفشي 
اجلائحة. 

ردة فعل األسواق

على صعيد سوق تداول 
العمالت األجنبيــة، تراجع 
الدوالر فــي بداية األمر بعد 
الفيدرالية  اللجنــة  اجتماع 
للســوق املفتوحــة، إال انه 
ســرعان ما تعافى واستعاد 
توازنه، حيث كانت استجابة 
األسواق إيجابية بصفة عامة. 
كما تراجع اليورو ووصل إلى 
١٫١٦٠٠ قبــل أن يتعافى مرة 
أخرى وصوال إلى مســتوى 
١٫١٧٠٠. وقــد ســجل الفرنك 
السويســري أقوى أداء بني 
العمالت هذا األسبوع، بينما 
كان اجلنيه اإلسترليني هو 

األضعف.
الشــعور بعودة  ودعــم 
إلــى طبيعتهــا  األوضــاع 
األسهم األميركية، حيث بدأت 
املؤشرات األميركية الرئيسية 
في تعويض اخلســائر التي 
تكبدتها في وقت سابق من 
األســبوع املاضي في أعقاب 
االجتماع وجنحت في إنهاء 
تداوالت األسبوع دون تغيير 

يذكر تقريبا.
لســوق  بالنســبة  أمــا 
الســندات، فقــد ارتفع عائد 
ســندات اخلزانة األميركية 
ألجــل ١٠ ســنوات إلى أعلى 
التــي ســجلها  املســتويات 
فــي بداية يوليــو والبالغة 
١٫٤٤٪. وبدأت األسواق حاليا 
تسعير ارتفاع أسعار الفائدة 
بنســبة ٠٫٢٥٪ في ديسمبر 
٢٠٢٢ مع زيادة هذا االحتمال 
ألكثر من ١٠٠٪ بعد اجتماع 
«الفيدرالي»، وصدور النسخة 
احملدثــة من خارطــة نقاط 
التصويت على أسعار الفائدة.

مؤشرات مديري املشتريات

بعــد اجتمــاع مجلــس 
الفيدرالــي  االحتياطــي 
املاضــي،  األربعــاء  يــوم 
صــدرت مؤشــرات مديري 
املشــتريات األميركية يوم 
اخلميس وكشفت عن بيانات 
ضعيفــة لقطاعي الصناعة 
واخلدمات عن شهر سبتمبر. 
وبلغت قراءة مؤشر مديري 
املشتريات لقطاع اخلدمات 
٥٤٫٤، والتي جاءت أقل من 
التوقعات التي أشارت إلى 
وصول املؤشــر إلــى ٥٥٫١ 
والتي كانــت أيضا قراءته 
الســابقة. وباملثــل، جــاء 
مؤشــر مديري املشتريات 
للقطاع الصناعــي أقل من 
التوقعــات مبقــدار ٠٫٢، إذ 
وصلت قراءتــه إلى ٦٠٫٥. 
وفي الوقت احلالي، تتخطى 
قراءة كال القطاعني مستوى 
٥٠ نقطة التي تشير إلى منو 

النشاط.

الفيدرالي على أسعار الفائدة 
في الوقت احلالي إلى توقع 
اللجنــة  ٩ مــن مســؤولي 
الفيدرالية للسوق املفتوحة 
زيادة أسعار الفائدة في عام 
٢٠٢٢، اي بزيــادة عضوين 
مقارنة بتوقعات شهر يونيو.
وبالنســبة لعــام ٢٠٢٣، 
تعكــس خارطــة التصويت 
توقع ١٧ مسؤوال رفع أسعار 

باقي التقرير على موقع 
«األنباء» اإللكتروني

www.alanba.com.kw
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كشف النقاط الصعب اكتشافها 
بالعني.

وتدعو شــركة املــال العاملية 
لتجارة السيارات محبي الرفاهية 
والسيارات الفخمة إلى زيارة مقر 
ACURA اجلديد في الوقت الذي 
تؤكــد فيه الشــركة التزامها في 
حتقيق أعلى مستوى من اخلدمة 
التي تتماشى مع التكنولوجيات 

.ACURA املتقدمة لسيارات

وللمقاعد اخللفية حصة أيضا 
مــن الرفاهية، وذلــك من خالل 
الشاشة العلوية التي تأتي بحجم 
١٦٫٢ مزدوجة مثبتة في ســقف 
الســيارة لتقدم لــركاب املقاعد 
اخللفية جتربة عرض مسرحي 

مميز.
بالكاميرا  الرفاهيــة  وتكتمل 
احمليطة التي تكشــف لك ســتة 
زوايا ما يســاعدك كسائق على 

مكان لوضع احملفظة الشخصية 
أو األجهزة اإللكترونية.

وتزود مقصورة MDX بشاشة 
عرض تعمــل باللمس تتيح لك 
التحكــم باملقصــورة، لتوفر لك 
جتربة جديــدة ومبتكرة. حيث 
تتيح لك عالمات النظام الصوتي 
ضبط مستويات الصوت كما توفر 
لك سهولة التحكم في املناخ داخل 

املقصورة بسهولة تامة.

األجهزة اخلاصة بك.
الرفاهية باللمسات  وتكتمل 
اخلشــبية الطبيعية من الداخل 
التــي متنحــك شــعور الراحــة 
والرقي. فيمــا مت تزويد املقاعد 
بــأذرع أماميــة وخلفية لضمان 
راحــة الســائق والــركاب، فيما 
الداخــل مســاحة  يتوافــر فــي 
تخزين صغيرة ومثالية للهواتف 
واملقتنيات، وكذلك يوجد في الباب 

والراحــة والتكنولوجيا، حيث 
حتتوي على مقصورة متســعة 
تتســم بأســطح جلدية قياسية 
للمقاعــد، مــا يعطيــك شــعورا 
بالراحة والهدوء وكأنك جتلس 
في بيتك. والراحة تكتمل باملقاعد 
اخللفية املزودة بعنصر التحكم 
الفــردي لضبط درجــة احلرارة 
وتدفق الهواء فضال عن إعدادات 
لوصالت USB لشحن مريح وربط 

مزودة مبحــرك جديــد بالكامل 
بحقن مباشــر و٢٤ صماما سعة 
٣٫٥ ليترات i-VTEC V-٦ مع نظام 
 ،(VCM) إدارة السيلندرات املتغير
الذي يولد طاقة تبلغ ٢٩٠ حصانا 
وعزما يبلغ ٣٥٥ نيوتن - متر.

رفاهية استثنائية

وتأتي سيارة MDX من الداخل 
مبســتوى عــال مــن الرفاهيــة 

العودة إلى املدارس أصبحت 
اليــوم أكثــر أمانــا وفخامة مع 
شركة ACURA املال، إحدى شركات 
مجموعة املال والوكيل احلصري 
في الكويت لسيارات ACURA، أول 
سيارة يابانية فاخرة في العالم، 
التــي متنحــك أقــوى العروض 
مبناســبة العودة إلــى املدارس 
علــى ســيارة MDX التي تقدمها 
لكم بأعلى املواصفات ومن دون 
مقدم، وحتى من دون أرباح مقابل 
قسط شهري بقيمة ٢٣٠ دينارا.

راحة الطالب

وحترص شركة ACURA املال 
على تقدمي هذا العرض االستثنائي 
مبناســبة عــودة الطــالب إلــى 
مدارسهم، لينعموا براحة ورحابة 
سيارة MDX التي تتسع لسبعة 
ركاب، أثناء تنقالتهم املدرسية.

وتعتبر MDX سيارة رياضية 
 (SUV) متعــددة االســتخدامات
فخمة بالنسبة للسائق والركاب، 
وهي جتمــع بني ريادة تصنيف 
أفضل استهالك للوقود، مستويات 
جديدة من الرقي والفخامة للراحة، 
وأعلى مستوى ألداء السالمة. ومن 
الديناميكي لسيارة  خالل األداء 
MDX ميكــن وصفها باملقصورة 
الصديقــة للعائلة التي تتســع 
 MDX لســبعة ركاب، فيما تأتي

MDX املال» تطلق عرض العودة للمدارس على ACURA»
الفخامة والرحابة واألمان بأعلى املواصفات ومن دون مقدم وأرباح

«سيركيوالر» تدّشن عملياتها التشغيلية بافتتاح مركز أعمال في «الشويخ الصناعية»

طبيعة ومتغيرات السوق الكويتي.
وأضافــت: آليــات العمــل واحللــول 
التجاريــة املبتكــرة التــي يقدمها مركز 
«ســيركيوالر» لألعمال تقلل املصاريف 
التشــغيلية واإلدارية للمشاريع بنسبة 
تصل الى ٧٥٪، موضحة توفير أشــكال 
متنوعة من االستثمارات لعمالء «مجموعة 
سيركيوالر» تنقسم الى مجموعتني أولها 
االستثمارات املباشــرة وتشمل إمكانية 
اســتغالل مســاحات العمــل املتاحة في 
املجمــع من مكاتب وعرض املنتجات في 
احملالت، واستديوهات تصوير وتسجيالت 
صوتيــة وإذاعية، وثانيا االســتثمارات 
غير املباشــرة والتي تقدمها الشــركات 
التابعــة ملجموعة ســيركيوالر، وتركز 
في مجملهــا على اخلدمــات الفنية التي 
يحتاجها كل مشــروع مثل االستشارات 
املالية واحملاسبية والقانونية، وبرمجيات 
تكنولوجيــا املعلومــات، والتســويق 

التقليدي والرقمي على حد سواء.

اســتمرارية العمل على االرتقاء بجودة 
اخلدمات واحللول التي تقدمها «مجموعة 
سيركيوالر» لعمالئها في السوق الكويتي، 
ووعد بتوســع قريب في أعمال الشركة 

على مستوى اخلليج. 
بدورها، قالت عائشة املضف املدير 
املالي لشركة مجموعة سيركيوالر إن 
مركز «ســيركيوالر» لألعمال، يشــكل 
عالمــة كويتية فارقة، فــي دعم قطاع 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، الذي 
تضرر بشدة في اآلونة األخيرة بسبب 
جائحــة كورونا وما ترتــب عليها من 
اجــراءات واشــتراطات، دفعت العديد 
من أصحاب املشروعات الى البحث عن 
حلول عملية تقلل نفقاتهم ألقصى درجة 
ممكنة، جتنبا لإلغالق الكامل واإلفالس، 
مشــيرة الى حتديد أســعار مناســبة 
للخدمات واحللول التي تقدمها مجموعة 
«سيركيوالر» لعمالئها، باالستناد الى 
معايير محددة ودراسات دقيقة تناسب 

قطاع األعمــال الذي يخدم املشــروعات 
الصغيرة واملتوســطة، ويجمع مختلف 
اخلدمات واحللول الفنية واالدارية التي 
تدعم تطورها حتت ســقف واحد، مؤكدا 

واختتــم الوزان بالكشــف عــن أبرز 
مالمح االستراتيجية املستقبلية لشركة 
مجموعة سيركيوالر واملتمثلة في سعيها 
حتقيق الصدارة وحصد املركز األول في 

يتمتع بها مقر «سيركيوالر» اجلديد والتي 
يأتي في مقدمتها موقعه االستراتيجي في 
قلب منطقة الشــويخ الصناعية وقربه 
من مراكز العمل األخــرى في العاصمة، 
عالوة على تفرده املكاني من منطلق كونه 
مجمع األعمال الوحيد في محيطه، إضافة 
الى التصميم العصري واألنيق للمبنى، 
املقسم على مساحات داخلية وخارجية، 
موزعة بتوازن مثالي بني املكاتب، احملالت، 
االستديوهات، وقاعات املناسبات املؤثثة 

وفق أحدث األمناط العاملية.
مجموعــة  فــي  نؤمــن  وأردف: 
«سيركيوالر» بأن األفكار خالدة وال تقدر 
بثمــن، لذلك نحرص على ابتــكار أفكار 
وحلول عمليــة تواكب العصر وتتناغم 
مع احتياجات عمالئنا وتدعم توجهاتهم، 
موضحا أن مجمع «سيركيوالر لألعمال» 
يعد بيئة مثالية ومستدامة تعزز النمو 
املتواصل واالزدهار للمشاريع الصغيرة 

واملتوسطة التي تعمل في إطاره.

أعلنت شــركة مجموعة سيركيوالر 
تدشــني عملياتها التشغيلية في السوق 
احمللي، عبر افتتــاح مركز أعمال خاص 
بها، يقدم مجموعة من اخلدمات واحللول 
التجارية املبتكــرة واملتكاملة ألصحاب 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة 
سيركيوالر راشد معتمد الوزان ان مركز 
«سيركيوالر لألعمال» يقدم أحدث احللول 
التجارية وأكثرهــا ابتكارا على اإلطالق 
لقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة في 
الكويت، حيث يوفر عبر مساحته املمتدة 
علــى ٢٢٠٠ متر مربــع، مجموعة فريدة 
من اخلدمــات التقليديــة والرقمية التي 
تدعم الشــباب وأصحاب األعمال احلرة، 
ومتكنهم من تعزيز عملياتهم التجارية 
وزيادة أرباحهم، وهو ما ينعكس ايجابيا 
على حتقيق تطلعاتهم في التوسع محليا 
وإقليميا، والوصول الى أكبر شريحة في 
السوق، مشــيرا الى املزايا العديدة التي 

يقدم مجموعة فريدة من اخلدمات الفنية واحللول التجارية املبتكرة

عائشة املضف راشد الوزان

املضف: آليات العمل في املركز تقلل املصاريف التشغيلية واإلدارية للمشاريع بنسبة تصل إلى ٧٥٪الوزان: بيئة مثالية ومستدامة تعزز النمو املتواصل واالزدهار للمشاريع الصغيرة واملتوسطة
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«مركز بورشه الكويت» يفوز بجائزة التسويق املبتكر
حصــل مركــز بورشــه 
الكويــت، شــركة بهبهاني 
للســيارات، علــى «جائزة 
التسويق املبتكر» املرموقة 
للعام ٢٠٢٠  بفضل حملته 
املميزة لسيارة تايكان حتت 
عنــوان «أصبــح جوهرنا 
واحــداً» والتــي تضمنــت 
العديــد مــن الشــخصيات 
ومت  البــارزة،  الكويتيــة 
اإلعالن عــن اجلائزة، التي 
تنظمهــا شــركة بورشــه 
الشــرق األوسط وأفريقيا، 
املكتــب اإلقليمــي للعالمة 
التجاريــة والــذي يرعــى 
الــوكالء في ١٨  دولة، خالل 

مؤمتر عقد مؤخرا .
وهذه هي املــرة الثانية 
التــي يحصــل فيهــا مركز 
بورشه الكويت على اجلائزة 
املرموقة منذ طرحها للمرة 
العــام ٢٠١٧ .  األولــى فــي 
الترشــيحات  وركــزت 
على ســبل تعريف الناس 
بســيارة تايــكان اجلديدة 
كليــا، وهــي أول ســيارة 
بالكامل  رياضية كهربائية 
من بورشه، وحتفيزهم على 
شرائها. وطور فريق مركز 
بورشه الكويت حملة مميزة 
شهدت مشــاركة مجموعة 
من الشــخصيات الكويتية 
املوهوبة الذين برعوا في عدد 
من التخصصات الرياضية 
والفنيــة والثقافية، حيث 
يــروون قصصهم عن قوة 
اإلرادة والطموح واملوهبة 
ويربطونها بسمات سيارة 

تايكان الفريدة .
وأشــار هانــي مرعــي، 
املدير العام ملركز بورشــه 
الكويــت، إلــى أن احلملــة 
حتمل اللمســة الشخصية 
التــي تربــط  والعاطفيــة 
العمالء ببورشه وتضيفها 
إلى تايــكان اجلديدة التي 
متثل خطوة نحو املستقبل 
بالنسبة إلى الشركة، وقال: 
«تركز احلملة على الشغف 
والتفاني فــي مجال العمل 
بعنوان «#أصبح_جوهرنا_
واحــدا»، واختارت احلملة 
فنانــا، وفارســا، وســائق 
ســباق، وســباحا، وخبير 
لياقة بدنية، وتســتعرض 
دفعهــم  الــذي  الشــغف 
للوصول إلى القمة وكيف 
أثر ذلك علــى حياتهم، ثم 
تنتقل في النهاية إلى حبهم 
الذي  للمستقبل املســتدام 
ميكــن أن توفــره ســيارة 

تايكان اجلديدة» .
وأضاف: نفخــر بالفوز 
بهذه اجلائزة للمرة الثانية، 
ويــدرك عمالؤنــا أن مركز 
بورشه الكويت يبحث دائما 

احلملــة  اختيــار  ومت 
للفوز باجلائزة على أساس 
مستوى اإلبداع في احملتوى 
واالبتكار في استراتيجية 
التسويق التفاعلي وكفاءة 

واجلودة .
وهنأ ماركوس بيتر، مدير 
- قسم التسويق في بورشه 
الشــرق األوسط وأفريقيا، 
الفريق قائال: تطلب إطالق 

الكهربائيــة والوصول إلى 
مجموعات مستهدفة جديدة. 
وقدم فريق مركز بورشــه 
الكويت حملة جذابة ربطت 
موهبة األفراد وطموحاتهم 

احلملة فــي تعزيز الوعي 
العام ومساهمتها في زيادة 
مبيعات العالمة التجارية. 
كما تتضمن معايير «جائزة 
الكفاءة  املبتكر»  التسويق 

أول سيارة كهربائية بالكامل 
مــن بورشــه التخلــي عن 
أساليب التواصل التقليدية 
لتعزيز الوعي باستراتيجية 
 E-Performance  للسيارات 

بصفات سيارة تايكان، التي 
تعتبــر إحــدى الســيارات 
الســيارات  الرائــدة ضمن 
الكهربائيــة  الرياضيــة 
لالســتخدام  املخصصــة 

اليومي .
يذكر أن مقاطع الڤيديو 
انتشــارا واســعا  شــهدت 
ومشــاركات كثيــرة علــى 
مواقع التواصل االجتماعي 
التابعة  احمللية والعامليــة 
لبورشه، ومتت مشاركتها 
كثيرا. وتتضمن هذه املقاطع 
املصــورة خمســة مواهب 
كويتية شملت يحيى جراغ 
وهو حرفي متخصص في 
األعمال اخلشــبية، ولؤي 
بهمــن أحد عشــاق رياضة 
الســيارات، ويارا الهنيدي 
بطلة الفروسية، وعبداهللا 
العسكري رائد في الرياضة 
البدنيــة، وزين  واللياقــة 
العابدين قلي بطل السباحة. 
وترتبط مهارات الشخصيات 
التي مت اختيارها ومواهبهم 
اخلاصة بســيارة بورشــه 
تايكان وكل ما جتسده من 

قيم .
وختم مرعي: يعكس هذا 
اجلهد املشــترك فــي مركز 
بورشــه الكويــت من أجل 
تطوير هذه احلملة الناجحة 
التفاني وااللتزام الذي يتميز 
بــه فريقنا. لكــن األهم هو 
دعم عمالئنا ووالؤهم لعالمة 
بورشه ألنهما األساس في 

جناح احلملة.

حملة محلية لسيارة بورشه تايكان حتت عنوان «#أصبح_جوهرنا_واحداً»

عبداحملسن بهبهاني وعبداللطيف بهبهاني وهاني مرعي وكالوم بوتوملي مع فريق التسويق في «مركز بورشه الكويت»

عن االبتــكارات واملبادرات 
اجلديــدة إلنشــاء محتوى 
جــذاب لعمالئنــا ومحبي 
العالمة التجارية ويربط قيم 

بورشه بأسلوب حياتهم .

جائزة التسويق املبتكر

«تايكان» أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل من «بورشه»

«بوبيان» يختتم برامجه التعريفية للموظفني اجلدد
اختتم بنك بوبيان مجموعة 
مــن البرامج التعريفية لـ ٩٢ 
موظفا جديدا مت تعيينهم في 
الربع الثالث من العام احلالي 
في إطار اســتراتيجية البنك 
الهادفة إلى استقطاب حديثي 
التخرج وأصحــاب اخلبرات 
املصرفية من الكوادر الوطنية 
الشابة ومتكينهم من معرفة 
طبيعة العمل والنظم اخلاصة 

داخل إدارات البنك.
وقال املدير العام ملجموعة 
املوارد البشرية في البنك عادل 
احلماد: أعلنا في وقت سابق 
 Boubyan Business عن إطالق
School التــي تعد األولى من 
نوعها على مستوى الكويت 
فــي التدريب، والتــي جاءت 
من منطلق بناء ثقافة التعلم 
املســتمر التي يتبناها البنك 
لتحقيق التميز ونشر مفهوم 
التطوير املستمر وبناء كوادر 
وطنية داخل املؤسسة وبني 
أفرادهــا باإلضافة إلى وضع 
وتدريــب  تطويــر  خطــط 
بالتعاون مع شــركاء عامليني 
تســاهم فــي تنميــة مواهب 

مواردنا البشرية.
البرنامــج  ان  وأضــاف 
التدريبــي الــذي خضــع له 
املتدربــون اجلــدد تضمــن 
مجموعة من احملاور املتكاملة 
التخرج  والالزمــة حلديثــي 
إلطالعهم على طبيعة العمل 
فــي إدارات البنــك املختلفة، 
األمر الذي يساهم في تطوير 
كفاءاتهم وتعزيــز مهاراتهم 
املهنية ويساهم في جناحهم 

في املجال العملي.
ان  احلمــاد  وأوضــح   
البرنامج صمم بشــكل مهني 
لالرتقــاء مبهــارات املوظفني 
اجلــدد وصقلهــا، وتطــرق 

التدريبيــة للموظفني اجلدد 
خــالل الربع الثالث من العام 
احلالــي مت تنظيمها بشــكل 
مباشــر فــي مركــز التدريب 
اخلاص بالبنك وشارك فيها 
املوظفون الذين مت تعيينهم 
حديثــا فــي مختلــف إدارات 
البنــك وفروعه وإدارة خدمة 
العمــالء، حيــث مت تســليط 
الضوء على رســالة بوبيان 
ورؤيته وقيمه املصرفية بني 
القطاع املصرفي  مؤسســات 
بجانــب تناول بعــض املواد 
واملتطلبات اإللزامية املطلوبة 
من قبل بنك الكويت املركزي 
مثل غســيل األموال وحماية 

العمــالء وأمــن املعلومــات 
وخصوصية البيانات.

