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الثالثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

الظفيري بحث مع السفيرة البريطانية 
التطورات اإلقليمية والدولية

اجتمع نائب وزير اخلارجية الســفير 
مجدي الظفيري مع سفيرة اململكة املتحدة 
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لدى 
الكويت السفيرة بليندا لويس. ومت خالل 
اللقــاء متابعــة نتائج اجتماعــات الدورة 

السابعة عشــر للجنة التوجيه املشتركة 
الكويتية ـ البريطانية التي عقدت مؤخرا 
فــي لندن إضافة إلــى بحث عدد من أوجه 
العالقات الثنائيــة بني البلدين وتطورات 
األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله نائب رئيس احلرس الوطني

نائب وزير اخلارجية السفير مجدي الظفيري مستقبال السفيرة بليندا لويس

رئيس األركان استقبل السفير العماني

احلمود استقبل 
سفيرنا لدى هولندا

بحث رئيس األركان العامة للجيش 
الفريــق الركــن خالــد صالــح الصباح 
مع ســفير ســلطنة عمان لدى البالد د. 
صالح اخلروصي موضوعات ذات اهتمام 

مشترك.
وقالــت رئاســة األركان فــي بيــان 
صحافي، إن الفريق الركن خالد الصالح 
أشاد خالل استقباله السفير اخلروصي 
والوفد املرافق له بعمق العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني، حيث مت خالل اللقاء 
تبــادل األحاديث الودية ومناقشــة أهم 
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك.

استقبل املستشار بالديوان 
األميري الشيخ فيصل احلمود 
مبكتبه في قصر الســيف ظهر 
أمس سفيرنا لدى مملكة هولندا 

عبدالرحمن حمود العتيبي.

الفريق الركن خالد صالح الصباح مســتقبال ســفير سلطنة 
د.صالح اخلروصي

الشيخ فيصل احلمود مستقبال السفير عبدالرحمن العتيبي

وزير الدفاع: دور اجليش في السلم ال يقل أهمية عنه في احلرب
أكــد نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزير الدفاع الشــيخ 
حمد جابر العلي أن الدور الذي 
يقوم به اجليش في حالة السلم 
ال يقل أهمية عن دوره في حالة 
احلرب. وقال وزير الدفاع خالل 
جولــة تفقدية قام بها في قيادة 
الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل 
ومجموعة سرايا اإلنذار الراداري 
وقيادة الصيانة والتزويد الفني 
إن «املهام التي كلف بها اجليش 
مــن مجلس الوزراء طوال فترة 
جائحة كورونا من دعم وإسناد 
لوزارتي الداخلية والصحة خير 

دليل على صحة هذا الكالم».
وشــدد علــى أهميــة الدور 
الذي تضطلع بــه قيادة الدفاع 
ضد أســلحة الدمار الشامل في 
حالــة الســلم من دعم وإســناد 
للقطاعات العســكرية واملدنية 
وتوعيتها بكيفيــة التعامل مع 
املواد الكيميائية واإلشعاعية وفي 
حالة احلرب من خالل متكينها 
للقوات املسلحة من أداء مهامها 
ومواصلة عملياتها العســكرية 

في األجواء امللوثة.
كما أشاد باجلهود التي تقوم 
بها القيادة ودور منتسبيها املميز 
خــالل جائحة كورونــا، مؤكدا 
حرص وزارة الدفاع على مواكبة 
التطور احلاصل في مجال صناعة 
األجهــزة واملعدات املســتخدمة 
في هذا املجــال وتأمني احلماية 
والوقايــة للعاملــني واملتدربني 
عليهــا فــي مختلــف األجــواء 

والظروف.
واســتمع خالل اجلولة إلى 
إيجاز قدمه آمر القيادة العقيد 
الركــن زياد الهاجــري بني فيه 
طبيعة املهام والواجبات املناطة 
بقيــادة الدفــاع ضــد أســلحة 
الدمار الشامل ونوعية البرامج 
التدريبيــة املعتمدة في عملية 
اإلعــداد والتأهيــل ملنتســبيها 

شرحا تفصيليا بني من خالله 
طبيعــة األعمال واملهام املناطة 
باملجموعــة ومــا تقــوم به من 
واجبات بالتعاون والتنســيق 
الدائــم مــع مختلــف قطاعات 
اجليش واإلدارة العامة للطيران 

املدني.
وأثنــى وزيــر الدفــاع على 
الــدور الذي يقوم به منتســبو 
املجموعــة وما يشــكله عملهم 
من أهمية فــي جاهزية القوات 
املسلحة ودرجة استعدادها فهم 
العني الساهرة التي تعمل على 
مدار الساعة حلفظ أمن وسالمة 

شرحا عن دور وواجبات القيادة 
في دعم ومساندة عموم وحدات 
اجليش واجلهات الرسمية في 
البالد. وأكد وزير الدفاع أهمية 
الدور الذي تشكله الصيانة في 
عملية االرتقاء وحتسني مستوى 
األداء فــي صفــوف منتســبي 
اجليوش احلديثة فهي العصب 
والعمود الفقري في جاهزيتها 
واستعدادها وحتقيق االستدامة 
لعمل اآلليات واملعدات واألسلحة 
والتجهيــزات وزيــادة عمرها 
االفتراضي وجتنب اخلســائر 
في حال تعطلها واإلســهام في 
احملافظــة على املــال العام من 
خالل حســن اإلدارة واملتابعة 
ألعمال الصيانة بكل أشــكالها 
وأنواعها. وأشاد بكفاءة وقدرة 
أبنــاء الوطــن مــن احلرفيــني 
والفنيــني من منتســبي قيادة 
الصيانة والتزويد الفني الذين 
العمل بســواعدهم  يواصلون 
على مدار الساعة بعزم ال يلني 
وبعطــاء ال ينضــب وبنفوس 
ميلؤها احلب والوفاء والوالء 
البلــد املعطــاء  خلدمــة هــذا 
واإلســهام في حتقيــق تقدمه 

وتطوره وازدهاره.
ونقل نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفــاع خالل 
جولته التفقدية حتيات وتقدير 
صاحــب الســمو األميــر القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد وسمو 
الشــيخ صبــاح اخلالــد رئيس 
مجلس الوزراء ملنتسبي اجليش 
علــى مــا يقومون به مــن مهام 
وما يقدمونه من دعم ومساندة 
ملختلف اجلهات الرسمية بالدولة.

رافق وزير الدفاع خالل هذه 
اجلولــة نائــب رئيــس األركان 
الفريق الركن فهد الناصر وعدد 

من قيادات اجليش.

البالد واستقرارها.
بعد ذلك انتقل وزير الدفاع 
في جولته إلى قيادة الصيانة 
والتزويد الفني التابعة لهيئة 
اإلمــداد والتمويــن وكان فــي 
استقباله لدى وصوله معاون 
رئيــس األركان العامــة لهيئة 
اإلمداد والتموين اللواء الركن 
خالد العبيدي وعدد من قيادات 
الهيئة. واطلع على آلية ســير 
العمل فــي املشــاغل والورش 
الفنية، كما استمع إليجاز من آمر 
قيادة الصيانة والتزويد الفني 
العقيد م.عثمان السعيد قدم فيه 

خالل جولة تفقدية شملت قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل ومجموعة سرايا اإلنذار الراداري وقيادة الصيانة والتزويد الفني

جولة الوزير في سرايا االنذار الراداري

للتعامــل مع مختلــف املواقف 
واألحــداث. كمــا اطلــع وزيــر 
الدفاع علــى األجهزة واملعدات 
املستخدمة في هذا املجال والتي 
متكــن العاملني عليهــا من أداء 
وتنفيذ مهامهم وواجباتهم على 
الوجه املطلــوب. بعد ذلك قام 
بزيارة مجموعة سرايا اإلنذار 
الراداري التابعة للقوة اجلوية، 
حيث كان في استقباله مساعد 
آمر القوة اجلوية اللواء الركن 
طيار بندر املزين وآمر مجموعة 
ســرايا اإلنذار الراداري العقيد 
الركن أسامة العنزي الذي قدم 

األمير وولي العهد  استقبال نائب رئيس احلرس الوطني
استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح امس 
نائب رئيس احلرس الوطني 
الفريق أول م. الشيخ أحمد 

النواف.
مــن جانــب آخــر، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلــى الرئيس قربــان قولي 
بــردي محمــدوف رئيــس 
تركمانســتان  جمهوريــة 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية تركمانســتان 
وشعبها الصديق كل التقدم 

صاحب السمو هنأ رئيس تركمانستان بالعيد الوطني

الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن فهد الناصر خالل اجلولة في قيادة الصيانة والتزويد الفني

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف

ملشاهدة الڤيديو

البعيجان: استعدادات «إكسبو دبي»
 تؤكد أننا سنشهد نسخة استثنائية

أبوظبــي - (كونا): قال 
سفيرنا لدى اإلمارات صالح 
البعيجان ان الترتيبات املكثفة 
واالستعدادات الضخمة من 
قبل اللجان املنظمة لـ «إكسبو 
٢٠٢٠ دبي» تؤكد أننا سنشهد 
نسخة استثنائية لهذا احلدث 

العاملي الكبير.
وأكد الســفير البعيجان 
في تصريح لـ «كونا» قبيل 
انطالق حفل االفتتاح الرسمي 
لـ «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» مطلع 
الشــهر املقبــل أهميــة هذا 

املعــرض كونه أول إكســبو يقام في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكبر 
حدث في تاريخ اإلكســبو من حيث شموله 
واســتقطابه للزوار الدوليني الذين قد يصل 

عددهم إلى نحو ٢٥ مليون زائر.
وأشــار إلى أن إقامة احلدث الذي تستمر 
فعالياته على مدى ٦ أشهر تتزامن مع ذكريات 
مهمة وغالية على قلوب العرب واخلليجيني 
وهي الذكرى الـ ٥٠ لدولة اإلمارات والذكرى 

الـ ٤٠ لتأسيس مجلس التعاون اخلليجي.
وأكــد حــرص الكويــت علــى املشــاركة 
واملســاهمة فــي جناح هــذا املعــرض الذي 
يقام حتت شــعار «تواصل العقول.. وصنع 
املســتقبل» من منطلق ان «جناح «اكســبو 

٢٠٢٠ دبي» ليــس مقتصرا 
على اإلمــارات فقط امنا هو 
جناح للخليجيني والعرب».

وكشف السفير البعيجان 
عــن اســتعداد الكويت من 
الــذي يقام  خــالل جناحها 
في منطقة االســتدامة حتت 
شعار «كويت جديدة.. فرص 
جديدة لالستدامة» للظهور 
بصــورة الفتة تبــرز قصة 
الكويــت وإرثهــا اجلغرافي 
إلــى جانــب  واحلضــاري 
مشــاريعها االســتراتيجية 
واملبــادرات احملققة ألهداف التنمية حســب 

«رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥».
ولفــت إلى ان جنــاح الكويت الذي تبلغ 
مساحته نحو ٥٫٥ آالف متر مربع وارتفاعه 
٢٤ مترا سيبرز أيضا صورة الكويت وأهدافها 
عبر نشر السالم واألمن الدوليني وجهودها 
اإلنســانية في العالــم إلى جانــب الترويج 
جلذب االستثمارات اخلارجية ودعم االقتصاد 

الوطني.
وأوضح الســفير البعيجــان ان اجلناح 
الكويتي سيفتتح رسميا يوم اجلمعة املقبل 
بحضور وفــد كويتي عالي املســتوى وهو 
يعــد األضخم في تاريخ مشــاركات الكويت 

باملعارض الدولية.

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 

تهنئة إلــى الرئيس قربان 
قولي بردي محمدوف رئيس 
جمهوريــة تركمانســتان 

الصديقــة ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 

ســموه له موفــور الصحة 
والعافية.

 كما بعث ســمو رئيس 

مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

من جانبه، استقبل سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد بقصر السيف صباح 

امس نائب رئيس احلرس 
الوطني الفريق أول متقاعد 

الشيخ أحمد النواف.

السفير صالح البعيجان

عبدالعزيز البابطني يتسلم التكرمي من الشريف بالل العبدلي

العبدلي: نثمن جهود البابطني في دعم مبادرات 
جلنة الصداقة الشعبية العراقية - الكويتية

في إطار جهودها الرامية إلى متتني أواصر 
األخوة بــني العراق والكويت، تقدمت جلنة 
الصداقة الشعبية العراقية- الكويتية بالشكر 
والعرفان الى الشاعر الكبير عبدالعزيز البابطني 
على تعهده بتوفير ٣٠ مقعدا جامعيا كمنحة 
دراسية في مختلف التخصصات واجلامعات.

جاء ذلك خالل اجتماعه مبكتبه في مكتبة 
الشــعبية  الصداقة  البابطني برئيس جلنة 

العراقية- الكويتية الشــريف بالل العبدلي 
للتباحث معه حول املشاريع الشعبية الرادفة 
العالقات  لتمتني  الرامية  للجهود احلكومية 

األخوية بني الشعبني الشقيقني.
هذا، وقد مت اســتعراض االستعدادات 
والتصور العام للمهرجان الشعري املرتقب 
الذي ستجتمع فيه نخبة من شعراء العراق 
والكويت لعرض التاريخ املشترك للبلدين.

«اخلدمة املدنية» نظم «مفاتيح القيادة املتميزة» مبشاركة ٧١ قياديًا
بحضــور رئيــس ديــوان 
اخلدمــة املدنية مــرمي العقيل، 
عقــدت أمس فعاليات ورشــة 
عمل «مفاتيح القيادة املتميزة» 
واملوجهــة للقياديني باجلهات 
احلكوميــة فــي الكويت وذلك 
عبر تقنية االتصال املرئي. وفي 
افتتاح أعمال الورشة  مستهل 
التي شــارك فيها ٧١ قياديا من 
مختلــف اجلهــات احلكوميــة 
رحبت العقيل باحلضور، معربة 
عن سعادتها بلقائهم ومشاركتهم 
فــي افتتاح فعاليات الورشــة 
التي تأتــي انطالقا من مبادرة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة بإطالق «جائزة التميز 
العربــي» بالتعاون  احلكومي 

اإلمارات ورئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي. وأكــدت العقيل أن 
انعقاد الورشــة يأتي متزامنا 
مــع توجيهــات ســمو رئيس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
في اللقاء الذي عقد مع قياديي 
الدولــة خالل شــهر ســبتمبر 
اجلاري مبركــز جابر الثقافي، 
حيث دعا خالله القياديني إلى 
تقــدمي خطوات جــادة لتغيير 
منط العمل احلكومي وحتقيق 
خطة برنامج عمــل احلكومة، 
الفتة إلــى أن الورشــة جاءت 
لتســاعد فــي تنفيــذ توجيــه 
سموه لقياديي الدولة من خالل 
التعرف على املفاهيم األساسية 
معــززة  املؤسســي  للتميــز 

احلكومية ما يسهم في تطوير 
العمل احلكومي. وأشادت بحرص 
القيادات في جهات الدولة على 
املشاركة بأعمال الورشة والذي 
يعكــس االهتمــام الكبير منهم 
بتحمل القدر األكبر من املسؤولية 
في وضع استراتيجية واضحة 
والعمل على تطويرها لتحقيق 
رؤية ورســالة املؤسســة التي 
ينتمــون إليهــا، موضحــة أنها 
تأتي ختاما للورش التي عقدت 
ســابقا ضمــن أنشــطة الدورة 
الثانية جلائزة التميز احلكومي 
العربي وقد بلغ إجمالي املشاركني 
من اجلهات احلكومية في جميع 
الورش التي عقدت ٧٣٨ مشاركا 

من مختلف الفئات الوظيفية.

بأفضل املمارســات في القيادة 
واالستراتيجيات واملنهجيات 
واملبادرات واخلدمات احلكومية 
مــن واقع جتارب وممارســات 
حكومــة دولــة اإلمــارات التي 
تفوقــت فــي النظام الشــامل 
واملمارسات التطبيقية وتقدمت 
بشكل ملحوظ في تطوير أعمال 
اجلودة باملنشآت واستطاعت 
املؤسســات احلكومية فيها أن 
تصل إلى املعنيني من خالل ما 
حتققــه من إجنــازات، لذا فإن 
توجيه هذه الورشة للقيادات 
العليا جــاء باعتبارهم صناع 
القــرار في الدولــة ويقع على 
عاتقهــم نشــر ودعــم ثقافــة 
التميز املؤسســي في اجلهات 

العقيل: نهدف إلى نشر ودعم ثقافة التميز املؤسسي في اجلهات احلكومية

مرمي العقيل

والتنسيق املشترك مع املنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية برعاية 
من سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيس دولة 
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دعم حائزي قسائم املطالع وال حسم إلقامات الـ ٦٠

مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعــة 
خاصــة  تصريحــات  فــي 
لـ «األنباء»، إن جتديد إقامات 
املقيمــني البالغــني ٦٠ عامــا 
فأكثر لم يطرح على جلســة 
مجلس الــوزراء التي عقدت 
برئاسة سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد أمس، 
واألمــل معقود علــى تكليف 
وزيــر التجــارة والصناعــة 
د.عبداهللا الســلمان بحســم 
املوضوع حســب صالحيات 
جديــدة بعد أن قام بســحب 
١٥ صالحية من مدير عام هيئة 
القوى العاملة أحمد املوسى، 
وإن كانت ال تتضمن صالحية 
مباشــرة لتجديد إقامات هذه 
الشريحة التي تعود ملجلس 
إدارة الهيئة. من جانبها، أكدت 
فعاليــات اقتصادية ونيابية 
ومجتمعيــة، أن إجنــاز قرار 
جتديــد إقامــات مــن بلغ ٦٠ 

عاما فأكثر ضرورة إنسانية 
بعد تعطل مطالبهم ومطالب 
أبنائهــم احلياتيــة النتهــاء 
البطاقة املدنية التي من دونها 
يجدون صعوبة في إجناز أي 
معاملة مبا فيها حتويل األموال 
ألبنائهــم ومراجعــة املراكــز 
الصحيــة واملستشفيـــــات. 
وذكرت الفعاليات أن وزارة 
التربيــة متيقنــة، من خالل 
االحترازات والضوابط التي 
وضعتها بالتعاون الكامل مع 
وزارة الصحة، من استمرارية 
التعليــم التقليدي بكل أمان 
وحضور الطلبة وزيادة إقبال 
الذين لم يأخذوا التطعيم حتى 
اآلن علــى تلقي اللقاح. وردا 
على سؤال حول خطة الوزارة 
للتعامل مــع أي طوارئ ـ ال 
قــدر اهللا ـ أجابــت املصادر: 
نســتبعد حدوث أي طارئ، 
إلــى االحتــرازات  بالنظــر 
التي ســتطبق  والضوابــط 
مــن دون أي اســتثناءات أو 

إلغاء أي منها، مؤكدة جاهزية 
الوزارة املتكاملة. وأشــارت 
اللجنــة  إلــى ان  املصــادر 
الوزاريــة العليــا لطــوارئ 
كورونــا ال حتبــذ الســماح 
بســفر غير احملصنني اآلن، 
مؤكدة ان السماح لهم بالسفر 
غير مطروح حاليا. وعلمت 
«األنباء» أن مجلس اخلدمة 
املدنية سيطلع على شروط 
جديدة ملنح مكافآت األعمال 
املمتازة للقياديني واملوظفني 
فــي جميع اجلهــات امللحقة 
واملستقلة والوزارات واجلهات 
احلكوميــة.  واملؤسســات 
وبحسب املؤشرات، من ضمن 
الشــروط اجلديدة املقترحة 
أن يتم تقنــني مبلغ املكافأة 
اإلجمالي إلى جانب اقتصارها 
علــي أصحاب التخصصات. 
هــذا، وســيتم دمــج «النقل 
البحــري» مــع «املوانــئ» 
البــري»  وحتويــل «النقــل 
إلــى «هيئــة الطــرق» ودمج 

«اإلحصــاء» مــع «املعلومات 
املدنيــة»، ومن الوارد إنشــاء 
البريد، و«املواصالت»  شركة 
بني االستمرار والتفكيك. هذ، 
وتدارس مجلــس الوزراء في 
أمــس  اجتماعــه األســبوعي 
برئاســة سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد  توصية 
جلنة اخلدمات العامة بشــأن 
اللوجســتي  الدعــم  توفيــر 
والبيئــة اآلمنــة للمواطنــني 
حائزي القســائم فــي مدينة 
املطالع الســكنية أثناء فترة 
البنــاء. وأحيط املجلس علما 
بنتائج االجتماعات التي متت 
بني كل من: وزارة التربية، قوة 
اإلطفاء العام، واملؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، وتخصيص 
مقر مؤقت لقوة اإلطفاء العام 
في مدينة املطالع الســكنية، 
على أن تقوم قوة اإلطفاء العام 
بتجهيــز املوقع بعد تســلمه  
من املؤسســة العامة للرعاية 

السكنية.

مجلس الوزراء اطلع على استعدادات املدارس الستقبال الطلبة األحد.. ال استثناء وال إلغاء لضوابط العودة اآلمنة للطلبة.. وتعديالت جذرية على شروط «املمتازة»

غدًا مع «األنباء» إصدار خاص مبناسبة 
الذكرى األولى ملبايعة صاحب السمو 

الشيخ نواف األحمد أميرًا للبالد

اليوم مع «األنباء» إصدار خاص مبناسبة 
الذكرى األولى لرحيل املغفور له بإذن اهللا 

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

القوي األمني لذكراه اخللود

الفرع اجلديــد ملاكدونالدز صمم مبفهوم معماري حديــث مع توفير خدمة 
السيارات على مدار الساعة                    (ريليش كومار)

د.أحمد امللحم

«ماكدونالدز الكويت» تفتتح فرعها اجلديد 
في اجلابرية  مبفهوم عصري وتقنيات حديثة

«التمييز»: طعون اجلنسية و«البدون» 
واملوظفني أمام «اإلدارية الثالثة»

رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر مكرما رئيس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
الغرف التجارية اإلماراتية عبداهللا املزروعي    (متني غوزال) الغامن: عالقة مباشرة بني سياسات دول 

«التعاون» حول «الشرق األوسط األخضر» 
ومبادرة ولي عهد السعودية

محمد الصقر: إرساء حقبة جديدة من التعاون 
بني الكويت واإلمارات 0913

الثالثاء
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االنتخابات تغّير وجه أملانيا.. واالشتراكيون يبحثون عن حلفاء
عواصمـ  وكاالت: كرس فوز االشتراكيني 
الدميوقراطيني في االنتخابات التشريعية 
األملانيــة نهضــة حــزب اعتبــر قبل وقت 
قصيــر في طور الزوال، وتعثر احملافظني 
بقيادة املستشارة أجنيال ميركل، إذ تشير 
النتائج الرسمية إلى فوز احلزب االشتراكي 
الدميوقراطي بزعامة أوالف شولتز، بفارق 
ضئيل في االنتخابات بحصوله على نحو 
٢٥٫٧٪ مــن األصوات، مقابل ٢٤٫١٪ لليمني 
الوســط بزعامة حــزب ميــركل «االحتاد 
املســيحي الدميوقراطي» ومرشحه أرمني 

الشيت.
وبذلك تدخــل أملانيا التي كانت ركيزة 
استقرار أوروبا مرحلة غموض نسبي مع 
توقــع مداوالت صعبة لتشــكيل االئتالف 

احلاكم قد تستمر ألشهر.
ولم يسبق للمحافظني أن سجلوا نسبة 
تقل عن ٣٠٪. ويشكل ذلك انتكاسة قوية 
ملعسكر ميركل في وقت تستعد لالنسحاب 

مــن احلياة السياســية. وتعطــي نتيجة 
االنتخابــات األملانية دفعــا إضافيا للتيار 
االشــتراكي الدميوقراطي األوروبي وسط 

األزمة التي يعيشها. 
وقد يستاء اجلناح اليساري في احلزب 
الفائز من التسويات التي سيضطر شولتز 
حتمــا إلــى عقدها مــع ليبراليــي احلزب 
الدميوقراطي احلر إذا أراد تشكيل حكومة 
ذات غالبية قد ينضم إليها اخلضر أيضا.
وعمد أوالف شولتز، وزير املال ونائب 
املستشــارة املنتهية واليتهــا، إلى طمأنة 
شــركائه الدوليــني، فقال ردا على ســؤال 
لصحافية بريطانية خالل مؤمتر صحافي 
«يجــب أن تعلمــوا أن أملانيــا كان لديهــا 
دائمــا حتالفــات وكانت مســتقرة دائما». 
في املقابل، أقر الشــيت مبســؤوليته عن 
اخلسارة املدوية. وقال: «هناك أسباب عديدة 
لذلك. أنا أدرك متاما أنني ساهمت شخصيا 

مرشح احلزب الدميوقراطي االشتراكي أوالف شولتز يحتفل بنصره في االنتخابات التشريعية مبقر احلزب في برلني (رويترز)في هذه النتائج».
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الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس
 العالقات الديبلوماسية بني الصني والكويت

بقلم سفير جمهورية الصني الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ 
مبناسبة الذكرى األولى لرحيل سمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

كنت أعمل في مكتبي عصر يوم ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٠، وفجأة انقطع البث التلفزيوني 
وجاء نبأ وفاة ســمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد. ثم في تلك اللحظة، أصبحت 
شارد الذهن ومصدوماً ومغموراً باحلزن، ورافضاً قبول الرحيل األبدي لهذا القائد الفذ 
املعروف بحبه ورحمته وحكمته. بوفاته فقد الشعب الكويتي والداً شفوقاً، وفقد الشعب 
الصيني صديقاً قدمياً مخلصاً، بل فقدت شــعوب العالم قائداً عظيماً للعمل اإلنساني! 
ورغم مــرور عام منذ ذلك الوقت، ال تزال صورة ســموه وصوته وأحاديثه تظهر في 
خاطري من حني إلى آخر، وكلما أكون في مقر وزارة اخلارجية الكويتية، ال يفوتني أن 

أحييه بالنظر إلى صورته بجانب القاعة باسمه.
لقد بذل سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد كامل حياته في بناء وتطوير البالد، 
ما أكسبه حب الشعب الكويتي، كما يتمتع باالحترام واإلشادة إقليمياً ودولياً. إنه يُعرف 
بـ «مهندس السياسة اخلارجية للكويت احلديثة»، ويعد رائداً رسم مالمح «رؤية الكويت 
٢٠٣٥» ودفع التحول التنموي في الكويت. كما أن قلبه كان متعلقاً بأشقائه اخلليجيني، إذ 
كان يسافر هنا وهناك في سبيل تسوية األزمة اخلليجية وغيرها من النزاعات اإلقليمية، 
دون أن يضع تقدمه بالعمر في اعتباره الشخصي. وحتت قيادة سموه، قدمت الكويت 
باســتمرار املساعدات اإلنســانية لعدد كبير من الدول، واستضافت املؤمترات الدولية 
للمانحني لدعم سورية وإلعادة إعمار العراق وغيرهما الكثير. ولهذا السبب، منحته األمم 

املتحدة لقب «قائد العمل اإلنساني».
أولى ســمو األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد اهتماماً بالغاً للعالقات بني الصني 
والكويت، وزار الصني ٧ مرات في كل من عام ١٩٧٧، وعام ١٩٨٨، وشــهري أغســطس 
وديسمبر من عام ١٩٩٠، و٢٠٠٤ و٢٠٠٩ و٢٠١٨، ودفع تنمية العالقات الصينية- الكويتية 
بقوة في كل من هذه الزيارات، وخاصة الزيارة التي قام بها في عام ٢٠١٨، حيث أعلن سموه 
والرئيس شي جني بينغ معاً إقامة عالقات الشراكة االستراتيجية بني الصني والكويت، ما 
فتح فصال جديدا للعالقات بني البلدين. كما كان سموه يهتم كثيرا بالتعاون العملي بني 
البلديــن، وأصبحت الكويت خالل فترة توليه مقاليد احلكم، أول دولة في منطقة غربي 
آسيا وشمالي أفريقيا توقع وثائق التعاون مع الصني حتت إطار التشارك في بناء «احلزام 
والطريــق»، وارتفع حجم جتارة النفط اخلام بني البلدين من نحو مليون طن قبل أكثر 
من ١٠ ســنوات إلى ٢٧٫٥ مليون طن في يومنا هذا، وأســس البنك الصناعي والتجاري 
الصيني أول فرع للبنوك الصينية في الكويت، وأسست الهيئة العامة لالستثمار مكتبها 
الثاني عامليا في مدينة شــانغهاي الصينية، وفتحت شــركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
خطاً مباشــراً بني الكويت والصني، كما مت االتفاق بني البلدين على إنشاء املركز الثقافي 
الصيني في الكويــت، والذي يعد األول من نوعه في اخلليج. وباإلضافة إلى ذلك، وجه 
ســموه جنله األكبر الشيخ ناصر صباح األحمد بزيارة الصني مرات عديدة لبحث سبل 

تعميق التعاون وحتقيق املنفعة املتبادلة والكسب املشترك للبلدين.
كان لي شــرف مقابلة ســموه ٣ مرات، وما زلت أتذكر بوضوح حتى اليوم مشهد 
تسليم أوراق اعتمادي لسموه في قصر بيان في يناير ٢٠١٩. وبالرغم من مكانة سموه 
العالية كقائد للدولة، كانت مسيرة سموه الديبلوماسية املمتدة لـ ٤٠ سنة تعزز التقارب 
بيننا. وعندما اســتقبلني، بصفتي ســفيراً للصني، كان كرميا وودودا بشكل خاص، 
ويتحدث بطالقة وحيوية، ويســتذكر جتارب زياراته للصني بدقة، ويسلط الضوء على 
آرائه االستباقية حول كيفية دفع العالقات الصينية- الكويتية لتحقيق تنمية أكبر، األمر 
الــذي أعجبني إعجابا جّماً. كما كان ســموه دائما أول من يعرب عن مواســاته للقيادة 
الصينية كلما ضربت الصني بكوارث طبيعية، وخاصة في الوقت احلاســم الذي كانت 
الصــني تكافح فيه جائحة «كوفيد-١٩» عام ٢٠٢٠، ووجه ســموه على وجه اخلصوص 
مجلس الوزراء بالتبرع مبســتلزمات قيمتها ٣ ماليــني دوالر أميركي للصني. كل هذه 
األفعال تعبر عن مشاعر سموه الصادقة العميقة للشعب الصيني، التي تشكل تشجيعا 

عظيما له في مكافحة اجلائحة.
قد رحل العظيم، لكن روحه تبقى خالدة. وبهذه املناســبة، نحيي الذكرى من أعماق 
القلب بســمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد والراحل الشيخ ناصر صباح األحمد، 
مســتذكرين وشــاكرين على اهتمامهما بالعالقات الصينية- الكويتية وإسهاماتهما في 
تطويرها. نحن على يقني بأن أفضل الســبل لعزاء الرحيل هو التقدم نحو األمام اقتفاء 
بخطوات الراحل. وفي هذا السياق، نحن سعداء أن نرى الكويت، وحتت القيادة احلكيمة 
لسمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، تواصل احلفاظ 
على االستقرار والنمو، وحققت إجنازات ملحوظة في السيطرة على جائحة «كوفيد-١٩» 
ودفع تعافي االقتصاد وتعزيز الوحدة اخلليجية والعربية وتدعيم التعاون الدولي ملكافحة 

اجلائحة والقضية اإلنسانية.
يصادف العام احلالي الذكرى الســنوية الـ ٥٠ إلقامة العالقات الديبلوماســية بني 
الصني والكويت، ونستعد التخاذ هذه املناسبة كفرصة سانحة، الستذكار الغاية األصلية 
إلقامة العالقات الديبلوماسية وتوارث وتطوير الصداقة التقليدية بني الصني والكويت، 

وبناء عالقات شراكة استراتيجية أكثر متانة وشمولية، مبا يخدم البلدين والشعبني.

غادر العظيم.. وروحه تبقى

الزيارة األولى التي قام بها سمو األمير الراحل
 الشيخ صباح األحمد للصني عام ١٩٧٧ (كان وزيرا للخارجية)

السفير الصيني لي مينغ قانغ يسلم أوراق اعتماده
 لســمو األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد ويستمع إلى 

آراء سموه حول كيفية تطوير العالقات الصينية- الكويتية

سمو األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد في زيارته الـ ٧ 
للصني وهو يصافح الرئيس الصيني شي جني بينغ

السفير الصيني لي مينغ قانغ يحضر ديوانية قصر بيان

السفير الصيني لي مينغ قانغ يجتمع مع الراحل
الشيخ ناصر صباح األحمد

ال يعلم القــارئ الكرمي مدى معاناة 
الكاتب اليومي!

هو إنسان مثله مثلك له واجبات وعليه 
مسؤولياته، إضافة إلى أنه يقدم لك وجبة 
فكرية كل يوم، فالكاتب كالسمسار الذي 
يبيعك شقة أو يؤجرها لك بعد العرض!

هكذا أفهم «كاتب املقالة» اليومي هو 
في معاناة وضنك وتفكير حتى يجد فكرة 
ويحولها إلى مقالة حتمل فكرا ورأيا أو 

ُقل وجبة كاملة الدسم!
وهناك املسموح واملمنوع في قانون 
املرئي واملسموع وشتى أنواع احملاذير 

اخلاصة بالنشر!
يقول األديب والشاعر اللبناني جبران 

خليل جبران:
من نقَّب وبحث ثــم كتب فهو ُربع 
كاتب، ومــن رأى ووصف فهو نصف 
الناس شعوره  كاتب، ومن شعر وأبلغ 

فهو الكاتب كله.
قارئي الكرمي في كل مكان: إن رسالة 
الكاتب متجددة وهي ضمائرية ورسالية، 
فاملثقف احلقيقي هو من ال يجلس في برجه 
العاجي ينظر، بل ذاك الكاتب الذي يتابع 
الغالي  الثمن  املواطن وينقل همه ويدفع 
في سبيل عقيدته ومبدئه ودينه ووطنه.

املتشائم  للشاعر  أبيات  وقفت على 
دائما ابن الرومي، يقول:

لعمُرك ما السيُف سيف الكميِّ
الكاِتِب بأخــوَف مــن قلــم 

تأّملتَــُه إْن  شــاهٌد  لــُه 
ِه الغائِب ظهــرَت علــى ســرِّ

جانبَيْــه فــي  املنيــِة  أداُة 
الراهِب َفِمــْن مثِلــِه رهبــةُ 

ســناُن املنيّــِة فــي جانــٍب
ـِة فــي جانِب وســيُف املَِنيـَّ

ألــم تر في صدره كالســنان
وفي الرِّدِف كاملُْرَهِف القاضِب

تبقى احلقيقة التــي ال جدال فيها 
أن الكاتب يتأثر كثيــرا مبا حوله ألنه 

باختصار إنسان!

٭ ومضة: الكاتب يبقى إنسانا وهبه اهللا 
«قلما ســياال» فهناك من يحترم نفسه 
فال يبيع هذا املداد إال هللا عز وجل وفي 
سبيل دينه، وهناك من ينساق إلى من 
يدفع من شياطني اإلنس ويدخل جيبه 

املال احلرام!
قال الشاعر:

املــداد فإنه ال جتزعن مــن 
الكتّاب الرجال وحليــة  عطر 

نعم هناك من يُشــترى بفلوس 
معدودة وآخر ال يبيع مداده وقلمه 
بكل أمــوال الدنيا، وهنا الفارق بني 

االثنني!
شتان بني كاتب مثقل بهموم وطنه 
وآخر متعهر في استغالل وطنه، فاسد 
ومفســد في األرض، مطعمه ومشربه 

حرام في حرام!
لقد قالها نابليون: إنني أرهب صرير 

األقالم أكثر من دوي املدافع!

٭ آخر الــكالم: حتت حكم أعظم الرجال 
يظل القلم أقوى من الســيف وأحيانا 
ال يتعدى أن يكون قلما من الرصاص!

٭ زبدة احلچــي: ليس هناك كاتب كامل 
وهذه حقيقة كلنا بشر نصيب ونخطئ، 

يوم نوفق وأيام كثيرة ال نوفق!
تبقى احلقيقة واخلطوة الصحيحة، إذا 
الكاتب وثّق ما يكتبه من مقاالت وحولها 
إلى كتب أفادت القراء على املدى الطويل، 
الن الكتب تبقــى بينما املقاالت تضيع 

أدراج الرياح!
وتذكروا أن الكتاب بصمة كاتبه!

في اخلتام: أستودعكم اهللا، سأغيب 
عــن الكتابة فترة كي أرتاح قليال وأقرأ 
وأســتزيد ورمبا أعود مبقترح جديد 
للكتابــة، وإلى أن ألقاكــم هذه حتيتي 
وتقديــري لكم جميعا، وال نقول وداعا 
وإمنا إلى لقــاء قريب أرجو أال يطول.. 
شاكرا ومقدرا كل هذه املشاعر اجلميلة 

التي رافقت مقاالتي.

٭ تطبيق مسافر.. باألمس حجزنا للسائق 
في الهند التذكرة، أكثر من ٤٠٠ دينار 
ومصاريف مسحتني، يوصل املطار 
ال ما تسافر وين تطبيق «مسافر».. 
أيها القائمون علــى التطبيق أما آن 
األوان ملنع مثل هذه اإلجراءات غير 
املجدية، ومن يعوض املواطن عن كل 

هذه املصاريف؟

ومضات

يبقى «الكاتب» 
إنسانًا!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

السبيعي لـ «األنباء»: مهرجان «تعاونية 
الفنطاس» مستمر حتى ٣٠ اجلاري

محمد راتب

جلنــة  رئيــس  أعلــن 
املشتريات في جمعية الفنطاس 
التعاونية عويس الســبيعي 
في تصريح لـــ «األنباء» عن 
اســتمرار مهرجان ســبتمبر 
الــذي انطلــق أول مــن أمس 
حتى ٣٠ اجلاري بتخفيضات 
تصــل إلــى ٦٠٪ علــى أكثر 
من ٣٥٠ صنفا وســلعة، إلى 
جانب تشــكيلة من اخلضار 
والفواكه. وأشار السبيعي إلى 
أنه مت االستعداد والتحضير 
إلطالق املهرجان ليكون ملبيا 
لتطلعات املســاهمني وعموم 
املستهلكني، موضحا أنه جرى 
الغذائية  اختيــار األصنــاف 

عويس السبيعي

عادل  املرزوق: نهاية الغبار األحد املقبل..
 ورياح قوية تهب على ُعمان اجلمعة

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

أكد اخلبير الفلكــي عادل املرزوق أن 
منطقة شــبه اجلزيرة العربية من شرقها 
إلى غربها مازالت حتــت نطاق كبير من 
الضغط املنخفض الذي تبلغ قوته من (١٠٠٤ 
- ١٠١٠) مليبار ويستمر حتى األحد املقبل. 
وأضاف: هذا املنخفض يعتبر ضعيفا نسبيا 
ولذلك من املتوقع أن تنخفض سرعة الرياح 
الشمالية الغربية في هذه الليلة وتكون هادئة، 
ســرعتها من (١٠ ـ ١٥) كم/ ساعة وتنعدم 
تقريبا فرصة هبوب الغبار ويصبح اجلو 
بصورة عامة صحوا خفيف الرياح وكذلك 

تقل نسبة الرطوبة في اجلو (١٤٪) ويزيد 
مــدى الرؤية إلى أكثر من (١٠) كم. كما أن 
احلرارة تكون بني (٣٨ـ  ٤١) وهي نســبيا 
تقريبا أدنى من املعدل العام بقليل والذي 
هو في حدود (٤٢) درجة مئوية. وأشار إلى 
أنه من املتوقع أن تضرب رياح قوية منطقة 
بحر العرب وسلطنة عمان مساء اجلمعة 
وتتوغل في داخل شــبه اجلزيرة العربية 
وتؤدي إلى حالة من عدم االســتقرار في 
وسط سواحل البحر األحمر اجلنوبية في 

اململكة العربية السعودية.

«البيئة» تطلق خطة االستهالك واإلنتاج املستدامني
دارين العلي

تعمل الهيئة العامة للبيئة حاليا على وضع 
خطة لالستهالك واإلنتاج املستدامني في البالد 
في مختلف املجاالت االستهالكية سواء الغذائية 
او غيرها. هذا، ومن املقرر ان ينطلق املشروع 
بالتعاون مع مكتب غرب آســيا لألمم املتحدة 
عبر ورشة عمل متخصصة إلطالق اخلطة التي 

تتضمن عددا من البنــود التي تخدم احلفاظ 
على استدامة املوارد في البالد.

ويهدف املشروع الى احلفاظ على االستدامة 
في االستهالك واالنتاج سواء فيما يتعلق بالطاقة 
او املواد الغذائية وتعزيز استخدامات الطاقات 
البديلة وتعزيز سبل االنتاج الزراعي والصناعي 
ضمن اســتراتيجية تأخذ احلفاظ على البيئة 

كأحد اهم البنود في حتقيق االستدامة.

واالســتهالكية مــن األكثــر 
طلبا واستهالكا. وذكر انه مت 
التواصل مع كبرى الشركات 
الغذائيــة  املــواد  لتوفيــر 
واألساســية واالســتهالكية 

بتخفيضات متفاوتة.

احملري واحلمضان إلقامة مدينة ذكية للمعلومات
قــدم نائــب رئيس 
املجلس البلدي عبداهللا 
احملري وعضو املجلس 
مشعل اخلمضان اقتراحا 
بتخصيص موقع إلقامة 
مدينة ذكية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. 
وقال احملري واحلمضان 
فــي اقتراحهمــا: نظرا 
ملــا يشــهده العالم من 
التحــول اإللكترونــي 
والرقمــي ومــع كثــرة 

املشاريع التكنولوجية املميزة بالكويت، وحرصا 
منا على دفع عجلة النمو االقتصادي والتنموي، 
ولتوطني وجذب الشركات العاملية، فإننا نقترح 

مشعل احلمضانعبداهللا احملري

تخصيص موقع إلقامة مدينه ذكية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصــاالت تكون مجهزة بالبنية 
التحتية املتكاملة الالزمة إلقامة مثل هذه املدن.
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أحمد الصباح: الراحل طالل بن عبدالعزيز أثرى البحث 
العلمي من أجل حياة أفضل لإلنسان العربي

القاهرة ـ هناء السيد

ثّمن املستشار االقتصادي 
في إدارة العمليات بالصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية الشــيخ أحمد علي 
الصباح دور رئيس املجلس 
العربي للطفولــة والتنمية 
صاحب السمو امللكي األمير 
عبدالعزيــز بــن طــالل بن 
عبدالعزيــز، لدعمه لقضايا 
الطفولة وســيره على نهج 
املغفور لــه الراحل صاحب 
الســمو امللكــي األمير طالل 
بن عبدالعزيز (رحمه اهللا) 
في إثراء البحث العلمي من 
أجــل حياة أفضل لإلنســان 
فــي الوطن العربــي وكذلك 
إعادة بناء منظومة التعليم، 
والتركيز على تعليم األطفال 
املهــارات الرقميــة ملواكبــة 

التطور الرقمي.
جاء ذلك خالل مشــاركه 
الشــيخ أحمد علي الصباح 
افتتاح االحتفالية التي نظمها 
العربــي للطفولة  املجلــس 
والتنمية بالقاهرة لتســليم 
جوائــز الفائزين في الدورة 
الثانية من أعمال جائزة امللك 
عبدالعزيز للبحوث العلمية 
في قضايا الطفولة والتنمية 
والتي خصصت موضوعها 
حول «متكني الطفل العربي 
في عصر الثورة الصناعية 

الرابعة.
وكان رئيــس املجلــس 
العربي للطفولــة والتنمية 
صاحب السمو امللكي األمير 
عبدالعزيــز بــن طــالل بن 

لتنشئة الطفل العربي.
وأشار ســموه في كلمته 
إلى أن املميز في هذه الدورة 
من اجلائــزة إنها خصصت 
للبحــوث التطبيقية والتي 
توصل الباحثون من خاللها 
إلى تطبيقات علمية وعملية 
لألطفــال مــن ذوي اإلعاقة، 
وإذا ما متت االستفادة منها 
سنكون بذلك قد حققنا الهدف 
املرجــو مــن هــذه اجلائزة 
فــي أن تكون دومــا خلدمة 
وتطور املجتمع اإلنســاني. 
لذا ندعو اليوم كل املؤسسات 
والعلميــة  التكنولوجيــة 
إلــى  الكبــرى  والشــركات 
االســتفادة من هذه األبحاث 
وتطبيقهــا  وتطويرهــا 
واتاحتها على نطاق واسع، 

ودعم الباحثني.
األميــر  ســمو  وختــم 
عبدالعزيز بن طالل كلمته بأن 
املنطقة العربية حتتاج إلى 
املزيد من البحث والتطبيق 

في مجاالت هذه الثورة، مع 
السعي نحو دعم رأس املال 
البشــري، وتطويــر البنية 
التكنولوجية، وعقد الشراكات 
والتحالفات، مؤكدا ســموه 
على استكمال املجلس عمله 
العربي  الطفــل  نحو متكني 
في عصر الثورة الصناعية 

الرابعة حتى العام ٢٠٢٥.
يذكــر أن االحتفاليــة قد 
تضمنت إلى جانب تســليم 
اجلوائز للفائزين، كلمة من  
تيد شــيبان املدير اإلقليمي 
لليونيسف عن منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، ود. 
يسري اجلمل وزير التربية 
والتعليم املصري األســبق 
ورئيــس اللجنــة العلميــة 
للجائزة، وحوار مفتوح مع 
نخبة من املفكرين واخلبراء 
حــول موضوع «التنشــئة 
ومتكني الطفل العربي في عالم 
الثورة الصناعية الرابعة وما 

بعد كورونا».

شارك في تكرمي الفائزين بجائزة امللك عبدالعزيز للبحوث العلمية

سمو األمير عبدالعزيز بن طالل وعدد من املكرمني

سمو األمير عبدالعزيز بن طالل والزميلة هناء السيد الشيخ أحمد علي الصباح مع سمو األمير عبدالعزيز بن طالل

عبدالعزيــز قــد أعلن خالل 
االحتفاليــة عــن موضــوع 
الدورة الثالثــة من «جائزة 
امللــك عبدالعزيــز للبحوث 
العلمية حول قضايا الطفولة 
والتنمية»، وهو«التعليم في 

عالم ما بعد كورونا». 
وأضــاف ســموه خــالل 
كلمتــه أن تلــك اجلائــزة 
تبناهــا املجلس منــذ العام 
٢٠١٧ على يد الراحل صاحب 
الســمو امللكــي األمير طالل 
بــن عبدالعزيز رحمه اهللا.. 
حتت شــعار «إثراء البحث 
العلمي من أجل حياة أفضل 
لإلنسان في الوطن العربي»، 
فالبحث العلمي الذي نسعى 
إلى تشجيعه من خالل هذه 
اجلائــزة يتنــاول قضايــا 
الطفولة والتنمية ويسهم في 
إنتاج املعرفة لتشــكل تيارا 
فكريا تربويا مستنيرا، يعمل 
على بناء سياســات داعمة، 
وبيئــات متكينيــة حاضنة 

موضي احلمود رئيسًا للمجلس التأسيسي 
جلامعة عبداهللا السالم

قبول ٢٦١ طالبًا غير كويتي في جامعة الكويت

افتتاح مدرستني في مدينة صباح األحمد السكنية قريبًا

أعلن القائــم بأعمال عميــد القبول 
والتســجيل بجامعة الكويت د.مشعل 
الغربللي أنه قد مت قبول ٢٦١ طالبا وطالبة 
في كليــات اجلامعة من غير الكويتيني 
خريجي املرحلــة الثانوية من مختلف 
اجلنسيات والذين يسمح لهم بااللتحاق 

باجلامعة ضمن الفئات احملددة لهم.
ويشــمل هذا العــدد أبنــاء وأزواج 

أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة، 
وأبناء وأزواج كل من (الهيئة األكادميية 
املساندة، مدرسي اللغات، أبناء العاملني 
باجلامعة)، أبناء وأزواج الديبلوماسيني، 
منــح وزيــر التعليــم العالــي، الطلبة 
املقيمني بصورة غير قانونية وليسوا 
من أبناء الكويتيات، أزواج الكويتيني، 
أبناء الشــهداء، منح الطلبة املتفوقني، 

مواطني دول مجلس التعاون املقيمني 
في الكويت.

وسيكون اعتماد القبول On-line من 
خــالل الدخول على موقع نظام القبول 
HYPERLINK «http://) اإللكترونــي 
portal.ku.edu.kw/admission»http://
portal.ku.edu.kw/admission)، وسداد 

الرسوم (١٠) دنانير.

عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وكيــل وزارة التربية د.علي 
اليعقــوب قراريــن يقضيــان بافتتاح 
مدرســتني لطلبة التربيــة اخلاصة في 
مدينة صبــاح األحمد الســكنية خالل 

الفصل الدراسي الثاني.
وذكــر اليعقــوب فــي القرارين أنه 
 (E ٢) املدرســة الكائنة ضمــن القطاع
باملدينة ســيتم تسميتها باسم مدرسة 
اإلرادة للتربيــة اخلاصة - بنني، كذلك 
تسمية املدرسة الكائنة في مدينة صباح 
األحمد السكنية ضمن القطاع (D٥) باسم 
مدرسة التحدي للتربية اخلاصة بنات، 
ونقل تبعية إدارتهما واإلشراف عليهما 
إلدارة مدارس التربية اخلاصة وتفتتحان 
اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني 

من العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتتولى 
إدارة مدارس التربية اخلاصة مسؤولية 
الكــوادر  اإلشــراف عليهمــا وتوفيــر 
التعليميــة واإلداريــة وكل التجهيزات 
الفنية واألثــاث بالتنســيق مع جهات 
االختصاص. على أن يســرى القراران 
اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني 
للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وعلى جهات 

االختصاص العلم والعمل مبوجبه.
من جهة اخرى، طالبت وزارة التربية 
املناطق التعليمية بتزويد إدارة التنسيق 
واملتابعة ببيانات املعلمني الواصلة إلى 
املناطق التعليمية مباشــرة من ديوان 
اخلدمة املدنية. جاء ذلك في كتاب وجهه 
وكيل التعليم العام أســامة الســلطان 
للمناطــق التعليمية وتلقــت «األنباء» 
نسخة منه، وجاء فيه: إنه نظرا جلهود 

قطاع التعليم العام واالستعدادات للعام 
الدراسي اجلديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، ولشروع 
ديوان اخلدمة املدنية في حتويل الكوادر 
التعليمية (الكويتيني) مخرجات الكليات 
التربوية احلديثة إلى املناطق التعليمية 
مباشــرة. وحرصا على رصد ومتابعة 
حجم املدخالت على مكونات املشــغول 
الفعلــي للكــوادر التعليميــة وتفعيال 
لإلجراءات املتبعة في هذا الشأن يرجى 
اإليعاز ملن يلــزم نحو االلتزام بتزويد 
إدارة التنســيق ومتابعة التعليم العام 
- قسم املتابعة الفنية ببيانات الكوادر 
التعليمية الذين مت استقبالهم في املناطق 
التعليمية مباشرة من قبل ديوان اخلدمة 
املدنية حسب النموذج املعتمد، آملني أن 
تصل هذه البيانات متكاملة مع نهاية كل 

شهر وذلك لألهمية القصوى.