وأكد ان بنك بوبيان يتيح 
دائمــا العديــد مــن البرامج 
املتخصصــة  التدريبيــة 
وأدوات التدريــب احلديثــة، 
الســيما لقياداته من الكوادر 
البشــرية او املنضمني اجلدد 
إلــى بيئــة العمل فــي البنك 
الكتساب املهارات الضرورية 
التي تساعدهم على االندماج 
في البيئة العملية املتوازنة، 
مشيرا إلى استمرار البنك في 
اعتماد خططــه الهادفة لدعم 
القطــاع املصرفــي بكفــاءات 

وطنية شابة.

تدريب ٩٢ موظفاً جديداً في الربع الثالث لتعزيز مهاراتهم املهنية

املوظفون اجلدد في فروع «بوبيان»

صورة جماعية للموظفني اجلدد في إدارات البنك

احملتوى التدريبــي إلى عدة 
جوانب مثل املوارد البشرية 
ومؤشــر الصحة املؤسســية 
وتطبيــق املــوارد البشــرية 
املعمول بــه في البنك إضافة 
إلى تعريــف املوظفني اجلدد 
في الفــروع ومركز االتصال 
باملنتجات واخلدمات املقدمة 
من البنك للعمالء وأساسيات 
خدمتهــم لعمالؤنــا بهــدف 
الوصول إلى مستوى اخلدمة 
الــذي يطمــح إليــه عمالؤنا 
وتقــدمي تدريب خــاص على 
اخلدمــات املصرفية املطابقة 

للشريعة اإلسالمية.
وذكــر ان جميــع البرامج 

«KIB» يعّني هشام املباركي مديرًا عامًا
لإلدارة املصرفية التجارية

تقديرا لتميزه وكفاءته 
الرائدة  العلمية واملهنيــة 
فــي تولي املهــام القيادية 
علــى أكمل وجــه وبأعلى 
مستويات األداء، أعلن بنك 
الكويت الدولي (KIB) عن 
تعيني هشام أحمد املباركي 
في منصب مدير عام اإلدارة 
املصرفية التجارية، وذلك 
بعد شــغله منصب نائب 
املديــر العام لــإلدارة منذ 
أواخــر عــام ٢٠١٩، ومــن 
املقرر أن يقــوم من خالل 
منصبه اجلديد بقيادة فريق 
عملــه وتطويــره لتعزيز 
اخلدمات املصرفية التجارية 
التمويليــة  واألنشــطة 
واملنتجــات املتعددة الذي 
يقدمهــا البنك لعمالئه من 

الشركات احمللية.
ويجدر الذكر أن املباركي 
يتمتع باخلبــرات الالزمة 

من أبرزهــا: نائــب املدير 
العام لتمويل العقار احمللي 
في بيت التمويل الكويتي 
واملدير التنفيذي للمجموعة 
املصرفية للشركات في بنك 

بوبيان. 
وإذ يؤكــد KIB التزامه 
اخلبــرات  باســتقطاب 
والكفاءات الوطنية املتميزة 
في القطــاع املصرفي، مع 
االهتمام بتطويرها للصعود 
مبسيرتها ألعلى املناصب، 
جــاء تعيــني املباركي في 
منصب مديــر عام نتيجة 
ملهاراته املتطورة وقدراته 
العمليــة وخبراته املهنية 
الواسعة التي امتدت ألكثر 
من عشرين عاما في مجال 
اخلدمات املصرفية التجارية 
ومتويل الشركات واألفراد 
والعمل في املجال املصرفي 

اإلسالمي.

وفي هذا السياق، يفتخر 
املباركــي  KIB بانضمــام 
الريــادي  العمــل  لفريــق 
فــي اإلدارة العليا، والذي 
جاء تطبيقا الستراتيجية 
البنك الهادفة إلى االستثمار 
في كوادره البشــرية ذات 
الكفــاءات العالية لشــغل 
املناصب القيادية في البنك، 
مما يسهم في تعزيز مكانة 
البنك كمؤسسة مصرفية 
رائدة. هذا، وجتدر اإلشارة 
إلى أن املباركي حاصل على 
شــهادة البكالوريوس في 
إدارة األعمــال، تخصــص 
جامعــة  مــن  التمويــل، 
الكويت، إلى جانب العديد 
مــن الشــهادات العلميــة، 
كمــا أنــه اجتاز سلســلة 
مــن الــدورات التدريبيــة 
أكادميية  مــن مؤسســات 

وجامعات معتمدة دوليا.

هشام املباركي

التــي تأهلــه لقيــادة هذه 
انطــالق  فبعــد  اإلدارة، 
مســيرته املهنيــة في ذات 
املجــال مســؤول ائتمــان 
فــي البنك األهلــي املتحد، 
شــغل املباركي العديد من 
املناصب العليا في القطاع 
املصرفــي قبــل انضمامه 
أخيرا الى KIB، والتي كان 

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 
اليوميــة على حســاب يومي، وقد فــاز كل واحد منهم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان احلظ في هذه الســحوبات 

من نصيب:
عمار عبداحلســني اســماعيل، عدنان أحمد البغلي، 
باســمه عبداهللا الوطيان، رائدة محمود سمارة، محمد 

حاجي القيسي.
وباإلضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا 
ربع سنوي حلساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 
١٢٥ ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعني 
على العمالء أال يقل رصيدهم عن ٥٠٠ دينار ملدة شهرين 
كاملني قبل تاريخ الســحب، كما أن كل ١٠ دنانير متثل 
فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد احلساب 
٥٠٠ دينار وما فوق، ســيكون صاحب احلساب مؤهال 
للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.
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أملانيا تنهي حقبة ميركل.. وتشكيل ائتالف يخلفها يستغرق شهورًا
ـ وكاالت: مــع  عواصــم 
إغالق صناديق االقتراع أمس، 
تطوي أملانيــا صفحة املرأة 
احلديدة املستشــارة اجنيال 
ميــركل التي حكمــت أقوى 
اقتصادات أوروبا على مدى 
١٦ عاما. وسط تساؤالت حول 
ما اذا كانت أملانيا ستصبح 
أقل استقرارا ما بعد ميركل، 
وفــي أي وجهــة ســتذهب 
سياستها؟ وهل ينجح اليسار 
في الوصول إلى املستشارية 

على حساب احملافظني؟ 
ودعي الناخبــون البالغ 
عددهم حوالي ٦٠٫٤ مليونا 
فــي  بأصواتهــم  لــإلدالء 
انتخابات شــهدت منافســة 
حاميــة بــني االشــتراكينيـ  
الدميوقراطيــني واحملافظني 

على خالفة ميركل. 
وســجل االشــتراكيون 
الدميوقراطيون بزعامة وزير 
املال احلالي أوالف شــولتز 
ونائب ميركل، تقدما طفيفا 
بحصولهــم علــى ٢٥٪ مــن 
نوايــا األصــوات مقابل ٢٢ 
إلى ٢٣٪ ملرشــح احملافظني 
أرمني الشــيت، وهي نسبة 
متدنية تاريخيا، بحسب آخر 

استطالعات الرأي.
وفي آخن اقترع الشــيت 
وقال لــدى إدالئــه بصوته 
«كل صوت مهم» ألنه يسهم 
فــي حتديــد «توجــه أملانيا 

للسنوات املقبلة».
التصويــت  وتخلــل 
خطــأ فــادح من قبــل زعيم 
ميني الوســط، الــذي يجهد 

مرشــح احلــزب االشــتراكي 
الدميوقراطي الشريك باالئتالف 
احلاكم، في بوتسدام القريبة 
مــن برلــني، وهــو اعتبــر أن 
األحوال اجلوية اجليدة «مؤشر 
جيد» لوســط اليســار الذي 
يحقــق منذ الصيــف صعودا 

غير متوقع.

القــادم  أصيــر املستشــار 
جلمهورية أملانيا االحتادية».
اللجنــة  وعــزا رئيــس 
تيــل  يــورغ  االنتخابيــة 
التراجع في نسبة التصويت 
التي لــم تتجاوز ٣٧٪ حتى 
قبل اربع ساعات من اغالق 
الصناديق الى ارتفاع نسبة 

الغالبية في البرملان. 
وفــي مطلــق األحــوال، 
ســيترتب إجراء مفاوضات 
مطولة خالل األشهر املقبلة 
الــذي  لتشــكيل االئتــالف 
سيحكم البالد، ولو أن ذلك 
يهدد بشل االحتاد األوروبي 
حتى الفصل األول من العام 

.٢٠٢٢
وقد تضطر ميركل التي 
حكمت البالد مــدى ١٦ عاما 
والتي قررت اعتزال احلياة 
السياســية، إلــى البقاء في 
منصبها حتــى نهاية العام 

لتصريف األعمال.
وكان السؤال الذي سيطر 
علــى احلملــة االنتخابيــة 
وحتى اغالق الصناديق، هل 
ستكون شعبية املستشارة 
الطريــق  لقطــع  كافيــة 
علــى احلــزب االشــتراكي 
وايصــال  الدميوقراطــي 

الشيت الى السلطة؟ 
فبعدمــا راوح احلــزب 
االشتراكي لفترة طويلة في 
املرتبة الثالثة، حقق صعودا 
لم يكن متوقعا منذ منتصف 
أغسطس. وجنح احلزب وهو 
أحد أقدم األحزاب في أوروبا، 
في مخالفــة التكهنات التي 
كانت تتوقع له موتا بطيئا، 
فبالرغم من افتقار مرشحه، 
رئيس بلدية هامبورغ سابقا، 
إلى أي ميزة قيادية، إال أنه قاد 
حملة لم تتخللها أي هفوة، 
ولــم يتردد خاللها في طرح 
نفســه فــي موقــع الوريث 

احلقيقي مليركل.

وأكد بعد اإلدالء بصوته 
فــي االنتخابــات بصحبــة 
إرنســت،  بريتــا  زوجتــه 
وهي وزيرة التعليم احمللي 
بوالية براندنبورغ، دعوته 
للمواطنني، موضحا بقوله: 
«كــي مينحنــي املواطنــات 
واملواطنــون التفويض بأن 

املقترعني عبر البريد والذي 
لــم يتم احتســابه فــي هذا 
الرقــم. وصعب إقدام قســم 
كبير مــن الناخبني وبينهم 
ميركل نفسها على التصويت 
بالبريــد، التكهــن بالنتائج 
وبالتالي معرفة املستشــار 
اجلديد ومن سيحصل على 

وإن كان رئيس «االحتاد 
املســيحي» ورئيس حكومة 
والية شمال الراين فستفاليا، 
أكبر الواليات األملانية تعدادا، 
معروفا بأنه ينجح دائما في 
قلــب األمــور لصاحله وفي 
التخلــص من ألد أعدائه، إال 
أن األمر بــدا بالغ الصعوبة 
هذه املرة على الشيت الذي 
فرض ترشــيحه فــي ختام 
صراع شديد مع حليفه زعيم 
حــزب االحتــاد االجتماعي 
املســيحي ماركوس سودر، 

األكثر شعبية منه.
غير أن احملافظني سعوا 
لتعبئــة الناخبني املترددين 
بتلويحهــم بقيــام ائتــالف 

يساري.
أما اخلضر، فمن املتوقع 
أن يحلوا في املرتبة الثالثة 
مــع حصولهم علــى حوالي 
١٧٪ مــن نوايا األصوات، ما 
سيشــكل نتيجــة تاريخية 
لدعاة حمايــة البيئة الذين 
لم يســبق أن تخطوا عتبة 
١٠٪ ســوى عام ٢٠٠٩، لكن 
طعمها سيكون مريرا بعدما 
الرأي  تصدروا استطالعات 
في أبريل فــي ظل املخاوف 

حيال التغير املناخي.
وارتكبت زعيمة احلزب 
أنالينــا بيربــوك (٤٠ عاما) 
سلســلة مــن األخطــاء قبل 
إلــى  الصيــف، فاضطــرت 
الدفاع عن نفســها مبواجهة 
اتهامات بانتحال مقاطع من 
كتابهــا وتقاضي عالوات لم 

تصرح بها.

الشيت يشعل اجلدل بعد كشفه ورقته االنتخابية.. والتصويت بالبريد يؤخر معرفة الفائز

صورة مركبة للمتنافسني في االنتخابات ارمني الشيت واوالف شولتز يدليان بصوتيهما     (أ.ف.پ)

فــي  املستشــارية  إلبقــاء 
معســكر احملافظني بزعامة 
حــزب االحتــاد املســيحي 
ونســي  الدميوقراطــي. 
حجب بطاقة التصويت عن 
الكاميرات كما هو منصوص 
عليه في قانون االنتخابات. 
وبالتالي، ميكن أن يتم إبطال 

تصويته.
وطوى الشــيت، بطاقته 
االنتخابيــة بالعكس حيث 
اللتــان  العالمتــان  ظهــرت 
البطاقــة  وضعهمــا علــى 
والتقطتها كاميرات املصورين 
قبــل إلقائــه البطاقــة فــي 

صندوق االنتخابات.
كمــا اتضح فــي الصور 
جزء من عالمتي التصويت 
على بطاقة زوجته التي أدلت 
بصوتها بعد الشيت بفترة 

وجيزة.
وفي أعقاب ظهور الصور، 
شهد موقع تويتر نقاشا حول 
ما إذا كانت الطريقة التي أدلى 

بها، صحيحة أم ال.
لكن مدير جلنة االنتخابات 
االحتادية قــال إن تصويت 
الشــيت حلزبه ليست أمرا 
مفاجئا «وال ميكن اعتبار ذلك 
مؤثرا علــى الناخبني» لكنه 
أضاف أن قواعــد االنتخاب 
واضحة وهي تنص على أن 
«اللجنــة االنتخابيــة عليها 
أن ترفــض الناخبــني الذين 
يطوون بطاقتهم بشكل يظهر 
تصويتهم ألن ذلك يساعد في 
التأثير على ناخبني آخرين».
واقترع منافســه شــولتز 

استشهاد فلسطينيني في توغل لالحتالل بالضفة
وفصائل تدعو إلى توسيع رقعة االشتباكات

عواصمـ  وكاالت: استشهد ٥ فلسطينيني 
على األقل خالل عمليات توغل نفذتها قوات 
االحتالل االســرائيلي في القدس والضفة 
الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة 
الفلســطينية امس، فيما دعــت الفصائل 
الفلسطينية إلى تصعيد عمليات املقاومة 
ملواجهة االعتداءات االسرائيلية املستمرة.
وقالــت الــوزارة فــي بيان إن شــابني 
استشهدا في جنني وثالثة في شمال القدس 

برصاص قوات االحتالل.
من جهتها، دعت فصائل فلسطينية إلى 
تصعيد املقاومة الفلسطينية ضد االحتالل 
االســرائيلي، وقال املتحدث باســم حركة 
املقاومة اإلسالمية (حماس) فوزي برهوم 
في تصريح صحافي إن «عملية استشهاد 
الشبان اخلمسة في الضفة والقدس تؤكد 
أن املقاومة الفلسطينية ما زالت مستمرة».
ودعــا برهــوم إلــى «توســيع رقعــة 
االشــتباكات املســلحة ومواصلة النضال 
ضد جيش االحتالل اإلسرائيلي في جميع 

خطوط التماس ومداخل املستوطنات دفاعا 
عن حقوق الشــعب الفلسطيني». وحمل 
ســلطات االحتالل النتائــج املترتبة على 
انتهاكات حق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

بدورها، قالت حركة اجلهاد االســالمي 
فــي بيان صحافي إن «هــذه اجلرائم التي 
تستهدف املقاومة املتصاعدة في الضفة لن 
تفلح في النيل أو احلد من العمل الفدائي بل 
إن التفاف اجلماهير حول املقاومة سيزداد».

وأكــدت احلركــة أن «صمود الشــعب 
الفلســطيني يتكامل ويتعاضــد ومعركة 
األســرى التي متضي في يومها الـ٢١ على 
التوالي قد شرعت أبواب انتفاضة احلرية 

ويزيدها الشهداء عنفوانا وقوة».
ودعا عضو املكتب السياســي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني جميل مزهر في 
تصريح صحافي إلى اعتبار يوم اجلمعة 
املقبل يوم «وفاء وغضب للشهداء» يتصاعد 
فيه االشتباك املفتوح مع املستوطنني وعلى 

طول خطوط التماس.

فلسطينيون يشيعون جثمان أسامة صبح الذي استشهد برصاص االحتالل بالقرب من جنني            (أ.ف.پ)

طالبان تدعو إلى استئناف الرحالت اجلوية 
واألمم املتحدة تستبعد متثيلها ألفغانستان

عواصــم - وكاالت: دعــت حكومــة 
أفغانســتان اجلديدة التــي أعلنتها حركة 
طالبــان، إلى اســتئناف رحــالت الطيران 
الدوليــة وتعهــدت بالتعــاون الكامل مع 
شــركات الطيران وقالت إن املشكالت في 

مطار كابول مت حلها.
يأتي بيان وزارة اخلارجية هذا مع تكثيف 
احلكومة اجلديدة جهودها لفتح البالد مرة 
أخرى وكسب قبول دولي في أعقاب سقوط 
احلكومة املدعومة من الغرب الشهر املاضي.

ويجري تشغيل عدد محدود من طائرات 
املســاعدات وطائرات الركاب باملطار. لكن 
الرحالت التجارية العادية لم تستأنف بعد 
منذ وقفها في أعقاب إجالء اتسم بالفوضى 
لعشــرات اآلالف مــن األجانــب واألفغان 
املعرضــني للخطر وانتهى مبغــادرة آخر 
جندي أميركي في ٣٠ أغسطس، بعد استيالء 

طالبان على العاصمة كابول.
وقال عبدالقهار بلخي املتحدث باســم 
وزارة اخلارجية إن تعليق الطيران الدولي 
تــرك العديد من األفغــان عالقني باخلارج 
ومنع العديد من الناس من الســفر للعمل 

أو الدراسة.
فــي غضــون ذلــك، اســتبعد متحدث 
باسم األمم املتحدة أن متثل حركة طالبان 
أفغانســتان فــي االجتماعــات اجلاريــة 
للجمعية العامة لألمم املتحدة، على الرغم 
من أن احلركة طلبت إلقاء كلمة البالد في 

االجتماعات.
وقال املتحدث ستيفان دوجاريك إن املمثل 
املسجل رسميا للتحدث باسم البالد اليوم 
هو مبعــوث احلكومة األفغانية الســابقة 

غالم إسحق زاي.
وفي خطاب إلى األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش، تقدمت طالبان بطلب 
لتمثيــل البالد رســميا علــى منصة األمم 
املتحدة، بإلقاء الكلمة في املناقشات العامة 
اجلارية وكذلك بترشيح مبعوث من احلركة 

يحل محل إسحق زاي.
مــن جهة أخــرى، علقت طالبــان على 
رافعــات جثامني ٤ خاطفــني بعدما قتلهم 
عناصرها بالرصاص في مدينة هرات في 
غرب أفغانســتان، وذلك جلعلهم «عبرة» 
لآلخرين وفق مسؤول رفيع في احلركة.

تونسيون يحتجون ضد قرارات سعّيد وآخرون يؤيدونه

مجلس السيادة السوداني يتعهد
بتطهير القوات املسلحة من أي انتماءات

عواصم ـ وكاالت: تعهد رئيس 
مجلــس الســيادة فــي الســودان 
عبدالفتــاح البرهــان امــس بعدم 
االنقالب علــى الثورة والتمســك 
بإجراء االنتخابات العامة السودانية 

في موعدها.
وقــال البرهــان، فــي خطــاب 
مبناســبة افتتــاح منشــآت طبية 
باخلرطــوم، «متمســكون بإجراء 
االنتخابات فــي موعدها والقوات 
املســلحة لــن تنقلب علــى ثورة 

ديسمبر».
وأضاف «نحن كفيلون بتطهير 
القوات املسلحة من أي انتماءات، 
ومن مت القبض عليهم في محاولة 
االنقالب الفاشــلة سنعلن للناس 
انتماءاتهم وســنقدمهم حملاكمات 

سيشاهدها اجلميع».
وأوضح أن املؤسسة العسكرية 
ليست مؤسسة حزبية ولن نسمح 
مبمارسة أي نشاط حزبي في القوات 
املسلحة، الفتا إلى أن معظم القوى 

حتــاول أن تتســلل إلــى القــوات 
املسلحة، وســنقف لهم باملرصاد، 
ولن جنعل أي شخص يتسلل إلى 

املؤسسة العسكرية.
املؤسســة  أن  علــى  وشــدد 
العسكرية مؤسسة وطنية، وسنقوم 
بإصالحهــا وهيكلتهــا وإعادة كل 
مفاهيمهــا، فهــي العمــود الفقري 

الستقرار ووحدة السودان.
وأكد أنه «من دون وحدة قوى 
الثــورة وضــم كل القــوى التــي 
شاركت في التغيير، لن يكون لنا 
طريق واحد مع مجموعة صغيرة 
اختطفت التغيير، فنحن حريصون 
على وحدة قوى الثورة، ونريد أن 
جنلس مع اجلميع، ألن الشعب ال 
يريد أن يفــرض أحد عليه رأيه»، 
مشيرا إلى أنه حريص على حتقيق 
التغيير الفعلــي احلقيقي وليس 

تغييرا رمزيا وشكليا.
من جهة أخرى، أعلنت القوات 
املسلحة السودانية امس، تصديها 

حملاولــة قامت بها قــوات إثيوبية 
للتوغــل في منطقــة على احلدود 

بني البلدين.
وقــال بيــان أصدرتــه القوات 
املسلحة إنها تصدت حملاولة التوغل 
في قطاع أم براكيت وأجبرت القوات 

اإلثيوبية على التراجع.
إلى ذلك، كشفت شركة خطوط 
نقل خــام النفط التابعــة لوزارة 
الطاقة والنفط الســودانية امس، 
عن تعرض ميناء بشائر خلسائر 
ماليــة فادحة قدرها نحو ١٠٠ ألف 
برميل يوميا، من إنتاج نفط دولة 

جنوب السودان.
ونقــل موقــع «الســودان ناو» 
اإلخباري امس عن مدير الشــركة 
محمد عبد الرحيم قوله ان خسارة 
الشــركة تقدر بنحو مليون دوالر 
في اليوم، وهي نظير تكرير ونقل 
النفط اخلام، بجانب ربح ســنوي 
يبلغ ٣٠٠ مليون دوالر في العام.

فــي غضــون ذلك، دعــا عضو 

مجلس السيادة االنتقالي السوداني، 
الفريــق أول ركــن شــمس الدين 
كباشي، إلى التعامل مع ملف شرق 

السودان بحكمة وترو.
وأشــاد خــالل زيارتــه، امس، 
للمنطقة التي شهدت منذ أكثر من 
أســبوع احتجاجــات وتظاهرات، 
بالتعامــل احلكيــم  مبــا وصفــه 
للجنة أمن والية البحر األحمر مع 
احلراك األهلي، الذي يتبناه املجلس 
األعلى لنظارات البجا والعموديات 
املستقلة، مثمنا جناحها في كسب 
ثقة كل األطراف وقدرتها الكبيرة 
على التنسيق املشترك بني وحداتها 
حلماية املؤسسات االستراتيجية 

للدولة.
كما أكد على ضــرورة التعامل 
مع هــذا امللــف بحكمــة، ممتدحا 
التناغم بــني أجهزة حكومة والية 
البحر األحمر وحسن إدارتها لألزمة 
احلالية، خاصة ملا لها من تداعيات 

كبيرة على كل البالد.

عواصم - وكاالت: تظاهر 
آالف التونسيني في العاصمة 
تونس أمس فــي ظل وجود 
وذلــك  للشــرطة،  مكثــف 
لالحتجــاج علــى اســتحواذ 
الرئيــس قيس ســعيد على 
ســلطات احلكــم وتنديدا بـ 
«االنقــالب»، في إشــارة إلى 
القرارات التي اتخذها سعيد 
األربعــاء املاضــي بتعزيــز 
صالحياتــه علــى حســاب 
احلكومة والبرملان الذي جمد 
أعماله قبل شهرين «إلى إشعار 

آخر».
وجتمــع حشــد كبير من 
احملتجني أمام مقر «املســرح 
البلدي» في شــارع احلبيب 
بورقيبــة بالعاصمة تونس 
الــذي كان منطلقا ملظاهرات 
«الربيع العربي»، رافعني علم 
تونس وللدفاع عن دســتور 

.٢٠١٤
ورددوا «بالــروح بالــدم 
نفديك يا دستور» و«دستور 
حرية كرامة وطنية» و«الشعب 
يريد عزل الرئيس»، بحسب 

وكالة فرانس برس.
وطــوق عناصــر األمــن 
املنتشــرون بأعــداد كبيــرة 
املتظاهريــن  وبســياراتهم 
وعزلوهــم بالكامل عن جزء 

من الشارع.
هــي  التظاهــرة  وهــذه 
األكبر منذ إعالن قيس سعيد 
قراراته، حيث ردد احملتجون 
ومن بينهم نواب في البرملان 
وأنصار أحزاب رافضة لقرارات 

عــن غضبها فــي االحتجاج. 
ممســكة  وهــي  وأضافــت 
بنسخة من الدستور «سنحمي 
الدميوقراطية.. الدستور خط 

أحمر».
واعتبر عبدالفتاح سيف 
الــذي يعمــل مدرســا «إنــه 
ديكتاتور. خان الثورة وخان 
الدميوقراطيــة. لقد جمع كل 
السلطات. إنه انقالب ونحن 
ســوف نســقط االنقالب في 

الشوارع».
واليــزال ســعيد يحظــى 
بدعم واســع من التونسيني 
الذين ضاقوا ذرعا بالفســاد 
ومن ضعف اخلدمات العامة 

وســط  عتيــق  الصحبــي 
احملتجني في الشارع لوكالة 
(د.ب.أ):  األملانيــة  األنبــاء 
«نعتبر الدستور ال يزال قائما 
وقد صادق عليه ٢٠٠ صوت 
(مــن بــني ٢١٧) فــي املجلس 
التأسيسي ونال إشادة دولية 
وهو يعبر عن إرادة الشعب 
وحصل حوله توافق وطني، 
ليس من املنطق إلغاؤه بجرة 

قلم».
«نحــن  عتيــق:  وتابــع 
اآلن فــي حكــم ملكــي فردي 
غير دســتوري يقوده قيس 
سعيد، نحن نواجه االنقالب 
مبــا اســتطعنا وندعــم أي 
حوار وطني إلعادة الدستور 
والشرعية ومن ثم ندعم أي 
إصالحــات أو تغييرات لكن 
في ظل الشرعية الدستورية».

واليــزال ســعيد يحظــى 
بدعم واســع من التونسيني 
الذين ضاقوا ذرعا بالفســاد 
وضعــف اخلدمــات العامــة 
ويقولون إنــه طاهر اليدين. 
وظهر العشرات من أنصاره 
في املظاهرة. وفصلت الشرطة 

بني املعسكرين.
وقال رجل اسمه أحمد كان 
ميزق الدستور على بعد أمتار 
في مظاهرة تضم عشرات من 
مؤيدي سعيد «الدستور هذا 
أعده اإلسالميون ودمروا البالد 

بتشتيت السلطات».
وتابع: «نحن نؤيد سعيد 
ألنه أعلن احلرب على طبقة 

سياسية فاسدة».

ويقولون إنه طاهر اليدين.
وفــي ٢٥ يوليــو الفائت، 
أعلــن ســعيد فــي خطــوة 
مفاجئة جتميد أعمال البرملان 
وإقالة رئيس احلكومة هشام 
املشيشي وتولي السلطات في 

البالد.
وأصــدر األربعــاء تدابير 
«اســتثنائية» بأمر رئاســي 
أصبحت مبقتضاه احلكومة 
مســؤولة أمامه فيما يتولى 
بنفســه إصدار التشــريعات 

عوضا عن البرملان.
وقــال القيــادي في حزب 
حركــة النهضــة اإلســالمية 
والنائب فــي البرملان املجمد 

مليون دوالر خسائر يومية جراء إغالق خط أنابيب النفط شرق السودان

(أ.ف.پ) متظاهرون مناهضون لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد يطالبونه بالرحيل 

سعيد، شعارات رفعت خالل 
ثورة ٢٠١١ ضد نظام الرئيس 
السابق الراحل زين العابدين 
بن علي من قبيل «ارحل ارحل 
يــا قيــس» و«الشــعب يريد 

إسقاط االنقالب».
وكان الرئيس ســعيد قد 
قال إن اخلطوات التي اتخذها 
ضروريــة للخروج من حالة 
الشــلل السياســي والركود 
االقتصادي ومعاجلة ضعف 
إجــراءات مكافحــة جائحــة 

كورونا.
وقالت نادية بن سالم إنها 
قطعت مسافة ٥٠٠ كيلومتر 
من جنــوب البــالد للتعبير 

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

شكري يجدد موقف مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق
قانوني ملزم حول تشغيل وملء سد النهضة اإلثيوبي

تسجيل مقياس النيل على قائمة «اإليسيسكو»
القاهرة ـ هناء السيد

بحث وزير السياحة واآلثار د.خالد 
العناني سبل تعزيز التعاون املشترك 
بــني مصر ومنظمة العالم اإلســالمي 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، 
في مجال احلفاظ على التراث وصونه.

جاء ذلك خالل اســتقبال العناني 
املدير العام للمنظمة د.سالم بن محمد 
املالك، حيث متت مناقشة مستجدات 
اإلعــداد لعقــد املؤمتــر الدولي حول 
مواجهــة االجتــار غير املشــروع في 
املمتلكات الثقافية واستعادتها، واملقرر 
أن ينعقد في مصر، والترتيب الختيار 

موعد يضمن مشــاركة أكبر عدد من 
الدول املتضررة من هذه الظاهرة حول 

العالم.
وأكد د.العناني واملالك على أهمية 
انعقــاد هذا املؤمتــر ملواجهة االجتار 
غير املشروع في املمتلكات الثقافية، 

وإعادتها إلى دولها.
وتطرق اللقاء إلى أهمية السياحة 
الثقافية، التي من شأنها خلق فرص 
عمل وتوفير عائدات تسهم في احملافظة 
على التراث وصيانته. كما متت مناقشة 
تسجيل املزيد من املواقع التاريخية 
املصرية على قائمة الـ «إيسيســكو» 

للتراث في العالم اإلسالمي.

وفي ختام اللقاء، سلم املدير العام 
لـ «إيسيسكو» وزير السياحة واآلثار 
شهادة تسجيل مقياس النيل باملنيل 
على قائمة التراث في العالم اإلسالمي 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، 
ضمن مجموعة من املواقع التاريخية 
املصرية والعناصر الثقافية املسجلة 
علــى القائمة، منهــا املتحف املصري 
بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، 
وقصر البارون بحي مصر اجلديدة، 
والديــر األحمر بســوهاج، باإلضافة 
إلى مدينة القصــر وجبانة البجوات 
مبحافظة الوادي اجلديد واملسجلتني 

على القائمة التمهيدية للمنظمة.

أعلى حصيلة إصابات يومية بـ «كورونا»
ومستشفيات دمشق والالذقية تبلغ طاقتها القصوى

غارات روسية تقتل عناصر موالني ألنقرة في عفرين
ـ أ.ف.پ: قتــل  بيــروت 
ســبعة من مقاتلي املعارضة 
من فصيل سوري موال ألنقرة 
أمس في غارات روسية نادرة 
في منطقة تخضع لســيطرة 
تركيا وحلفائها احملليني في 
شمال ســورية، وفق ما أفاد 
املرصــد الســوري حلقــوق 

اإلنسان.
وأعلــن املرصــد «مقتــل 
سبعة من عناصر فرقة احلمزة 
املوالية لتركيا، جراء قصف 
جوي روســي استهدف مقرا 
عسكريا للفرقة في قرية براد 

ضمن جبــل األحــالم بريف 
مدينة عفريــن» في محافظة 
حلــب الشــمالية، مضيفا أن 
الغــارات أســفرت أيضا عن 
«ســقوط نحو ١١ جريحا من 

عناصر الفرقة».
وقال املرصد إن الطائرات 
الروسية شنت ضربات جوية 
منــذ الســبت علــى عفرين، 
واصفــا إياها بأنهــا «نادرة» 

في هذه املنطقة.
وأكــد مســؤول العالقات 
العامة في اجليــش الوطني 
الــذي ســاهمت أنقــرة فــي 

تشكيله، لوكالة فرانس برس 
أن «رســالة روسيا واضحة، 
الضغــط على األتــراك (...) 
والتأكيــد على أنــه ال توجد 
حــدود أو خطــوط حمــر» 
العسكرية  ألفعالها وأهدافها 
في سورية. واعتبر أن الغارات 
هي «عربدة وإجرام روســي 
متكــرر» خصوصا أنها تأتي 
قبل أيام مــن زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان 
الى موسكو لالجتماع بنظيره 
الروســي فالدمييــر بوتــني 
وامللــف الســوري على رأس 

مواضيع البحث.
وأفاد موقع «عنب بلدي» 
بأن الطيران الروسي استهدف 
أمــس قرية بــراد بصواريخ 
فراغية أسفرت عن مقتل عدد 
من مقاتلي فصيل «احلمزات» 
الوطني  لـ«اجليــش  التابــع 
السوري» املدعوم من تركيا.

ويسري منذ السادس من 
مــارس ٢٠٢٠ وقــف إلطالق 
النار رعته روسيا وتركيا، في 
محافظة إدلب ومحيطها التي 
ال تزال خارجة على سيطرة 

حكومة دمشق.

القاهرة - خديجة حمودة

جدد وزير اخلارجية سامح شكري 
موقــف مصر إزاء ملف ســد النهضة 
اإلثيوبي وضرورة التوصل الى اتفاق 
قانوني ملزم حول تشغيله وملئه على 
نحــو يراعي مصالح كافــة األطراف، 
ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي 
الصــادر عن مجلس األمــن منتصف 
الشهر اجلاري، فضال عن تطلع مصر 
الســتمرار دعم أمني عام منظمة األمم 
املتحدة انطونيو غوتيريش واملنظمة 

للجهود الرامية إلى حتقيق ذلك.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء شــكري، 
وغوتيريش في ختــام زيارة الوزير 
شكري احلالية إلى نيويورك، في أعمال 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وصرح السفير أحمد حافظ، املتحدث 
الرسمي باســم وزارة اخلارجية، بأن 
الوزير شــكري اســتهل اللقاء بتقدمي 
التهنئة لألمني العام على جناح افتتاح 
الدورة ٧٦ للجمعية العامة، على الرغم 
من الظروف املرتبطة بجائحة كورونا، 
وما شــهدته أعمال اجلمعيــة العامة 
من فعاليات ومــداوالت انصبت على 
الدفع قدما بآليات العمل الدولي متعدد 
األطراف وتعزيز بنية الســلم واألمن 

الدوليني.
كما أعرب الوزير شكري عن تقدير 
مصــر ودعمهــا للجهود التــي يبذلها 
األمــني العــام ومنظمــة األمم املتحدة 

ـ وكاالت: قــال مســؤول  عواصــم 
فــي وزارة الصحــة الســورية أمس ان 
املستشفيات في دمشق والالذقية بلغت 
أقصى قدراتها االستيعابية جراء تزايد 
اإلصابات بڤيروس كورونا، التي تستدعي 

تلقي الرعاية في املستشفى.
ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن 
مدير اجلاهزية واإلسعاف والطوارئ في 
وزارة الصحة توفيق حسابا إعالنه عن 
«بدء نقل املرضى املصابني بوباء كورونا 
من محافظتي دمشق وريفها إلى محافظة 

حمص ومن الالذقية إلى طرطوس».
وأوضح أن اخلطوة تقررت «بعد امتالء 
جميع املشــافي في تلــك احملافظات اثر 
االرتفاع الكبير في عدد إصابات كورونا».

وسجلت سورية أمس ٤٠٠ إصابة 

إضافية في املناطق اخلاضعة لسيطرة 
احلكومة، وذلك في أعلى حصيلة يومية 
منــذ بدء اجلائحة قبل نحو ســنتني، 
في البالد التي ســجلت إلى اآلن أكثر 
مــن ٣٢ ألفا و٥٨٠ إصابــة بينها ٢١٩٨ 
وفاة بحسب احصاءات وزارة الصحة 

السورية.
وقال حسابا «للمرة األولى يصل العدد 
إلى ٤٠٠ إصابة يوميا»، مشــيرا إلى أن 
العدد األكبر من اإلصابات سجل في دمشق 
وحلب والالذقية. ومنذ منتصف أغسطس 
تشهد سورية تسارعا في وتيرة اإلصابات 
السيما في شــمال غرب البالد وشمالها 
الشرقي حيث التزال مساحات شاسعة 

من األراضي خارج سيطرة احلكومة.
وبحســب منظمــة الصحــة العاملية 

تقتصر نسبة الذين تلقوا جرعة لقاحية 
واحدة على األقل في سورية على ٢٪ فقط.

بدورهــا، أوضحــت مديــرة مشــفى 
الشــهيد حمزة نوفل الوطني بالالذقية 
د.سهام مخول أن عدد اإلصابات بڤيروس 
كورونا يتصاعد بوتيرة متســارعة في 
عموم سورية ومن بينها محافظة الالذقية 
وان اإلحصائيات املعلنة ال تعكس الرقم 
احلقيقــي لإلصابات وإمنــا تعكس عدد 

املسحات التي يتم إجراؤها فقط.
ولفتت د.مخول اختصاصية الطوارئ 
فــي تصريح لوكالــة األنباء الرســمية 
(سانا) إلى زيادة املراجعني للمستشفيات 
احلكومية التي جتري املسحات نتيجة 
الغالء وصعوبة مراجعة املستشــفيات 

والعيادات اخلاصة.

ووكاالتها املتخصصة في الوقاية من 
النزاعات وبناء السالم وحتقيق األهداف 

اإلمنائية.
واستعرض شكري مع األمني العام 
لألمم املتحدة اجلهــود الوطنية التي 
تبذلها مصــر في إطار حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة، فضال عن انخراط 
مصــر بفاعلية فــي مجــاالت تعزيز 
حقــوق اإلنســان، خاصة مــع إطالق 
مصر لالستراتيجية الوطنية حلقوق 

اإلنسان، باعتبارها أول استراتيجية 
ذاتية متكاملة وطويلة األمد في مجال 

حقوق اإلنسان في مصر.
هــذا، وقد تطرق اللقــاء أيضا إلى 
امللفات والقضايا  اســتعراض مجمل 
اإلقليمية باملنطقة، حيث شهد االجتماع 
تبادال لآلراء في هذا الشأن، مع االتفاق 
على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع 
قدما بكل ما من شأنه حلحلة األزمات 

بغية حتقيق االستقرار املنشود.