ثامر السليم

عقد مجلــس اجلامعات 
احلكومية اجتماعه السادس 
برئاسة وزير النفط ووزير 
التعليــم العالــي د.محمــد 

الفارس مساء أمس األول.
وعقــب االجتماع صرح 
األمني العام ملجلس اجلامعات 
احلكومية د.مثنى الرفاعي 
بــأن املجلــس اســتعرض 
البنود املدرجة على جدول 
األعمــال، حيــث اطلع على 
املرســوم رقم (١٨٢) لسنة 
٢٠٢١ بشأن تشكيل مجلس 
التأسيسي جلامعة  اإلدارة 
عبداهللا السالم، مضيفا أن 
املجلس رحــب بقرار وزير 
التعليــم العالي رقم (٢٣١) 
لســنة ٢٠٢١ بشــأن تعيني 
أ.د موضي احلمود رئيســا 
ملجلس اإلدارة التأسيســي 
جلامعــة عبداهللا الســالم، 
وتعيني د.عادل احلسينان 
اإلدارة  ملجلــس  أمينــا 
التأسيسي جلامعة عبداهللا 

السالم.

الســالم  جامعــة عبــداهللا 
التأسيسي وفقا للمادة (٤٠) 
من قانون ٧٦ لسنة ٢٠١٩، كما 
اعتمد املجلس قرار مجلس 
اجلامعة بشأن قبول الطلبة 
املتقدمني بطلــب االلتحاق 
بجامعة الكويت املستوفني 
لشــروط القبــول املعتمدة 
للفصل الدراســي األول من 
العام اجلامعي (٢٠٢٢/٢٠٢١) 

من فئة غير الكويتيني.
وأضاف األمني العام إنه 
متت مناقشة مذكرة تشكيل 

جلنة لدراسة وإعداد اقتراح 
العامــة  بشــأن السياســة 
للتعليم اجلامعي والبحث 
العلمــي، كما اطلع املجلس 
فــي اجتماعــه علــى كتاب 
جامعة الكويت بشأن التقرير 
النهائي لفريق عمل تطبيق 
أحكام املادة (٤٢) من قانون 
٧٦ لســنة ٢٠١٩ فــي شــأن 
اللوائح املطلوب اعتمادها من 
مجلس اجلامعات احلكومية 
والتي ال تتعارض مع أحكام 

القانون.

مجلس اجلامعات احلكومية اعتمد مشروع ميزانية اجلامعة للسنة املالية (٢٠٢٣/٢٠٢٢)

«التربية» تطالب املناطق التعليمية ببيانات املعلمني احملولة إليها من «الديوان»

د. محمد الفارس مترئسا اجتماع مجلس اجلامعات احلكومية

وأشــار الرفاعي إلى أن 
املجلس اعتمد خالل اجتماعه 
قرار مجلس اجلامعة بشأن 
مشــروع ميزانية اجلامعة 
للسنة املالية (٢٠٢٣/٢٠٢٢)، 
وأحال املجلس طلب مجلس 
اجلامعة بشأن اإلبقاء على 
مركز علــوم البحار مبوقع 
العلوم  الفنطاس، ومركــز 
الطبيــة مبوقــع اجلابرية 
حلني انتقال جامعة الكويت 
إلــى مدينة صباح الســالم 
اجلامعية إلى مجلس إدارة 

«اجلامعة األمريكية» نظمت لقاًء افتراضيًا ملوظفيها

تعاون كويتي- بريطاني في «جودة التعليم العالي»

عقدت اجلامعة األمريكية 
فــي الكويــت «AUK» لقــاء 
تنويريا افتراضيا للموظفني 
اجلدد والعائديــن وأعضاء 
التدريس اســتعدادا  هيئــة 
املقبــل  الدراســي  للفصــل 
خلريف ٢٠٢١. ورحبت رئيسة 
اجلامعة األمريكية في الكويت 
د.روضة عواد بعودة أعضاء 
هيئــة التدريــس إلى احلرم 
اجلامعــي، حيــث أشــادت 
مبرونة اإلدارة وأعضاء هيئة 
التدريــس منذ بداية الوباء، 
ناعيــة املؤســس والرئيس 
السابق للجامعة األمريكية في 
الكويت د.شفيق الغبرا، قائلة: 
لقد كان شخصية كاريزمية 
ودائم التواصل ولديه العديد 
من األفــكار ولم يكن يخجل 

ثامر السليم

الوطنــي  وقــع اجلهــاز 
لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعليم مذكرة تفاهم 
مــع هيئــة ضمــان اجلودة 
للتعليم العالــي في اململكة 
املتحــدة أمــس عبــر تقنية 
االتصال املرئي، حيث تأتي 
االتفاقيــة ضمــن التعــاون 

االستراتيجي بني البلدين.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمــان جودة 
العدواني  التعليــم د.حمــد 
إن توقيــع اتفاقيــة التفاهم 
مــع هيئــة ضمــان اجلودة 
باململكة املتحدة «QAA»، يأتي 

اجلامعة األمريكية في الكويت 
أن تكون مختلفة وأصبحت 
كذلك، لذا بــدال من أن نتبع 
كنا نقود وأعتقد أنه إلى حد 
كبير هذا ما نواصل القيام به.

وناقشت رئيسة اجلامعة 

املتعلقة باملعايير املتبعة في 
تقييم التعليم العالي في كال 
البلدين، وتبادل املعلومات 
املهنيــة  وتقــدمي املشــورة 
بكل األنشــطة، واالستعانة 

التي مت  التطورات املختلفة 
تنفيذها على البنية التحتية 
للجامعــة  التكنولوجيــة 
اإلســتراتيجية  واخلطــط 
لتعزيــز مهمــة املؤسســة 
نحو توفير بيئــة تعليمية 
اســتثنائية للطــالب وكان 
من بني تلك اخلطط جلسات 
تدريب أعضاء هيئة التدريس 
التي استضافها مركز التميز 
التعليمي في اجلامعة، حيث 
قدم املركز ورش عمل متعددة 
لتعزيز ممارسات التدريس 
لدى أعضاء هيئة التدريس 
التربوية  لدمــج األســاليب 
األكثر فاعلية لتشجيع جتربة 
تعليميــة مفيــدة متبادلــة 
بني أعضــاء هيئة التدريس 

والطالب.

باملتخصصني لتعزيز البعد 
الدولي لعمليات املراجعة.

ولفت العدوانــي الى أن 
مذكــرة التفاهم تهــدف إلى 
حتقيــق تعــاون ملمــوس 
لتوفير الدعم من قبل هيئة 
ضمان اجلودة للتعليم العالي 
فــي اململكــة املتحــدة لبناء 
قدرات املوظفني وفق معايير 
الدعــم  اجلهــاز، وحتقيــق 
لعمليــات االعتمــاد احمللية 
من خالل توفيــر املراجعني 
املعتمدين لدى هيئة ضمان 
اجلــودة «QAA»، وتطويــر 
املعاييــر واملوضوعات ذات 
الصلــة بعمليــات االعتماد 
وغيرها من املشاريع املتفق 

عليها.

العدواني: وّقعنا مذكرة تفاهم مع هيئة ضمان اجلودة البريطانية لتبادل اخلبرات

د.روضة عواد متحدثة

جانب من املشاركني في توقيع مذكرة التفاهم عبر «زووم»

مــن مشــاركتها واختبارها 
وتنفيذها، يحــب بطبيعته 
إشراك كل شخص مما خلق 
«ضجة» مؤسسية أصبحت 
معدية، بالنسبة له ولآلخرين 
الذين عملــوا معه كان على 

انطالقا من العالقات املميزة 
بــني الطرفني، حيــث جاءت 
لتعزيــز فهم نهــج اجلهتني 
لضمان جودة التعليم العالي، 
واألنظمة ذات الصلة واملسائل 
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 «أسباير زون» نّظم «أبجديات لغة 
اإلشارة» لتنمية مهارات األطفال

ندى أبونصر

أكدت صاحبة فكرة مركز «أســباير زون» التثقيفي الترفيهي 
لألطفال طيبة الرويح انه مت تنظيم ورشة لألطفال بعنوان «أبجديات 
لغة اإلشــارة» ضمن برنامج «حجرة.. ورقــة.. مقص»، وتهدف 
الى تعليم األطفال لغة جديدة لتعويدهم املشــاركة في املسؤولية 
االجتماعية وتعزيز قدراتهم على التواصل مع جميع فئات املجتمع 
وخاصة إخوانهم الصم ومعرفة كيفية مساعدتهم. وأضافت الرويح 
خالل الورشة التي أقيمت بالتعاون مع جمعية القادسية التعاونية 
ان باب التسجيل مفتوح جلميع األطفال من عمر ٨ حتى ١٥ عاما.

من جانبها، قالت مترجمة لغة اإلشــارة وعضو فريق الطيبني 
التراثي مرمي الرويح: ســعيدة جدا باملشــاركة مع نادي «اسباير 
زون» التثقيفي في هذه الورشة ودوري تعليم األطفال لغة اإلشارة 
واجلسد وتزامن اإلشارة مع التعابير ونطق الشفاه الصحيح، ومن 

الضروري جدا للجميع ان يتقنوا هذه اللغة للتواصل مع الصم.
وذكرت مرمي الرويح انها فوجئت بأن األطفال لديهم شــغف 
وإقبال كبير على التعلم، متمنية من أولياء األمور تشجيع أطفالهم 
على املشــاركة في جميع األنشــطة املجتمعية التي تنمي الثقافة 

واملعرفة لديهم.

طيبة الرويح ومرمي الرويح مع األطفال املشاركني في الورشة (متني غوزال)
ملشاهدة الڤيديو

«عمومية التمييز» تعيد تنظيم اختصاص الدوائر القضائية من ٣ أكتوبر

توزيع العمل بدوائر محكمة التمييز خالل العام القضائي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢
تشكيل دوائر احملكمة على النحو التالي:

أوال: الدوائر اجلزائية ـ  الدائرة اجلزائية األولى:

املستشار أحمد مساعد عبداحملسن العجيل 
- رئيس احملكمة

املستشار سلطان نوح سلطان بورسلي - 
وكيل احملكمة

املستشار محمد رضوان متولي أحمد
املستشار جمال محمد حسني محمد حليس

املستشار إيهاب علي قطب خليف
املستشار أحمد محمد أحمد رضوان احلداد
املستشــار محمد عبدالهادي محمود جاد 

(بعد استكمال واليته)
املستشار أمين محمد عباس أبوعلم (بعد 

استكمال واليته)
عضو املكتب الفني القاضي مفرح عبدالواحد

إشراف املستشار إيهاب احللواني
وتعقد جلســاتها يومي األحد واالثنني من 

كل أسبوع.
الدائرة اجلزائية الثانية

املستشار عبداهللا جاسم محمد العبداهللا - 
وكيل احملكمة

املستشار عطية احمد عطية محمد
املستشار هاني محمد صبحي سيد

املستشار خالد محمد احمد القضابي
املستشار عبدالباسط سالم حسن سالم

املستشار عالء الدين كمال احمد صالح (بعد 
استكمال واليته)

املستشار عبدالنبي عز الرجال عبدالفتاح 
منصور (بعد استكمال واليته)

املستشار ياســر جميل عبدالعليم محمد 
احمد (بعد استكمال واليته)

املستشــار محسن محمود محمد البكري 
(بعد استكمال واليته)

عضو املكتب الفني القاضي مفرح عبدالواحد
إشراف املستشار إيهاب احللواني

وتعقد جلســاتها يومي األحد واالثنني من 
كل أسبوع.

الدائرة اجلزائية الثالثة

املستشــار صالح خليفة جاسم املريشد - 
وكيل احملكمة

املستشار يحيى عبداحلميد متولي منصور
املستشار طارق علي علي فهمي سليم
املستشار محمود محمد كامل خضر
املستشار محمد طاهر محمود حسن

املستشار عصام محمد احمد عبدالرحمن 
(بعد استكمال واليته)

املستشــار إيهاب ســعيد أحمد البنا (بعد 
استكمال واليته)

عضو املكتب الفني القاضي مفرح عبدالواحد
إشراف املستشار إيهاب احللواني

وتعقد جلساتها يومي األربعاء واخلميس 
من كل أسبوع.

ثانيا: الدوائر اإلدارية

الدائرة اإلدارية األولى:
املستشار محمد السيد يوسف الرفاعي - 

وكيل احملكمة
املستشار سعد أنور زغلول احلمادي

املستشار ناصر رضا عبدالرازق
املستشار عبدالعزيز السيد علي عبدالوهاب

املستشار احمد محمد إبراهيم غنيم
املستشار مجدي صالح يوسف اجلارحي
عضو املكتب الفني املستشار أحمد مكي

إشراف املستشار إيهاب احللواني
وتعقد جلساتها يومي الثالثاء واألربعاء من 

كل أسبوع.
الدائرة اإلدارية الثانية وطلبات رجال القضاء

املستشار د.جمال مبارك العنيزي - وكيل 
احملكمة

املستشار د.رضا محمد عثمان دسوقي
املستشار محمد علي فكري حسن

املستشار عبداجلواد عبدالغني مصطفى
املستشار عبدالنبي علي محمود زاهر

املستشار إيهاب عاشور الشهاوي عبدالعاطي
عضو املكتب الفني املستشار أحمد مكي

إشراف املستشار إيهاب احللواني
وتعقد جلساتها يومي االثنني والثالثاء من 

كل أسبوع.
الدائرة اإلدارية الثالثة

املستشــار د.عادل ماجد بورسلي - نائب 
رئيس احملكمة

املستشار احمد وجدي عبدالفتاح احمد
املستشار ابراهيم مصري محمد مغيب

املستشار هشام السيد سليمان عزب
املستشار ناصر محمد عبداملوجود محمد

املستشار محمد محمد السعيد محمد
املستشار عاطف سعدي محمد علي

عضو املكتب الفني املستشار أحمد مكي
إشراف املستشار إيهاب احللواني

وتعقد جلساتها يومي الثالثاء واألربعاء من 
كل أسبوع.

ثالثا: الدوائر املدنية والعمالية

الدائرة املدنية والعمالية األولى:
١ـ  املستشار فؤاد خالد موسى الزويد (وكيل 

احملكمة).
٢ـ  املستشار جمال مصطفى محمد حسن 

سالم.
٣ ـ املستشار خلف محمد سالم غيضان.
٤ـ  املستشار يحيى عبداللطيف أحمد موميه.
٥ ـ املستشــار مصطفــى محمد محمد 

عبدالعليم.
٭ عضــو املكتب الفني املستشــار وائل 

احلسمني.
٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي.

وتعقد جلســاتها يومي األحد واالثنني من 
كل أسبوع.

الدائرة املدنية والعمالية الثانية

١ ـ املستشــار عادل عبداهللا علي العيسى 
(وكيل احملكمة).

٢ـ  املستشار رضا إبراهيم الصغير إبراهيم.
٣ ـ املستشار علي محمد فؤاد شرباش.

٤ـ  املستشار حازم محمد شوقي أبو اليزيد 
محمد.

٥ـ  املستشار عبداحلميد محمود الشربيني.

٭ عضو املكتب الفني املستشار عمرو كرمي.
٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي.

وتعقد جلســاتها يومي االحد واالثنني من 
كل أسبوع.

الدائرة املدنية والعمالية الثالثة

١ـ  املستشار مشعل أحمد عبداهللا اجلويري 
(وكيل احملكمة).

٢ـ  املستشار جمال سعد الدسوقي شلبي.

٣ـ  املستشار مصطفى ثابت حسني عبدالعال.

٤ـ  املستشار صالح عبدالعظيم محمد بدران.

٥ـ  املستشار فوزي السعودي حمدان حسن.

٭ عضو املكتب الفني املستشار عمرو كرمي.
٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي.

وتعقد جلساتها يوم الثالثاء واألربعاء من 
كل أسبوع.

الدائرة املدنية والعمالية الرابعة

١ـ  املستشــار خالد مبارك الوهيب (وكيل 
احملكمة).

٢ـ  املستشار د. عبيد مجول عبيد العجمي 
(وكيل احملكمة).

٣ ـ املستشــار محمــود محمد ســعيد 
عبداللطيف.

٤ ـ املستشار عبداملقصود أحمد عطية.
٥ـ  املستشار شحاتة إبراهيم شحاتة سالم.
٦ ـ املستشار جاد محمد عبداملجيد مبارك 

(بعد استكمال واليته).
٭ عضو املكتب الفني املستشار عمرو كرمي.

٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي.
وتعقد جلســاتها يومي االحد واالثنني من 

كل اسبوع.
الدائرة العمالية اخلامسة

١ ـ املستشار صالح رشــيد سالم رشيد 
الرقدان (وكيل احملكمة).

٢ ـ املستشار عبداهللا عيد حسن ابراهيم.
٣ ـ املستشار وائل كمال السيد داود.

٤ـ  املستشار عدلي فوزي محمود مرزوق.
٥ ـ املستشار مصطفى عبداللطيف محمد 

مصطفى.
٭ عضو املكتب الفني املستشار عمرو كرمي.

٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي.
وتعقد جلساتها يومي األربعاء واخلميس 

من كل أسبوع.
خامسًا: الدوائر التجارية

الدائرة التجارية األولى:
١ـ  املستشــار أنور علي سلطان بورسلي 

(وكيل احملكمة).
٢ ـ املستشــار حسني توفيق عبداحملسن 

سرحان.
٣ـ  املستشار أحمد عبداحليمد محمد البدوي.

٤ـ  املستشار أحمد صالح الدين عبدالسالم 
حسنني.

٥ـ  املستشار أحمد محمد عبداحلليم حسني.
٭ عضــو املكتب الفني املستشــار وائل 

احلسمني.
٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي.

وتعقد جلساتها يومي الثالثاء واألربعاء من 
كل أسبوع.

الدائرة التجارية الثانية

١ ـ املستشار يونس محمد يونس الياسني 
(وكيل احملكمة).

٢ ـ املستشــار عادل علي جاسم البحوه 
(وكيل احملكمة).

٣ـ  املستشار طارق السعيد التميمي سويدان.
٤ ـ املستشار أسامة جعفر محمد السيد.
٥ ـ املستشار حسام عبدالعاطي سرحان.

٭ عضــو املكتب الفني املستشــار وائل 
احلسمني.

٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي.
وتعقد جلســاتها يومي االحد واالثنني من 

كل أسبوع.
الدائرة التجارية الثالثة

١ـ  املستشار يوسف عبداهللا جمعة العمران 
(وكيل احملكمة).

٢ـ  املستشار عبدالرحمن أحمد حامد مطاوع.

٣ـ  املستشار محمد حسن منصور العبادي.

٤ـ  املستشار أحمد محمود صديق املنشاوي.
٥ ـ املستشــار حمادة حمده عبداحلفيظ 

إبراهيم.
٭ عضــو املكتب الفني املستشــار وائل 

احلسمني.
٭ اشراف املستشار مجدي املسلمي.

وتعقد جلساتها يومي االثنني والثالثاء من 
كل أسبوع.

الدائرة التجارية الرابعة

١ـ  املستشار خالد صالح عبدالعزيز املزيني 
(وكيل احملكمة).

٢ ـ املستشار خالد مصطفى السعدوني.
٣ ـ املستشار محمود محمد قطب سعيد.

٤ ـ املستشــار محمد سراج الدين محمد 
السكري (بعد استكمال واليته).

٥ـ  املستشار أحمد فاروق عبدالرحمن سيد 
احمد (بعد استكمال واليته).

٭ عضــو املكتب الفنــي القاضي إيهاب 
الضويني.

٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي.
وتعقد جلسـاتـهـــا يـومـــي االربـعـاء 

واخلميس من كل أسبوع.
الدائرة التجارية اخلامسة

١ـ  املستشــار عصام محمد راشــد حمد 
السداني (وكيل احملكمة)

٢ـ  املستشار أحمد إلياس يوسف منصور
٣ـ  املستشار زياد مصطفى بشير إبراهيم
٤ـ  املستشار أمين يحيى عبداللطيف الرفاعي

٥ ـ املستشار محمد عبداملنعم اخلالوي
٭ عضــو املكتب الفنــي القاضي إيهاب 

الضويني

٭ إشراف املستشار مجدي املسلم
وتعقد جلساتها يومي الثالثاء واألربعاء من 

كل أسبوع.
الدائرة التجارية السادسة

١ـ  املستشار عبدالهادي فهد اجلفني (وكيل 
احملكمة)

٢ ـ املستشار زياد محمد أحمد غازي
٣ـ  املستشار أشرف أبوالعز محمد أبوالعز

٤ ـ املستشار هاشم توفيق هاشم
٥ـ  املستشار د.عاصم رمضان مرسي يونس

٦ـ  املستشار مراد عبدالصبور عبدالرحيم 
زناتي (بعد استكمال واليته)

٭ عضــو املكتب الفنــي القاضي إيهاب 
الضويني

٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي
وتعقد جلساتها يومي االثنني والثالثاء من 

كل أسبوع.
الدائرة التجارية السابعة

١ ـ املستشار محمد عبداهللا الونيان (وكيل 
احملكمة)

٢ ـ املستشار د.خالد أحمد عبداحلميد
٣ ـ املستشار وائل إبراهيم احلسمني

٤ ـ املستشار شهاوي إسماعيل عبدربه
٥ـ  املستشار محمود حسن عبداهللا التركاوي

٭ عضــو املكتب الفنــي القاضي إيهاب 
الضويني

٭ إشراف املستشار مجدي املسلمي
وتعقد جلساتها يومي االثنني والثالثاء من 

كل أسبوع.
دائرة محكمة األسرة وطعون األحوال الشخصية

١ ـ املستشار إسحاق حسني ملك إبراهيم 
الكندري (وكيل احملكمة)

٢ـ  املستشار عدنان عبدالرحمن الطبطبائي 
(وكيل احملكمة)

٣ـ  املستشــار محمد أحمد السيد عبداهللا 
الرفاعي (وكيل احملكمة)

٤ ـ املستشار حازم املهندس سيد قنديل
٥ـ  املستشار محمد خالد عطية زين الدين
٦ ـ املستشــار طه أحمد محمد عبدالعليم 

(بعد استكمال واليته)
٭ عضو املكتب الفني املستشار عمرو كرمي

٭ إشراف املستشار إيهاب احللواني
وتعقد جلساتها يومي األربعاء واخلميس 

من كل أسبوع.

عبدالكرمي أحمد

عقدت اجلمعية العمومية 
فــي محكمــة التمييــز أمس 
اجتماعها برئاســة رئيسها 
العجيــل  املستشــار أحمــد 
لتوزيع العمــل في دوائرها 
القضائــي  العــام  خــالل 
٢٠٢٢/٢٠٢١. وانتهى االجتماع 
بتشــكيل دوائــر احملكمــة، 
وبإصدار عدة قــرارات منها 
املوافقة على ترتيب وتأليف 
الدوائر واختصاصاتها وعدد 
جلساتها ومواعيد انعقادها.
وعهــدت اجلمعيــة إلــى 
الدائــرة اإلداريــة األولــى، 
االختصــاص بنظر الطعون 
اخلاصة بالعقود ومنازعات 
األفراد والهيئات العامة وما 
يحال إليها من رئيس احملكمة 
عدا ما أسند للدائرة اإلدارية 

الثالثة.

وإدارة الفتــوى والتشــريع 
واإلدارة العامــة للتحقيقات 
واإلدارة القانونيــة لبلديــة 
الكويت، والطعون املرفوعة 
من أو على املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية بشأن 
املعاشات التقاعدية، وطعون 
املوظفني التي تنظم شؤون 
توظفهــم قوانــني ولوائــح 
خاصــة عــدا طلبــات رجال 
القضاء، وما يحال إليها من 

رئيس احملكمة.
الفنــي  املكتــب  وكلفــت 
بإحالة الطعون املقيدة أمام 
الدائرة املدنية األولى والتي 
اختصــت بنظرهــا الدائــرة 
اإلدارية الثالثة، وكلفت إدارة 
الكتاب بحصر تلك الطعون 
وإخطار اخلصوم باإلحالة، 
أما الطعون احملجوزة للحكم 
فتصدر في اليوم احملدد لها 

وفقا للقانون.

كذلك الطعــون املدنية على 
الدوائر األربع حسب التوزيع 
اإللكتروني بالتساوي، فيما 
وزعت الطعون العمالية التي 
تبــدأ بأرقام من ١ إلى ٥ على 
الدائــرة العمالية اخلامســة 
والطعون التي تبدأ من أرقام 
٦ إلى ٩ على الدوائر املدنية 
والعمالية األربع بالتساوي، 
والطعــون التي تبــدأ برقم 
صفــر تــوزع حســب الرقم 
الذي يليه، ووزعت الطعون 
التجارية على الدوائر السبع 
حســب التوزيع اإللكتروني 

بالتساوي.
ووافقــت اجلمعيــة على 
ترتيــب جلســات مســائية 
وفحص الطعون، وفوضت 
رئيــس احملكمة بإجــراء ما 
تقتضيه مصلحة العمل بشأن 
إعادة النظر بتشكيل وترتيب 
الدوائــر ومجلــس تأديــب 

وكلفت املكتب الفني بإحالة 
الطعون املقيــدة أمام دائرة 
األحوال الشــخصية الثانية 
ـ امللغــاة ـ إلى دائرة محكمة 
األســرة وطعــون األحــوال 
الشخصية املشكلة بتوزيع 
العمــل وعلــى إدارة الكتاب 
حصر تلك الطعون وإخطار 

اخلصوم باإلحالة.