وزير اخلارجية سامح شكري خالل لقائه األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش

ميقاتي يطّل اليوم للحديث عن املرحلة املقبلة
والراعي: تأييد احلكومة رهن بتخفيف املعاناة

بيروت ـ عمر حبنجر

يطّل رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
تلفزيونيا مســاء اليوم ليتحدث عن 
نتائج زيارته املوصوفة بالنجاح إلى 
باريس ثم إلى لندن، ومن ثم يتناول 
اخلطوات التالية حلكومته بعد الثقة، 
مالقــاة للمجتمعني الدولي والعربي، 

على اخلط املرسوم ملساعدة لبنان.
وســيثبت ميقاتي في لقــاء عبر 
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال»، بحسب 
املصادر املتابعة، أن حكومته لن تكون 
امتدادا حلكومة حســان ديــاب، كما 
يخشى البعض، وســيطمئن زمالءه 
في نادي رؤساء احلكومة السابقني، 
الذين بدأ يســاورهم القلــق، إلى أنه 
مازال على اخلط، رغم الشكوك العلنية 
التي بات يبثهــا قريبون من أعضاء 
هذا النادي، خصوصا على مســتوى 
التعاطي مع مخطــط «التيار احلر»، 
للتخلص من بعــض كبار املوظفني، 

غير املطواعني في الدولة.
مــن جانبــه، اعتبــر البطريــرك 
املاروني بشارة الراعي في عظة األحد 
أمس من مقره الصيفي في الدميان أن 
«عدم االنتماء إلى الوطن شوه ميزة 
لبنــان التعددية وأوصــل البالد إلى 
األزمة االقتصادية واملالية واملعيشية 

واالجتماعية واألمنية اخلانقة».
وأضــاف «يتطلــع اجلميــع إلــى 
احلكومة رابطني تأييدهم لها بتخفيفها 
معاناة الشعب، وحل مشاكل احلياة 
اليومية، وإطالق اإلصالحات، وتصديها 
لكل ما ينال من سيادة الدولة وهيبتها 
وحرمة حدودها، مسؤوليتها أن حتيي 
األمل بلبنان الواحد في إطار احلياد، 
والالمركزيــة املوســعة، والتفاعــل 
احلضاري بني مكوناته حتت ســقف 
دولة حرة ومستقلة ومستقرة، وفي 
هذا اإلطار من واجب احلكومة أن حترك 
املؤسسات واألجهزة للقيام بواجباتها 
حثيثا، فاألمر الواقع بات يهدد وحدة 

لبنان وصيغة الشراكة الوطنية».
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت وفي 
جرعة دعم للقاضي طارق بيطار، أكد 
الراعــي «اننا نطالب اليوم وكل يوم 
بكشف التحقيق وحسن سير العدالة 
فــي جرمية انفجار املرفأ، ونشــجب 
ما تعرض لــه القضاء بهدف تعطيل 
التحقيق، ويجدر بــأركان الدولة ان 
يســتنكروا ذلــك لدعم عمــل احملقق 

العدلــي لكــي يصــل إلــى احلقيقة، 
ونعتــرض على الكيــل مبكيالني من 
جهة املدعوين للتحقيق معهم، وكنا 
نتمنى على الذين يتمتعون باحلصانة 
لو سارعوا لرفعها طوعا» أمام هول 

الكارثة.
من جهته، قال رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع لقناة «احلرة» 
األميركية «إن القــوى الفاعلة» وراء 
حكومة ميقاتي «هي ذاتها كانت وراء 
احلكومة الســابقة وهم من أوصلوا 
البلد إلى ما وصل إليه»، واصفا عهد 
الرئيس ميشال عون بـ «عهد الوبال 

واخلراب».
وخــالل مناظــرة تلفزيونية بني 
النائــب «القواتــي» وهبي قاطيشــا 
والنائب «العوني» إدي معلوف، عبر 
قناة «اجلديد»، قال قاطيشا إن «التيار 
احلر» عندما ال يحصل من أسياده على 
ما يريد «بتطلع صرخته»، فاعترض 
النائب معلوف على عبارة «أسياده»، 
ورد قاطيشا «خلي اجلنرال بتاعك مينع 
حزب اهللا مــن تهريب املازوت بـ ٦٠ 
ألف ليرة إلى سورية ثم يعيدها إلينا 

ليبيعها للناس بـ ١٤٠ ألفا».

عبر فيسبوك، كاتبة: «قرابة املليون 
ونصف املليون مودع لبناني خسروا 
ودائعهــم فــي البنــوك و٧٠٪ منهــم 
مغتربون يصح في جني أعمارهم عبارة 
«متــل ما ودعت تالقي» ســينتقمون 
خلسارتها باالنتخابات، حرمان املغترب 
املهجر ال املهاجر من االنتخاب بحجة 
ارتفاع الكلفة اللوجستية املالية خطوة 
مدروســة خشية أن يتحول غضبهم 
القتراع األصوات االعتراضية املستقلة 

والثورية».
في مــوازاة كل ذلك، غــادر وزير 
اخلارجية اإليراني حسني عبداللهيان 
نيويورك ولم يصل إلى بيروت، كما 

قالت وسائل إعالم لبنانية. 
وتوضيحــا، قــال املتحدث باســم 
اخلارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة 
إن احلكومة اللبنانية مت تشكيلها وأن 
زيارة عبداللهيان إلى بيروت ستحصل 
في أقرب فرصة، إال أنه لم يتم التخطيط 

لها خالل العودة من نيويورك.
ســنجري  زادة:  وأضــاف 
التحضيرات الالزمة لزيارة بيروت 
في أقرب فرصة ممكنة إن شاء اهللا 

لنهنئ لبنان حكومة وشعبا.

ودخلت الوزيرة السابقة مي شدياق 
على خط النقاش ردا على قول معلوف 
انهــا جمعت أمواال لـــ «القوات» التي 
حصلت، هي األخــرى على أموال من 
اخلــارج، رافضــة االتخاذ مــن جمع 
التبرعات مبنزلة قميص عثمان هذه 

«القوات».
ورد معلوف على قاطيشــا بقوله 
«املازوت اإليراني يساعد املستشفيات 
ودور العجــزة»، وبــرر دخوله عبر 
معابر غير شرعية «ألنه إذا دخل عبر 
املعابر الشرعية ميكن أن يتسبب بأزمة 
كبيرة للدولة ويعرضها للعقوبات».
ولوحــظ أمــس صــدور صحيفة 
«لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، 
بصفحــة أخيرة بيضــاء، خصصتها 
للحديث عن إجنازات الرئيس ميشال 
عون خالل السنوات اخلمس من عهده، 
وكانــت الصفحــة بيضــاء خالية إال 
مــن العنوان الذي تضمــن القول «٥ 
ســنوات من الرئاسة. الالئحة املهمة 
مــن اإلصالحات املنجــزة خالل عهد 

ميشال عون!».
ماليــا، لفــت ما نشــرته اخلبيرة 
االقتصادية زينة منصور، في صفحتها 

خبيرة اقتصادية: مليون ونصف املليون لبناني خسروا ودائعهم.. وعبداللهيان غادر نيويورك ولم يصل إلى بيروت

مواطنة لبنانية تنظر الى صحيفة «لوريان لوجور» بصفحة اخيرة بيضاء خصصتها للحديث عن «إجنازات» الرئيس ميشال عون  (محمود الطويل)

النائب أكرم شهيب لـ «األنباء»: إبقاء معابر 
التهريب مفتوحة يدمر ما تبقى من االقتصاد

بيروت -عامر زين الدين

اعتبــر عضــو «اللقــاء الدميوقراطي» 
النائــب اكرم شــهيب ان اســتباحة لبنان 
سياسيا واقتصاديا وابقاء معابر التهريب 
مشرعة االبواب إلدخال املازوت االيراني، 
يعــد تدميرا ممنهجا ملا تبقى من اقتصاد، 
فإدخاله بطريقة غير شــرعية ومن معابر 
غير شرعية ثم بيعه كذلك، فإمنا يتم على 
حساب عائدات الدولة وماليتها العامة، مع 
االخذ باالعتبار ظروف وتوقيت ما يجري 
مع بداية التحضير لالنتخابات النيابية، كما 
ان طرق توزيع املازوت وفي أماكن معينة 
يعطي الصورة األوضح انه انتخابي بامتياز، 
عالوة على كونه على حساب مقومات الدولة 

ومؤسساتها وعناصر وجودها.
ورأى شــهيب في تصريح لـ «األنباء»، 
في الوقت الذي تشــق فيــه الدولة طريق 
االصالح االقتصادي واالداري واملالي ووقف 
االنهيــارات املتالحقة، من خالل تشــكيل 
احلكومــة اجلديــدة للتخفيف مــن وطأة 
االزمات املســتفحلة على كاهل اللبنانيني 
اليوميــة علــى املســتويات  ومعاناتهــم 
السياسية واملعيشية واحلياتية والنقدية، 
ومحاولة وقف مســار جهنم الذي وصلنا 
اليه، يأتي املازوت «النظيف» ليشكل سهما 
مؤملا لــكل اآلمال بانطالقة إيجابية للعمل 
احلكومي الــذي من عناوينه االساســية، 
وقــف التهريــب صاحب الــدور االبرز في 
انهيار العملة اللبنانية الى جانب الفساد 
املستشري في االدارة، ووصوال الى ترتيب 
وحتصني عالقات لبنان العربية والدولية.

وأضاف شهيب «بدال من اعطاء احلكومة 
الدفع املعنــوي واملادي املطلوبني لتعزيز 
الثقــة امــام العالم الذي ينظــر الى لبنان 
وينتظر االصالح، يستمر التهريب بدال من 
منعه، ليبقى وصمــة عار دائمة أيضا في 
وجه البلد أوال، وتاليا احلكومة التي نأمل 
لها النجاح، ونتطلع معها الى وقف معابر 
التهريب وحتصني املؤسسات، واحلفاظ على 
ما تبقى من مقومات أساسية للدولة. وهو ما 
يسعى اليه الرئيس جنيب ميقاتي بحواره 
اجلدي مع الدول واملؤسسات املانحة والبنك 
الدولي من خالل زيارته الى باريس، لتصب 
نتائج كل ذلك في خدمة لبنان والشــعب 

اللبناني».

رأى أن املازوت اإليراني انتخابي بامتياز

النائب اكرم شهيب

«الداخلية» حتدد موعد جديد حلل أزمة اجلوازات
وكاالت: حدد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، 
موعدا جديدا النفراج أزمة إصدار جوازات السفر بعدما مضى 
املوعد األول الذي كان يفترض حلها في الشهر املاضي. وأجرى 
الرحمون اتصاال هاتفيا مع قناة اإلخبارية السورية، معربا عن 
اعتذاره بخصوص تأخير جوازات السفر، كما حدد موعدا جديدا 
النفــراج أزمة احلصول عليها. وقال الوزير إنه يقدم االعتذار 
«حول موضــوع التأخير في منح وجتديد جوازات الســفر»، 
بســبب وعده السابق بأن املشكلة ستعالج في شهر أغسطس 
املاضي، وبرر التأخير ألسباب تقنية «قاهرة خارجة عن إرادة 

الوزارة»، وفق تعبيره. وأكد الرحمون: «حاليا عوجلت املشكلة 
ونعد اإلخوة املواطنني وبشــكل أكيــد بأن يبدأ االنفراج مبنح 
وجتديد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠م وتنتهي 
املشكلة حكما قبل نهاية الشهر العاشر ولن يكون هناك مستقبال 
أي مشكلة من هذا النوع». وأضاف: «ستعود األمور إلى سابق 
عهدها، والعمل بالتعليمات السابقة فيما يخص منح جوازات 
السفر وجتديدها وفق اآلتي (جوازات السفر املستعجلة ستمنح 
بـ ٢٤ ســاعة والعادية خالل ١٠ أيام). وكان الرحمون برر في 

حديث سابق أزمة اجلوازات بأسباب فنية بحتة.

«الطاقة» و«االقتصاد» تتعهدان باتخاذ 
إجراءات لوقف التالعب بأسعار احملروقات

وكاالت: تعهدت وزارتا الطاقة واالقتصاد 
اللبنانيتان باتخاذ تدابير إجرائية عاجلة 

لوقف التالعب بأسعار مادة املازوت. 
وأفاد وزيرا الطاقة واملياه  وليد فياض  
واالقتصــاد والتجارة  أمني ســالم  بورود 
«مراجعات عدة تشكو جتاوزات، وزيادة 
غير مشروعة في سعر مادة املازوت، عند 
تسليمها إلى املستهلكني، السيما في ضوء 
رفع التسعيرة الرسمية الصادرة عن  وزارة 
الطاقة واملياه  التي حتدد القيمة وبدل النقل 

مبا ال يجوز اطالقا جتاوزهما».
وأوضحــت الوزارتــان فــي بيــان أن 
«وزيري الطاقة واملياه واالقتصاد والتجارة 
يشجبان هذه التصرفات، وهما في صدد 

اتخاذ التدابير اإلجرائية العاجلة ملكافحة 
التالعــب والغش، بدءا بتوقيف تســليم 
البضاعة إلى املوزعني املخالفني وصوال إلى 
مقاضاتهم قانونيا، كما يشجع الوزيران 
املتضررين كافة أن يبلغوا اجلهات املعنية 
في مصلحة حماية املستهلك، منعا للتمادي 

في مخالفات مماثلة».
وذكــرت  وزارة االقتصــاد والتجــارة  
املواطنــني أن «بإمكانهــم االبــالغ عن أي 
مخالفــة حتصل عبــر االتصال مبصلحة 
حماية املستهلك على الرقم الساخن ١٧٣٩. 
وهي ستتخذ اإلجراء الفوري املالئم إداريا 
وقضائيــا بحق كل من يقدم على مخالفة 

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

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

مدينة كويتية قيد اإلنشاء من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

املطالع

حال شيحة

مبوردلدحاا

ااامادردلا

لللوشهويقل

امباعرلقار

نترساطاةدا

وةدمرلرامب

اااءاابلةا

عللالليماع

سربرمسعنشم

مماسقمواجا

حزءلعاجزاق

عيسادحدلرا

١ـ  مرض يصيب الكالبـ  سلم، ٢ـ  لكشف األعماقـ  عكس كرار، 
٣ـ  متشابهانـ  يصيح، ٤ـ  متشابهانـ  شرف ورفعة (معكوسة)ـ  
للشرب (معكوسة)، ٥ـ  مجموعة من الطائرات (معكوسة)ـ  متشابهان، 
٦ـ  نوايا مخفيةـ  متشابهان، ٧ـ  أحمل (معكوسة)ـ  مطربة لبنانية 
راحلة (معكوسة)، ٨ ـ عالمة موسيقية (معكوسة) ـ صوت اجلرس 

ـ ضمير متصل، ٩ ـ محي أثره، ١٠ ـ الذنوب الصغيرة.

األنواع
الرمزي
القادمة
حديقة
املنازل

املتة
البرد

مواسم
دروب
أشعار

الورد
الراب

أشجار
دهر
ربيع

سمح
السماح

املقعد
أعماق
السراء

وجد
البائس

ـ  ١ ـ علم مذكر ـ فرح، ٢ ـ منطقة سعودية 
ركل، ٣ ـ والد ـ حلق، ٤ ـ ناضج العقل ـ بيداء 
(معكوسة)، ٥ـ  من علوم الرياضيات، ٦ـ  يعبرـ  
يشاهد، ٧ـ  نهرب (معكوسة)ـ  نقيد (معكوسة)، 
٨ـ  صغار الكلبـ  والد (معكوسة)ـ  في القميص، 
٩ـ  عمل وجهدـ  عكس هدم، ١٠ـ  فنانة كويتية.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ سعار ـ درج، ٢ ـ مسبار ـ فرار، ٣ ـ ي ي ـ ينادي، ٤ ـ رر 
ـ مجد (معكوسة) ـ ماء (معكوسة)، ٥ ـ سرب (معكوسة) ـ اا، ٦ 
ـ سرائر ـ ب ب، ٧ ـ أرفع (معكوسة) ـ صباح (معكوسة)، ٨ ـ 

سي (معكوسة) ـ رنني ـ نا، ٩ ـ زال، ١٠ ـ الصغائر.

١ ـ سمير ـ سعيد، ٢ ـ عسير ـ رفس، ٣ ـ أب ـ طار، 
٤ ـ راشد ـ صحراء (معكوسة)، ٥ ـ جبر، ٦ ـ مير ـ 
يرى، ٧ ـ نفر (معكوسة) ـ نحبس (معكوسة)، ٨ ـ جراء 
ـ أب (معكوسة)ـ  زر، ٩ـ  أداءـ  بنى، ١٠ـ  مرمي الصالح.

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

إعداد: عروبة حجازي

آثار عربية وإسالمية

ما أقدم جامعة إسالمية في املغرب العربي؟

بعد تأسيس مدينة فاس على يد ادريس الثاني، 
توافد عليها سكان من املغرب واالندلس والقيروان، 
وكان من بني الوافدين عليها في القرن الثالث اسرة 
من القيروان مات عائلها محمد بن عبداهللا الفهري 
وترك ابنتني هما مرمي وفاطمة. وفي العام ٢٤٥هـ/ 
٨٥٩م، أنشئ في اجلانب الغربي من مدينة فاس مسجد 
القيروان، حيث كان يقيم املهاجرون القيروانيون 
الذين حتول اسمهم الى القرويني تخفيفا، وتولت 
انشاءه السيدة فاطمة القروية ام البنني ابنة محمد بن 
عبداهللا الفهري من مال تركه لها والدها هي واختها 
ببناء مسجد في اجلانب  التي قامت ايضا  مرمي 
اآلخر من املدينة هو مسجد االندلس، ولكن مسجد 
القرويني يعتبر من اشهر املساجد في املغرب، خاصة 
انه اتخذ مركزا للتعليم، وظل على هذه احلال مدة 
احد عشر قرنا، فهو يعتبر اقدم جامعة اسالمية في 

املغرب العربي كجامعة األزهر مبصر.
املسجد

في البداية، كان يتكون من قسمني، هما الصحن 
الذي يتكون من ٤ بالطات تسير  القبلة  ورواق 
موازية جلدار القبلة يقطعها مجاز من الصحن الى 
املجاز  احملراب عموديا على اجلدار، وكان سقف 
اعلى واعرض من باقي البالطات وعرض املسجد 
كان يبلغ ٣٠ مترا وتقع على واجهته الشمالية مئذنة 
قليلة االرتفاع تقع على محور احملراب، كما في 
القيروان واملسجد اجلامع بقرطبة ومئذنة  جامع 

العروس بجامع دمشق.
ثم اضيف للمسجد زيادة كبيرة من أثرها توسعة 
الصحن وزيادة رواق القبلة من الشمال والشرق 
والغرب، وهدمت املئذنة القدمية وبنيت املئذنة احلالية 
عند منتصف الرواق، وهي ذات طراز مغربي اندلسي، 
وفي عصر املرابطني سنة ٥٣٨هـ متت توسعة املسجد 
من جهة القبلة، وقد استقرت حدود املسجد بتلك 
التوسعة، وقد زود بعناصر معمارية كثيرة في 
مختلف العصور، اما الشكل احلالي للمسجد فال 
يختلف كثيرا عما كان عليه، فظلت القبلة حتوي 
عشر بوائك موازية جلدار القبلة حتتوي كل بائكة 
على ٢١ عقدا حتملها اعمدة، كما يوجد مجاز قاطع 
باقي  الى احملراب اعرض من  ميتد من الصحن 
االروقة على جانبيه، وفي اعاله خمس قباب، ويوجد 
باملسجد منبر ميتاز بحشواته من العاج واالبنوس 

يعود الى عصر املرابطني.

من كتاب: أبرز اآلثار العربية واإلسالمية ـ منى عطية

عالم التغذية

ما نوع اخلضار الذي يحتل املركز األول بإمداد اجلسم 
بڤيتامني K؟

يعد ڤيتامني K عنصرا غذائيا أساسيا لصحة 
العظام والقلب والدماغ. لذا، يجب أن يوفر النظام 
الغذائي كل احتياجات اجلسم من ڤيتامني K وحتتوي 
اخلضراوات على ما يقرب من ٧ أضعاف احلد 
األدنى املوصى به من ڤيتامني K. وبالتالي إذا كان 
الشخص ممن يحرصون على تناول اخلضراوات 
.K فإنه بالتأكيد يتمتع بثروة مناسبة من ڤيتامني
الكرنب األجعد،  بينها  املرتبة األولى  ويحتل 
الشهير في األسواق باسم «كيل». حيث مينح كل 
١٠٠ غرام فقط منه ما يقرب من ٧٠٠٪ من احتياجات 

اجلسم من ڤيتامني K في اليوم الواحد.
إلى  باإلضافة  األجعد،  الكرنب  يحتوي  كما 
ڤيتامني K، على ڤيتامينات A وC وB٦، فضال عن 
كونه منخفض السعرات احلرارية ومرتفع نسبيا 
باأللياف والبروتني. وتشتمل قائمة اخلضراوات 
الغنية بڤيتامني K على السبانخ والبروكلي وامللفوف.
ووجدت األبحاث أن تناول نظام غذائي غني 
بڤيتامني K ميكن أن يقلل من خطر اإلصابة بأمراض 
القلب بنسبة تصل إلى ٣٤٪، بناء على بيانات من 
أكثر من ٥٠٫٠٠٠ شخص. كما أظهرت العديد من 
الدراسات أن ڤيتامني K يسهم في تقوية العظام، مبا 
مينحها وقاية أو يقلل من خطر اإلصابة بالكسور، 
عالوة على أن نقص ڤيتامني K باجلسم يعد من 

األسباب الرئيسية لإلصابة بهشاشة العظام.
ويستخدم جسمك ڤيتامني K إلنتاج بروتني 
الدم -  البروثرومبني، وهو مهم لتخثر  يسمى 
وبالتالي يساعد في التئام اجلروح - وأيضا العظام.

عن «اكسبرس البريطانية»
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«حوبتي».. ظلم البشر لـ «البشر»!
مفرح الشمري

بعد أن متيزا في مسلســل «أمينة حاف» 
خالل شهر رمضان املاضي بثنائية حققت ردود 
أفعال واســعة، قررت الفنانة إلهام الفضالة 
والفنان شهاب جوهر الذهاب إلى منطقة درامية 
جديدة وبقالب مختلف وبأحداث شــيقة من 
وحي قصة كتبها عبداهللا الرومي ورسم رؤيتها 
االخراجية حامت حســام الديــن، يلتقي مرة 
اخرى الفنانان شهاب جوهر وإلهام الفضالة 
بعد متيزهما في مسلسل «أمينة حاف» والذي 
عرض في رمضان املاضي ليقدما عمال اجتماعيا 
يتحدث عن احلب احلقيقي والظلم بني البشر 
يحمل اسم «حوبتي» مبشاركة عدد من الفنانني 
منهم اسمهان توفيق وغدير السبتي وإميان 
فيصل وغدير زايد وحسن عبدال وآخرون، 
وهو العمل األول الذي ينتجه الفنان شهاب 

جوهر من خالل شركته «درمي بكتشرز».
«األنباء» حضرت لوكيشن هذا العمل الذي 
تدور احداثه حول «احلوبة» وكيف ترد احلقوق 
ألصحابها مهما طال الزمن، ويقع احداثه في 
٨ حلقات وينتمي لفئة املسلسالت املوسمية 
ومن املتوقع عرضه قريبا على احدى القنوات 
او املنصــات الرقمية التــي اصبحت تنافس 

القنوات الفضائية.
وبخصوص مشــاركتها في العمل، قالت 
الفنانــة إلهام الفضالة: منــذ ان قرأت العمل 
أحببت القصة، السيما انني مشتاقة للدراما 
التراجيدية بشكل عام خصوصا في السنوات 
األخيــرة اجتهت بصورة كبيــرة إلى الاليت 
كوميدي لذلك حتمست لـ «حوبتي»، وللمرة 
األولى أقدم دورا بهذه اجلرأة سيصدم اجلمهور 
وأتوقع أن األحداث ستكون مفاجأة للجميع.

من جانبه، قال الفنان واملنتج شهاب جوهر: 

«حوبتي» املولود األول لشركة «درمي بكتشرز» 
وأقدم من خالل العمل شخصية «ثنيان» الذي 
يتزوج من امرأة من أسرة أرستقراطية وهي 
«غرام» التي جتسدها الفنانة إلهام الفضالة، 
بينما تلعب الفنانة القديرة أسمهان توفيق دور 
والدتي وتدور بينهم احداث مميزة تتماشى 

مع أجواء العمل التراجيدي.
ولفت جوهر إلى ان العمل يضم فنانني من 
٣ أجيال مختلفة وأثنى على الفكرة وصياغة 
االحــداث للمؤلف عبــداهللا الرومي، ومتنى 
تقدمي عمل يرضي جميع األذواق بعد انقطاع 
عن التراجيديا، حيث يعود بعد مغامرته في 
الاليت كوميدي إلى منقطة اجتماعية جديدة، 
خصوصا ان العمل يتضمن حاالت وحتوالت 
إنسانية ونفسية عدة تناولها مخرج املسلسل 
برؤية جميلة نتطلع من خاللها ملنافسة االعمال 

املختلفة عبر املنصات الرقمية.
مــن جهته، قال املؤلف عبــداهللا الرومي: 
«حوبتي» روح جديدة وطاقة مختلفة ولون 
مغاير عن السائد، كمؤلف أسعى للمساهمة 
بتطوير الدراما اخلليجية من خالل تقدمي اعمال 
متعددة القوالب لذلك أذهب في كل مسلسل 
ملنطقة درامية مختلفة، فخور بالتعاون مع 
جنوم بحجم إلهام الفضالة واسمهان توفيق 
وشــهاب جوهر وغدير السبتي، و«احلوبة» 
ستشاهدونها في كل شخص سواء له او عليه.
اما الفنانة اميان فيصل تقول: نعيش في 
عصر األعمال املوســمية، هناك شغف مبثل 
هذه املسلسالت في الوقت احلالي واقدم من 
خالل «حوبتي» دور الفتاة التي متيل للشر 
على عكــس ما اعتاد عليــه اجلمهور الفترة 
األخيرة، الفتة إلى انها جتسد دور بدور ابنة 
الفنانة إلهام الفضالة ضمن السياق الدرامي 

في االحداث.

يجمع إلهام الفضالة وشهاب جوهر من جديد بعد متيزهما في «أمينة حاف»

(أحمد علي) إلهام وشهاب في مسلسل «حوبتي» 

رميا شعار لـ «األنباء»: أميل إلى «األحجار الكرمية».. 
والزمرد له طاقة إيجابية .. وأطمح للعالمة التجارية

دعاء خطاب
Doua_khattab

«نخوض مجاالت عديدة وجنرب هوايات مختلفة حتى جند ضالتنا، 
ورغم متيزنا في بعض احملطات فإن نتخلى عنها مبلء إرادتنا لنرضي 
شغفنا ونحقق ما نصبو إليه أخيرا»، كان هذا ما فعلته د.رميا شعار حني 
اعتزلت الفن منذ أكثر من ١٥ عاما لتصبح واحدة من أشهر مصممات 
املجوهرات في الكويت، فضال عن تدريسها املوسيقى في املعهد 
العالي للفنون املوســيقية. «األنباء» حاورت د.رميا بعد سنوات من 
االبتعاد عن اإلعالم وفتحت لنا قلبها، مؤكدة أن الفن كان مجرد هواية 
منذ الطفولة، وأن دخولها لعالم املجوهرات لم يأت مصادفة، مؤكدة 
تأثر مجال املجوهرات بأزمــة «كورونا» بحكم إغالق املطارات وقلة 
العمالة، وحتدثت عن أفضل القطع التي صممتها وأحجارها املفضلة 

وعالقتها بالوسط الفني، فإلى التفاصيل:
كيف كانت انطالقة عالمة رميا شعار في عالم 

املجوهرات؟ 
٭ لــم يكن دخولــي هذا مصادفة ألنني من عشــاق 
املجوهــرات والتصميم وكانت لي جتــارة في عالم 
الذهب منذ أكثر من ١٠ سنوات، واالنطالقة كانت من 
خالل «براند» متكامــل وتصاميم جديدة من الذهب 

واألملاس واألحجار الكرمية.

انضممت منذ عام إلى بوتيكات.. برأيك هل هذه 
خطوة من املمكن أن تعيد عالقاتك بالوسط الفني؟

٭ منذ االعتزال، من أكثر من ١٥ سنة وأنا بعيدة كل 
البعد عن الوســط الفني، ومشواري الفني لم يتعد 

السنتني وكان من سن ١٩ الى ٢٢ سنة فقط.

هل كونك أستاذة في املعهد العالي للفنون املوسيقية 
يرضي طموحك وحبك للفن؟

٭ املوسيقى هوايتي منذ الصغر وكوني دكتورة باملعهد 
العالي للفنون املوسيقية أنا في املكان اجلميل الذي 
أمارس هوايتي فيه بشكل أكادميي ومع طلبتي فقط.

وهل زواجك كان سبب اعتزالك؟
٭ ال، كانت هواية الطفولة فقط، وعندما أحسست 
بأنها ســتتحول إلــى مهنة واحتــراف اعتزلت 
وابتعدت ألنني وجدت نفســي في التجارة، أما 

املوسيقى فمجرد هواية فقط.

برأيك، كيف أثرت أزمة «كورونا» على عالم صناعة 
املجوهرات؟

٭ كانت هناك صعوبة في االستيراد من الدول بحكم 
إغالق املطــارات وقلة العمالة، لكــن في املقابل كان 
هنــاك إقبال كبير من الناس على شــراء الذهب في 

ظل أزمة كورونا.

هل تفضلني الذهب األصفر أم األبيض أم الوردي أم 
األملاس، وملاذا؟

٭ الذهب واحد سواء كان أصفر أو ورديا أو أبيض، 
ويعتمــد على التصميم، مثــال اذا كان التصميم مع 
املاس أفضل تصميم ذهب أبيض، وفي بعض األحيان 
يتم تصميم قطعة من ثالث درجات الوردي واألبيض 

واألصفر.

إذا أتتك الفرصة لتصممي إلحدى الشخصيات 

املعروفة.. فمن تختارين؟
٭ أختار امرأة تعشق املجوهرات، وكما قال املتنبي 
شاعر املجد واإلبداع، «في عنق احلسناء يستحسن 

العقد».

ما احلجر املفضل لك، وملاذا؟
٭ أنا من عشاق حجر الزمرد، وهي كلمة التينية تعني 
اللون األخضر الشــفاف، كمــا أن له خواص عديدة، 
منها زيادة القوة الروحانية وأرى في ارتدائه طاقة 
إيجابيــة، وله العديد مــن الفوائد، كما أن هذا اللون 

من ألواني املفضلة.

..وما أفضل القطع التي قمت بتصميمها؟
٭ قمت بتصميم «براند» كامل كل قطعة تكمل األخرى، 
وأميل إلى تصميم العقود املرصعة باألحجار الكرمية. 

ما أفكارك وتطلعاتك نحو املستقبل؟
٭ بإذن اهللا أن تصبح مجوهرات رميا شعار عالمة 

جتارية بارزة في دول العالم.

بعد اعتزالها الوسط الفني ودخولها عالم املجوهرات

نرمني احلوطي عضو حتكيم في املهرجان 
العربي لإلذاعة والتلفزيون بدورته الـ ٢١

تشارك عضو هيئة التدريس في قسم 
النقد واألدب املسرحي في املعهد العالي 
للفنون املسرحية د.نرمني احلوطي في 
أعمال حتكيم املسابقات اإلذاعية للمهرجان 
العربــي لإلذاعــة والتلفزيــون بدورته 
الـ٢١ والتي تقام عن بعد، وجاء اختيار 

د.نرمني احلوطي من االدارة العامة الحتاد 
اذاعــات الدول العربيــة وبهذا االختيار 
ســتمثل د.نرمني احلوطــي الكويت في 
هذا املهرجان كعضوة في جلنة حتكيم 
املسابقات االذاعية في هذا املهرجان الذي 

يقام سنويا في العاصمة التونسية.

الشطي جناح «األرانب» و«جوكرز» فاق التوقعات
عبداحلميد اخلطيب

مسرحية «جوكرز» عمل جديد من تأليف 
الكاتب الكويتي الشاب عثمان الشطي، عرضت 
الفتــرة املاضيــة في مملكــة البحرين على 
مســرح الصالة الثقافية، مبشاركة عدد من 
الفنانني في مقدمتهم الفنان القدير عبداهللا 
ملك، الذي يعود الى خشــبة املســرح بعد 
أكثر من ١٥ ســنة، وشاركه التمثيل: سلوى 
ســليمان، عائشــة جناحي، يوسف احلمر، 
خالد رشــدان، سارة ديب، عبداهللا يوسف، 
محضار البكري، أفنان املرباطي، حمد عابد، 
عبــداهللا فالمــرزي، عبدالرحمن العطاوي، 
سلمان الريس، واملسرحية من إخراج نضال 

العطاوي وإنتاج مسرح «جلجامش».
وفي دردشــة مع «األنباء»، قال الشطي: 
مشاركة الفنان القدير عبداهللا ملك معنا في 
«جوكــرز» أعطانا دفعة كبيــرة وثقة ألننا 
اســتطعنا أن نقدم نصا ورؤية ناال إعجابه 
وأقنعاه بالعودة الى خشــبة املســرح مرة 
أخرى، الفتا الى أن املسرحية عائلية وأحداثها 
شــائقة، وســلطت الضوء على قضايا مثل 
املتاجرة باألشــخاص واملتاجــرة باألوبئة 

على حساب اإلنسان وكيف يؤثر ذلك على 
األوطان، مستدركا: تسير أحداث العمل في 
إطار إنســاني حول جرميــة غامضة تتجه 
فيها أصابع الشــك ألكثر من شــخص حتى 
يأتــي اجلواب على يد طفــل رضيع، مؤكدا 
أنه سعيد بنجاح املسرحية واإلقبال الكبير 

على حضورها.
وحتدث عثمان عن مسرحية «األرانب»  
قائال: بدأنا العروض بشكل جميل، والحظنا 
أن اجلمهور فعال مشتاق للمسرح، واحلمد 
هللا األصداء ممتازة جدا وفاقت التوقعات.

وتابع: املسرحية عائلية وتناسب جميع 
األعمار، فهي غير مخصصة للطفل أو للكبار، 
لكننا ذهبنا الى االجتاه العاملي مثلما يوجد في 
لندن وبرودواي، حيث مت الدمج بني الرسالة 
والصورة من أجل تقدمي املتعة واالستفادة. 
وفي اخلتام، كشف الكاتب عثمان الشطي 
عن أعماله اجلديدة في املســرح األكادميي، 
قائال: أتشرف بأن يكون لدي عمل أكادميي 
سيعرض في مهرجان مسرح الشباب بدولة 
اإلمارات بعنوان «مطلوب للزبالة»، من تأليفي 
وإخراج خميس اليماحي، ونأمل أن نستمر 

في تقدمي أعمال ترضي أذواق اجلمهور.

العمالن موجهان إلى العائلة ويتضمنان إبهاراً في القصة والصورة
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معنى 
املستشار

اللواء م.إبراهيم النغيمش 

نشرت إحدى الصحف اليومية أن هناك 
توجها لدى مجلس اخلدمة املدنية بأن يكون 
لكل وزير ثمانية مستشارين خمسة منهم 
غير متفرغني وثالثة من املتقاعدين، وحدد 
لكل مستشار راتب وقدره ٧٠٠ دينار.. لغاية 

اآلن ال تعليق.
ولكن أسأل مجلس اخلدمة املدنية من هو 
الشخص املؤهل ليطلق عليه مجلس اخلدمة 
تسمية مستشار؟ هل هو كما حدده املجلس 
من قضى بالوظيفة كدكتور ملدة عشر سنوات، 
أم حامل املاجستير الذي قضى اثنتي عشرة 
سنة أم اجلامعي الذي عمل خمس عشرة سنة؟
 مــن وجهة نظري، فإن الشــهادة غير 
كافية سواء دكتوراه أو ماجستير أو جامعة، 
فالشهادة يجب أن تدعمها أربعة أشياء لنطلق 

على صاحبها كلمة مستشار وهي كاآلتي:
١ - أن يستمر الشخص في عمله باملدة التي 
حددها مجلس اخلدمة وهي ١٠ ســنوات او 

١٢ سنة او ١٥ سنة.
٢ - أن يتولى مناصب إدارية في نفس مجال 
عمله طوال املــدة التي حددها املجلس لكل 
شــهادة، وأقصد أنه إذا كان تعليما يتدرج 
في مناصب إدارية تعليمية وإذا كان تدريبا 

في نفس مناصب التدريب.. إلخ.
٣ - أن يكون حائــزا مجموعة من الدورات 

وورش العمل في نفس مجال وظيفته.
٤ - أن يكون أيضا قد حضر مؤمترات وندوات 

أيضا في مجال عمله.
ومتى ما توافرت هذه اخلبرات فبإمكاننا 

أن نطلق عليه كلمة مستشار.

جسر جابر
أصبح هذا اجلســر مكانا للرعونة في 
بعض األحيــان أو االنتحار، لذا وجب على 
«الداخلية» تسيير دوريتني، دورية في كل 
اجتاه، وتكون راحتهم بني فترة وأخرى داخل 
جزر اجلسر، بحيث تصبح هذه الدوريات 

قريبة من أي حدث يقع على هذا اجلسر.

 مختار
فقدت «الداخلية» مختار منطقة اليرموك 
عبدالعزيز املشاري، حيث يعتبر من افضل 
املختارين الذين مروا على الوزارة، فقد فازت 
منطقته بعدة جوائز وخاصة املجال الصحي، 
نتمنى من «الداخلية» اختيار مثل هذه الكفاءات 

ملنصب املختار.

احلبس والتغرمي لـ «نّصاب عقاري» 
باع شققًا وهمية بـ ٧ ماليني دينار

عبدالكرمي أحمد

قضت محكمة اجلنايـات أمـس باحلبس 
١٠ سنوات ملقيم مصري مع تغرميه ٣٤٠ ألف 
دينار و١١٥ ألف جنيه إســترليني عن تهم 
تتعلق بالنصب العقاري وغسيل األموال.
وصــدر احلكم غيابيا ضد املتهم لهربه 
خارج البالد، واشتمل على مصادرة األموال 
واألدوات محل الواقعة، مع إحالة الدعوى 

املدنية إلى احملكمة املختصة.
وأحيل املتهم إلى احملاكمة بعدما اتهمه 
عدد من املواطنني بإيهامهم مبشروع عقاري 
عبارة عن شــراء شقق في تركيا، إال أنهم 
سافروا هناك وتبني لهم أن املشروع وهمي.
وأفاد الشاكون بأن املتهم أسس شركة 
عقارية اشترك من خاللها في معارض عقارية 
مرخصة من وزارة التجارة لطمأنة زبائنه 

مبصداقية مشاريعه ووجود رقابة عليها.
ولفتوا إلى أنهم اكتشــفوا أن حسابات 
املتهم كشفت أن العوائد التي تسلم للعمالء 
هي من ذات رؤوس أموالهم، حيث لم يتم 

حتويلها من أو إلى تركيا.
ودلــت التحريات علــى أن املتهم أوهم 
املئات بهذا املشروع، ما أدخل في حساباته 
املصرفية أكثر من سبعة ماليني دينار، ولم 
يتقدم غالبية ضحاياه بشكاوى حتى اآلن.

ودعا وكيل الشاكني احملامي علي العطار 
خالل تصريح لـ «األنباء»، اجلهات املختصة 
إلى اإلســراع بتتبع األمــوال وإعادتها إلى 
أصحابها وفقا ملا جاء باألحكام القضائية.
ونصح العطار املجني عليهم بتوحيد 
جهودهم وإجراءاتهم املتخذة، بدال من تقدمي 
شكاوى فردية في إدارة التحقيقات وحتريك 

دعاوى جتارية فردية في احملكمة.

وفاة آسيوي وإصابة آخر 
في تصادم مروع على طريق «ستة ونص»

عبداهللا قنيص

ذكــرت ادارة العالقات العامة 
واالعــالم بقوة اإلطفــاء العام أن 
حادث تصادم مروع وقع فجر أمس 
األحد بني شــاحنتني على طريق 
ستة ونص أسفر عن وفاة وافد من 
احدى اجلنسيات اآلسيوية وإصابة 
آخر وهو فــي حالة حرجة، هذا، 
وقد هرعــت للتعامل مع احلادث 
فرقة إطفاء جليب الشيوخ التي 
قامت بإخراجهما وتسليم املصاب 

الى الطوارئ الطبية.

آليات اإلطفاء والداخلية تغلق موقع احلادث

من حادث التصادم املروع

ضبط ٥٢ كيلوغرام هيروين وكيميكال مع آسيويْني بالنويصيب
محمد اجلالهمة

متكــن رجــال جمــارك 
النويصيــب مــن ضبــط ما 
يقارب الكيلو ونصف الكيلو 
من الهيروين، و٥٫٤ غرامات 
شــبو، إضافة إلى ٣٥٩ كرز 
سجائر، وذلك في ضبطتني 
مختلفتــني داخــل شــاحنة 
ومركبة في منفذ النويصيف.
من جهــة أخــرى، متكن 
قطاع االمن اجلنائي من ضبط 
آسيويني وبحوزتهما ٥٠ كيلو 
من مشتقات مادة الكيميكال 
و٢٠ غراما من مادة احلشيش 

و٢ غرام هيروين.
وكانــت معلومات وردت 
بحيازة آسيويني مواد مخدرة 

بقصــد االجتــار، وعليه مت 
تكثيف التحريات والتأكد من 
صحة املعلومات واستصدار 
اإلذن القانوني الالزم، واثناء 

عملية االستالم والتسليم مت 
ضبطهما، وبتفتيش مسكنهما 
مت العثور على ٥٠ كيلو من 
الكيميكال  مشــتقات مــادة 

و٢٠ غرام حشيش و٢ غرام 
هيرويــن وأدوات لتجزئــة 
املخــدرات قبــل ترويجهــا 
وتوزيعها. وأقر املتهمان بأن 

املضبوطات تخصهما وقاما 
بجلبها بقصد االجتار، وعليه 
متت إحالتهما واملضبوطات 

إلى جهة االختصاص.

ملشاهدة الڤيديوالهيروين هرب داخل إحدى الشاحنات 

عربي يتمسك بالبصمة الوراثية العتماد نسب ابنه من زواج عرفي
مبارك التنيب

األمــن  قطــاع  اضطــر 
اجلنائــي الى إحالة القضية 
والتي سجلت في مخفر ميدان 
حولي حتت عنوان مواقعة 
بالرضا دون ما يثبت أو ينفي 
صحة انتساب طفل الى أبيه 
العربي، وتأتي إحالة القضية 

دون حسم رغم ضبطها الزوج 
وهو عربي من مواليد ١٩٩٦.
القضية  وحول تفاصيل 
التــي حملت رقم ٢٠٢٠/٣٤٧ 
فإن ســيدة من مواليد ١٩٨٩ 
أبلغــت بأنهــا تزوجــت من 
املدعى عليه وهو من مواليد 
١٩٩٦ عراقي والتقت به اكثر 
من مــرة وحدث حمل خالل 

لقاء جمعهما في نوفمبر ٢٠٢٠ 
وأسفر اللقاء عن طفل قامت 
بوالدته قبل أيام داخل احد 
املستشفيات اخلاصة وانها 
طلبــت من الزوج تســجيل 
الطفل، ولكنه رفض ومتسك 
بعمل بصمــة وراثية. وقال 
مصــدر أمنــي لـ«األنبــاء»: 
فور تسجيل الزوجة للبالغ 

وحتديد هوية الزوج وتقدميها 
عقد زواج عرفي مت استدعاء 
املدعى عليه، ومبواجهته مبا 
أقــر بإقامته  ذكرته املدعية 
عالقة معها، ولكنه يرفض ان 
ينسب الطفل إليه لشكوكه في 
أن يكون من صلبه، حســب 
قولــه. وأضــاف املصدر ان 
التحريات أكدت وجود عالقة 

بني املدعية واملدعى عليه، إال 
أنهــا لم تخلــص إلى صحة 
ثبــوت أن الوافــد هــو والد 
الطفــل، وعليه متــت إحالة 
ملف القضية إلى النيابة دون 
حسم نسب الطفل، على أن 
تقوم النيابة باتخاذ ما يلزم 
سواء كانت حتقيقات أو أدلة 

ثبوتية أخرى.