الفنــي  املكتــب  وكلفــت 
بإحالة طلبات رجال القضاء 
إلى الدائــرة اإلدارية الثانية 
وطلبات رجال القضاءـ  طبقا 
لتوزيع العمل ـ وعلى إدارة 
الكتاب تلــك حصر الطعون 
وإخطار اخلصوم باإلحالة.

وألغــت اجلمعيــة دائرة 
األحوال الشخصية الثانية، 

وأنشــأت دائــرة مدنيــة 
وعماليــة رابعــة تختــص 
بالفصــل بالطعــون املدنية 
والعماليــة وما يحــال إليها 

من رئيس احملكمة.
ووزعت اجلمعية الطعون 
اجلزائية على الدوائر اجلزائية 
على النحو التالــي: الدائرة 
اجلزائية األولى تختص بنظر 
الطعون التي تبدأ بأرقام ١ـ  ٤ 
ـ ٧، وتختص الدائرة اجلزائية 
الثانيــة بنظر الطعون التي 
تبدأ بأرقام ٢ـ  ٥ـ  ٨، وتختص 
الدائرة اجلزائية الثالثة بنظر 
الطعون التي تبدأ بأرقام ٣ ـ 
٦ ـ ٩، أما الطعون التي تبدأ 
برقم صفر فتوزع حسب الرقم 

الذي يليه.
ووزعت الطعون اإلدارية 
املبــني  التخصــص  حســب 
بتوزيــع العمل على الدوائر 
اإلداريــة الثــالث، ووزعــت 

القضاة وفي إجراء التعديالت 
واالنتدابات التي يراها أثناء 
الســنة القضائيــة، في حني 
عهــدت إلى رئيــس احملكمة 
منح الوكالء واملستشــارين 

اإلجازات بأنواعها.
وندبــت وكالء احملكمــة 
اآلتيــة أســماؤهم لعضوية 
مجلس تأديب القضاة، وهم 
املستشارون: عبداهللا جاسم 
محمــد العبداهللا ـ يوســف 
عبــداهللا جمعة العمران ـ د. 
جمال مبارك العنيزي وذلك 
بصفة أصلية، واملستشــار 
سلطان نوح بورسلي بصفة 
احتياطية. وأشارت إلى انعقاد 
جميع اجللسات في القاعات 
املخصصة لذلك، بحيث يكون 
انعقادها الســاعة ٩ صباحا 
عدا الدوائر احملدد انعقادها 
مساء، ويعمل بهذا التوزيع 
اعتبارا من ٣ أكتوبر املقبل.

طعون اجلنسية و«البدون» واملوظفني أمام «اإلدارية الثالثة» برئاسة املستشار د. عادل بورسلي

املستشار د. عادل بورسلياملستشار أحمد العجيل

كما عهــدت إلــى الدائرة 
اإلدارية الثانية، االختصاص 
بنظــر طلبات رجال القضاء 
وبنظــر الطعــون اخلاصــة 
بدعاوى املوظفني وما يحال 
إليهــا من املستشــار رئيس 
احملكمة عدا ما أسند للدائرة 

اإلدارية الثالثة.
الـجـمـعـــية  وجـعـــلت 
اختصاص الدائــرة اإلدارية 
الثالثــة التي تعقد برئاســة 
املستشار د. عادل بورسلي 
بنظر طعون األفراد املتعلقة 
باجلنسية واجلهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع غير محددي 
اجلنسية أو أي جهة حكومية 
أخرى متعلقة بالطعون املشار 
إليها، وطعون األفراد املرفوعة 
مــن أو علــى وزارة التربية 
العالــي،  التعليــم  ووزارة 
وطعون املوظفــني اخلاصة 
بالهيئات واملؤسسات العامة 

ندب املستشارين العبداهللا والعمران والعنيزي لعضوية مجلس تأديب القضاةإنشاء دائرة مدنية وعمالية رابعة تختص بالدعاوى املدنية والعمالية
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أسامة دياب

أشاد ســفير أذربيجان لدى 
الكويت إيلخــان قهرمان بعمق 
العالقات الثنائيــة بني البلدين 
في شــتى املجاالت، كاشــفا عن 
اســتئناف الرحالت اجلوية مع 

الكويت قريبا.
وأضاف قهرمان خالل مؤمتر 
صحافي عقده في مقر الســفارة 
مبناسبة الذكرى السنوية حلرب 
الـ٤٤ يوما الوطنية، لدينا آمال 
كبيــرة في اســتئناف الرحالت 
اجلوية مع الكويت الصديقة بعد 
فترة انتهــاء اجلائحة والتنمية 

الشاملة لعالقاتنا االقتصادية، الفتا الى أن 
 PCR دخول الزائرين الى بالده يتطلب فحص
وامتام جرعتي التطعيم دون االلتزام باحلجر 
الصحي، مشيرا إلى وجود مفاوضات بني 
سلطتي الطيران املدني في البلدين إلعادة 
تسيير الرحالت، الفتا إلى أنه وبعد وصوله 
للبالد سيلتقي مبســاعد وزير اخلارجية 
لشؤون أوروبا السفير ناصر الهيم لتهنئته 
باملنصــب اجلديد وعقد محادثات بشــأن 
توطيد العالقات والعمل سريعا على عقد 
اللجنة املشــتركة حيث يتــم اآلن االعداد 
لعقد اللجنة بعد حتسن الظروف اخلاصة 

بـ«كورونا» والتي من خاللها سيتم تعزيز 
التعاون الثنائي في شتى املجاالت.

ودعا رجال االعمال الى االســتثمار في 
املناطق احملررة وذلك بعد أن تقوم السلطات 
االذربيجانية بتجهيزها وإزالة االلغام التي 
زرعتهــا قــوات االحتالل وتشــمل البنية 
التحتية وبناء املدارس واملستشفيات فضال 
عن مشاريع مســتقبلية تتعلق بالزراعة 
وتكنولوجيا املعلومات واملجمعات الثقافية، 
مضيفا نتمنى مساهمة االستثمار الكويتي 
في ترميم وتعمير اآلثار املادية والثقافية 
في األراضي احملررة من االحتالل ومشاريع 

اجتماعية واقتصادية تنموية أخرى.

مجلس الوزراء: إيجاد حلول جذرية ملواجهة عجز املوازنة

مرمي بندق  

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ«األنباء»، 
ان جتديــد إقامــات املقيمــني 
البالغــني ٦٠ عامــا فأكثــر لم 
يطــرح علــى جلســة مجلس 
الــوزراء التي عقدت برئاســة 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالد أمــس، واألمل 
معقــود علــى تكليــف وزير 
التجارة والصناعة د.عبداهللا 
السلمان بحسم املوضوع حسب 
صالحيات جديدة بعد أن قام 
بســحب ١٥ صالحية من مدير 
عام هيئة القوى العاملة أحمد 
املوسى، وإن كانت ال تتضمن 
صالحية مباشرة لتجديد إقامات 
هذه الشريحة التي تعود ملجلس 

ادارة الهيئة مجتمعة. 
وناشدت فعاليات اقتصادية 
ونيابية ومجتمعية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد اصــدار توجيهات الى 
اجلهــات املختصــة لســرعة 
حســم جتديد إقامات املقيمني 
البالغني ٦٠ عاما فأكثر من حملة 

الشهادات األقل من جامعية. 
وشــددت مصادر موثوقة 
على ان مجلس الوزراء أحيط 
علما بجميع استعدادات وزارة 
التربية للعودة اآلمنة للطلبة 
واستئناف التعليم احلضوري 
التقليــدي وعــدم احلاجة الى 

 .«Online» العودة للتعليم
وذكــرت أن وزارة التربية 
متيقنة مــن خالل االحترازات 
والضوابــط التــي وضعتهــا 
بالتعــاون الكامل مــع وزارة 
الصحة من استمرارية التعليم 
التقليدي بــكل أمان وحضور 
الطلبة وزيادة اقبال الذين لم 
يتلقوا التطعيم حتى اآلن على 

تلقي اللقاح. 
وردا على سؤال حول خطة 
الوزارة للتعامل مع أي طوارئ ال 
قدر اهللا أجابت املصادر نستبعد 
حدوث اي طوارئ بالنظر الى 
االحتــرازات والضوابط التي 
ستطبق بدون أي استثناءات 
أو إلغاء اي منها ومشيرة ايضا 
إلى جاهزية الوزارة املتكاملة. 
وأشــارت املصــادر إلى ان 
اللجنة الوزارية العليا لطوارئ 
كورونا ال حتبذ السماح بسفر 
غير احملصنني اآلن، مؤكدة ان 
السماح لهم بالسفر غير مطروح 

حاليا.
وأكدت ان ضوابط املغادرين 
والقادمــني مســتمرة وانــه ال 
قرار حتى اآلن بزيادة الســعة 
التشغيلية للمطار، فقد وصلنا 
الــى مرحلــة االســتقرار التي 
حتتاج الى اســتمرار االلتزام 
باالحتــرازات الصحيــة حتى 

اخلالد. وبعد االجتماع، صرح 
وزير الصحة ووزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء باإلنابة الشيخ د.باسل 

الصباح مبا يلي:
اســتهل مجلــس الــوزراء 
اجتماعــه برفــع أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات ملقــام 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مبناسبة الذكرى 
األولــى لتولي ســموه مقاليد 
احلكم والتي ســتصادف يوم 
غــد األربعاء، متمنيا لســموه 
موفور الصحة والعافية وبدوام 
التوفيق والسداد لقيادة مسيرة 

بني دول العالم، فنالت الكويت 
فــي عهده التقديــر واالحترام 
مــن جميع الدول والشــعوب 
لسياســتها احلكيمــة ومد يد 
الصداقة والعون للجميع دون 
تفريق، ومنحت في عهده لقب 

«بلد لإلنسانية».
ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شــرح قدمه سمو رئيس 
مجلــس الوزراء حــول نتائج 
مشــاركته في اجتماع الدورة 
الـ ٧٦ للجمعيــة العامة لألمم 
املتحــدة املنعقد في نيويورك 
ممثــال عــن صاحــب الســمو 
ألقــى خاللهــا كلمــة  والتــي 

كما أحاط املجلس علما بسير 
حملة التطعيم في البالد حيث 
جار تقدمي جرعة تنشــيطية 
ثالثــة بهــدف توفيــر أفضل 
ســبل احلماية ضــد ڤيروس 
«كوفيد-١٩» والتي تشمل ثالث 

فئات في املرحلة احلالية.
كما اطلــع مجلس الوزراء 
على توصية جلنة الشــؤون 
االقتصادية بشأن تقرير متابعة 
اخلطة الســنوية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
إلــى  للفتــرة مــن ٢٠٢٠/٤/١ 
احلســاب  بعــد   ٢٠٢١/٣/٣١
اخلتامي، وقرر مجلس الوزراء 
تكليــف وزير املاليــة ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار بإحالته إلى مجلس 

األمة.
كما أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية اللجنة بشــأن 
التقريــر ربع الســنوي املقدم 
من اإلدارة املركزية لإلحصاء 
بشــأن إحصاءات العمل وفقا 
للحالة في ٢٠٢١/٣/٣١ من واقع 
البيانات املدمجة نظام معلومات 

سوق العمل.
كما أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية اللجنة بشــأن 
العرض املرئي املقدم من وزارة 
املالية بشأن اإلجراءات املتخذة 
من قبل اجلهات احلكومية حول 
ما تضمنه قرار مجلس الوزراء 
اخلاص بنضوب السيولة في 
االحتياطي العام وضرورة إيجاد 
حلول جذرية ملواجهة العجز 
في املوازنة العامة للدولة، وقد 
حث مجلس الــوزراء اجلهات 
احلكوميــة املكلفــة مبوجــب 
قرار مجلس الوزراء بســرعة 
ترتيب أوضاعها والتنسيق مع 
وزارة املالية حول ما تضمنه 
القــرار املذكور علــى أن تقوم 
وزارة املالية مبواصلة اجلهود 
واستكمال اإلجراءات ذات الصلة 

باملوضوع.

اخلير والنماء في بلدنا احلبيب 
الكويت.

واســتذكر مجلس الوزراء 
ضمن هذا الســياق بكل إجالل 
واعتــزاز املغفور له بإذن اهللا 
ســمو األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه 
وأسكنه فسيح جناته، والذي 
ال يــزال حيا في قلــوب أبناء 
وطنــه، فقــد كان حاكما عادال 
أحب وطنه حبا عميقا وكانت 
رؤيتــه الثاقبة ملكانة الكويت 
وتقدمها وازدهارها ماثلة أمام 
عينيه طوال عهده امليمون، لكي 
يجعلها بلدا لها موقعها املميز 

الكويت تناولت أبرز القضايا 
اإلقليمية والدولية مبا في ذلك 
جائحة كورونا وتداعياتها فيما 
يتعلق باألمن الغذائي والتعليم 
وتأثيرها السلبي خاصة على 
الدول التــي لديها خدمات أقل 

بتقنية املعلومات.
كما استمع مجلس الوزراء 
إلى شــرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
آخر اإلحصاءات املتعلقة بأعداد 
حــاالت اإلصابــات والوفيات 
ومن يتلقى العالج في العناية 
املركــزة، والتي التزال تشــهد 
انخفاضا كبيــرا وهللا احلمد، 

مــن جانــب آخــر، ناقش 
مجلس الوزراء توصية جلنة 
اخلدمات العامة بشأن السبل 
الكفيلة بتوفير احلماية العاجلة 
والدائمــة ملواجهــة احلوادث 
الناجتة عن األمطار والسيول 
والفيضانــات، وقــرر مجلس 
الوزراء تكليف وزارة األشغال 
العامة باستمرار التنسيق مع 
كل من اجلهات املعنية لسرعة 
اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ احللول العاجلة والدائمة 
ملواجهة احلوادث الناجتة عن 
األمطار والسيول والفيضانات، 
وتوحيد جهود اجلهات املعنية 
لتوفير احلماية الكافية وتطوير 
اخلطــط الوقائيــة الالزمــة 
واالستعانة باآلليات املناسبة 
التــي تســاهم بدعــم اجلهود 
الرامية إلى احملافظة على سالمة 
األفراد واملمتلكات وتالفي أي 
حوادث مســتقبلية قــد تطرأ 
بهذا الشــأن ومبا يضمن عدم 
تكرارها، وذلك للمدن واملناطق 
التي ســبق أن تضررت جراء 
السيول الناجتة عن األمطار.

كما تدارس مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشــأن توفير 
الدعم اللوجستي والبيئة اآلمنة 
للمواطنني حائزي القسائم في 
مدينة املطالع الســكنية أثناء 
فترة البنــاء، وأحيط املجلس 
علما بنتائج االجتماعات التي 
متت بني كل من: وزارة التربية، 
قوة اإلطفاء العام، واملؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
وتخصيص مقــر مؤقت لقوة 
اإلطفاء العام في مدينة املطالع 
الســكنية، على أن تقوم قوة 
اإلطفاء العــام بتجهيز املوقع 
بعد استالمه من املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، وقرر مجلس 
الــوزراء تكليف قــوة اإلطفاء 
العام بالتنسيق مع وزارة املالية 
لتدبير االعتمادات املالية الالزمة 

بهذا الشأن.
ثــم بحث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
آخر املســتجدات والتطورات 
الراهنة على الساحة السياسية 
العربــي  الصعيديــن  علــى 
والدولي. وفي هذا الصدد، تقدم 
مجلس الوزراء بخالص تعازيه 
ومواساته للرئيس عبداملجيد 
تبــون رئيــس اجلمهوريــة 
الدميوقراطيــة  اجلزائريــة 
الشــعبية الشــقيقة، لوفــاة 
الرئيــس اجلزائري الســابق 

عبدالقادر بن صالح.
كمــا أعرب مجلس الوزراء 
عن إدانته واستنكاره حملاولة 
االنقالب الفاشلة التي جرت في 
جمهورية السودان، وأكد مجلس 
الوزراء دعم الكويت ملؤسسات 
احلكم االنتقالي في السودان.

هنأ صاحب السمو بالذكرى األولى لتولي سموه مقاليد احلكم واستذكر الدور املهم لألمير الراحل في تنمية البالد

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي خالل االجتماع

نصــل الــى بــر «األمــان» مع 
استقرار األوضاع الصحية في 
املدارس مطمئنة أولياء األمور 
بأن الدراسة حضوريا لصالح 
الطلبة علميا وصحيا ونفسيا 

واجتماعيا. 
وكشــفت املصــادر عن ان 
حتقيــق تطعيــم املواطنــني 
واملقيمني بجرعتي اللقاح ضد 
ڤيروس كورونا بنسبة ١٠٠٪ 
هدف استراتيجي تعمل وزارة 
الصحة على إجنازه بالتعاون 
مع الــوزارات االخــرى ومنها 
وزارة اإلعالم التي تبث برامج 
توعوية مكثفة على مدار الساعة 

في التلفزيون واالذاعة. 
هذا واقترحت بعد االنتهاء 
مــن اعطــاء جرعتــي اللقــاح 
للمســجلني ان يتم توفيرهما 
خــالل حمــالت ميدانية لغير 
املسجلني في برنامج التطعيم 

ألي أسباب. 
وأجابــت بأنــه بــدأ العــد 
التنازلي لالنتقال إلى املرحلة 
اخلامسة وذلك ردا على سؤال 
بشأن موعد االنتقال إلى املرحلة 
اخلامســة من مراحل العودة 

للحياة الطبيعية.
 وطلبت اجلهات الرياضية 
الســماح بحضــور ٥٠٪ مــن 
اجلماهير للمباريات الرياضية 
بدال من اقتصار احلضور على 

٣٠٪ فقط. 
وعلمت «األنباء» أن مجلس 
اخلدمة املدنية، ســيطلع على 
شــروط جديدة ملنــح مكافآت 
األعمــال املمتــازة للقياديــني 
واملوظفني فــي جميع اجلهات 
امللحقة واملستقلة والوزارات 
واملؤسســات  واجلهــات 

احلكومية. 
وكان مجلس الوزراء عقد 
اجتماعه األسبوعي في قصر 
الســيف برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

وزير اخلارجية بحث ووزير الدولة لشؤون الشرق األوسط 
البريطاني القضايا املشتركة واملستجدات اإلقليمية والدولية

لنــدن - (كونــا): التقــى 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد مع وزير 
الدولة لشؤون الشرق األوسط 
في وزارة اخلارجية البريطانية 
جيمس كليفرلي، وذلك خالل 
زيارته الرســمية إلى اململكة 
املتحدة الصديقة. حيث أعرب 
وزير اخلارجيــة عن تطلعه 
العمــل  الســتكمال مســيرة 
املشترك بني البلدين الصديقني 
في كل املجاالت، مشيدا خالل 
اللقــاء بنتائــج أعمــال جلنة 
التوجيه املشــتركة الكويتية 
- البريطانية والتوقيع على 
خطــة العمــل بــني البلديــن 
الصديقني والتي شملت العديد 
من مجاالت التعاون الدفاعية 
واألمنية والتعليمية والصحية 

وغيرها من القطاعات.
مــن جانبه، أعــرب وزير 
الشــرق  لشــؤون  الدولــة 
األوسط في وزارة اخلارجية 
البريطانية عن بالغ سعادته 
وامتنانــه لاللتقاء بالشــيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمد خالل 
زيارته الرســمية إلى اململكة 
املتحــدة والتــي تعكس عمق 
العالقات التاريخية البريطانية 
- الكويتية، متطلعا إلى املزيد 
من التعاون والتنسيق املشترك 
مبا يخــدم البلدين الصديقني 
وشعبيهما. كما مت خالل اللقاء 
بحث كل املواضيع والقضايا 

ارتقت إليه تلك العالقات من 
شراكة استراتيجية في مختلف 
املجاالت وعلى جميع األصعدة، 
مثمنا مواقف اململكة املتحدة 
الثابتة جتاه احلفاظ على أمن 
واستقرار الكويت متطلعا إلى 
االحتفال مبرور ١٢٥ عاما على 
العالقات بني البلدين الصديقني، 
وذلك بحلول عام ٢٠٢٤ وإلى 
املزيد من التعاون والتنسيق 
املشــترك مبا يلبي طموحات 

وآمال الشعبني الصديقني.
أثنــت وزيــرة  بدورهــا، 
اخلارجية وشؤون الكومنولث 
والتنمية ووزير املرأة واملساواة 
على املستوى املميز واملرموق 
للعالقــات التاريخية الكبيرة 
بني البلدين الصديقني، مثمنة 
وبعالي التقدير اجلهود التي 
تبذلها الكويت على املستويني 
اإلقليمــي والدولي لترســيخ 
دعائــم األمــن واالســتقرار 

بصاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد بضرورة تذليل جميع 
العراقيل التي تواجه املواطنني 
الزائريــن الى اململكة املتحدة 
الغراض مختلفة. وأكد أيضا 
على اهمية العالقة التي تربط 
الكويــت واململكــة املتحــدة 
وضرورة العمل على تعزيزها 

على جميع االصعدة.
واعرب عن تقديره للجهود 
الكبيرة التــي تبذلها املكاتب 
الفنية بالتعاون مع السفارة ملا 
فيه مصلحة املواطنني، مشيرا 
الــى ان «بريطانيا تعتبر من 
الرئيســة واملهمة  الوجهــات 

للكويتيني».
ولفت الى ان جميع البعثات 
الكويتيــة  الديبلوماســية 
املنتشــرة حول العالم لديها 
تعليمات مباشــرة وواضحة 
بضــرورة تقــدمي املســاعدة 

الالزمة ألي مواطن كويتي.

باملنطقة وكذلك دورها املميز 
على الصعيد اإلنساني ودعمها 
للشعوب احملتاجة واملنكوبة 
مجددة موقف اململكة املتحدة 
فــي توفير وتعزيز كل ما من 
شأنه احلفاظ على أمن وسالمة 

الكويت.
من جانــب آخر، أكد وزير 
الدولــة  اخلارجيــة ووزيــر 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 
الشــيخ د أحمد ناصر احملمد 
التنســيق والتعاون  اهميــة 
بني ســفارتنا لــدى بريطانيا 
واملكاتــب الفنيــة التابعة لها 
حتقيقا للمصلحة العليا للبالد.

وشــدد الشــيخ أحمد في 
تصريح صحافي عقب لقائه 
الســفارة ورؤســاء  اعضــاء 
املكاتب امللحقة والفنية املعتمدة 
في العاصمة البريطانية على 
ان هنــاك تعليمــات ســامية 
من القيادة السياســية ممثلة 

التقى وزيرة اخلارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ووزير املرأة واملساواة

الشيخ د.أحمد الناصر وأعضاء السفارة ورؤساء املكاتب امللحقة والفنيةالشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل لقائه إليزابيث تراس

ذات االهتمام املشترك ومناقشة 
املستجدات والتطورات الراهنة 
علــى الصعيديــن اإلقليمــي 
والدولــي. كمــا التقــى وزير 
الدولــة  اخلارجيــة ووزيــر 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
مع وزيرة اخلارجية وشؤون 
الكومنولث والتنمية ووزير 
املرأة واملساواة إليزابيث تراس 
وذلك خالل زيارته الرســمية 
إلى اململكة املتحدة الصديقة.

حيث عبر وزير اخلارجية 
مجددا عن بالغ تهانيه اخلالصة 
لتعيينها وزيــرة للخارجية 
وشؤون الكومنولث والتنمية 
ووزيــر املرأة واملســاواة في 
اململكــة املتحــدة الصديقــة، 
مشــيدا مبســتوى العالقــات 
التاريخية واملتينة التي تربط 
البلدين الصديقني وامتدادها 
إلى مــا يربــو ١٢٢ عاما ومبا 

دمج «النقل البحري» مع «املوانئ» وحتويل «النقل البري»
إلى «الطرق» ودمج «اإلحصاء» مع «املعلومات املدنية»

تهنئة اململكة العربية السعودية باليوم الوطني

مرمي بندق 

تنفيذا لطلب سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ترشيق اجلهاز احلكومي 
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ«األنباء» إن اجلهات املختصة تعكف على 
بلورة إجراءات دمج بعض اجلهات احلكومية، 
مشيرة الى ان إجراءات دمج اإلدارة العامة 
لإلحصاء مع الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

أخذت طريقها الى التنفيذ، وكاشفة عن أن 
قرارا مرتقبا بنقل ادارة النقل البري من 
وزارة املواصالت الى الهيئة العامة للطرق 
وليس دمجها تفعيال لقرار مجلس اخلدمة 
املدنية باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق 
الذي ظل في االدراج ملدة ٧ سنوات لذلك لم 
يفعل قانونها متاما ولم متارس اختصاصاتها 
املطلوبة منها وفق القانون. واعلنت املصادر 
عن قرار آخر بنقل إدارة النقل البحري من 

وزارة املواصالت ودمجها مع املؤسسة العامة 
للموانئ بهدف فك التشابك باالختصاصات 
بني اجلهتني  وتطرقت إلى احتمالني ملستقبل 
وزارة املواصالت منهــا اإلبقاء عليها، أو 
تنفيذ خطــة لتفكيك وتوزيع بقية إدارات 
وقطاعات الوزارة على جهات مشابهة لها 
في التخصص أو البدء بتخصيص بعض 
القطاعات مثل البريد والهاتف أو إنشــاء 

شركات مثل شركة بريد الكويت.

الــوزراء بخالص  تقدم مجلــس 
التهنئة والتبريكات ملقام خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود وولي عهده صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان آل سعود 
وللشعب السعودي الشقيق مبناسبة 

حلول الذكرى الـــ ٩١ لليوم الوطني 
للمملكة العربية الســعودية الشقيقة 
والتي صادفت يوم اخلميس املاضي، 
املباركة واإلجنازات  بالنهضة  مشيدا 
العظيمة التي حققتها اململكة الشقيقة 
في مختلف املياديــن ودورها البارز 

في احملافل الدولية وخدمة اإلســالم 
واملسلمني، معربا عن متنياته للشقيقة 
الكبرى دوام العزة والتقدم واالزدهار 
في ظل قيادتها احلكيمة، سائال املولى 
عز وجل أن يــدمي عليها نعمة األمن 

واالستقرار والرفاه.

سفير أذربيجان: استئناف الرحالت 
اجلوية مع الكويت قريبًا

سفير أذربيجان لدى الكويت إيلخان قهرمان خالل املؤمتر الصحافي

تكليف «األشغال» باستمرار التنسيق مع كل  اجلهات لسرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ احللول العاجلة والدائمة ملواجهة احلوادث الناجتة عن األمطار والسيول والفيضانات

انخفاض كبير في إصابات ووفيات «كورونا» واجلرعة الثالثة تهدف إلى توفير أفضل سبل احلمايةتوفير الدعم اللوجستي والبيئة اآلمنة حلائزي القسائم في مدينة املطالع أثناء فترة البناء

قريبًا.. «املرضيات» «إلكترونية»
عبدالكرمي العبداهللا

تتجه وزارة الصحــة قريبا إلى إيقاف 
«املرضيــات» الورقيــة نهائيا، مع تطوير 
البرنامــج املعمول به حاليــا فيما يخص 
منح اإلجــازات املرضيــة اإللكترونية في 
جميــع املرافق الصحية من مراكز صحية 

ومستشفيات  دون وجود أي تعامل ورقي، 
وذلك عبر آلية ستعلن عنها الوزارة قريبا، 
هذا باإلضافة إلى ربط آلي بني املراكز الصحية 

واملستشفيات فيما يخص املرضيات.
ويهدف هذا النظــام إلى تنظيم عملية 
منــح الطبيات بطريقة إلكترونية ســهلة 

بعيدا عن التعامل الورقي.
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بنك برقان يستضيف متدربي املركز العلمي
بنك الكويت الوطني ينظم ملوظفيه حلقة نقاشية

عن التوعية بأهمية التطعيم ضد ڤيروس كورونا

األكادميية األسترالية تختتم «محاور التميز اإلداري»
ضمن إطار التعاون املشترك بني معهد 
األكادميية األســترالية واألمانة العامة 
ملجلــس الوزراء، اختتمــت األكادميية 
األسترالية البرنامج التدريبي «محاور 
التميز اإلداري» والذي عقد عن ُبعد من 
خالل منصة مايكروسوفت تيمز خالل 
الفتــرة من ١٢ حتى ١٦ ســبتمبر ٢٠٢١ 
لصالح نخبة من موظفي األمانة العامة 

ملجلس الوزراء.
ويهدف هذا البرنامــج إلى تعريف 

املشاركني مبفهوم التميز اإلداري وكيفية 
تهيئة املناخ اإلداري املتميز والذي يساعد 
علــى حتقيق األهــداف املهنية وزيادة 
فرص النجاح من أجل االرتقاء بنوعية 
األداء وحتقيق التفوق واإلبداع الوظيفي. 
وتركزت العناصر الرئيسية للبرنامج 
علــى كيفية خلق الدافعية الذاتية عند 
األفراد خللق بيئة عمل متكاملة ومبدعة 
ومتكينهم من امتالك مجموعة من مهارات 
التفوق اإلداري التي تســاعد على رفع 

مستوى اإلنتاجية وحتسني بيئة العمل.
ويأتــي تنظيــم مثل هــذه البرامج 
انطالقا من التزام األكادميية األسترالية 
مبســؤولياتها جتاه مختلــف اجلهات 
واملؤسســات في الكويــت، حيث دأبت 
األكادميية األسترالية على توفير أبرز 
اخلبــراء واملختصــني لالســتفادة من 
خبراتهم، وإثراء معارف املشاركني بأبرز 
املستجدات ملواكبة التحديات والتطورات 

في سوق العمل.

استضاف بنك برقان مؤخرا في فرعه 
الرئيســي مجموعة مــن متدربي املركز 
العلمي بهدف تعزيز معرفتهم وفهمهم 
للقطــاع املصرفي واملالي. وتندرج هذه 
املبادرة في إطار جهود البنك للمساهمة 
في نشر الوعي املصرفي بني فئة الشباب، 
وكجــزء مــن الشــراكة االســتراتيجية 
املستمرة بني بنك برقان واملركز العلمي.
قــاد فريق من موظفــي البنك جولة 
املتدربني الـ ١٣ في املقر الرئيسي لبرقان 
والتي مت خاللها تزويد املتدربني مبعلومات 
حول مختلــف إدارات البنك وأقســامه 
وخدماته. وقد حظي املتدربون بفرصة 
للتعرف على جهود البنك في تقدمي خدمة 
عمالء عالية اجلودة، فضال عن األهمية 
التي يوليها حلماية حقوق العمالء ونشر 
املعرفة حول حماية البيانات الشخصية 
واملالية، السيما فيما يتعلق باستخدام 

اخلدمات املصرفية الرقمية.
وتندرج هــذه الفعالية ضمن جهود 
البنــك لدعم حملة «لنكــن على دراية» 
التــي انطلقت مببادرة من بنك الكويت 
املركــزي وبالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويت بهدف تسليط الضوء على حقوق 
العمالء ونشر الوعي باخلدمات املصرفية. 
وتهدف احلملة إلى تثقيف مختلف شرائح 

املجتمع بعدة مواضيع أساسية تتعلق 
بالقطاع املصرفي واخلدمات البنكية، منها 
منتجات التمويل والقروض، والبطاقات 
املصرفية، وحقوق العمالء بصفة عامة 
والعمــالء ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
بشــكل خاص. كما تســعى احلملة إلى 
نشر معلومات ونصائح تتعلق باألمن 
السيبراني وحماية البيانات املصرفية 

فضال عن آليات تقدمي الشكاوى.
وبهذه املناسبة، علقت مديرة العالقات 
العامة في بنك برقان حصة حسني النجادة 
قائلة: «يواصل برقان دعمه حلملة «لنكن 
على دراية» ضمن برنامجه للمسؤولية 
االجتماعيــة. ومن خــالل تنظيم زيارة 
ميدانية ملتدربي البرنامج الصيفي التابع 
للمركز العلمي، نحن نؤكد حرصنا على 
االستثمار في الطاقات الشبابية الكويتية 
واهتمامنا االستراتيجي بتعزيز الوعي 
املالــي لعمالء البنك ومختلف شــرائح 
املجتمع بشكل عام. هذه املسألة جوهرية 
بالنسبة لبنك برقان في ظل االستخدام 
املتزايــد للقنــوات املصرفيــة الرقمية 
والتطور الســريع للرقمنة مع تسريع 
التحول الرقمي للبنك. وتتطلب الرقمنة 
املتســارعة منا أن نقدم حمالت توعية 
على مســتوى املجتمع وأن نســتهدف 

الشــباب علــى وجه اخلصــوص ألنهم 
ميثلون الشــريحة التــي تعيش حاليا 
ذروة التطــورات الرقميــة. لذلك، نركز 
على مساعدة الشباب على حتقيق أقصى 
استفادة ممكنة من جميع اخلدمات املتاحة 
لهم في القطاع املصرفي، دون املســاس 

بأمن معلوماتهم أو حقوقهم املالية».
من جهته، علق مدير إدارة التسويق 
واالتصاالت فــي املركز العلمــي، خالد 
الرملي قائال: «منذ انطالق برنامج «كن 
محاورا علميا»، سعى كل من املركز العلمي 
وبنك برقان باالعتماد على اخلبرة العريقة 
لكل منهما في مجاله على تصميم وتقدمي 
دورات تدريبيــة فــي مختلف املجاالت 
بهدف منح املتدربني معرفة شاملة بأحدث 

التطورات في مختلف القطاعات».
وأضــاف الرملــي: «نحن حريصون 
علــى لعب دورنــا في تنميــة وتطوير 
قدرات ومهارات الشباب الكويتي، ذلك 
أن التنمية املستدامة وإنشاء اقتصاد قائم 
على املعرفة يعتمد على جيل الشــباب 
باعتباره الثروة احلقيقة لنهضة الكويت 
وازدهارها. كما أننا على اســتعداد تام 
لتوفير الفرص وتذليــل كافة العوائق 
في سبيل حتقيق مستقبل أفضل لبلدنا 

احلبيب».

في إطار حرصه على القيام مبسؤوليته 
االجتماعية في مواجهة ڤيروس كورونا، 
نظم بنك الكويت الوطني حلقة نقاشية 
ملوظفيه حول التوعية بأهمية التطعيم 

ضد الڤيروس.
وحاضر في احللقة النقاشية نخبة 
من األطباء الكويتيني هم الدكتور ميثم 
حسني استشــاري املناعة اإلكلينيكية، 
والعالج باخلاليا اجلذعية والدكتور محمد 
الغنيم اختصاصي أطفال وأمراض معدية 
واألحيــاء الدقيقــة اإلكلينيكية وعضو 
جلنــة اللقاحات بوزارة الصحة وكذلك 
الدكتور حمد الياسني املختص بأبحاث 
اجلينوم وأمراض الكلى ـ مركز العلوم 

الطبية بجامعة الكويت.
وأكد املتحدثون في احللقة النقاشية 
والتي شهدت حضورا الفتا من موظفي 
البنك على أن ارتفاع وتيرة التطعيم يزيد 
عدد أفراد املجتمع احملصنني من اإلصابة 
بـ«كوفيد- ١٩»، ما يبطئ انتشار املرض 
ويساهم في املناعة اجلماعية والعودة 

بشكل آمن إلى احلياة الطبيعية.
وشددوا على مأمونية اللقاحات التي 
وافقت عليها منظمة الصحة العاملية وذلك 
بعد خضوعها الختبارات صارمة ضمن 
جتارب سريرية إلثبات أنها تلبي نقاطا 
مرجعيــة متفقا عليها دوليا بخصوص 
الســالمة والفاعليــة، كمــا أنهــا توفر 
احلماية ضد النســخ املتحورة اجلديدة 

من الڤيروس.
وحــذر املشــاركون مــن املعلومات 
غير الدقيقة حــول ڤيروس كوفيد-١٩ 
واللقاحــات املضــادة له، مشــددين في 
الوقــت ذاته على أن بوســع املعلومات 

املضللة أثناء أي أزمة صحية أن تنشر 
االرتيــاب واخلوف، كما قــد تؤدي إلى 
ترك الناس دون حماية أو أشــد ضعفا 
أمام الڤيــروس، مؤكدين على ضرورة 
مواصلة االلتزام باالحتياطات والتدابير 
االحترازيــة حلماية أنفســنا واآلخرين 
وهذا يشــمل ارتداء الكمامات، والتباعد 

البدني، والغسل املنتظم لليدين.
وأضافوا أن اللقاحات وفرت احلماية 
لشرائح املجتمع املعرضة للخطر بصورة 
أكبر مثل كبار السن ومرضى نقص املناعة 

وممن يعانون أمراضا مزمنة.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة عالقات 
املوظفني في مجموعة املوارد البشــرية 
ببنــك الكويت الوطني لولوه مشــاري 
الفوزان: «إن تنظيم احللقة النقاشــية 
ملوظفي البنك للتوعية بأهمية التطعيم 
ضد ڤيروس كورونا يأتي استكماال للعديد 
من املبــادرات واحلمالت التي قامت بها 
مجموعــة املوارد البشــرية فــي البنك 
للمســاهمة بشــكل فاعل في دعم حملة 
التطعيم الوطنية في الكويت والتي تسير 
نحو حتقيق املناعة املجتمعية قريبا».

وأكدت الفوزان على أن موظفي البنك 
برهنــوا علــى امتالكهم شــعورا كبيرا 
باملســؤولية جتاه زمالئهــم وعائالتهم 
ومجتمعهم وهو ما يعكسه إقبالهم الكبير 
على تلقي التطعيم خالل األشهر املاضية.

وشددت الفوزان على أن بنك الكويت 
الوطني يبذل منذ بداية جائحة كورونا 
جهودا حثيثة لضمان سالمة موظفيه من 
خالل العديد من املبادرات واحلمالت التي 
تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تساهم 

أيضا في مكافحة انتشار الڤيروس.

وأوضحت أن البنك وباعتباره أكبر 
مؤسســات القطــاع اخلــاص تقع على 
عاتقه مسؤولية وطنية في تقدمي منوذج 
وقــدوة يحتــذى بها، حيث يعــد البنك 
واحدا من أولى مؤسسات القطاع اخلاص 
التي أطلقت برنامجا لتحفيز موظفيها 
للحصول على التطعيم واملساهمة بشكل 
فاعل في دعــم حملة التطعيم الوطنية 

للبالد.
اجلدير بالذكر أنه وعلى مدى األشهر 
املاضيــة قــام البنك بتعزيــز التواصل 
املباشر مع موظفيه وتزويدهم باملعلومات 
املوثوقة وذات املصداقية حول ســالمة 
اللقاحــات املتاحــة وفاعليتهــا وآثارها 
اجلانبية مبا في ذلك بيانات عن اللقاحات 
املصرح باســتخدامها ومعلومات حول 
كيفية التسجيل للحصول على لقاح وذلك 
بالتعاون مع اجلهات املعنية في الكويت.

وباإلضافة إلى ذلك أجرى البنك وعبر 
مواقع التواصــل االجتماعي العديد من 
احللقات النقاشــية مع األطبــاء وقادة 
الصحــة العامــة ملشــاركة املعلومــات 
العلميــة واإلجابة عن أســئلة املوظفني 
حول فاعلية اللقاح وتأثيراته على مسار 

العودة للحياة الطبيعية.
هذا، ويــدرك بنك الكويــت الوطني 
أهمية حتســني صحة وسالمة أصحاب 
املصالح الرئيسيني مبن فيهم املوظفون 
والعمالء، باعتبــاره جزءا ال يتجزأ من 
نهج التنمية املستدامة، حيث يعمل البنك 
على حتديث سياسته اخلاصة بالصحة 
والسالمة التي مت وضعها بناء على أفضل 
املمارسات اإلقليمية والدولية املتعلقة 

بقضايا الصحة والسالمة.

مبشاركة نخبة من األطباء الكويتيني

جانب من زيارة متدربي املركز العلمي إلى املقر الرئيسي لبنك برقان

جانب من احللقة النقاشية ملوظفي بنك الكويت الوطني حول التوعية بأهمية التطعيم ضد ڤيروس كورونا لولوه الفوزان

«ماكدونالدز الكويت» تفتتح فرعها اجلديد في اجلابرية بأسلوب عصري

ندى أبونصر

في إطار سعيها للوصول 
إلــى أكبر عــدد مــن زبائنها 
مبنتهى الراحة وتقدمي جتربة 
أكثر تشــويقا لهم، احتفلت 
شركة املعوشرجي الغذائية 
- ماكدونالــدز الكويت يوم 
اخلميس املاضــي باالفتتاح 
الرسمي ملطعمها اجلديد في 
منطقة اجلابرية على الدائري 

الرابع.
وقد صمم املطعم مبفهوم 
معمــاري عصــري وحديث 
وبطابــع ماكدونالدز الفريد، 
مــع التركيــز بشــكل كبيــر 
التقنيــات احلديثــة  علــى 
والتكنولوجيا الرقمية، مثل 
الشاشات الرقمية وشاشات 
الطلب الذاتي، وذلك في سبيل 
االرتقــاء مبســتوى اخلدمة 
وتقــدمي جتربــة متطــورة 
وشيقة. علما أن املطعم يتألف 
من طابقني ويتسع الستضافة 

ومن أهم اخلصائص التي 
ينفرد بهــا املطعــم أنه يعد 
موفرا للطاقة، حيث ســيتم 
جتهيزه باأللواح الشمســية 

كمصدر بديل للطاقة.
وفــي كلمة له خالل حفل 
االفتتاح، صرح املدير العام 

واملتجــددة دائمــا مبنتهــى 
الســهولة وباملســتوى الذي 
لطاملا عهــدوه. وخالل العام 
املنصرم، ركزنا بشكل كبير 
علــى تنفيــذ خطــة تطوير 
وتوسيع استراتيجية تهدف 
إلى تعزيز شبكة مطاعمنا من 

ومبناسبة االفتتاح، أطلقت 
ماكدونالدز حملة فريدة من 
نوعهــا تهــدف إلــى جتميل 
وتشــجير منطقة اجلابرية، 
فعند شــراء أي وجبة قيمة 
باحلجــم الكبير فــي املطعم 
اجلديــد، يســتطيع زبائــن 

لشركة املعوشرجي الغذائية 
- ماكدونالدز الكويت، منتصر 
القــدح، قائال: نحن نســعى 
دائما إلــى البقاء على مقربة 
مــن زبائننا أينمــا تواجدوا 
الكويــت، لنقــدم لهــم  فــي 
جتربة ماكدونالــدز الفريدة 

خــالل افتتاح مطاعم جديدة 
في مواقع حيوية.

وأضــاف أن هــذا الفــرع 
مبوقعــه  ميتــاز  حتديــدا 
االســتراتيجي واملميــز فــي 
أحد أكبر املناطق الســكنية 

والتجارية في الكويت.

ماكدونالدز اختيار واحدة من 
بني ٣ أنواع من الشــجيرات 
املتوافــرة واملوجــودة على 
وهــي   - الطعــام  قائمــة 
أشجار املجنونة، وكف مرمي، 
وباركوسونيا - والتي ستقوم 
ماكدونالــدز بزراعتهــا فــي 
ممشى اجلابرية، بالتعاون مع 
جمعية اجلابرية التعاونية.

وفي تعليقه على احلملة، 
أضــاف القدح: «نحــن دائما 
نعتــز بكوننــا جــزءا مــن 
املجتمــع الكويتــي وعضوا 
فعاال ومســاهما في تطويره 
وتنميته. لذا، أردنا أن نقدم 
فكرة جديدة ومبتكرة، جاءت 
كجانب من برنامجنا املجتمعي 
واملرتكز على تعزيز االستدامة 

البيئية واحلفاظ عليها.
علمــا أن هــذه احلملــة 
مســتمرة ملدة عشــرة أيام، 
بدءا من ٢٣ سبتمبر ولغاية 
٣ أكتوبر، وحصريا في مطعم 

ماكدونالدز باجلابرية.

املطعم ُصمم مبفهوم معماري حديث مع التركيز بشكل كبير على التقنيات احلديثة والتكنولوجيا الرقمية وشاشات الطلب الذاتي

تقنيات حديثة وشاشات رقمية وأجواء فخمة

(ريليش كومار) فريق عمل ماكدونالدز في املطعم اجلديد مبنطقة اجلابرية 

جتربة متطورة وشيقة بانتظار رواد فرع ماكدونالدز اجلديد

الفرع اجلديد ملاكدونالدز صمم مبفهوم معماري حديث مع توفير خدمة السيارات على مدار الساعة

وخدمة أكثر من ٤٥٠ شخصا، 
كما يتضمن جلسات خارجية، 
وصالة لأللعاب وصالة أعياد 
امليــالد. كذلك يقــدم املطعم 
خدمــة الســيارات على مدار 
الساعة، ويتضمن ركنا خاصا 

لـ «ماك كافيه».

املطعم يتألف من طابقني ويتسع الستضافة وخدمة أكثر من ٤٥٠ شخصًا

الفوزان: «الوطني» سباق وداعم كبير حلملة التطعيم الوطنية وحتقيق املناعة املجتمعية قريبًا

الفرع اجلديد يتضمن جلسات خارجية وصالة لأللعاب وأخرى ألعياد امليالد
منتصر القدح: نعتز بكوننا جزءًا وعضوًا فعاًال في تطوير املجتمع وتنميته

إطالق حملة فريدة إلشراك رواد الفرع اجلديد في جتميل وتشجير اجلابرية
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مرزوق الغامن: عالقة مباشرة  بني مبادرة ولي العهد السعودي 
وسياسات دول مجلس التعاون حول «الشرق األوسط األخضر»

شارك رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في أعمال االجتماع 
اخلامس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني 
واألمــة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك 

عبر تقنية االتصال املرئي.
ومت خالل االجتماع اختيار موضوع «السياسات املشتركة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي لتنفيذ مبادرة الشرق األوسط 
األخضر في مواجهة تداعيات التغير املناخي» ليكون املوضوع 

اخلليجي املشترك لعام ٢٠٢٢.
وأكــد الغامن في مداخلــة له خالل االجتمــاع أهمية هذا 
املوضوع وعالقته املباشرة مببادرة ولي عهد اململكة العربية 
الســعودية صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود فيما يتعلق مببادرة الســعودية 

اخلضراء والشرق األوسط األخضر.
وقال الغامن «سيكون هناك نوع من االنسجام بني مقترحنا 
وبني ما يحــدث في املنطقة فيما يتعلق بهذا امللف»، مؤكدا 

أن هذه املبادرة البيئية مهمة جدا في هذا الوقت.
وأضاف «أتوجه بالشكر اجلزيل لرئيسة مجلس النواب 
في مملكة البحرين فوزية عبداهللا زينل، على عطائها وحسن 
إدارتها طيلة فترة رئاستها جتمعنا البرملاني اخلليجي، متمنيا 
لرئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ د.عبداهللا بن محمد 
آل الشيخ، التوفيق والسداد خالل فترة رئاسته احلالية».

شارك «عن ُبعد» في اجتماع رؤساء املجالس التشريعية اخلليجية

الرئيس الغامن واألمني العام عادل اللوغاني ومشعل العنزي وعامر فردان أثناء االجتماع رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل مشاركته في االجتماع

الورشة الثانية لـ «اإلصالح والبناء»: املنظومة الصحية
ركن مهم في جهود التطوير والتخطيط التنموي

«الثالثة»: مطالب مبشروع متكامل لإلصالح االقتصادي.. 
واالستثمار في املشتقات البترولية والبتروكيماويات

ناقشت ورشة عمل ضمن 
فعاليات اليوم الثاني ملؤمتر 
شركاء في اإلصالح والبناء 
والذي ينظمه عدد من النواب 
في مجلس األمة قضية إصالح 

املنظومة الصحية.
وقال النائب مهند الساير 
في كلمة له خالل الورشة إن 
هنــاك أكثر مــن ٣٠٠ قضية 
الكويــت حتتاج  مهمة فــي 
إلى تســليط األضواء عليها 
أن  موضحــا  حللحلتهــا، 
املنظومة الصحية ركن مهم 
في جهود التطوير وفي أي 
خطط تنموية.وكشف الساير 
عن وجــود مقتــرح مبدئي 
بشــأن الوضع الصحي في 
الكويــت بتخصيص قانون 
الطبيــة يعطــي  للبرامــج 
وزير الصحــة مجاال لطلب 
املتخصصني وفقا لصالحيات 
الحقــة  ورقابــة  مســبقة 
ومتنحه صالحيــات تعالج 
البيروقراطية املوجودة، كما 
تنظم مسألة سقف الرواتب.
وشــدد علــى أهمية دور 
املتخصصني فــي املنظومة 
الصحية باعتبارها أســاس 
جناح أي مؤسســة صحية 

ناقشــت ورشــة العمــل 
الثالثــة ملؤمتر شــركاء في 
اإلصــالح والبنــاء والــذي 
ينظمه عدد مــن النواب في 
مجلس األمة قضية اإلصالح 
االقتصادي، ضمن فعاليات 

اليوم الثاني للمؤمتر.
وأعرب النواب املشاركون 
عن دعمهم جمع كل املقترحات 
املقدمة في الشأن االقتصادي 
فــي مشــروع واحــد يغطي 
جوانبه املتشعبة ويقدم فكرة 
متكاملة لإلصالح املنشود.