انتحار مصري خمسيني بإلقاء نفسه من الطابق الـ ١٢
أمير زكي

شهدت منطقة بنيد القار ظهر أمس 
واقعــة انتحار جديــدة تأتي في اطار 
سلســلة من القضايا املشــابهة التي 
ترافقت مع بدء جائحة كورونا وطالت 
معظم اجلنسيات، هذا وقام رجال وزارة 
الداخلية باالســتماع الى إفادات زمالء 

الوافد في محاولة للوصول الى األسباب. 
وقال مصدر أمني لـ«األنباء» إن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت في الثانية عشرة 
والنصف من بعد ظهر أمس بالغا بسقوط 
املنتحر من علو ووفــاة، وعلى الفور 
انتقل إلى موقع البــالغ مبنطقة بنيد 
القار عدد مــن رجال األمن حيث تبني 
ان الوافد مصري اجلنسية من مواليد 

١٩٦٦ وانه جاء الى  دوامه كاملعتاد الى 
املكتــب القانوني الذي يعمل به وأقدم 

على إلقاء نفسه من الطابق الـ١٢.
وأضاف املصدر: تبني لرجال الطوارئ 
أنفاسه األخيرة  الوافد لفظ  الطبية ان 
فور السقوط مباشرة ليتم إخطار الطب 
الشرعي لتسلّم اجلثة، هذا ولم يعرف ما 
إذا كان الوافد يعمل كمحام أو مندوبا.

مبارك التنيب

متكن رجال ٤ مراكز إطفاء من السيطرة 
على حريق اندلع في عــدد من الكراجات 
مبنطقة جليب الشيوخ مساء امس األول، 
بعدما قاموا بعزل النيران التي نشــبت في 

ساحة ١٠٠٠متر مربع تقريبا.
وقال بيان صادر عن قوة اإلطفاء العام، 
إن احلادث لم يسفر عن وقوع أي بشرية 
املاديات،  واقتصرت خســائره فقط على 
وقد باشرت فرق التحقيق والوقاية عملها 

ملعرفة مالبسات احلادث واتخاذ الالزم جتاه 
املخالفات.

من جهة اخرى،  قالت ادارة العالقات العامة 
واالعالم بقوة اإلطفاء العام عن متكن رجال 
اإلطفاء صباح امس األحد من اخماد حريق 
منزل في منطقة فهــد األحمد. وأوضحت 
االدارة أن غرفة العمليات وجهت فرقة اطفاء 
املنقف للتعامل مع حريق اندلع في مطبخ 
منزل، وقد عملت الفرقة على مكافحة احلريق 
وإنهاء احلادث من دون وقوع أي اصابات 
بشرية، واقتصرت األضرار فقط على املادية.

اآلسيويان وأمامهما املضبوطات

رجال اإلطفاء متكنوا من عزل النيران ومحاصرة احلريق

حريق التهم ١٠٠٠ متر مستغلة لتصليح املركبات في اجلليب

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

النواف: تكثيف احلمالت األمنية.. وشعارنا احلزم والعزم
ترأس وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشيخ فيصل النواف 
أمس اجتماعــا أمنيا بغرفة 
اتخاذ القرار بحضور وكالء 
الداخلية املســاعدين  وزارة 
امليدانيني واملديرين العامني 
ومســاعديهم الســتعراض 
أبــرز مالمــح خطــط العمل 
ومستوى التنسيق والتكامل 
مع قطاعات وزارة الداخلية، 
املروريــة  احلالــة  بحــث 
واألمنية، وخطط التوزيعات 
والتواجــد األمني واملروري 
علــى مســتوى احملافظــات 
واملناطق، خصوصا مع قرب 
بداية العام الدراسي اجلديد 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
وأكد أن هناك استعدادات 
أمنية ومرورية مكثفة لعودة 
الدراسة،  الطالب إلى مقاعد 

املواطنــني  علــى  تســهيال 
إلــى  واملقيمــني للوصــول 
اعمالهم بكل سهولة ويسر، 
داعيا الى التعاون مع رجال 
األمــن. وأكد الشــيخ فيصل 
النواف على أن شــعارنا في 
املرحلة احلالية والقادمة هو 

املرورية في الطرق الرئيسية 
والدائرية والفرعية والبديلة 
والتعامــل مــع االختناقــات 
املرورية واالزدحامات فيها مبا 
يكفل مرونتها وييسر احلركة 
عليهــا، واالنتشــار األمنــي 
الواســع لضبــط اخلارجني 
عن القانون ومخالفي قانون 
اإلقامــة ومواصلــة جهــود 
األجهــزة االمنيــة في ضبط 
مهربي ومروجــي املخدرات 
واملسكرات وفرض السيطرة 
األمنية في جميع أنحاء البالد.

ودعا الى االلتزام بالضبط 
والربط العســكري وســعة 
الصدر وحســن التعامل مع 
البعد  املواطنــني، ومراعــاة 
االنساني اثناء تنفيذ اخلطط 
واالجــراءات األمنيــة وفتح 

قنوات تواصل معهم.

احلزم والعزم، مشــددا على 
العســكري  الضبط والربط 
وضــرورة تكثيف احلمالت 
األمنية لضبط اخلارجني عن 
القانون والعمل على دراسة 
احلالــة املروريــة أوال بأول 
انســيابية احلركة  لتحقيق 

خالل ترؤسه اجتماعاً لبدء العام الدراسي اجلديد بحضور قيادات أمنية

وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف مترئسا االجتماع بحضور وكالء مساعدين ومديرين عامني

وذلــك جتنبــا لالزدحامات 
املرورية التي قد حتدث اثناء 
الذهاب والعودة من املدارس، 
عبر انتشار امني للدوريات 
االمنيــة واملروريــة الثابتة 
واملتحركة على جميع الطرق 
لتحقيق االنسيابية املرورية 



21
رياضـةاالثنني ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١

قمة نارية «عرباوية - قدساوية»
لبلوغ نهائي «أغلى الكؤوس» في ٢٣ نوفمبر

ناصر العنزي

في مباراة ال تقبل القسمة على اثنني، 
يحتضن ستاد جابر الدولي مساء اليوم 
مواجهــة «الديربــي» املرتقبــة بــني 
الغرميني العربي والقادسية في 

نصف نهائي كأس سمو األمير، حيث سيالقى الفائز منهما 
الفائــز من مباراة الكويت وكاظمة التي جرت امس في 
املبــاراة النهائيــة لـ «أغلى الكــؤوس» في ٢٣ نوفمبر 
املقبل. وشــهد اليومان املاضيان ســباقا بني جماهير 
الفريقــني للحصول على التذاكــر املتاحة لكل فريق 
بعدما شــهدت املســابقة عودة اجلماهيــر للمالعب، 
فيما ستكون املنافسة على أشدها داخل امللعب وفي 
املدرجــات كعادة القطبني الكبيريــن في مبارياتهما 

التي ال تخلو من اإلثارة واألهداف.
«األخضر» حامل اللقب يسعى إلى تكرار إجنازه 
وضم كأس ســمو األمير إلى جانب الدوري املمتاز 
بعد موسم ناجح للفريق وجماهيره، حيث أمتع في 
مباراة دور الـ ٨ عشاقه بخماسية في مرمى اجلهراء 
أكد من خاللها تكامل خطوطه، حيث بات قادرا على 
تهديد مرمى اخلصوم بفضل نهج املدرب الكرواتي 
انتي ميشا الهجومي بوجود الثالثي اخلطر الليبي 
الهادي السنوســي وبندر السالمة والسوري عالء 
الدالي إلى جانب عناصر أثبتت وجودها مع الفريق 
مثل جمعة عبود وحسن حمدان وعيسى وليد، لذلك 
فإن مدرب «األخضر» لن يجد صعوبة في اختيار القائمة 

األساسية ملواجهة اليوم.
وفي اجلانب القدساوي، فإن مشاركة جنم الفريق وقائده 
بــدر املطــوع الذي غاب عن املباراتــني املاضيتني كانت محل 

تساؤل جماهيره وتبقى مشاركته معلقة 
مبدى جاهزيته البدنية، إذ واصل الفريق 
تدريباته استعدادا ملواجهة اليوم بإشراف 
مدربه اجلزائري خيرالدين مضوي، حيث 
يعتمد على خبــرة العبيه في مثل هذه 
املباريات وقدرتهــم على تقدمي األفضل 
حتت الضغط اجلماهيري، وسيشارك اليوم مدافعه العراقي اجلديد 
علي فائز بعد التعاقد معه في حني سيفتقد الفريق اثنني من افضل 
العبي االرتكاز وهما سلطان العنزي ورضا هاني املنتقالن إلى العربي 
وكاظمة، لذلك ستكون حظوظ «الديربي» اليوم متساوية بني الفريقني.

اليوسف يناشد بزيادة سعة امللعب

الى ذلك، ناشــد رئيــس مجلس إدارة احتاد الكرة الشــيخ أحمد 
اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس جلنة 
الطوارئ الشــيخ حمد جابر العلي، ووزير الصحة الشــيخ د.باسل 
الصبــاح، برفع نســبة حضور اجلماهير مــن ٣٠٪ إلى ٥٠٪، وذلك 
لنصــف نهائي مســابقة كأس األميــر، وذلك نظــرا ألهمية البطولة 
العزيزة على قلوب اجلميع، وكذلك القاعدة اجلماهيرية التي حتظى 

بها الفرق املتأهلة.
وأعرب اليوسف عن أمنياته باملوافقة على هذا الطلب خصوصا 
بعــد نفاد جميع تذاكر مباراة العربي والقادســية واملقدر عددها ٢٤ 

ألف تذكرة.

من املمكن أن تكون مواجهة اليوم مبنزلة فض شراكة بني الفريقني 
في حال حقق أحدهما اللقب بعد بلوغ املباراة النهائية، فالعربي والقادسية 
يحمالن الرقم القياسي ولدى كل منهما ١٦ لقبا، وبالتالي فإن اللقب رقم 

١٧ هو الطموح املشترك بينهما في مواجهة اليوم.

يعتبر العربي آخر فريق متكن من حصد لقب كأس األمير بعد فوزه 
على الكويت في املباراة النهائية ٢-١، بينما حقق القادســية اللقب آخر 
مرة موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ عندما تغلب على الساملية بهدف دون رد، علما 

أن النهائي احلالي مؤجل من املوسم املاضي.

التقى الفريقان في ٢٧ مباراة ببطولة كأس األمير 
حســب إحصائية الزميل فاروق العوضي، متكن 
القادسية من الفوز في ٢٧ مباراة والعربي في ١١ 
مواجهة وتعادال في اثنتني، سجل من خاللها الفريقان 

نفس عدد األهداف وهــو ٣٨ هدفا، فيما احتكم 
الطرفان في ٧ مواجهات لركالت الترجيح، وكانت 
األفضلية فيها حلامل اللقب بواقع ٤ انتصارات، 

بينما حقق األصفر الفوز في ٣ مناسبات.

8:00
العربي القادسية

كويت سبورت

«األوملبي» يتدرب اليوم.. ويغادر غدًا إلى ُعمان
مبارك اخلالدي

يجــري منتخبنــا األوملبــي 
تدريبا في اخلامسة مساء اليوم 
على ملعب املرحوم عبدالرحمن 
البكر استعداداً للسفر إلى سلطنة 
عمان غداً الثالثاء ملواجهة نظيره 
العمانــي فــي ٢ أكتوبــر ضمن 
حتضيراته للمشاركة في دورة 
غرب آسيا حتت ٢٣ سنة املقرر 
إقامتها في مدينة الدمام ٤ أكتوبر 

املقبل.
وكان اجلهاز الفني للمنتخب قد 
أعلن قائمة الالعبني املغادرين قبل 
أيام، حيث أجرى اجلهازان الفني 
واإلداري والالعبــون فحوص الـ 

«pcr» أول من أمس السبت.

وفي شأن متصل، تغادر بعثة 
منتخبنا الوطني للناشئني البالد 
السبت املقبل متوجهة إلى دبي 
إلقامة معسكر قصير، حيث اختار 
اجلهاز الفنــي للمنتخب بقيادة 
اندرياس كاراســكو  اإلســباني 
قائمة مكونة من ٢٣ العبا خلوض 
املعســكر الــذي يتخلله خوض 
مباراتــني وديتني مــع املنتخب 
اإلماراتي في يومي ٤ و٦ أكتوبر 
املقبل اســتعدادا للمشاركة في 
دورة غرب آســيا املقرر إقامتها 
في الســعودية خالل الفترة من 
١٤ وحتــى ٢٤ أكتوبــر، إذ مــن 
املقرر أن يلعب األزرق الصغير 
فــي املجموعة الثالثة إلى جوار 

منتخبي البحرين ولبنان.

«الناشئني» يسافر إلى دبي السبت

مجموعات كأس االحتاد التنشيطية

املجموعة الثالثةاملجموعة الثانيةاملجموعة األولى
الكويتالقادسيةالعربي
السامليةالنصركاظمة
خيطانالفحيحيلالشباب
اليرموكالتضامنالساحل
اجلهراءالصليبخاتبرقان

٣ مجموعات في «كأس االحتاد»
مبارك اخلالدي

تنطلق في ٤ أكتوبر املقبل بطولة كأس 
االحتــاد وهي أولــى البطوالت الرســمية 
املدرجة في روزنامة احتاد كرة القدم للموسم 
اجلديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ حيث تعتبر البطولة 
من املســابقات التنشــيطية قبل الدخول 
 stc فــي البطولة األهم وهي بطولة دوري
بدرجتيه املمتازة واألولى املقرر انطالقهما 

في ٣ و٦ نوفمبر املقبل.

وبحســب القرعة، قسمت الفرق إلى ٣ 
مجموعات ضمــت األولى أنديــة: العربي 
وكاظمــة والشــباب والســاحل وبرقــان، 
فيمــا ضمــت املجموعــة الثانيــة أنديــة: 
القادسية والنصر والفحيحيل والتضامن 
والصليبخات، بينما ضمت املجموعة الثالثة 
أندية: الكويت والساملية وخيطان واليرموك 

واجلهراء.
ويتأهل أصحاب املراكز األولى وصاحب 
أفضل مركز ثان إلى املربع الذهبي للمسابقة.

الساملية يفوز وديًا على الساحل
هادي العنزي

ضمن التحضيــرات النهائية للفريقني 
خلوض منافســات بطولــة كأس االحتاد 
واملزمع انطالقهــا ٤ أكتوبر املقبل، تغلب 
الفريق األول لكرة القدم بنادي الســاملية 
على نظيره الساحل في املباراة الودية التي 
جمعت الفريقني أمس األول على ستاد ثامر 
بنادي الساملية، إذ سجل هدفي «السماوي» 

مهاجماه حسني املوسوي والبرازيلي باتريك 
فابيانو، فيما سجل هدف الساحل الوحيد 
هــادي احلربي. وقد عمد مدرب الســاملية 
التونســي حــامت املؤدب، ونظيــره مدرب 
الســاحل محمد دهيليــس إلجراء عدد من 
التبديالت في الشوط الثاني، لتجربة عدد 
من البدالء، وإعطــاء الفرصة، وقد جاءت 
املباراة متوسطة املستوى، تبادل الفريقان 

األفضلية خالل شوطيها.

منتخبا «الغوص» يشاركان في بطولتي العالم بالبرتغال وتركيا
يغادر اليوم وفد منتخب 
الكويــت للتصويــر حتــت 
املــاء إلــى جزيــرة ماديــرا 
البرتغالية برئاســة رئيس 
النــادي الكويتــي للغوص 
واإلنقاذ م.طالل الســرحان 
للمشاركة في بطولة العالم 
املاء املقرر  للتصوير حتت 
انطالقها ٤ أكتوبر حتى ١٠ 
منه، حيث ســينتظم الوفد 
أوال في املعسكر بالبرتغال 

حتى يوم املشاركة.
ويضــم الوفــد املغــادر 
مديــر اللعبــة مهــدي بــن 
حيــدر، وإداري الوفد أحمد 
املويــل، والالعبني: حســني 

احلنيان، راشــد املرشــود، 
علي السهل وكابنت املنتخب 

فاطمة املفرح.

احلر برئاسة جاسم الباطني 
للمشاركة في بطولة العالم 
للغوص احلر مبدينة كاش 
التركيــة املقــرر انطالقهــا 
فــي ٣ أكتوبر حتى ١٠ منه، 
حيث سيقيم الوفد معسكرا 
خارجيــا بذات املدنية حتى 
موعد انطالق البطولة التي 
تعتبر أول مشاركة للكويت، 
وقال الباطني إن الوفد يضم 
مدير اللعبة نايف الكندري، 
علــي،  عيســى  واإلداري 
والالعبني حســن الشراح، 
العمــران، عبداهللا  عبداهللا 
عبدالرحمــن  الصابــري، 
الرشيدي، ويعقوب بن جبل.

وبهــذه املناســبة، قــال 
املنتخــب  إن  الســرحان 
سيعسكر في جزيرة ماديرا 
ملدة ٥ أيام إلدخال الالعبني 
في جو املنافسات قبل انطالق 
البطولة التي تعتبر املشاركة 
األولى للكويت في البطولة، 
مشيدا بالدعم الكبير من قبل 
إدارة النادي والهيئة العامة 
للرياضة واللجنة األوملبية 
الكويتية، مؤكدا أن مثل هذا 
الدعم والتسهيالت سيسهم 
بشكل مؤكد في حتقيق نتائج 

إيجابية.
كمــا غــادر أمــس وفــد 
منتخــب الكويــت للغوص 

للتصوير حتت املاء والغوص احلر خالل أكتوبر املقبل

جاسم الباطني م.طالل السرحان

القــالف، فيصــل الصراف، 
زيد الناصر، محمد الصال، 
عبــداهللا املشــوح، عبداهللا 

«سلة» اليرموك يخسر من اجليش

هادي العنزي

اختتم الفريق األول لكرة السلة بنادي 
التدريبــي بالقاهرة  اليرمــوك معســكره 
باخلسارة من فريق اجليش املصري ٨٣-
٦٨ نقطة، علــى أن يغادر الوفد اليوم إلى 
االسكندرية للمشاركة في البطولة العربية 
الـ ٣٣ لكرة السلة، التي تبدأ منافساتها في 
٢٩ اجلاري، وتختتم في ٩ أكتوبر املقبل.

وقد ضمــت مجموعة اليرمــوك أندية 
الشــارقة اإلماراتــي، والوكــرة القطــري، 
التونسي،  واليونان السوداني، والزهراء 
وقد قسمت الفرق املشاركة إلى ٤ مجموعات، 
على أن يتأهل األول والثاني من كل مجموعة 
إلــى الدور ربع النهائــي، حيث يلعب أول 
وثاني املجموعة األولى مع الثاني واألول 
فــي املجموعة الثانية، وبــذات النظام في 

املجموعتني الثالثة والرابعة.

جانب من مباراة اليرموك واجليش املصري

دوري شباب «اليد» ينطلق اليوم
يعقوب العوضي

تنطلق منافسات بطولة الدوري العام للشباب حتت ١٩ سنة بإقامة 
٦ مباريات اليوم، فيلتقي التضامن مع اليرموك في الساعة ٤٫٣٠ مساء، 
والنصر مع خيطان في ٦٫٠٠ مســاء والشــباب مع الكويت في ٧٫٣٠ 
مساء وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح 
الســالم، بني يتواجه على صالة الشهيد في مقر االحتاد في الدعية كل 
من القادسية مع الســاملية في ٤٫٣٠ مساء والفحيحيل مع كاظمة في 

٦٫٠٠ مساء والقرين مع الصليبخات في ٧٫٣٫٠ مساء.
إلى ذلك، انسحب رســميا التضامن من منافسات دوري األشبال 
حتت ١٣ سنة والناشئني حتت ١٥ سنة، فيما انسحب اجلهراء من دوري 

الشباب حتت ١٩ سنة.