كمــا طالبــوا بتوجيــه 
جزء من استثمارات الدولة 
إلــى املشــتقات البتروليــة 
والبتروكيماويــات وعــدم 
االكتفاء بتصدير النفط اخلام.
النائــب عبداهللا  وأعرب 
املضف خالل املناقشــة عن 
دعمــه كل املقترحــات التي 
حتقق عائــدا للدولة، مؤكدا 
أهمية معاجلة ملفات تتعلق 
باجلمــارك وتأجيــر أمــالك 
الدولــة وحتريــر األراضي، 
مبــا يؤدي إلــى خلق فرص 

وظيفية للشباب الكويتي.
وأكــد املضــف أن زيادة 
اإليرادات غير النفطية مطلب 
ملح وهدف منشود للصالح 
العام، مشيرا في هذا الصدد 
إلــى أهميــة تشــكيل جلنة 
برملانية مختصة بالنفط وأنه 
سيجدد تقدمي طلب تشكيلها 

في دور االنعقاد املقبل.
من جهتــه، انتقد النائب 
مهنــد الســاير عــدم تفعيل 
مخططات املناطق الصناعية 
والتجاريــة،  والزراعيــة 
موضحــا أنها موجودة على 

للكادر الطبي خلدمة النماذج 
مثــل  اجلبــارة  الصحيــة 
مستشفى جابر ومستشفى 

اجلهراء.
وتساءل جوهر عن أسباب 
تراجــع ريــادة الكويت في 
املجال الطبي، مؤكدا مسؤولية 
اإلدارة في خلق بيئة مستدامة 
لتطوير اخلدامات واستعادة 
الريادة خصوصا أن ميزانية 
الصحة البالغــة ٣ مليارات 

مشــابها بهــذا اخلصــوص 
لتنظيــم العديد مــن األمور 
ومن ضمنها املدن اإلسكانية 

اجلديدة.
من جهتــه، انتقد النائب 
بــطء  الديــن  د.حمــد روح 
املعاجلــة احلكوميــة مللــف 
اإلصالح االقتصادي، وغياب 
املبادرات احلكومية في هذا 
إلــى أن  اجلانــب، مشــيرا 
القضية حتتــاج إلى تكامل 
حكومــي وتعــاون وزارات 

الدولة ملعاجلتها.
واعتبــر روح الديــن أن 
التطبيق السيئ للموجود من 
اخلطط عائق كبير أمام التقدم 
في هذا امللف، فضال عن غياب 
الرقابة عن األراضي املستغلة 
بطرق غير مشــروعة، الفتا 
إلــى تأثيــر أزمــة كورونــا 

دينار تشير إلى عدم وجود 
مشكلة مالية لتحقيق ذلك.

وأوضح جوهر أنه فيما 
يتعلق مبسألة توفير الدواء، 
فالكويــت حتتاج إلى تنفيذ 
مبادرة إنشاء شركة كويتية 
مساهمة مختصة بالصناعات 
الدوائيــة، مؤكــدا من جهة 
أخرى أهمية موضوع التأمني 
الصحي وتوفيره للمواطنني 
وفقا ملعايير صحية عاملية.

وتداعياتها علــى االقتصاد 
التنموية كأحد  واملشــاريع 

املعوقات الطارئة.
وأكــد النائــب د.بدر املال 
أهميــة الصنــدوق الوطني 
لدعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، الفتا إلى حاجته 
إلى مزيد من االهتمام وقيام 
اإلدارة التنفيذيــة بدورهــا 
مضافــة  قيمــة  لتحقيــق 

لالقتصاد الكويتي.
وأعــرب عــن دعمه دمج 
املقترحات املعاجلة للقضية 
في اقتراح واحد لتوفير بيئة 
اقتصاديــة أفضــل للمبادر، 
مطالبــا بتســهيالت بنكية 
فيما يتعلق بالضمانات والتي 
تصل في بعض األحيان إلى 
١٠ أضعاف التمويل املطلوب 
ما يحد من دورة رأس املال.

يذكــر أن مؤمتر شــركاء 
في اإلصالح والبناء يستمر 
ملدة ٤ أيام تتضمن نقاشات 
عمــل  وورش  مفتوحــة 
وصياغة مقترحات وحلوال 
واقعية مبشاركة شخصيات 
عامة سياســية واقتصادية 
وذوي االختصاص واخلبرة 
وممثلني عن جمعيات النفع 
والنقابــات  واالحتــادات 

والقوائم الطالبية.

وأشــاد املــال مببــادرات 
اجلمعية االقتصادية وتبنيها 
مشــاريع حتى يتم إجنازها 
علــى أرض الواقــع، مؤكدا 
أهمية التشــجيع الصناعي 
الشــباب  لتنميــة تطلعات 
واستمراره وصوال إلى متلك 

األراضي.
يذكــر أن مؤمتر شــركاء 
في اإلصالح والبناء يستمر 
ملدة ٤ أيام تتضمن نقاشات 
عمــل  وورش  مفتوحــة 
وصياغة مقترحات وحلوال 
واقعية مبشاركة شخصيات 
عامة سياســية واقتصادية 
وذوي االختصاص واخلبرة 
وممثلني عن جمعيات النفع 
والنقابــات  واالحتــادات 

والقوائم الطالبية.

د.حمد روح الدين ومهند الساير ود.حسن جوهر وعبداهللا املضف ود.بدر املال أثناء مشاركتهم في ورش العمل

جانب من املشاركات في ورشة العمل الثالثة

في الكويت، معربا عن تفاؤله 
بأن يخرج املؤمتــر بنتائج 
ميكــن عنــد ترجمتهــا على 
أرض الواقع حتسني املنظومة 

الصحية في البالد.
مــن جهته، أعرب النائب 
د. حســن جوهر عن الفخر 
والتقدير مبــا قدمه األطباء 
من جهود شاقة خالل الفترة 
األخيرة، مؤكدا احلاجة إلى 
اســتمرار اجلهــود املتميزة 

الورق وال يوجد لدينا قرار 
بهذا الشأن.

وقــال الســاير إن ملــف 
قسائم أمالك الدولة يحتاج 
إلى إصالح بوضع ضوابط 
للتأجيــر والبيــع وحتويل 
القسيمة من شخص إلى آخر 

أو جهة إلى أخرى.
بــدوره، أوضــح النائب 
د.حسن جوهر وجود العديد 
مــن املقترحــات املتقاطعــة 
لعالج القضية االقتصادية من 
بينها مقترح قدم في مجلس 
٢٠٠٩ بخصوص املستودعات 
اجلمركية، مؤكدا أهمية بلورة 
هــذه املقترحــات واخلروج 
برؤيــة متكاملــة تعالج كل 

اجلوانب.
ولفــت إلى تقدمي النواب 
الستة منظمي املؤمتر اقتراحا 

«الرابعة»: مقترحات حلماية املواطن
من «الرهن العقاري» واستدامة التمويل

ناقشت ورشة العمل الرابعة لمؤتمر 
شركاء في اإلصالح والبناء والذي ينظمه 
عدد من النواب في مجلس األمة القضية 
اإلسكانية، ضمن فعاليات اليوم الثاني 

للمؤتمر.
وطرحت الورشة عددا من المقترحات 
بشــأن موضوعات رئيسية في القضية 
اإلسكانية فيما يتعلق بالرهن العقاري 
واستدامة التمويل والتطوير العقاري.

من جهته، قال النائب د. حسن جوهر 
إن القضية اإلســكانية من أهم القضايا 
التي تهم كل الشعب الكويتي، مشيرا إلى 
وجود رعاية حكومية لتلك القضية منذ 

نهاية السبعينيات.
وأضاف أنه رغم هذا االهتمام الحكومي 
فإن هناك مشــكلة نتيجــة الزيادة غير 
الطبيعية للسكان خاصة انه مع نهاية 
القرن الحالي فإن تعداد السكان سيصل 
الى ما يقارب ٥ ماليين و٥٠٠ ألف مواطن 

كويتي.
وأشــار إلى أن المواطــن إلى اآلن ال 
يستطيع بناء منزله رغم أن هناك مدنا 
اسكانية تم توزيعها منذ عدة سنوات، 
مشددا على ضرورة حل مشكلة تمويل 
العقــار خاصة أن المواطــن ال يملك إال 

راتبه.
ولفت إلى أن هناك أكثر من ١٤٠ ألف 
طلب اســكاني وأن هذه الطلبات تزداد 
كل عام بما يقارب ٧ آالف طلب، متمنيا 
األخذ بتجربة السعودية الناجحة والتي 

رفعت نسبة التملك فيها إلى ٦٠٪.
وقــال جوهــر إن هناك حلــوال تقدم 
للحكومة من قبل شركات عالمية، اال انها 
ضربت بجميع الحلول عرض الحائط، 
وعلــى الجانب اآلخــر هناك تخوف من 
المواطنين فيما يتعلق بالرهن العقاري.

وأشــار في هــذا الصدد إلــى وجود 
مقترحات ستحمي المواطنين من مخاطر 
الرهن العقاري، تتمثل بمنح فترة سماح 
لمدة عامين وفي حال حدوث أي تدهور 
تتدخل وزارة المالية لحل المشكلة وإبقاء 

المواطن في سكنه لحين حلها.
وأوضــح جوهر أن حجــم القروض 
العقارية األخرى مــن البنوك التجارية 
يصــل الى ٩ مليــارات دينار، مؤكدا أنه 
مع المواطنين وضد نظرة الحكومة في 

دفع فوائد القروض السكنية.
واعتبر أن تلك المقترحات ستحقق 
اســتدامة التمويــل وضمــان اســتقرار 
المواطن خاصة أن المشروع الحكومي 
في هذا الصدد يخالف العديد من القوانين 
المدنيــة كونــه يصادر بيــت المواطن، 
مؤكدا الحاجة إلى دعم المواطنين لتلك 

المقترحات حتى ترى النور.
وأكد أن من مزايا تلك المقترحات أن 

المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي من 
تعمل الجدوى االقتصادية إلنشاء المدن 
والشــركات، باإلضافة الى انها ستقوم 
بحل جزء من مشاكل البطالة للمواطنين 

والمواطنات.
ورأى جوهر أنه لــو حلت الحكومة 
جميع المشاكل لما أقيمت هذه الورشة، 
مؤكــدا أن المشــرع ليــس لديه ســوى 
االستجوابات في حال عدم رغبة الحكومة 
في تنفيذ القوانين وحل االزمة السكانية.

بــدوره، طالب النائــب د.عبدالعزيز 
الصقعبي بإيجاد حلول جذرية للقضية 
االسكانية ونسف جميع الحلول السابقة، 
معتبرا أن هناك مبادرات حكومية تقدم 
لحل القضية لكنها مجرد حلول بسيطة.

ورأى أن الكويــت تعاني من فوضى 
حقيقية في الشأن العقاري ساهمت بوجود 
أســعار خيالية للعقــارات وااليجارات، 
مؤكدا الحاجة إلــى وجود قانون جديد 
شامل يحل جميع هذه المشاكل ويضع 

حدا لهذه الفوضى.
واعتبر أن المعالجة الحقيقية يجب 
ان تكون من خالل زيادة المعروض لكي 
يقل االحتكار، الفتا إلى أن حجم االراضي 

يصل الى ٢٢٠ ألف وحدة سكنية.
وقال الصقعبي إن قوانين مثل الرهن 
العقــاري والمطــور العقــاري وضعت 
لمعالجــة جزء من القضية االســكانية 
وليس كلهــا، معتبرا أن هناك ازمة ثقة 

في القطاع الخاص.
وأضــاف «لســنا ضــد التجــار انما 
اتينا لحل مشــاكل المواطنين السكنية 
ومســتعدون لوضع تشــريعات إلنهاء 

هذه االزمة».
وأشار إلى أن المشروع الحكومي في 
عام ٢٠١٠ لتأسيس الشركات كان به بعض 
القيود وساهم بابتعاد القطاع الخاص، 
مؤكدا أنه في دور االنعقاد القادم سيكون 
هناك قانون لحل المشــاكل اإلســكانية 
بمشــاركة المواطنين والقطاع الخاص 

وسيوفر الماليين للدولة.
وأوضح أنه بمجرد إقرار هذا القانون 
ستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بإنشاء الشركات التي ستساهم في بناء 
الكثير من الوحدات السكنية خالل سنوات 
قليلة، مؤكدا الحاجة إلى دعم المواطنين 
إلقرار هذا القانون في دور االنعقاد المقبل.

يذكر ان مؤتمر شــركاء في اإلصالح 
والبنــاء يســتمر لمدة ٤ أيــام تتضمن 
نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة 
مقترحــات وحلــوال واقعية بمشــاركة 
شخصيات عامة سياســية واقتصادية 
وذوي االختصــاص والخبرة وممثلين 
عن جمعيات النفع واالتحادات والنقابات 

والقوائم الطالبية.

ناقشت القضية اإلسكانية ومشكالتها

احلضور خالل ورشة العمل الرابعة

      هناك أكثر من ١٤٠ ألف طلب إسكاني والطلبات تزداد كل 
عام مبا يقارب ٧ آالف واألخذ بالتجربة السعودية أحد احللول
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الكويت تترقب عودة الشيخ أحمد اجلابر و٣٠٠ سفينة تتهيأ لبدء رحلة السفر

تشييد مبنى دائرة املعارف واتساع عمل املطار وأول فرقة لإلطفاء في البلدية.. بآالت جديدة

املدرسة الشرقية كانت محط أنظار املواطنني واهتمام حكومي كبير بالتعليم واملسيرة التربوية

إنشاء خط جوي مباشر بني الكويت ولبنان وتزايد نطاق العمل في شركة نفط الكويت

ديسمبر ١٩٤٧ شهر فلسطني في جميع البلدان وأبناء الكويت يهّبون جلمع التبرعات وجندة إخوانهم

املستر إيدن يزور الكويت في فبراير ١٩٤٨ وبداية واعدة ألنشطة رياضية متعددة في كل املدارس

دائرة املعارف قسم كبير من هيئة التدريس في املدرسة الشرقية يتوسطهم ناظر املدرسة

صورة لالحتفال الذي ٔاقيم في فبراير عام ١٩٤٤ ومنح فيه الشيخ أحمد اجلابر رحمه اهللا وساماً من حكومة الهند البريطانية

نتابع هنا املوضوع الــذي بدأنا عرضه في احللقة املاضية، 
وســنرى تتابعــًا تاريخيًا في بعــض األمور إلــى أن نصل إلى 

موضوعات أخرى مختلفة. وهذا الفصل سيكون كاآلتي:
١ - الكويت في شهر سبتمبر لسنة ١٩٤٧م.
٢ - الكويت في شهر نوفمبر لسنة ١٩٤٧م.

٣ - الكويت واألنشطة األخرى ٤٧ - ١٩٤٨م.
٤ - من أبناء الكويت في سنة ١٩٤٨م.

٥ - مع اللهجة الكويتية.
وهذا هو تفصيل ما تقدم:

١ - الكويت في شهر سبتمبر ١٩٤٧م
نحن اآلن في شهر ســبتمبر لسنة ١٩٤٧م، والكويت تترقب 
عــودة أميرها الشــيخ أحمد اجلابــر الصباح الــذي غادرها في 
الســادس والعشــرين من شهر أغســطس في رحلة بحرية إلى 
الهنــد، ويتابع الكويتيون رحلة األمير التي بدأت بالبحرين ثم 
كراتشي، حيث استقبله محمد علي جناح رئيس دولة الباكستان 
ثم بومباي، حيث التقى اجلالية العربية هناك، وكان من املقرر 
أن يزور مسقط في رحلة عودته من الهند وهي تبدأ في السابع 

من شهر أكتوبر لسنة ١٩٤٧م، وقد قام بزيارتها فعال.
< < <

وانتهى الصيف في الكويت مع بداية شهر أكتوبر، وبنهايته 
انتهى موسم الغوص على اللؤلؤ الذي كانت له أهميته بالنسبة 
للبالد ملا يوفره من فرص عمل وموارد رزق، وهنا تتهيأ السفن 
ويستعد البحارة للقيام برحلتهم املعروفة باسم (السفر) وهي 
رحلة من رحالت تســتفيد منهــا البالد كثيرا في جتارتها، وفي 
ر أعداد الســفن املشــاركة في  صالتهــا مع الدول األخرى، وُتقدَّ
رحلة السفر لهذا العام (١٩٤٧م) بنحو ثالثمائة سفينة، حمولة 
كل منهــا مــا بني ثالثمائة وأربعمائة طــن، وهي تتجه عادة من 
الكويت إلى العراق حيث يجري حتميلها بالتمور، ثم تبحر إلى 
الهند والبحر األحمر وأفريقيا. ومع النشاط البحري الذي أشرنا 
إليه بدأ نشــاط من نوع آخر في مجال املواصالت وهو نهوض 
حركة الطيران، فقد أنشئ في هذه الفترة خط جوي مباشر يربط 
الكويت باجلمهورية اللبنانية، وبدأت الزيارات في االزدهار بني 
أهالــي البلدين، ونقلت الطائرات إلى الكويت فواكه لبنان التي 

استبشر األهالي بوصولها إليهم.
< < <

وفي تقرير يتعلق بالنشــاط التجاري في البالد، يالحظ أن 
نطاق العمل في شــركة نفــط الكويت قد صار يتزايد بحيث لم 
يعد عدد العمال الكويتيني كافيا لسد حاجة الشركة ما اضطرها 
إلى جلب أعداد من العمال من خارج البالد، ومع النشاط النفطي، 
وتوافــر األعمال، واتســاع مجال الرزق للمواطنــني وللوافدين 
على حد ســواء، فإن األمور املادية قد بدأت تســير إلى الُيســر، 
وانخفضت أســعار احلاجيات املعيشية قليال، وارتفعت أسعار 
العقارات واألراضي وإيجارات املساكن، وصار املقتدرون يقبلون 

على البناء في شتى نواحي البالد.
هــذه مالحظات عن احلياة في الكويت إبان شــهر ســبتمبر 
لســنة ١٩٤٧م، وهي توحي بأن البالد تسير بخطى حثيثة نحو 

مستقبل زاهر.

٢ - الكويت في شهر نوفمبر لسنة ١٩٤٧م
نحن اآلن في شــهر نوفمبر لسنة ١٩٤٧م والكويت تستقبل 
في أيامه ضيوفا من البحرين، كان على رأسهم الشيخ عبداهللا 
اخلليفــة رئيس املعارف هناك في ذلك الوقت. وقد أقامت دائرة 
معــارف الكويــت حفال كرمت بــه الضيوف، أقيم في املدرســة 
م فيه الشاي، وألقيت كلمات الترحيب، كما ألقى  الشــرقية، وُقدِّ
عدد من الشعراء قصائد بهذه املناسبة كان منهم األستاذ الشاعر 

أحمد السقاف.
وفي هذا الوقت، قام الشيخ عبداهللا السالم الصباح بالسفر 
إلى الهند، وفق عادة كانت له، واستمر فيها إلى وقت طويل بعد 
ذلك، وكان يرتاح إلى هذا البلد، وله فيها عالقات طيبة مع أهلها 

ومع اجلالية الكويتية والعربية 
التي تعيش هناك.

وقد صادف في هذا الوقت 
- أيضا - مرور ذكرى الهجرة 
النبوية الكرمية، وكانت دائرة 
معــارف الكويت قــد اعتادت 
االحتفــال بها كل ســنة بحفل 
كبير، ولم تتردد في هذه السنة، 
فأقامــت حفال كبيرا هو اآلخر 
ُمثلــت فيــه روايــة الهجــرة، 
وألقيت كلمات باملناسبة شارك 
في إلقائها عدد من املدرســني، 
وعــدد آخــر من رجــال املعهد 

الديني مثل الشــيخ علي حســن البوالقي، وألقى بعض الطالب 
املدارس كلمات ميثلون فيها مدارســهم املختلفة ويعبرون فيها 

عن فخرهم بهذه املناسبة.
< < <

ال تزال الكويت تتابع نشاطها التنموي، وتسير في كل يوم 
خطوة في هذا السبيل، ومن ذلك قيام دائرة املعارف ببناء مبناها 
اخلاص املتميز الذي شغلته الدائرة ثم وزارة التربية، وهو الذي 
كان بقرب مسجد مال صالح على شارع فهد السالم، وكان مبنى 
جميل الطراز، ولكنه هدم بعد أن أدى الغرض من إنشائه وأصبح 
ال يفي بحاجات وزارة التربية، فهناك فرق كبير بني طبيعة هذا 

املرفق في فترتي األربعينيات والستينيات.
أما في مجال االتصاالت اخلارجية فقد اتسع مدى عمل مطار 
الكويت ليشمل في خدمته بعد لبنان سورية التي أصبحت تتصل 
بالكويت عــن طريق هذا املرفق، وصار أبناء البلدين يتبادلون 

الزيارة والتجارة وفق اتفاق بينهما.
وبدأت في هذه السنة أعمال أول فرقة لإلطفاء قامت بإنشائها 
بلدية الكويت، وكانت قد أوصت على آالت جديدة لهذا الغرض.

وهناك كثير من األعمال التي بدأت تظهر للعيان في مختلف 
املجــاالت بحيث ال مير وقت قصير حتى يجد املرء واحدا منها، 

فالكويت تسير - دائما - إلى 
األمام.

٣ - الكويت واألنشطة 
األخرى ١٩٤٧ - ١٩٤٨م

كان شــهر ديســمبر لسنة 
١٩٤٧م هو شــهر فلســطني في 
جميع البلــدان العربيــة التي 
قابلت فيه قــرار األمم املتحدة 
اخلاص بتقسيم فلسطني مبوجة 
من الســخط واالستنكار، ولم 
تتخلــف الكويت عــن أخواتها 
العربيــات فهبــت منتصــرة 
للشعب الفلسطيني في محنته، 
حيث أهاب املسؤولون بجميع 
القادرين من الكويتيني ألن يهبوا 
مبا يقدرون عليه من املؤازرة، 
وقد استجاب أبناء الكويت إلى 
هذا النداء، ولبوا داعي الواجب، 
فتألفت جلنة ملساعدة فلسطني 
بجمع التبرعات، وعملت على 
أن يشــترك كل كويتي مبا في 
قدرتــه في هــذا املجــال، وبدأ 
جمــع التبرعات في مقر بلدية 
الكويت، حيث بادر الناس إلى 
البذل، وقد نشرت جريدة الدفاع 
الفلسطينية في ذلك الوقت أن 
الشــعب الكويتي قد أسهم في 

اســتنكار تقســيم فلســطني، 
وأنه قــد مت جمع نحو نصف 
مليون روبية حتى اآلن، وأنه 
مــن املنتظر أن تتبــرع مالية 
الكويــت كذلــك مببالغ أخرى 

ملساعدة فلسطني.
< < <

كانــت املدرســة اجلديــدة 
التي أنشــئت في سنة ١٩٤٧م، 
وهي املدرسة الشرقية، محط 
أنظار الكويتيــني، وكان زوار 
الكويت يقصدونها لالطالع على 
مزاياها، فقد زارها في ديسمبر 
من هذه السنة مدير املعهد الثقافي البريطاني في القاهرة مستر 
هايوود، الذي زار عددا من مدارس العاصمة والقرى، وقد أبدى 
إعجابه بحالة التعليم في الكويت، وكان عند زيارته للمدرســة 
الشرقية مصحوبا مبدير املعارف، وباملعتمد البريطاني في الكويت.

وزار املدرســة الشــرقية أيضا في الوقــت املذكور اثنان من 
مهندسي شركة نفط الكويت للنظر فيما اذا كانت هذه املدرسة 
تصلح إلعداد قســم صناعي بها، يكون نواة ملدرسة الصناعات 
األولية التي قرر مجلس املعارف إنشاءها في سنة ١٩٤٦م، وذلك 
لتزويــد الكويت بعدد من الصّناع الفنيني من أبناء البالد. ومن 
األمــور املتعلقة باملدرســة الشــرقية - دون غيرها - أن دائرة 
معارف الكويت كانت تســعى في ذلك الوقت إلى إنشاء مسرح 
ثابت باملدرسة بعدما تبني لهذه الدائرة ضرورة توافر مثل هذا 

املرفق نظرا لتزايد النشاط املدرسي وتعدد فنونه.
وهكذا تســير الكويت من نشاط إلى آخر مع تنامي املسيرة 
التنموية فيها بحيث تغطي كل املجاالت، ولعلنا نالحظ هنا مدى 
اهتمــام احلكومة بالتعليم، ورغبتها في أن يكون على أحســن 

وجه بحيث يؤدي إلى تخريج رجال يفيدون وطنهم.

٤ - من أبناء الكويت في سنة ١٩٤٨م
فــي شــهر فبراير لســنة 
١٩٤٨م زار الكويــت رجل من 
البريطانية  رجال السياســة 
الكبار هو املســتر إيدن، وهو 
من مشاهير العصر، فقد كان 
بــارزا فــي املجال السياســي 
حتى وصل إلى مرتبة رئاسة 
الوزارة البريطانية، وذلك في 
سنة ١٩٥٦م إبان حرب السويس 
التي شنتها بريطانيا وفرنسا 
وإســرائيل على مصر. وكان 
إيدن عندما زار الكويت بعيدا 
عن هذا األمر، بل وكان بعيدا 
عــن العمل احلكومي، زار هذا 
الرجل - أثناء زيارته للكويت 
- شركة النفط في األحمدي، 
وتشرف بزيارة الشيخ أحمد 
اجلابر الصباح الذي رحب به 
وأهداه ســيفا ذهبيا، وأقراطا 
ثمينة لزوجتــه، وغادر إيدن 
البالد بعد أن أمضى فيها يومني 

في ضيافة الشركة.
وفي هــذا الوقت متت في 
الكويــت أنــواع من النشــاط 
املدرســي كان منها االستعداد 
لقيام فريق التمثيل باملدرسة 
الشرقية التي كانت جديدة في 
ذلك الكويت لكي يبدأ نشاطه 
التــي  بإحــدى املســرحيات 

سيقدمها على املسرح الذي مت بناؤه في املدرسة.
ومت تبادل الزيارات الطالبية بني أنباء الكويت وأبناء البحرين. 
وقد تكررت أمثال هذه الزيارات مع دول عربية أخرى مت خاللها 
التعــارف بــني أبناء العرب في كل زيارة يتــم القيام بها بينهم، 
وقد صارت هذه الوســيلة للتعارف والتقــارب عمال من أعمال 
دائرة املعارف الذي لم تتخل عنه ضمن أنشــطتها الطالبية في 

مدارسها املختلفة.
وكانت سنة ١٩٤٨م التي نتحدث عنها بداية ألنشطة رياضية 
متعددة في كل املدارس، حيث خصصت دائرة املعارف كأسا 
لهذه الغاية، وأصبح أبناء املدارس كلها يتبارون عليه في كل 
أنواع الرياضة من الكرة الطائرة إلى كرة السلة، إلى الفريق 
اخلاص، وقد كانت هذه البداية هي السبب في النمو الذي نراه 
اآلن في كل األنشطة الرياضية في الكويت. وفي تقرير كتبه 
األستاذ محمد صبري السعدي عضو البعثة التعليمية في 
الكويت في تلك السنة جاء أنه ُبدئ أوال في وضع األساس 
الذي ترتكز عليه هذه املادة، مادة التربية البدنية، وهو إعداد 
ب، فانتخــب بعض املعلمني الكويتيني  املعلــم الصالح املدرَّ
ذوي االستعدادات الالزمة، والذين مييلون إلى هذه الناحية، 
ومارسوها أيام دراســتهم، وأعدت لهم دراسات خاصة في 
نظريات التربية البدنية، وطــرق التدريس احلديثة، ومن 

هنا بدأ هذا النوع من النشاط على أساس متني.

٥ - مع اللهجة الكويتية
هنــا مجال احلديث عن اللهجة الكويتية من حيث النظر في 
مدى اتصالها باللغة الفصحى، ومن حيث تبيان ضرورة احلرص 

على التمسك بها وعدم إضاعة ألفاظها، وذلك كما يلي:
أ - ط.ل.ع:

لفظ: أطالع ومعناها أبصر الشيء واللفظ يردد في الفصحى 
والعامية.

ب - ب.غ.ي:
بغيت ومعناها أردت.

ومنها في القرآن الكرمي: ســورة يوســف: (يا أبانا ما نبغي) 
وهي في العامية كذلك.

ج - ش.م.خ:
خ فالن صاحبه: أصاب وجهه بجروح في وجهه بأظافر  شــمَّ

أصابع يديه. في اللهجة والفصحى معا.
د - ل.زم:

ْمُت على فالن بعمل كذا، بتشديد الزاي املفتوحة، أي  يقال َلزَّ
أجبرته على هذا العمل. وهو من األلفاظ املشتركة.

هـ - م.ح.ن:
امليحــان الوقــت واألوان، يقال هذا هو ميحــان عودتنا، أي 

وقت رجوعنا.
واللفظ دارج في الفصحى واللهجة العامية.

و - ر.ي.ق:
الريوق في اللهجة وفي الفصحى هو أكل الصباح.

ز - ح.و.ش:
شُت مبلغا من املال أي جمعته. َش: معناها جمع، يقال: َحوَّ َحوَّ
وفي اللهجة أيضا لفظ مشابه هو قولهم: حواش، وهو يدل 
على اإلحاطة بالشخص الهارب، يقال طقيت له حواش: أي ضربت 

له ما يحيط به حتى ال يفلت.
ح - ط.ف.ح:

طفــح املاء أي ارتفع، ويقال في اللهجة املاية طفوح، أي ماء 
البحر مرتفع، وهذا ضد اجلزر.

ط - ق.ض.ي:
َقَضى: من الشيء انتهى منه في الفصحى والعامية.

ي - ب.ل.ي:
البلية هو الشيء الضخم، وُيطلق كذلك على الرجل اجلسيم: 

بلية. في الفصحى والعامية.
هذه نهاية املقالة الثانية من «أوراق كويتية» ونأمل في تقدمي 
املزيــد فيما ســوف يأتي من أيام، مع رجــاء أن يكون في كل ما 

نقدمه الفائدة املرجوة. غواص كويتي بعد صيده  اللٔولٔو

الشيخ عبداهللا السالم وعبداللطيف العبدالرزاق ومحمد اخلرافي وصالح الشايع ـ بومباي  الهند عام ١٩٤٨

الكويت تسير بخطى واثقة نحو مستقبل زاهر أوراق
(٢)كويتية 

بقلم: 

د.يعقوب 
يوسف الغنيم
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حدث يليق 
باإلمارات وبشعبها..

من القلب

محمد بسام احلسيني قدمياً كان أهل الكويت يعيشــون أربعة فصول السنة كما 
هــو متعارف عليه عامة، فصل الربيع وفصل الصيف وفصل 
اخلريف وفصل الشــتاء، وكانت كل شــهور الفصل واضحة 
ويحدد دخولهــا وانتهاؤها، وليس كما هــو اآلن نرى فصل 
الصيــف طاغيا على بقية الفصول نعرف متى يبدأ وال نعرف 
متى ينتهي، ال نحس بفصل الربيع إال بشهر أو يزيد، وأما فصل 
الشتاء فيدخل على استحياء وسرعان ما ينتهي، ولم يعد هناك 
شيء اسمه فصل اخلريف إال في عرف الفلكيني، كل ذلك بسبب 
تغير املناخ عامليا من جهة، ومــن جهة أخرى لزيادة التصحر 
في تربة الكويت والتي اهمل إصالحها وتركت ولم يتدخل احد 
للتفكيــر في إصالحها، ال هيئة البيئة، وال هيئة الزراعة والتي 
تزرع الطرقات والساحات ولكنها ال تتابع ما متت زراعته فتجد 
ما مت زرعه يعاني من اجلفاف والذبول، والنتيجة زيادة احلرارة 
صيفا، وعدم استطاعة تلك الزراعة مواجهة الرياح العاتية التي 
حتتاج إلى مصدات للرياح مثلما هو موجود في اغلب دول العالم 
املشابهة ألجواء الكويت. ناهيك عن العبث باألراضي الصحراوية 

في موسم مخيمات الربيع.
وقــد يقول قائل إن طول عمر األراضي في الكويت فقيرة 
وال تصلح فيها الزراعة، وال حتى النباتات البرية خصوصا في 

فصل الربيع.
ونود أن نذكر من يقول ذلك إن أهل الكويت الذين يعشقون 
فصل الربيع، كانوا يخيمون قدميا في الســرة وفي مشرف، 
ناهيك عن خصوبة ارض حولي وجمال هوائها الذي تغنى بها 

الشعراء وفضلها كثير من الكويتيني .
أمــا عن خصوبة األرض فنذكر القائــل، مبزارع الفنطاس 
وأبوحليفة واجلهراء وفيلــكا والصباحية، كانت هناك مزارع 
على مد النظر في تلك املناطــق. التي كانت تنتج من اخليرات 
وأنواع احملاصيل الكثير والكثير، وكل ذلك اصبح في خبر كان 

لزحف العمران عليها.
 القصد.. هناك فرصة.. فرصة أن نصلح البيئة، خصوصا 
أن موسم مخيمات الربيع قادم بإذن اهللا والكثير من املواطنني 
يتطلعون شوقا لذلك املوسم، وينتظرون بفارغ صبر متى  تعلن 

البلدية بدء املوسم كما هو متعارف عليه سنويا.
الفرصة التي اعني أن تشكل جلنة من البلدية وهيئة الزراعة 
وهيئة البيئة، لوضع شرط إلقامة املخيم ليس فقط دفع رسوم 
أو تأمني. وإمنا الشرط املهم إلقامة املخيم هو أن على أهل املخيم 
زراعة أشجار في محيط املخيم وفقا ملا حتدده هيئة البيئة، وعلى 
هيئة الزراعة أن حتدد نوعية األشجار املقاومة جلفاف التربة وان 
تكون مصدات للرياح مستقبال وان توفر تلك األشجار بأسعار 
رمزية.. وان تشــرف على زراعتها مبساعدة أهل املخيم، على 
أن يكون دور ومهمة هيئة البيئة القيام بدوريات حول املخيمات 
للتأكد من اهتمام أهلها بتلك األشــجار وتوقيع غرامات على 
من يهمل االهتمام بها.. وعلى هيئة البيئة وبالتنسيق مع هيئة 
الزراعة متابعة االهتمام بتلك األشجار حتى بعد انتهاء املوسم.

ولكي يأتي هذا املجهود ثماره، على البلدية إال تسمح بإقامة 
املخيمات مرة أخرى بنفس املنطقة إال بعد مرور سنتني.. حتى 

ميكن أن تتعافى البيئة من اإلهمال الذي طال أمده.
كما اقترح على البلدية أن حتدد مستقبال أراضي دائمة في 
شمال الكويت وفي جنوبها إلقامة املخيمات عليها أسوة بكثير 
من دول العالم، على أن يتم جتهيزها، ســواء بزراعة محيطها 
وتوزيع حاويات القمامة في جنباتها، وتوفير كل مســتلزمات 

الراحة ملن سيقيم في ذلك املخيم.
وبهذه املناسبة، نشيد مبا ستقوم به هيئة الزراعة في تنفيذ 
مشاريعها التي أعلن عنها املدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف 
بشأن تشجير مدينة صباح األحمد السكنية ومنطقة اخليران.
ولعل مقترحي هذا بشــأن إصالح البيئة من خالل زراعة 

مناطق املخيمات يأخذ حيزا من اهتمام الهيئة.
وختاما: أعرف أن هناك من سيقول إن هذا االقتراح خيالي 
وغير عملي، ولكن باإلرادة والتصميم وحب الكويت وأرضها 

وتوافر النية لإلصالح سيذلل كل صعوبة.

حتولت ســاحاتنا العامة ومواقف املساجد واملستشفيات 
واملدارس بل وحتى بعض الشوارع الداخلية إلى أماكن لتخزين 

السيارات املهملة واملهجورة.
أمر يصعب علي تفسيره، بعض تلك السيارات هي شاحنات 
قيمتها عشــرات األلوف جتدها مهملــة مليئة بالغبار في كل 
اجلهات متروكة في الساحات العامة. أين مالكها؟ أال يريدونها 
وانتفــت احلاجة لها؟ طيب ليش ما يبيعونها؟ ال أعلم اإلجابة، 
لكنهم جميعا يلجأون للحل السهل وهو تركها على أرض أمالك 
دولة ال تكلفهم فلسا واحدا، بل على العكس أحيانا كثيرة تكون 
حتت مظالت حتميها من الشــمس مثل مواقف املستوصفات 
واملستشفيات. لهذا السبب في أغلب مستشفياتنا تذهل عندما 
يكون موعدك في السادسة والنصف صباحا ومع هذا ال جتد 
موقفا قريبا لســيارتك، فتضطر للوقوف بعيدا أو في الدور 
الثاني والثالث. وهو أمر فيه عناء كبير خاصة على كبار السن 

واملرضى.
مفتشو البلدية والداخلية لم يقصروا في أداء دورهم، فهم 
يسحبون مئات السيارات يوميا لكن الشق عود واملاي زاد على 
الطحني، فمخازنهم حلجز الســيارات املخالفة ممتلئة واجلهد 
الذي يبذلونه يحتاج دعما خارجيا، فعدد السيارات املهملة في 

شوارع وساحات الكويت يقدرها البعض مبئات األلوف.
احلل برأيي هو خصخصة عملية سحب السيارات املخالفة، 

نفس والية نيويورك حيث كنت أعيش في أميركا.
نظامهم مواطن لديه شــاحنة ســحب السيارات ومساحة 
لتخزين تلك الســيارات. وبالتنســيق مع املرور واالستئذان 
منهم يقوم بجولة في الشوارع أو حسب بالغ األهالي وسحب 
السيارات املهجورة واملهملة ويضعها في املخزن اخلاص به. وإذا 
أراد صاحب السيارة استرجاعها يدفع ثمن املخالفة باإلضافة 
لتكلفة تخزين السيارة اليومي. وبعد فترة شهر تقريبا إذا لم 
يتقدم أحد لتسلمها تنزل في مزاد وزارة الداخلية، يأخذ هذا 
املواطن أجرة ســحبه السيارة وقيمة تخزينها لشهر والباقي 

يذهب لوزارة الداخلية.
يجب حصر املوضوع في شــباب املشــروعات الصغيرة 
الكويتيني وعدم ترك املوضوع لتأجيرها بالباطن وذلك إلتاحة 

فرص عمل للشباب الكويتي. 
كل محافظة متنح ١٠ رخص لهذه املهنة.

حل مثالي يخلصنا من الســيارات املهملة ويوفر وظائف 
للشباب الكويتي.

٭ نقطة أخيرة: الشخص الذي سحب سيارتي في نيويورك بعد 
أن تركتها في مكان مخالف أخذها لساحة خاصة به. طلب مني 
السترجاعها ثمن املخالفة وتكلفة تخزينها ملدة أسبوع.. قلت 

له شرأيك تأخذ السيارة؟ وافق. وأعطاني مخالصة.
«كوروال ٨٢ ماشية نصف مليون»، كانت الصفقة عادلة.

إذا كانت ثمة مدينة تستحق 
لقب «حاضرة العالم» بشرقه 
وغربه اليوم، فهي بال منازع 
دبي، املدينة املتأللئة ببنيانها 
املتنوعة،  ومرافقها وثقافتها 
والتــي حتولت إلــى مدينة 
النجاح..  منوذجية ملعاييــر 
واملدينة التــي يقع في حبها 

اجلميع.
دبي على بعــد أيام قليلة 
افتتاح «إكســبو ٢٠٢٠»  من 
لتعّوض العالــم عما فاته في 
«سنة كورونا» العصيبة، وهي 
األقدر على ذلك، فأي مدينة 
ميكنها إدهاش وإبهار القلوب 
والعقول وشــد أنظار العالم 

نحوها كدبي؟!
إمــارة  هــي باألســاس 
تشــبه احلدث املرموق الذي 
ســتحتضنه علــى مدى ٦ 
أشــهر ســتكون فيها مقر 
األمم املتنافسة علمياً وثقافياً 
وحضارياً وتراثياً.. وإنسانياً 

بشكل عام.
بقدر ما تعلي دبي شــأن 
األعمال والسياحة والثقافة، 
فإنها لــم تهمل يوماً العلوم، 
بل تّوجت مســاعيها العلمية 
بالتوجه نحو املريخ على قاعدة 
«هنا املمكن يحّطم املستحيل».

والنهضة «الدبوية» عموماً 
السمو  التي يقودها صاحب 
الشيخ محمد بن راشد وكوكبة 
من املسؤولني األكفاء، املنتقني 
بعناية كل في اختصاصه، هي 
جزء من لوحــة جناح كاملة 
ترســمها دولة اإلمارات بكل 
نواحيها، وقد تّوجت بتكريس 
مفهوم التسامح واحلوار بني 
األديان كلــواء جديد ترفعه 
املميز  الدولة ويعزز موقعها 
بني الدول، ويؤكد مرة أخرى 
أنه اختيار مثالي قوالً وفعالً 
الســتضافة مناسبة ضخمة 
بحجم وأهميــة وتعددية الـ 

«إكسبو».
«إكسبو دبي»، بكل معنى 
الكلمة، موعــد لعاملنا املتعب 
نتيجة واحدة من أسوأ اجلوائح 
في تاريخــه ليطوي صفحة 
ويبدأ صفحة أخرى عنوانها 
الفرح واألمل والتجمع والتطلع 
إلى مستقبل مزدهر ومشرق.. 
اإلمارات  عناوين تشبه دولة 
وشعبها وقيادتها وطموحاتها، 
ومدينة دبي التي يترقب العالم 
بأسره مفاجآتها التي ال تنتهي!

اخلدمات أصال هي مواد مشتراة من 
السوق احمللي، وهذا ال يقلل من وجود 
السياحة الدينية من ماليني البشر من 
مختلف دول العالــم الذين يجوبون 
العتبات املقدســة طيلة السنة، ولذلك 
جتد الفنادق واملطاعم وخدمات النقل 
مزدهرة، حتى ان املستثمر الكويتي له 

وجود ملموس وشاهر هناك.
لكن األهم من ذلك أن تلك األعمال 
التطوعية بطبيعتها جتلب اخلير والبركة، 
ورمبا هذه من أسباب صمود العراق 
أمام الفساد الداخلي واالنتصار على 
الدواعش وأنصارهــم، وهذه األمور 
الغيبية يعرفها جيدا من يبذل اخليرات 
لوجــه اهللا تعالى ويخــرج الزكوات 
واألخماس، يشــعر بالنمــاء وإمداد 
الرزق الوفير من حيث ال يحتســب، 
وهو مصداق اآلية الكرمية (ومن يتق 
اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 

ال يحتسب...).

األزهر في مصر، تنقل في مناصب 
عديدة داخــل الكويت، منها منصب 
محافظ، كمــا كان ممثال باإلنابة عن 
سمو األمير وسمو ولي العهد ورئيس 
الوزراء في عدد من الفعاليات الرياضية، 
وتولى منصب رئيس املجلس األعلى 
للشباب العرب، ومثل الكويت سفيرا 
في كل من ســلطنة عمان واململكة 
األردنية الهاشــمية قبل أن حتط به 
الرحال ويستقر في منصبه احلالي 

مستشارا بالديوان األميري.
أرجوحة أخيرة: ال شك أن كل 
من يعرف الشــيخ فيصل احلمود 
يدرك أنــه كان ومازال مهندســا 
لتوطيد العالقــات الدولية خليجيا 
وإقليميا وعامليا، فمع كل هذا احلل 
والترحال مــازال الفارس األصيل 
ميتطي صهوة جــواده ويواصل 
اإلجنازات، تــاركا قلبه يفيض في 
عشق الكويت وحب أهلها، ومازال 
يواصل توطيد العالقات مع العديد 
من دول العالــم من خالل تواصله 
القائمني  الدول  الدائم مع ســفراء 
في الكويت، مواصال االمتثال لهمه 
الوطني وحسه الديبلوماسي املتميز، 
ناهيك عن تواجده في مناسباتنا العامة 

واخلاصة، شكرا فيصل.
ان بقيت من يذكر الطيب ويزود

ويعطيك كالم شيوخ ويزيدك عال
سند على الصباح، فيصل احلمود

راعي َســمِّ وأبشــر ويا هال

إلــخ، كلها حبا وكرامة لزوار ســبط 
الرســول صلى اهللا عليه وآله وسلم، 
والذين آثروا املشي من مسافات طويلة 

تكرميا وتقديرا لسيد الشهداء گ.
البعــض على هذه  رمبا اعترض 
العروض املجانية، بأنها حرمت الدخل 
العراقي من مصدر استثمار  الوطني 
الســياحة الدينية! لكن نسي أن هذه 

الديبلوماسية  اجلودة في اإلنسانية 
من مهرجان فرسان اجلودة في دبي 
عام ٢٠١٢م، كما منح شهادة الدكتوراه 
الفخريــة من قبل منظمة الســالم 
والتســامح في الكويت عام ٢٠١٤م، 
التي حصل  العاملية  القيادة  وشهادة 
عليها من ماليزيا عام ٢٠١٥م، باإلضافة 
الى شــهادة الدكتوراه الفخرية من 
جامعة الزعيم األزهري في السودان 
في العام ذاته، إضافة إلجنازات عديدة 

ال يحتمل هذا املقال ذكرها.
في يوم احلادي عشر من ديسمبر 
١٩٦٣م كانت الكويت تستقبل ابنا من 
أبنائهــا البارين ورجال من رجاالتها 
املخلصني، تلقى تعليمه في الكويت 
وحصل على شــهادة البكالوريوس 
اجلامعية بتخصص علوم سياســية 
واقتصاد من جامعة الكويت وشهادة 
الدكتوراه من كليــة التجارة جامعة 

من استشــهاده يوم عاشوراء، حيث 
يصطف مئات املتطوعني لوجه اهللا تعالى 
املأكل  املختلفة من  يقدمون اخلدمات 
بأصنافه واملشرب واملسكن والتطبيب 
وامللبــس اجلديد وخدمات الغســيل 
والكوي، وتدليــك األقدام، ومعارض 
الكتب املجانية وعيادات االستشارات 
االجتماعية ومكاتب املراجعات الفقهية... 

أن ينــال عددا كبيرا من األوســمة 
وشــهادات الدكتوراه الفخرية نظرا 
لعالقاته املتميزة مع مختلف املؤسسات 
العلمية واملبادرات واملنظمات اإلنسانية 
من مختلف بلدان العالم، نعم كان محبا 
للكويت لكنه أحب وطنه العربي الكبير 
وشغلته قضاياه وتفاعل مع القضية 
الفلسطينية وحصل على وسام القدس 
من الدرجة األولى عام ٢٠١٠م، كما نال 
املمتازة  الدرجة  الرافدين من  وسام 
من قبل اجلالية العراقية في األردن 

عام ٢٠١٠م.
ولم تشغل الشيخ فيصل اهتماماته 
الوطنيــة والقومية عن إحساســه 
اإلنساني، فكان سفيرا للنوايا احلسنة 
للعمل اإلنســاني في منظمة السالم 
والتنمية التابعة لألمم املتحدة، وسفيرا 
لدعم املرأة في البرنامج اإلمنائي التابع 
لألمم املتحدة، ونال شــهادة فارس 

الوزراء  ذكر سمو رئيس مجلس 
الشيخ صباح اخلالد على منبر األمم 
املتحدة - يوم أمس األول- أن الكويت 
تبرعت بـ ٣٢٩٫٤ مليون دوالر ملساعدة 
الدول األخرى ملواجهة جائحة كورونا، 
طبعا عدا املساعدات والصدقات التي 
تبذلها املؤسســات الكويتية اخليرية، 
وهو ما يشير إلى العمل التطوعي دون 

انتظار التعويض املقابل.
ولألسف رأينا كثيرا من األنظمة 
السياســية تهدر األموال الطائلة في 
داخل الدول املتناحرة داخليا من أجل 
تأليب فريق ضد آخر لغايات سياسية 
دنيئة ال ميت بصلة مبنافع الناس وال 

مبصالح األمة الكبرى.
< < <

وفي هذه األيــام تظهر لنا صور 
التطوع األخرى بأبهى صورها النقية 
في الطرق املتجهة نحو مدينة كربالء 
املقدسة لزيارة احلسني گ في األربعني 

لم يكن الشــيخ فيصل احلمود 
الصباح كغيره ممن ميثلون أوطانهم، 
كان سفيرا للكويت، حمل في أحشائه 
شعلة من محبتها وقلبا نابضا باسمها، 
رفع رايتها شــامخة في العديد من 
احملافــل الدولية ومثلها في عدد من 
العواصم العربية، نقل وجهها املشرق 
الى سلطنة عمان، وعكس بتواجده في 
مسقط صورة متميزة للعالقة بني أبناء 
اخلليج العربي، حظي بعالقة خاصة 
مع القصر السلطاني ونال عام ٢٠٠٧م 
وسام النعمان من السلطان قابوس بن 
سعيد، وكان في عمان يكرس جهوده 
لترميم العالقة والتوافق مع األردن، 
فغرس أغصان احملبة بني الشعبني من 
جديد، وساهم في تعزيز اللحمة بني 
البلدين، ورسخ مع األردن منوذجا 
رائعا للعالقات العربية، جمعته عالقة 
وثيقة باألسرة الهاشمية والعديد من 
الشخصيات القيادية ووجهاء العشائر 
األردنيــة، ونال عام ٢٠١٠م وســام 
االستقالل من الدرجة األولى من ملك 
اململكة األردنية الهاشمية امللك عبداهللا 

الثاني بن احلسني.
أحدثكم اليوم عن رجل ليس كمثله 
رجل.. رجل حمل بقلبه الكويت أينما 
حل وأينما ارحتل، رســم بشخصه 
منوذجا رائعا لالنتماء للوطن والوالء 
لقادته، وشكل بسلوكه صورة مثالية 
عن اإلنسان الكويتي العاشق لوطنه 
واحملب لآلخرين، فكان من الطبيعي 

قبل فترة بســيطة مت افتتاح 
مبنــى وزارة التربية اجلديد في 
منطقة جنوب السرة، ولكن هناك 
أزمة مت جتاوزها وعدم االلتفات لها 
قبل تسلم املبنى، وافتتاحه بشكل 
رســمي وهي أزمة املواقف التي 

تعاني منها الوزارة.
الذي  املبنــى  املســتغرب أن 
أنشئ على أحدث طراز ال توجد 
فيه مواقف للمراجعني، والشوارع 
احمليطة بالوزارة تشهد اختناقات 
مرورية بسبب هذا األمر الغريب 
الذي يؤكد غياب اجلانب الرقابي 
عن متابعة املشاريع وقت تنفيذها، 
وخيــر دليل الوضع احلالي الذي 
يعيشه املوظفون واملراجعون في 

هذه اجلهة احلكومية.
نعم، هناك سراديب مخصصة 
الزوار،  للمواقف ومسجلة باسم 
ولكن بعد االفتتاح تداركت الوزارة 

موفقة ومباركة تلك اخلطوة التي 
أقدم عليها وزير التربية د.علي املضف 
ممثلة في املوافقة على االســتعانة 
باملهندسني الكويتيني للعمل كمعلمني 
للرياضيات والفيزيــاء والكيمياء، 
وذلك بعد اشــتراط دخولهم لدورة 
تدريبيــة تأهيلية، وهو قرار حكيم 
الكوادر  وسليم سيسهم في إحالل 
الوطنية املتميزة في التعليم، باإلضافة 
إلى دوره في تقليل طوابير انتظار 
التخصصات الهندســية في ديوان 

اخلدمة املدنية.
ولعل هــذا القــرار يتوافق مع 
املقترح الذي طرحته في مقالني في 
السابق في جريدة «األنباء» بعنوان 
«هندس التعليم» بتاريخ ٢ سبتمبر 

اخلطأ الــذي وقعت فيه فلم يكن 
أمامها سواء السيطرة على جميع 
املواقــف اخلاصــة باملراجعــني 
وتخصيصها للموظفني رغم أنها 
ال تغطي احتياج اجلميع نظرا لزيادة 

أعدادهم في املبنى.
اآلن وبعــد أن «وقــع الفاس 
بالراس» ما هــو العمل يا وزارة 

٢٠١٩، و«املهندس املعلم بني املضف 
والفارس» بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢١، والتي 
كنت أدعو بهم وزارة التربية لتبني 
فكرة توظيف املهندســني كمعلمني 

التربية وأين حقوق املراجعني؟. ملاذا 
أصبحت بعض مشاريعنا اجلديدة 
فقط حتفا معمارية دون االلتفات 
إلى املوقع وتوفير املواقف؟ وخير 
شاهد على ذلك وضع وزارة التربية 
واإلســكان والبلدية الرئيســية، 
ووزارة األوقاف في منطقة الرقعي.
املطلوب مــن مجلس الوزراء 

وهللا احلمد رأى النور بوجود د.علي 
املضف.