االحتاد في الصدارة.. واألهلي «محير»
الرياض - خالد املصيبيح

انتهــت اجلولــة السادســة مــن 
الدوري الســعودي، حيث اســتمر 
االحتاد في الصدارة برصيد ١٣ نقطة 
على الرغم من خروجه متعادال في 
ملعبه أمام ضيفه التعاون، حيث لم 
يشفع لالحتاد احلضور اجلماهيري 
الكثيف الذي حضر منتشيا بصدارة 
الفريق وفوزه األخير على النصر في 
الرياض إال أن التعاون أجاد التعامل 
مع املباراة واحلد من اندفاع العبي 
االحتاد وخرج بنقطة تعتبر ثمينة 
خارج قواعده وإن ظل آخر الترتيب 

بـ ٣ نقاط فقط.
وليــس بعيدا عن التعاون أيضا 
أكمل األهلي سلسلة نتائجه السلبية 
بخسارة أولى بعد ٥ تعادالت، وذلك 
أمام مستضيفه الفيحاء راسما أكثر 
من عالمة استفهام حول وضعه في 
املسابقة باحتالله املركز ١٢ رغم انه 
أبرم عدة صفقــات جديدة لكنها لم 
تظهر بالشكل الذي يتمناه أنصاره 
حتــى اآلن، وتظــل اجلولــة املقبلة 
اجلمعة املقبل التي تشهد لقاء «كسر 
عظــم» مع الغرمي االحتــاد الفرصة 
األخيــرة لتعويــض جمهــوره عما 

يحدث.

فّض شراكة األفضلية لـ «األصفر» «األخضر» حامل اللقب
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أبـل: ال بـد من زيـادة عـدد كاميـرات النقل
الشمري: يجب أال نلوم احلكم على التأخر في قراره

طالب: التقنية قللت كثيرًا من األخطاء واملشاكل

أجرى التحقيق: مبارك اخلالدي

«VAR».. هل حقق أهدافه؟
القرار في الدوريات األوروبية يُتخذ في ثواٍن.. ولدينا في دقائق!

وفق اإلمكانات املتوافرة.
وأضــاف: «ال شــك أن 
تقنيــة «VAR» حتتاج إلى 

توافر عدد كبير من الكاميرات 
لتغطيــة كل زوايــا امللعب 
خصوصا خلف املرمى وكذلك 

اخلطــوط العرضية للملعب، 
موضحا: «مبراجعة الكثير من 
املباريات لدينا جند أن التقنية 
ســاهمت في احلد من الكثير 
من املشــاكل بــل وأعطت كل 
فريــق حقه ولدينــا األمل في 
ان يتطور هذا الدور بتقليص 
الوقت قبل اتخاذ القرار.. فنحن 
ال نلوم احلكام في أخذ وقتهم 
الكافي بسبب عدم توافر املزيد 
من اللقطات الواضحة بسبب 
الكاميرات  النقص فــي عــدد 
التــي توفــر زوايــا مختلفــة 
لنفس اللقطة قبل اتخاذ القرار 

النهائي».

كاميرات النقل أو طول الوقت 
في النقــاش بني حكــم اللقاء 
وحكــم تقنية «VAR»، متمنيا 
أن نتجاوز هــذه األخطاء في 
املستقبل وذلك من خالل توفير 
جميــع اإلمكانــات املســاعدة 
لتحقيــق الفائــدة املثلــى من 

تلك التقنية.
جتربة جيدة

اخلبيــر  قــال  بــدوره، 
التحكيمــي علــي طالــب ان 
جتربتنا في اســتخدام تقنية 
«VAR» حتى اآلن جيدة جيدا 

بها»، ضاربا املثال على احلالة 
املثيــرة للجدل التي شــهدها 
لقاء العربــي واجلهراء ضمن 
الدور التمهيدي لبطولة كأس 
سمو األمير، وكيف أن التقنية 
ساعدت على تعزيز قرار احلكم 
الصحيح بأن «الكرة لم تخرج 
بكامل استدارتها» وهو التعديل 

اجلديد في القانون.
وقال: «نعم هناك فرق في 
التطبيق بني ما نشــاهده في 
الدوريــات األوروبية وبني ما 
هو عندنا ورمبا يعود السبب 
فــي ذلك إلــى النقص في عدد 

الســابق  بدايــة، احلكــم 
منصور أبل قال ان أي تطور 
منشــود امــا ينفــذ بالشــكل 
الصحيــح أو تركــه أفضــل، 
مضيفــا: «لألســف لــم يكــن 
التطبيق الســائد في الكويت 
حتى اآلن هو التطبيق األمثل 

لهذه التقنية».
وأوضح أن استخدام تقنية 
«VAR» يحتــاج من ١٦ إلى ٣٢ 
كاميرا لتحديد كل زوايا امللعب 
بالشــكل الصحيــح ومــا هو 
متوافر لدينا على األكثر فقط 
٨ كاميرات ولذلك فهناك فرق 
شاسع بني تطبيق هذه التقنية 
فــي أوروبا وفي بطولة كأس 
العالم وبعض الدول اخلليجية 
إذ ال يســتغرق اتخــاذ القرار 
هنــاك إال بضع ثوان، فيما أن 
األمر في الكويت قد يصل لعدة 
دقائق، حيث يتأخر احلكم في 
اتخاذ القرار ألسباب خارجة 
عن أرادته، مبينا أن من أهداف 
هذه التقنيــة حتقيق العدالة 
ومحاسبة احلكم، فكيف ميكن 
لنا لــوم بعض احلــكام على 
بعــض القــرارات اجلدلية أو 
التأخــر في اتخاذ القرار وهو 
يعتمــد علــى شاشــة عرض 

عادية؟
تقنية إيجابية

من جانبه، قال مقيم احلكام 
واحلكم الدولي عباس الشمري 
ان التطور احلاصل في التحكيم 
ومنــه اســتخدام تكنولوجيــا 
الڤيديو أو احلكم املساعد هو أمر 
إيجابي للغاية لتحقيق العدالة 
وجتنب األخطاء غير املقصودة.
ومضــى قائــال: «لكــن إذا 
خرجــت هــذه التقنيــة عــن 
الهــدف احملــدد لهــا «فال أهال 

«VAR» حاالت اللجوء إلى الـ
تقنية التحكيم بالڤيديو أوما يطلق 
 «VAR» عليها حكم الڤيديو املساعد
هي تقنية تقوم على مراجعة القرارات 
التي يتخذها حكم املباراة باستخدام 
لقطــات الڤيديو ومن اهم دواعيها 
تقليل األخطاء البشرية التي تسبب 
تأثيرا مباشــرا وكبيرا على نتائج 
املباريات، حيث يقوم احلكم املساعد 

بدور غير محســوس للمشاهدين 
وهو مساعدة حكم الساحة وتوجيهه 
وتنبيه طوال املباراة باتفاق مسبق 

بينهما.
وذكر اخلبراء أن االحتاد الدولي 
للعبة حدد ٤ حاالت ميكن معها اللجوء 
إلى تقنية احلكم املساعد وهي: الهوية 
اخلاطئة (مثال إعطاء بطاقة باخلطأ 

إلى العب) وركلة اجلزاء والبطاقة 
احلمراء املباشــرة وصحة الهدف 
وهو األمر الذي يحتاج على األقل 
إلى ٣٢ كاميرا بجودة عالية لتحديد 
زوايا امللعب كافة مع شاشات عرض 
كبيرة، وذلك حســبما ذكر خبراء 
التحكيم لظهور تقنية «VAR» بالشكل 

الصحيح.

ال يختلف اثنان على أهمية تقنية احلكم املساعد أو ما يطلق عليها تقنية الـ «VAR» في كرة القدم بعد ان ساهمت في تقليل األخطاء البشرية بنسبة كبيرة، ورغم مرور عام تقريبا على تطبيق 
تلك التقنية في مالعبنا.. فالتزال احلاالت التحكيمية املثيرة للجدل مستمرة واالنتقادات لهذه التجربة أو آلية تطبيقها قائمة، وهو أمور لن تنتهي بني ليلية وضحاها. ومعلوم أن قرار االحتاد الكويتي 

لكرة القدم بتنفيذ هذه التقنية إمنا يأتي انسجاما مع التطور العاملي املستجد في قانون التحكيم والذي الزم االحتادات القارية والوطنية باستخدام هذه التكنولوجيا لتوخي العدالة وللحد من 
األخطاء وهي في مجملها غير مقصودة لكن البعض منها يؤثر بشكل مباشر على نتيجة املباراة. وبشكل عام، حققت تلك التقنية أهدافها في البطوالت العاملية والدوريات األوروبية، ولكن لألسف 
ما نشاهده في مالعبنا يختلف متاما عما نراه عامليا، إذ ان تشاور حكم الساحة مع حكم تقنية الـ «VAR» في الدوريات األوروبية ال يأخذ سوى ثوان قليلة، عكس ما نراه متاما في مبارياتنا احمللية 

إذ يستغرق ذلك وقتا طويال، مما يثير أعصاب الالعبني واملتابعني، السيما ان بعض القرارات قد تصل مدة اتخاذ القرار بشأنها قد يصل إلى ٥ دقائق وأكثر في بعض األحيان وهو األمر الذي يقتل متعة 
املشاهدة ويصل بنا إلى حد امللل. «األنباء» حاولت رصد إيجابيات وسلبيات تطبيق تقنية الـ «VAR» في مالعبنا مع مجموعة من خبراء التحكيم، وهل حققت الهدف املنشود منها؟

«زين» تدعم أبطال العالم للدراجات املائية للعام العاشر
أعلنت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن شراكتها االستراتيجية 
مع منتخب الكويت الوطني 
التابــع  املائيــة  للدراجــات 
الكويتي  البحــري  للنــادي 
للعام العاشــر، والذي غادر 
الكويت مؤخرا للمشاركة في 
الثانيــة من بطولة  اجلولة 
املائيــة  العالــم للدراجــات 
للعام ٢٠٢١ التي ســتقام في 
شهر أكتوبر املقبل في والية 
أريزونــا بالواليات املتحدة 

األميركية.
وعبرت الشركة عن فخرها 
بشــراكتها االســتراتيجية 
مع أبطــال العالم على مدار 
عقد كامل مــن الزمن، وذلك 
حتت مظلة اســتراتيجيتها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
واالســتدامة، حيــث أعربت 
عن متنياتها ألعضاء املنتخب 
والوفد املرافق له بالتوفيق 
في مشــاركتهم فــي بطولة 
العالم واملعســكر التدريبي 
الذي سيقام في والية أريزونا 
العاملــي  بتنظيــم االحتــاد 
للدراجات املائية، موضحة أن 
رعايتها ألبطال املنتخب خالل 

البطوالت اإلقليمية والعاملية، 
حيث أحــرز أبطال املنتخب 
العديــد من اإلجنازات خالل 
مشاركاتهم السابقة في عدد 
من أكبر البطوالت اخلليجية 

واآلسيوية والعاملية.
وتشــمل أبــرز إجنازات 
الوطني  الكويــت  منتخــب 
اإلجناز الكبير الذي حققه في 
بطولة أوروبا العام املاضي 
كجولة أولى من بطولة العالم 
وفاز فيها بطل أبطال العالم 

االحتــاد الدولــي للدراجات 
املائيــة (IJSBA)، وغيرهــا 
الكثير من األلقاب اإلقليمية 

والعاملية.
الشــركة عــن  وأعربــت 
فخرها بجميع الفرق الوطنية 
التي حتمل العلــم الكويتي 
وحتقق اإلجنــازات الكبيرة 
فــي شــتى أنحــاء العالــم، 
موضحة أنها حريصة على 
تشجيع أبطال هذا املنتخب 
الذي يعتبر واحدا من الفرق 
الوطنية املهمة التي تسعى 
إلى املســاهمة فــي االرتقاء 
الرياضــي فــي  باملســتوى 

الكويت محليا ودوليا.
أن  زيـــــــن  وأكـــــدت 
رعايتها جاءت متاشــيا مع 
اســتراتيجيتها االجتماعية 
التــي تنتهجها جتــاه قطاع 
الرياضة والشــباب، ومنها 
رياضة الدراجات املائية التي 
تعتبر من الرياضات املائية 
احملببة والشــهيرة بني فئة 
الشــباب في الكويت، حيث 
لن تدخر الشــركة جهدا في 
مواصلة مســاهماتها إلبراز 
الطاقات الوطنية وإجنازاتهم 

أينما كانوا.

وحامل اللقب محمد بوربيع 
باملركــز األول في فئة «برو 
جــي بي» لكبــار احملترفني، 
باإلضافة إلى حصول املنتخب 
على ٧ ميداليات (ذهبيتني، 
ثالث فضيات، وبرونزيتني) 
ضمن مشاركتهم في بطولة 
العالم األخيرة في عام ٢٠١٩، 
ولقب بطولــة العالم للعام 
٢٠١٨ ومجموع العالمة الكاملة 
للنقاط، والتي تعتبر أقوى 
البطوالت املقامة حتت مظلة 

أبطال العالم للدراجات املائية لدى مغادرتهم الكويت

السنوات الـ ١٠ املاضية جاءت 
لتؤكد من ثقتها الكبيرة في 
كفاءات الشباب الكويتي الذي 
يحمل اسم الكويت في احملافل 
اإلقليمية والعاملية على حد 

السواء.
وأشــارت زيــن إلــى أن 
منتخب الكويــت للدراجات 
املائية قد مت تشكيله واعتماده 
رسميا من قبل النادي البحري 
الرياضــي الكويتــي، وذلك 
الكويــت في جميع  لتمثيل 

حادث مروع يوقف العطية برالي قبرص

بجوانــب األمن والســالمة وباملناســبة فقد 
تعرضنا حلادث مشــابه في موســم بطولة 
الشرق األوسط للراليات ٢٠٠٣ كنت أتولى 
.«WRC قيادة سيارة من نوع سوبارو إميبريزا

جتدر اإلشــارة إلى أن ناصر العطية قد 
توج بلقب رالي قبرص ٧ مرات وحامل اللقب 
في العامني املاضيني ويسعى إلى حسم لقب 
بطولة الشرق األوسط للمرة الـ ١٧ من عمر 

البطولة.

أسامة املنصور

الراليات  تعرض بطل 
العطية  القطــري ناصــر 
ومالحه الفرنســي ماثيو 
بوميــل حلادث حريق في 
املرحلة السادسة من عمر 
رالي قبرص الدولي ٢٠٢١ 
أرغمــه علــى االنســحاب 
الرالــي،  أحــداث  مــن 
حيــث كان يحتــل املركز 
الثالــث ضمــن الترتيــب 
العــام املؤقــت متأخــرا 
بفــارق ٥٥٫٩ ثانيــة عــن 
املتصدر الرالي القبرصي 
ســيموس غاالتاريوتيس 
وبفــارق ٢٦٫٩ ثانيــة عن 
أليكســندروس  مواطنــه 
تســولوفتاس، وذلك قبل 
أن يخرج عن مسار املرحلة 

السادســة والتي تعد املرحلــة األخيرة من 
اليوم األول للرالي.

وأكد العطية في اتصال مع «األنباء» على 
ســالمته وكذلك مالحه الفرنسي ماثيو من 
حــادث احلريق، قائال: «خرجنا ســاملني من 
هذا احلادث الذي يعتبر أمرا غير مستغرب 
بالنســبة لنا علــى اعتبار أنــك تتعامل مع 
أداء ميكانيكي وباملقابل فنحن كفريق نقوم 
بتطبيــق تلك الشــروط والضوابط املعنية 

سيارة العطية أثناء اشتعال النيران فيها عقب احلادث

«دومينوز بيتزا» ترعى مسابقة «البولينغ»

(متني غوزال) دانة عيسى وخالد حبيب يتوسطان الفائزة األولى وفريق عمل «دومينوز بيتزا»  

البولينغ في نــادي البولينغ خالد 
حبيــب أن اختيار شــركة أطياب 
للنادي  بيتزا)  اخلليج (دومينــوز 
يدل على أن النادي يعد مكانا مثاليا 
ملمارسة الرياضية سواء لألسر أو 
البولينغ  لألفراد، خاصة أن صالة 
تعد األكبر في الشــرق األوســط 
بوجــود ٥٨ حــارة للعــب، وتعد 
منشأة رياضية وسياحية، مضيفا: 
«مجلس إدارة نادي البولينغ برئاسة 
الشــيخ طالل احملمد حريص على 
استقطاب األنشطة الرياضية، وقد 
جاء احلضور متميزا وامتاز بالتفاعل 
اإليجابي مــع فعاليات «دومينوز» 
املتنوعة التي شهدت توزيع الهدايا 
والبيتزا على احلضور، فضال عن 
تكرمي خاص وهدايا قيمة للفائزين 

باملراكز الثالثة األولى.

ممارسة الرياضة مبختلف أنواعها 
والتي يعــد «البولينغ» جزءا منها، 
وسوف نحرص على إقامة أنشطة 

رياضة متنوعة مستقبال.
من جانبــه، أكد مديــر مركز 

مناسبات رياضية في األعوام املقبلة».
وبينــت أن الهدف مــن إقامة 
النشــاط الرياضــي بالتعاون مع 
نادي البولينغ هو دعم األنشــطة 
الرياضية، وتشجيع اجلميع على 

هادي العنزي

اختتــم اليــوم الرياضي الذي 
أقامته شركة أطياب اخلليج للخدمات 
التموينية (سلسلة مطاعم دومينوز 
بيتزا األميركية) أمس األول بالتعاون 
مع النادي الكويتي الرياضي للبولينغ 
وشارك فيه ١٠٠ العب من مختلف 

األعمار.
املناسبة، أشادت مديرة  وبهذه 
التسويق في شركة أطياب اخلليج 
دانة عيسى باحلضور الكبير الذي 
شــهده اليوم الرياضي في نادي 
البولينغ، مضيفة:«شهدنا حضورا 
حاشدا من قبل مختلف األعمار، مع 
احملافظة على اإلجراءات الصحية 
والتباعد االجتماعي ضمانا لسالمة 
اجلميع، وســوف نســعى إلقامة 
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جعفر يستعد 
لـ «باها قطر الدولي»

يستعد دراج املوتوكروس الكويتي محمد جعفر خلوض 
غمار «باها قطر الدولي»، اجلولة الثالثة من بطولة كأس العالم 
للـ «باها» للدراجات النارية (FMI)، املقررة خالل الفترة من 

٣٠ اجلاري وحتى ٢ أكتوبر املقبل.
وكان من املفترض أن يقام السباق، في بداية أبريل املاضي، 
إال أنه تأجل بسبب تداعيات ڤيروس «كورونا»، وفيه سيواجه 
املشاركون ٣ مراحل خاصة عبر صحراء قطر مبسافة ٥٠٤٫٢٤ 

كلم من أصل مسافة إجمالية تبلغ ٨٧٢٫٤٤ كلم.
ويحتضن «ستاد البيت»، أحد املالعب التي ستستضيف 
بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر ٢٠٢٢)، حفلي االنطالق 
واخلتام لـ «باها قطر الدولي» الذي يشهد مسارات وأسطح 
متنوعة، من كثبان رملية وأجزاء سريعة وحتديات مالحية 

في صحراء قاحلة.
وبهذه املناسبة، يقول جعفر: «أنا معتاد نوعا ما على سباق 
قطر الدولي، فقد سبق لي أن خضت غمار هذا التحدي مرة 
واحدة في ٢٠١٧ عندما انتزعت املركز األول على منت دراجة 
كي. تي. إم. رالي بايك»، متابعا: «هذا حتد جديد بالنســبة 
لي، لكن لألمانة، ال أضع مركزا معينا ألنهي فيه الســباق، 
ولست متوجها إلى قطر للوقوف على أعلى نقطة من منصة 
التتويج. باها قطــر ميثل فرصة لي ألتدرب، خصوصا أنه 
ســيكون الســباق األول لي بعد اإلصابة التي تعرضت لها 
فــي رالي داكار مطلع ٢٠٢١ بعد حــادث في اليوم اخلامس 
اضطرني إلى االنســحاب. ال أتوجه إلى قطر ملنافسة أحد، 
بل الســترجاع ثقتي في نفسي. سأحاول أن أنهي السباق 

وأكون راضيا عن نفسي».
واســتطرد: «هذا ال يعني أنني لن أبذل قصارى جهدي. 
مشاركتنا كعرب وخليجيني في هذا السباق مهمة جدا لتمثيل 
املنطقة خير متثيل. هذه املشاركة ستكون جزءا من استعدادي 
لرالي أبوظبي الصحراوي، إحدى جوالت بطولة العالم للكروس 
كانتري وأيضا لداكار ٢٠٢٢، من دون أن ننسى رالي حائل 
في الســعودية، وهو جولة من جــوالت كأس العالم للباها. 
أمتنى أن أحظى بفرصة خوض هذا السباق كذلك كي أعزز 
استعداداتي لداكار الذي ميثل التحدي األكبر»، وتستضيفه 

اململكة العربية السعودية بني ٢ و١٤ يناير ٢٠٢٢.
وعن تدريباته للبطولة كشــف جعفــر: «تبقى كاملعتاد. 
التجهيز يتم في الكويت، وهو على قسمني، تدريب صباحي 
في النادي الصحي لرفع معدل اللياقة البدنية، وتدريب في 

العصر على الدراجة، وذلك مبعدل ٥ أيام في األسبوع».

هاميلتون يفوز بسباقه الـ ١٠٠ 
ويتوج بجائزة روسيا

أحرز البريطاني لويس 
هاميلتــون مــن فريــق 
مرسيدس سباقه الرقم ١٠٠ 
في بطولة العالم لـ «فورموال 
١» بعــد تتويجه أمس في 
جائزة روسيا الكبرى على 
حلبة سوتشي، ليستعيد 
صدارة ترتيب الســائقني 
بعد ســباق مثير هيمنت 

على نهايته األمطار.
وأنزل هاميلتون، بطل 
العالم سبع مرات، الهولندي 
ماكس فيرستابن عن صدارة 
ترتيب السائقني بعد حلول 
ســائق ريد بــول هوندا 
ثانيا، فيما خطف اإلسباني 

كارلوس ساينس (فيراري) املركز الثالث.
وقبل لفات قليلة على نهاية السباق، كان البريطاني الندو 
نوريس (ماكالرين مرسيدس) في الصدارة أمام هاميلتون، 
لكن ســائق ماكالرين فضل البقاء على االطارات األنعم، ما 
دفعه الى اخلروج أكثر من مرة على املســار وبالتالي انهاء 

السباق في مركز سابع مخيب.
وتابع فريق مرســيدس هيمنته على حلبة سوتشي منذ 
عام ٢٠١٤، حيث فرض هاميلتون نفسه ٥ مرات مقابل مرة 
لزميله السابق بطل العالم االملاني نيكو روزبرغ (٢٠١٤) ومرتني 

للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس (٢٠١٧ و٢٠٢٠).
بدوره، خاض فيرســتابن اجلولة الـ ١٥ من أصل ٢٢ في 
البطولة العاملية وهو في صــدارة الترتيب متقدما بفارق ٥ 
نقاط عن مطارده املباشر هاميلتون، لكنه استهل السباق من 
اخلط األخير معاقبا، بعد قرار فريقه تبديل محرك سيارته.

صالح األسرع لـ ١٠٠ هدف في «الريدز».. 
وكلوب يلوم العبيه على تعادل برينتفورد

الفــوز لالعبه راؤول خيمينز 
الذي سجل هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة ٦١.
ورفع ولڤرهامبتون رصيده 
إلى ٦ نقاط في املركز الثالث عشر، 
وتوقف رصيد ساوثمبتون عند 
٤ نقــاط في املركز الســادس 

عشر.

ليڤربول بالدوري اإلجنليزي املمتاز، 
وبهدفه أصبح محمد صالح أســرع 
العب في تاريخ ليڤربول، يصل إلى 
١٠٠ هدف في منافسات الدوري، حيث 

احتاج لـ ١٥١ مباراة فقط.
وانتزع ولڤرهامبتون فوزا صعبا 
على مضيفه ساوثمبتون ١-٠ أمس.

ويدين «الوولفز» بالفضل في هذا 

ألســباب مختلفــة، وكان يجب أن 
نســجل املزيد مــن األهداف، كانت 
لدينا فرص ال تصدق، في الشوط 
الثانــي ال أتذكــر أي فــرص لهــم 
باســتثناء األهداف التي ســجلت 

لصاحلهم».
كما شهدت املباراة ليلة تاريخية 
لصالح، الذي سجل هدفه الـ ١٠٠ مع 

فشــل ليڤربول في استغالل 
تعثــر شــريكيه الســابقني مان 
يونايتد وتشلســي علــى أكمل 
وجه واكتفى بنقطة واحدة بعد 
تعادله مع مضيفــه برينتفورد 
٣-٣ فــي املرحلة السادســة من 
الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.

وخيب ليڤربــول اآلمال قبل 
رحلته إلى بورتو ملواجهة فريقها 
احمللي الثالثاء في اجلولة الثانية 
من دور املجموعات ملسابقة دوري 
أبطــال أوروبا، وســجل أهداف 
ليڤربــول ديوغــو جوتــا (٣١)، 
ومحمد صالح (٥٤)، وكورتيس 
جونز (٦٧)، فيما ســجل أهداف 
برينتفورد فرانك أونييكا (٢٧)، 
وأدرك األملانــي فيتالــي يانيلت 

(٦٣)، ويوان ويسا (٨٢).
وأبدى مدرب ليڤربول، األملاني 
يورغن كلوب، انزعاجه من تعادل 
فريقــه مــع فريــق صاعــد حديثا 
للدوري، مؤكدا أنه كان على العبي 
«الريدز» إحراز املزيد من األهداف، 
وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: 
«استحق برينتفورد النتيجة التي 
حققها للطريقة التي لعبوا فيها»، 
مضيفا لــم نتمكن من التعامل مع 
الكــرات الطويلة بشــكل صحيح 

رونالدو يريد االعتزال 
في مانشستر

يأمل جنم مان يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
االعتزال داخل أسوار «أولد ترافورد»، ووفقا لصحيفة 
«ذا صن» البريطانية، قال مصدر من مان يونايتد إن 
رونالدو يرى أنه في حالة بدنية تسمح له باللعب مع 

«الشياطني» ألكثر من عامني.
وميتد عقد رونالدو مع فريق «الشــياطني» ملدة 
عامني، مع إمكانية التمديد ملوسم ثالث، وأوضح املصدر 
أن رونالدو يرى أن البقاء مع يونايتد حتى االعتزال 
طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مســيرته مدربا 

لكرة القدم.

مع أتلتيكو مدريد وخسارة أمام 
رايو ڤايكانو عندما تقدم بهدف 
إينيغو مارتينيس (٦٩)، لكن 
أندريه أدرك التعادل في الوقت 
القاتــل رغم النقص العددي 

في صفوف فريقه إثر طرد 
مهاجمه األورغوياني 
مــاكسيميـلـيـــــانو 

غوميس (٨٢).

وفــي مباراة ثالثــة أنقذ املهاجم 
البرازيلــي ماركــوس أندريه فريقه 
ڤالنسيا من اخلسارة الثالثة تواليا 
(سقط أمام ريال مدريد واشبيلية) 
عندمــا أدرك له التعــادل في مرمى 
ضيفــه أتلتيــك بلباو فــي الدقيقة 

اخلامسة من الوقت بدل الضائع.
وكان أتلتيك بلبــاو في طريقه 
إلى اســتعادة التــوازن بعد تعادل 

األخطر واألقرب لتحقيق الفوز، فيما 
توقفت سلســلة انتصارات النادي 

امللكي املتتالية عند أربعة.
وأشاد اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
مدرب ريال مدريد بحارسه كورتوا 
قائال «أنت محظــوظ إذا كنت متلك 
حارســا مثــل كورتوا، لقد شــكلوا 
خطورة في املرتــدات، لكن كورتوا 
كان متواجدا، لم تكن ليلتنا املفضلة».

جنح برشلونة في جتاوز نتائجه 
املهزوزة بعد فوزه على ليڤانتي ٣-٠ 
ضمن املرحلة الســابعة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وسجل «البارسا» اهدافه عن طريق 
الهولندي ممفيــس ديباي من ركلة 
جــزاء (٦) ومواطنه لوك دي يونغ 
(١٤) والعائد مــن بعد غياب طويل 

انسو فاتي (٩٠).
ورفع برشــلونة رصيده إلى ١٢ 
نقطة فــي املركز اخلامس مؤقتا مع 
امتالكه مبــاراة مؤجلــة، فيما بقي 

ليڤانتي على نقاطه األربع.
وفاز أوساسونا على مضيفه ريال 

مايوركا ٣-٢.
وســجل أهــداف أوساســونا كل 
مــن خوســيه أنخيــل (٩) وإنيغو 
بيريز (٥٨) وخافي مارتينيز (٨٩)، 
وجاء هدفي ريال مايوركا عبر داني 
رودريغيــز (١١) وفرنانــدو نينينو 
(٤٥). وبهــذا الفــوز ارتفــع رصيد 
أوساســونا إلى ١١ نقطــة في املركز 
السادس بجدول «الليغا»، فيما توقف 
رصيد ريال مايوركا عند ٨ نقاط في 

املركز الثاني عشر.
وأرغم ڤياريال مضيفه ريال مدريد 
علــى التعــادل ٠-٠، وكان ڤياريال 

«اليوڤي» ينهض ويهزم سمبدوريا.. وأتالنتا يوقف اإلنتر
تابع يوڤنتوس صحوته بعد بداية متعثرة للموسم وحقق 
فوزه الثاني تواليا في الدوري اإليطالي لكرة القدم، عقب 
فوزه الصعب على ســمبدوريا ٣-٢ على ملعبه «أليانز 

ستاديوم» ضمن املرحلة السادسة أمس.
سجل لفريق «السيدة العجوز» كل من األرجنتيني 
باولو ديباال (١٠) وليوناردو بونوتشي (٤٣ من ضربة 
جــزاء) ومانويــل لوكاتيلي (٥٧)، فيمــا أحرز هدفي 
ســمبدوريا اليابانــي مايا يوشــيدا (٤٤) وأنتونيو 

كاندريفا (٨٣).
واستهل يوڤنتوس املوسم بالفشل بتحقيق الفوز 
خــالل املراحل األربع األولى في ســيناريو لم يحصل 
معــه منذ موســم ١٩٦١-١٩٦٢، قبل أن يعود ويتنفس الصعداء 
األربعــاء بتحقيقه فــوزه األول بصعوبة بالغــة على مضيفه 

سبيتسيا ٣-٢، بعدما كان متخلفا ١-٢.
ويعاني يوڤنتوس من أســوأ انطالقاتــه على اإلطالق بعد 
رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد الى فريقه 
السابق مانشستر يونايتد اإلجنليزي، ويأمل املدرب ماسيميليانو 
أليغري أن يستمر فريقه باستعادة نغمة االنتصارات، السيما 

بعد حتقيقه فوزين متتاليني، مكناه من التقدم الى املركز التاسع 
مؤقتا بعدما كان الفريق متأخرا في الترتيب.

وبــات يوڤنتوس ميلك في رصيــده ٨ نقاط من ٦ مباريات، 
بينما يحتل سمبدوريا املركز ١٤ برصيد ٥ نقاط.

وكان قد خــرج إنتر ميالن حامل اللقب من اختباره اجلدي 
األول بقيــادة مدربــه اجلديد ســيموني إينزاغي بتعــادل أمام 
ضيفه أتاالنتا ٢-٢ في ســيناريو جنوني في الدقائق األخيرة، 
في افتتاح املرحلة السادســة، فيما تغلب ميالن على سبيتزيا 
٢-١، وتستكمل املرحلة الـ٦ اليوم مبواجهة جتمع فينيزيا مع 

ضيفه تورينو.
واســتعاد فيورنتينــا نغمة االنتصارات بعــد الهزمية أمام 
انتر ميالن في املرحلة املاضية، وحقق فوزا ثمينا على مضيفه 
أودينيزي بهدف نظيف سجله دوشان فالهوفيتش من ضربة 

جزاء في الدقيقة ١٦.
ورفع «الفيوال» رصيده إلى ١٢ نقطة ليتقدم إلى املركز اخلامس 
وجتمد رصيد أودينيزي عند ٧ نقاط بعدما مني بالهزمية الثالثة 
على التوالي في املسابقة. وفاز ساسولو على ساليرنتيانا ١-٠، 

وإمبولي على بولونيا ٤-٢.

واصل باريس سان جرمان بدايته القوية 
وعزز عالمته الكاملة بتحقيق الفوز الثامن 
تواليا عندما تغلب على ضيفه مونبلييه 
٢-٠ علــى ملعب «بــارك دي برانس» في 
املرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة 

القدم.
ســجل الســنغالي ادريســا غاي (١٤) 
والبديــل األملاني يوليان دراكســلر (٨٨) 

الهدفني.
وعزز باريس ســان جرمان موقعه في 
الصدارة برصيد ٢٤ نقطة بفارق ١٠ نقاط 
أمام أقرب مطارديه مرسيليا الذي يستضيف 

لنس األحد في ختام املرحلة.
واســتعاد نيس توازنــه بفوزه الكبير 

على مضيفه سانت إتيان ٣-٠.
وواصل ليل حامل اللقب صحوته وحقق 
فوزه الثاني على التوالي والثالث هذا املوسم 

عندما تغلب على مضيفه ستراســبورغ 
٢-١. وافلت ليون من اخلسارة أمام ضيفه 
لوريــان وخرج متعــادال ١-١ في مباراة 
لعبها بعشرة العبني منذ الدقيقة ١٥ اثر 
طرد مدافعه البرازيلي اميرسون لتسببه 

في عرقلة انزو لوفيه املنفرد.
وتعادل بوردو مع ضيفه رين ١-١، 
وتقدم رين بهدف سجله جايتان البورد 
(٥٦)، وتعادل بوردو عن طريق إيدسون 
ميكسير (٨٩).  ورفع بوردو رصيده 
إلى ٧ نقاط في املركز السادس عشر، 
كما رفع رين رصيده إلى ٩ نقاط في 

املركز احلادي عشر.
وشــهدت أيضا هذه اجلولة فوز 
ميتز على ستاد بريست ٢-١، وستاد 
رميس على نانت ٣-١، وتعادل تروا 

مع أجنيه ١-١.

باريس يضيف مونبلييه إلى قائمة ضحاياه

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا - املرحلة الـ ٦

HD Premium ١ beIN Sports ١٠كريستال باالس - برايتون
إسبانيا - املرحلة الـ ٧

١ beIN Sports HD ١٠سلتا ڤيغو - غرناطة
إيطاليا - املرحلة الـ ٦

٩:٤٥فينيزيا - تورينو

«البارسا» يستفيق من كبوته ويهزم ليڤانتي
«امللكي» يفلت من ڤياريال.. وأنشيلوتي ُيشيد باحلارس



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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االثنني

واحد أبواللطف

النرويج ترفع كل قيود 
«كورونا» وتعود للحياة 

الطبيعية.

فريق الغوص يواصل جهوده 
حلماية السواحل والبيئة 

البحرية.

   جهد مشكور..    الفأل لباقي دول العالم.

قواكم اهللا.

٤:٢٠الفجر
٥:٣٩الشروق

١١:٣٩الظهر
٣:٠٥العصر

٥:٣٩املغرب
٦:٥٦العشاء

أعلى مد: ٢:٢١ ص ـ ٤:٢٣ م
أدنى جزر: ٩:٤٠ ص ـ ٩:٣٠ م

العظمى:  ٤٠          الصغرى:  ٢٣

أبعد من الكلمات
«كان ينبغي أن نبقى في قاعدة باغرام 

اجلوية، لقربها من الصني»
الرئيس األميركي الســابق 
ترامب، ينتقد ســحب الرئيس 
األميركــي احلالي جــو بايدن 
للقوات األميركية من أفغانستان.

«أنقذت البرازيل بعد أن كانت على حافة 
التحول إلى الشيوعية»

جائير بولســنارو، رئيس 
البرازيل، مستعرضا إجنازاته 

في خطاب أمام األمم املتحدة.

«يدفعون لك أمواًال طائلة، لكن يعاملونك 
بطريقة فظة»

راسل كراو، املمثل األميركي، 
يتذكر نصيحته للممثل األميركي 
هنري كافيل، عندما سأله عن 

احلياة في هوليوود.

«توليد الطاقة من الشمس مستمر لألبد، 
لكن توليد الطاقة من النفط لن يستمر 

لألبد»
إيلــون ماســك، امللياردير 
األميركي، عن موقفه من مصادر 

الطاقة.

«يعيش الشخص العادي اآلن حياة أفضل 
من أثرياء القرون املاضية»

غوردان بيترسون، يؤكد أن 
تقدم البشرية سيقود إلى إلغاء 

الفقر.

البقاء هللا

روميه هليمه فرحان: أرملة معجون احلميدي أبا ذراع: ٨٣ عاماـ  ت: 
٩٦٠١٩١١١ ـ ٦٦٧٥٥٥٣٨ ـ ٦٦٤٣٤٥٧٤ ـ شيعت.

سعاد عبداللطيف إبراهيم املانع: أرملة عبدالعزيز يعقوب الصانع: 
٧١ عاما ـ ت: ٩٩٠٠٠٢٩٧ ـ شيعت.

حسن محمد عبداهللا الباذر: ٧٣ عاما ـ ت: ٩٨٩٢٤٨٨٤ ـ شيع.
عبدالكرمي جاسر جاسم الطواش: ٥٦ عاما ـ ت: ٩٩٠٢٩٤٦٠ ـ شيع.
موسى جعفر صادق الصفار: ٧٤ عاماـ  ت: ٩٧٥٩٧٩٥٦ـ  ٥٠٢٣٢٣٣١ـ  شيع.
وفاء محمد حسن الشــمري: ٣٧ عاما ـ ت: ٩٩٢٢١٠١١ ـ ٥٥٠٥٠٥٠٦ 

ـ شيعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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فرص ضئيلة للغبار اليوم حتى الظهيرة

توقع مراقــب التنبؤات اجلوية بإدارة 
األرصاد اجلويــة عبدالعزيز القراوي، أن 
تعاود الرياح الشمالية الغربية اليوم االثنني 
النشاط نسبيا، على أال تتجاوز سرعتها ٥٠ 
كيلومترا في الساعة، ويستمر ذلك حتى 
وقت الظهيرة مع فرصة ضئيلة لغبار مثار 

على املناطق املكشوفة ويبدأ بعدها التحسن 
في األحوال اجلوية. وأرجع القراوي السبب 
في ذلك إلى تأثر البالد بامتداد مرتفع جوي 
مما يؤدي إلى فروقات في درجات احلرارة 
مصحوبة بكتلة هوائية نشــيطة. وكانت 
البالد تأثرت منذ صباح أمس األحد بنشاط 

للرياح الشمالية الغربية جتاوزت سرعتها 
٦٠ كيلومترا في الساعة مصحوبة بهبات 
قوية على بعض املناطق مثيرة للغبار أدت 
إلى انخفاض الرؤية األفقية إلى أقل من ١٠٠٠ 
متر أحيانا خصوصا على املناطق املكشوفة، 

وإلى ارتفاع األمواج أكثر من ٦ أقدام.

الرؤية انخفضت أمس إلى أقل من ١٠٠٠ متر

سيطرة نسائية على «سان سيباستيان السينمائي»
سان سيباستيانـ  رويترز: فازت النساء 
بنصيب األسد في الليلة اخلتامية ملهرجان 
سان سيباستيان السينمائي، والتي شهدت 
فوز املمثلة األميركية جيســيكا تشاستني 
بجائزة التمثيل األولى باملشاركة مع املمثلة 
الدمناركيــة فلورا أوفيليــا هوفمان ليندال 

(١٦ عاما).
وفــاز الفيلم الرومانــي (القمر األزرق) 
بجائزة الصدفة الذهبية ألحســن فيلم في 
الدورة التاســعة والســتني ألكبر مهرجان 
ســينمائي إســباني، والتي اختتمت الليلة 
قبل املاضية. ومت منح أولى جوائز املهرجان 
في التمثيل للجنسني ألحسن دور رئيسي 
لتشاستني عن فيلم (ذي آيز أوف تامي فاي) 
باملشاركة مع هوفمان ليندال عن دورها في 

فيلم (آز إن هيفن).
وقالت تشاســتني التي رشحت جلائزة 
أوسكار مرتني «يا له من شيء مثير أن نحتفل 
هذا العام بأداء امرأتني، إن هذا يبهرني». وفي 
(ذي آيز أوف تامي فاي) تصور تشاســتني 
صعود وسقوط الداعية التلفزيونية املسيحية 

تامي فاي باكر.
وفازت تيه ليندبيــرج بجائزة الصدفة 
الفضية ألحسن مخرج عن فيلم (آز إن هيفن) 

الذي يدور في القرن التاسع عشر.
و(القمر األزرق) هو العمل األول للمخرجة 
الرومانية ألينا جريجوري ويروي حكاية 
شابة حتاول الهرب من بيت ريفي تتعرض 

فيه لسوء املعاملة.
ومن بني الفائزات األخريات كلير ماتون 
التي فازت بجائزة أحسن تصوير سينمائي 
عن فيلم التشويق الفرنسي (سري) واملخرجة 
الفرنسية البوسنية لوسيل هادزيهاليلوفيتش 
التــي فــازت باجلائزة اخلاصــة للمهرجان 
عن فيلمها اخليالي (إيرويج). وكان الفائز 
الوحيد من الرجال في اجلوائز الفردية املخرج 
البريطاني تيرانس ديفيس الذي فاز بجائزة 
«أحسن سيناريو» عن فيلم (بينيديكشن) 
الذي يروي ســيرة حياة الشــاعر والكاتب 

اإلجنليزي سيجفريد ساسون.

جائزة التمثيل األولى لكل من جيسيكا تشاستني وفلورا ليندال

(ا.ف.پ) فلورا أوفيليا هوفمان ليندال مع جائزة التمثيل األولى 

ملشاهدة الڤيديو
(ريليش كومار) الغبار قلل الرؤية األفقية في الشوارع أمس وأثر على احلركة املرورية 
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