أشــدد وأؤكد أن هذه اخلطوة 
ستســهم في تقليل عدد املدرسني 

متابعــة مثل تلك املشــاريع قبل 
تنفيذهــا والتأكد من آلية التنفيذ 
ومحاســبة املقصريــن إن وجد 
تقصير؛ ألنه من غير املعقول أن 
إقامة مرافق حكومية خدمية  تتم 
بــدون مواقف تخــدم املراجعني 
وكذلــك املوظفــون، ومنــا إلى 
املســؤولني أبحثوا عــن احللول 
الناس افضل  وفكروا في معاناة 
من التفشخر بالبوابات واملصاعد 
اخلاصة والسيارات الفارهة واملكاتب 

املزركشة.
هناك أمر آخر، نتمنى من وزارة 
التربية التحقق منه مع قرب بدء 
العام الدراسي، وبعد عودة الهيئة 
التدريســية إلى مدارسهم، هناك 
مشكلة تعاني منها بعض املدارس، 
وهي النظافة التي حتتاج إلى تدخل 
فــوري من قبل املســؤولني في 
الوزارة، هناك عقود تصرف عليها 

الوافدين فــي التخصصات العلمية 
باملرحلة الثانوية حتديدا، باإلضافة إلى 
فتح فرص جديدة للمهندسني للعمل 
في مجال التعليم، والتي ستسهم بإذن 

اهللا في تطويره.
كما أمتنى التوسع في الفكرة وفتح 
املجال للتخصصات األخرى كخريجي 
كلية احلقوق والعلوم وغيرهما للعمل 

في مجاالت التعليم املختلفة.
وال أستغرب هذه اخلطوات من قبل 
وزير التربية د.علي املضف، فخطواته 
اإليجابية في الوزارة مشــهود لها، 
من خالل عودة االمتحانات الورقية 
وعودة التعليم الفعلي في املدارس.

أتوقع أن يواجــه وزير التربية 
ووكيل الوزارة األسبوع املقبل حتديا 

الوزارة ماليني الدنانير، أين هي من 
املشهد؟ ليس جلائحة كورونا شأن 
كما يدعي البعض في نقص األيدي 
العاملة، وليس للمعلمة كذلك شأن 
بذلك حتى تتحمل تقاعس بعض 

القطاعات املسؤولة.
هل تعلم وزارة التربية أن هناك 
بعض اإلدارات املدرسية تلزم بعض 
املعلمات إحضار عمالتهم اخلاصة 
املنزلية من أجل تنظيف املدرسة 
وهذا األمر ليس مسؤوال عنه الهيئة 
التعليمية وامنا املسؤول املباشر عنه 
الوزارة، لذلك بات من الضروري 
التحرك ســريعا وتوفير األيدي 
العاملة والتأكد من جاهزية مدارسكم 
قبل اإلعالن عن افتتاحها وان تكون 
جميع مدارسنا بنظافتها وتنظيمها 
على مستوى املدارس التي مت اطالع 
أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس 

األمة، ومنا إلى املسؤولني.

في جاهزية املدارس الستقبال الطلبة، 
ونســأل اهللا أن يعينهم على إمتام 

اجلاهزية على أكمل وجه.
أعلم بأن «الشق عود» في وزارة 
التربية، وإن اإلصالح يحتاج إلى نفضة 
ووقت وعمل دؤوب إلصالحه، وأعلم 
أنه سيواجه هجوما قاسيا في األيام 
املقبلة، ولكنني متفائل بأنه سيتجاوز 
التحديات وبخطواته اإليجابية  تلك 

والعملية.
فالبد أن نؤمــن بأنه عند العمل 
واإلجناز واتخاذ اخلطوات اإليجابية 
أن نثني ونشجع املسؤولني،  علينا 
وعند اخلطأ والتقصير ننتقد بهدف 
اإلصالح والتطويــر، وبهذه الروح 

سيتحقق اإلصالح بإذن اهللا.

دعوة للتفكير

هناك فرصة

أحمد الرجيب

في الصميم

اقتراح لعناية 
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الثالثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

«نفط الكويت» تنفذ مشاريع رأسمالية بـ ٨ مليارات دينار
أحمد مغربي

كشــفت شــركة نفــط 
الكويــت عــن ان البرامج 
الرأسمالية لتنفيذ املشاريع 
الكبــرى قفــزت إلــى ٧٫٩ 
مليارات دينار بنهاية العام 
املالي املاضي ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
وذلك بعد تنفيذ مجموعة 
ضخمة من املشاريع وصلت 
إلى إنشــاء وتشغيل أكثر 
من ٧٠٠ مشروع رأسمالي 

(حالي ومستقبلي).
وقالــت «نفط الكويت» 
فــي بيانات حصلت عليها 
«األنبــاء» إن ارتباطــات 
الكويــت  نفــط  شــركة 
املتعلقة باإلنفاق الرأسمالي 
الــذي يتعلق  املســتقبلي 
بعقود محددة القيمة وأوامر 
شــراء شــهدت منوا خالل 

العام املاضي.
وذكرت إن اجمالي أصول 
الشــركة شــهد كذلك منوا 
ليبلــغ ١٦٫٩٨ مليار دينار 
مقارنــة بنحــو ١٦٫١ مليار 
دينار وذلك لزيادة األعمال 
التنفيذ  الرأســمالية قيــد 
مثل مشروع النفط الثقيل 
وتطوير الغاز احلر فضال 
عن بند جتميع وضخ الغاز 

الذي شهد طفرة كبيرة.
وكانت الشــركة حققت 

دينار فقط.
وعند النظر إلى اجمالي 
ايرادات شركة نفط الكويت 
جند انها سجلت ايرادات بلغ 
١٠٫٥ مليارات دينار يخصم 
منه حقــوق امتياز بقيمة 
٢٫١ مليار دينار ورسم مالي 
بقيمــة ٦٫٢ مليارات دينار 
ومصاريف تسويق للنفط 
بقيمــة ٢١١٫٣ مليون دينار 

السنة املالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، 
والتزال اجلهود مســتمرة 
لزيــادة وتعزيــز معــدل 
الطاقــة اإلنتاجيــة للنفط 
اخلام للوصول إلى الطاقة 
اإلنتاجية املستهدفة للعام 
احلالي، وقد واجهت شركة 
نفــط الكويــت العديد من 
للمحافظــة  التحديــات 
علــى اإلنتاج فــي مناطق 

النفط يوميا، بينما وصل 
املعدل في منطقة عمليات 
غرب الكويت إلى ٤٦١ ألف 
برميــل من النفــط يوميا، 
أما بالنسبة إلنتاج النفط 
اخلفيف فقــد وصل معدل 
الطاقــة اإلنتاجية إلى ١٦٣ 

ألف برميل يوميا.
وذكرت أن الشركة تصب 
جميع جهودها ومساعيها 

ليصبح صافــي االيرادات 
بقيمة ١٫٩ مليار دينار، علما 
بأن الشركة حققت اجمالي 
ايــرادات بقيمة ١٧٫٥ مليار 
دينــار فــي الســنة املالية 

السابقة ٢٠٢٠/٢٠١٩.
هذا، وقــد وصل معدل 
الطاقــة اإلنتاجيــة للنفط 
اخلــام إلــى ٢٫٦٢٩ مليون 
برميــل يوميــا فــي نهاية 

عملياتهــا، لكنهــا مع ذلك 
جنحت فــي حتقيق معدل 
طاقة إنتاجية يقـــدر بـ ٥٦٣ 
ألـــــف برميـــل من النفط 
يوميـــا في منطقة عمليات 

شمال الكويــت. 
وفــي منطقــة عمليات 
جنــوب وشــرق الكويت، 
وصل معدل الطاقة اإلنتاجية 
إلى ١٫٣٩١ مليون برميل من 

مــن أجــل حتقيــق هدفها 
االستراتيجي بحلول ٢٠٤٠، 
والتي منها يختص بتحقيق 
طاقــة إنتاجية مســتدامة 
من الغاز غيــر املصاحب، 
ويرتكز مســتقبل اإلنتاج 
في شركة نفط الكويت على 
تطوير العديد من املكامن 
النفطيــة املكلفــة جتاريا، 
حيث ستكون بعض مصادر 
اإلنتــاج املســتقبلية مــن 
إنتاج النفط غير التقليدي، 
والنفط الثقيل والعمليات 
البحرية واملكامن النفطية 
اجلديــدة التي ســيتطلب 
استغاللهـــــــا تطبيــــق 
تقنيات جديدة وتقييمات 
وجتاريــة  اســتراتيجية 
واقتصاديــة رصينـــــة. 
وسيتطلب كل ذلك تطوير 
نظم إلعداد تقارير توقعات 
اإلنتاج وتوزيع التكاليف، 
لتمكني التقييم االقتصادي 
وحتليل مختلف اخليارات 
في احملفظة االستثمارية، 
وكذلــك لتحديــد أولويات 
االستثمار في هذه املوارد 
الهيدروكربونيــة وحصر 
الفرص االســتثمارية ذات 
العاليــة والتــي  التكلفــة 
ميكن تطويرهــــا من خالل 
برنامــج دقيــق لتحســني 

التكلفـــة.

١٠٫٥ مليارات دينار إجمالي إيرادات الشركة خالل السنة املالية املاضية ٢٠٢١/٢٠٢٠

صافــي إيــرادات بلــغ ١٫٩ 
مليار دينار بنهاية السنة 
املالية املاضية ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
علما أن تكلفة اإلنتاج لدى 
الشــركة بلغــت ١٫٨ مليار 
دينــار، لتحقــق الشــركة 
أرباحــا تشــغيلية بلغت 
١٦٦٫٤ مليــون دينار، فيما 
بلغ صافــي الربح احملول 
للشركة األم ١٥٫٣٩ مليون 

مليارا دينار 
تكاليف التشغيل

ذكــرت بيانات شــركة نفط 
الكويــت ان اجمالــي تكاليــف 
التشــغيل حســب مهام العمل 
مبا في ذلك املصاريف العمومية 
واالدارية وااليرادات التشغيلية 
االخرى مــا قيمته مليارا دينار 
موزعــة كالتالي: مليــار دينار 
انتــاج نفـــــط خــام و٣٧٤٫٦ 
مليــون دينــار انتــــــاج غــاز 
و٤٢٫٦ مليون دينار عمليـــات 
تصديـــر و٢٫٥ مليـــون دينــار 
مصاريـــف تنقيـــب غير مثمرة 
و٥٦١٫٩ مليون دينار استهالكــات 

واطفـــاء وشطـب.

١٫٩ مليـار دينار إيـرادات العام املاضـي.. و١٥٫٣٩ مليونـًا صافي الربح احملّول للشـركة األمأصول الشركة تنمو إلى ١٧ مليار دينار بفضل تنفيذ العديد من املشاريع الكبرى كالنفط الثقيل

«اخلليج لالستثمار» رابع أكبر شركات متويل 
وتوليد الطاقة في دول اخلليج

«ميد»: متديد األجل النهائي لعروض اخلدمات 
االستشارية لـ «الشعيبة الشمالية» حتى ٢٦ أكتوبر

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن مجلس الوزراء 
مــدد املوعــد النهائي لتقــدمي العروض 
االستشــارية بشــأن محطة الشــعيبة 
الشمالية للطاقة واملياه ملدة شهر ينتهي 
في ٢٦ أكتوبر املقبل، وذلك انسجاما مع 
برنامج خصخصة احملطة املزمع تنفيذها 

بقيمة تصل إلى ١٫٢٦ مليار دوالر.
وكانــت احلكومــة قد أعــادت طرح 
مناقصة العقد من جديد في أغســطس 
املاضي وحدد اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة عندئذ يوم ٢٦ ســبتمبر موعدا 

نهائيا لتقدمي العروض.
جتدر اإلشــارة إلــى ان ٤ مجموعات 
سبق ان قدمت مقترحات حلزمة اخلدمات 
االستشارية املتعلقة باملشروع في نوفمبر 
٢٠٢٠، وشــملت قائمة الشركات كال من 
شــركة EY ايرنســت اند يونغ، وشركة 
ديلويت البريطانيتني، وشــركة ترايب 
انفرانستراكشــر اند كامنور التي تتخذ 

من أبوظبي مقرا لها.
وأبلــغ مصدر مطلــع على املوضوع 

مجلة ميد، بقوله ان إعادة طرح العطاءات 
أصبحــت ضرورية في ضوء التفاصيل 
الصغيرة املتعلقة بكيفية وهيئة خطاب 
الضمان احملدد في طلب استدراج العروض 
األصلي، وذكرت املجلة في فبراير ان اجلهة 
املعنية باملشروع قد بلغت مرحلة متقدمة 

من تقييم العطاءات اخلاصة بالعقد.
برنامــج  إن  احلكومــة  وتقــول 
اخلصخصــة املقتــرح ســيكون على ٣ 
مراحــل: حيــث تغطي املرحلــة األولية 
إنشاء شركة مساهمة كويتية تؤول إليها 
ملكية أصول محطة الشعيبة الشمالية، 
وسيقوم املستشارون املختارون بإجراء 
تقييم للشركة وأصولها وصياغة اتفاقية 
حتويل الطاقة وشراء املياه بني الشركة 
املســاهمة ووزارة الكهربــاء واملاء التي 
متتلــك األصل في الوقت احلاضر، ومن 
املتوقع أن تكتمل هذه املرحلة األولى في 

غضون ١٤ شهرا.
وســتغطي املرحلــة الثانيــة طــرح 
عطاءات أسهم الشركة املساهمة باإلضافة 
إلــى إجراءات إعــادة التأهيــل املطلوبة 
لتحسني كفاءة املجمع، وتبلغ مدتها ٢٩ 

شهرا، أما املرحلة الثالثة فستشمل نقل 
األسهم للموظفني واجلمهور، ومن املقرر 

إجنازها في غضون ٣٦ شهرا.
ويذكــر انه مت اختيار محطة كهرباء 
الشعيبة الشمالية، التي مت بناؤها على 
 (EPC) أساس الهندسة والتوريد والبناء
بنظام تسليم املفتاح بالكامل بني عامي 
٢٠١٠و ٢٠١٢، كمشروع خصخصة رائد في 
البالد. وتبلغ قدرة توليد الطاقة الصافية 
حملطــة الوقود املــزدوج ٧٧٨ ميغاواط. 
كما أن لديها ثالث وحدات حتلية تعمل 
بتقنية الفالش متعدد املراحل بسعة ٤٥ 
مليون غالون إمبراطوري من املياه يوميا.

وذكرت مصادر وزارة الكهرباء واملاء 
ان احملطــة تعمل على الغــاز الطبيعي، 
ووقود الغاز الســائل كوقود احتياطي 
خالل الفترات التي ال يتوافر فيها الغاز 
الطبيعــي أو خــارج حــدود اجلودة أو 
الضغط احملــددة. وقد علمت مجلة ميد 
أن مــدى توافر توليد الطاقة في احملطة 
بني ٢٠١٥ و٢٠١٧ بلغ في املتوســط ٧٤٪ 
مقابل متوسط إنتاج املياه بواقع ٨٠٪، 
وكالهما أقل من معايير الصناعة العاملية.

محمود عيسى

ان  ذكــرت مجلــة ميــد 
مؤسسة اخلليج لالستثمار 
في الكويت متكنت من زيادة 
طاقتهــا الصافيــة لتمويل 
وتوليد الطاقة بنســبة ١٣٪ 
من ١٨٧٥ ميغاواط في ٢٠٢٠، 
لتصــل إلــى ١١١٥ ميغاواط 
فــي ٢٠٢١، بينما ارتفع عدد 
املشــروعات املمولــة من ٧ 
مشــاريع فــي ٢٠٢٠، إلى ٩ 
مشــاريع فــي ٢٠٢١، وبذلك 
حتــل في املركــز الرابع بني 
الشــركات املصنفة في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
شــركتي  إلــى  باإلضافــة 
اليابانية واكوا  ماروبينــي 

باور السعودية.
وقالت املجلة ان املؤسسة 
هي أحد أعضــاء التحالف 
الــذي تقــوده شــركة أكوا 
بــاور والذي فــاز بتمويل 

التابعة للقطاع اخلاص بلغت 
قبــل نهايــة العــام املاضي 

٢٣٫٧٢٨ ميغاواط.
ويبلــغ إجمالــي طاقــة 
التوليد املخطط لها باستخدام 
الغاز الطبيعي ما نسبته ٥٩٪ 
من هذا املجموع، فيما متثل 
مشروعات الطاقة املتجددة 
- بشــكل أساســي الطاقــة 
الرياح  الشمســية وطاقــة 

والطاقة الشمســية املركزة 
النسبة الباقية وقدرها ٤١٪.
وتستحوذ الكويت على 
نسبة ٣٤٪ من الطاقة املزمع 
توليدها بعد اململكة العربية 
السعودية التي تبلغ نسبتها 
٤٨٪، ومــن املتوقع أن تتم 
ترسية عقود لتوليد ما ال يقل 
عن ٣٨٠٠ ميغاواط من برامج 
الطاقة اجلديدة واملتجددة في 

وقت وشيك.
وقالــــت املجلـــــــة ان 
املستقلــــة  املشروعــــات 
الطاقــة وحتليــة  لتوليــد 
املياه في الكويت متثل فرصا 
استثمارية مستقبلية أخرى، 
باإلضافة إلى املراحل التالية 
التي تبلــغ ٣٥٠٠ ميغاواط 
من مشروع الشقايا للطاقة 
املتجــددة فــي الكويت رقم 
٢ و٣، ومشــروع اخليران ١ 
وشمال الزور ٢ و٣ التي لم 

تتم ترسيتها بعد.

انسجاماً مع برنامج خصخصة احملطة بقيمة ١٫٢٦ مليار دوالراملؤسسة زادت طاقتها الصافية لتمويل وتوليد الطاقة إلى ١١١٥ ميغاواط في ٢٠٢١

الشــعيبة  مشــروعات 
والقريات للطاقة الشمسية 
الكهروضوئيــة في اململكة 

العربية السعودية.
الطاقــة  ان  وأضافــت 
التقديرية ملشــاريع توليد 
التــي  املعروفــة  الطاقــة 
يجري التخطيط لها من قبل 
مرافق دول مجلس التعاون 
اخلليجي وشركات التمويل 

شركات السوق األول حتتفظ بـ ١٢٫٢ مليار دينار.. «كاش»
احملرر االقتصادي

تباينت توجهات السيولة 
خــالل أزمــة كورونــا لدى 
شركات البورصة الكويتية، 
حيــث اســتنزفت اجلائحة 
مــن الكاش لدى الشــركات 
بأغلب القطاعات، خصوصا 
التشغيلية، مقابل تراكمها 

لدى البنوك.
وقــد قفز الــكاش لدى 
البنــوك الكويتية واملدرج 
العمومية  في ميزانياتهــا 
بنهاية يونيــو ليصل إلى 
١١٫٧ مليار دينــار، بزيادة 
١٫٩ مليار دينار على أساس 
سنوي، مقارنة مبستوياتها 
البالغة ٩٫٧ مليارات دينار 
بنهايــة يونيو مــن العام 
املاضي، وبنمو سنوي بلغت 

نسبته ٢٠٪.
املقابل، اســتنزفت  في 
كورونا ٤٦٣ مليون دينار 
مــن الــكاش لــدى باقــي 
الشركات القيادية املدرجة 
بالســوق األول مــن دون 
البنوك، ليصل الكاش إلى 
٢ مليار دينار بنهاية يونيو 
املاضي متراجعا ١٨٫٥٪ على 
أساس سنوي مقارنة بنحو 
٢٫٤٦ مليــار دينار بنهاية 

املاضي وبنك الكويت الدولي 
«KIB» باملركز الرابع بزيادة 
١٠٥ ماليني دينار ليبلغ النقد 
في ميزانية البنك ٢٠٥ ماليني 
دينار بنهاية يونيو املاضي.

املتحد، والتجاري الكويتي.
احتياجات متويلية

استنزفت كورونا الكاش 
١١ شــركة  فــي ميزانيــات 

لديها هدفه تغطية عملياتها 
التشــغيلية في ظــل تأثير 
جائحة كورونا على انتظام 

إيراداتها.
تراجــع الكاش لــدى ١١ 
شركة مدرجة بالسوق األول 
حيث حلت شركة مشاريع 
الكويــت القابضة «كيبكو» 
بنحــو ٢٣٨ مليــون دينار 
ليصل إلى ١٫١٦ مليار دينار 
بنهاية يونيو املاضي مقارنة 
بنحو ١٫٤ مليار دينار بنهاية 
يونيو ٢٠٢٠، تلتها شــركة 
أجيليتــي التي اســتنزفت 
١١٠ ماليني دينار من الكاش 
لتصل السيولة بنهاية الربع 
الثاني إلى ٨٢٫٤ مليون دينار 
مقارنة بنحو ١٩٢٫٥ مليون 
دينار بنهايــة الربع الثاني 

من العام املاضي.
جنحت ٦ شــركات فقط 
من خارج القطاع املصرفي 
في زيادة رصيدها من الكاش 
بصــدارة «املبانــي» التــي 
أضافت نحــو ٣٩٫٣ مليون 
دينار لســيولتها لتبلغ ٩٢ 
مليون دينار بنهاية يونيو 
املاضــي يليهــا مجموعــة 
الصناعات الوطنية بزيادة 
١٥٫٨ مليون دينار لتبلغ ٥٩٫٨ 
مليــون دينار بنهاية الربع 

وجــاء باقــي الزيــادات 
بأقل مــن ١٠٠ مليون دينار 
فيمــا تراجعت مســتويات 
السيولة لدى ٣ بنوك فقط 
وهي بنك برقــان، واألهلي 

قيادية مدرجة في الســوق 
األول مقابــل ارتفاعها لدى 
٦ شــركات فقــط، ويرجح 
أن يكون ســحب الشركات 
الســيولة  التشــغيلية من 

الثاني من العام احلالي.
إجمالي الكاش

وقد بلغ إجمالي الكاش 
لدى الشــركات املدرجة في 
ببورصــة  األول  الســوق 
الكويــت ١٢٫٢ مليــار دينار 
بنهاية يونيو املاضي مقارنة 
بسيولة مقدارها نحو ١٠٫٦ 
مليارات دينار بنهاية يونيو 
٢٠٢٠ بزيادة تقارب ١٫٦ مليار 
دينــار خــالل الـ ١٢ شــهرا 
وبنمــو بلغت نســبته ١٥٪ 

على أساس سنوي.
الســيولة  وتراجعــت 
مبيزانيات شركات السوق 
األول بشــكل طفيف وحذر 
خالل الربع الثاني من العام 
احلالــي مقارنة ببلوغها ١٢ 
مليار دينــار بنهاية مارس 
املاضي بالتزامن مع تخفيف 
القيود وإعادة فتح األنشطة 
االقتصادية مقارنة بالفترة 
نفســها مــن العــام املاضي 
والتي شهدت قفزة ملحوظة 
فــي الســيولة وقــت بداية 
وذروة األزمــة. وتســببت 
تخمة السيولة في دفع منو 
إجمالي أصول البنوك التي 
بلغت ٩٣ مليار دينار بنهاية 
الربع الثاني من العام احلالي.

بنهاية يونيو املاضي بنمو ١٥٪ سنوياً.. وتصدرها «الوطني» بـ ٤٫٤ مليارات دينار

يونيو ٢٠٢٠.
تخمة مصرفية

ســيطرت البنــوك على 
ارتفاعات السيولة بالشركات 
املدرجة في الســوق األول، 
حيــث زادت النقديــة فــي 
ميزانيــة ٨ بنــوك بينمــا 
تراجعت لدى ٣ بنوك أخرى 
من بني ١١ بنــكا مدرجة في 
السوقني األول والرئيسي.

اســتحوذ بيت التمويل 
الكويتي على اكثر من نصف 
الزيادة في ســيولة البنوك 
بعدما ارتفع مستوى النقدية 
في ميزانيته ١٫٢ مليار دينار 
على أســاس سنوي لتصل 
إلى ٢٫٩٦ مليار دينار بنهاية 
يونيو مقارنــة بنحو ١٫٧٦ 
مليار دينــار بنهاية الفترة 

نفسها من العام املاضي.
وحل بنك الكويت الوطني 
في املركز الثاني بزيادة ٥٨٧ 
مليون دينار وبنمو ١٥٫٥٪ 
على أساس ســنوي لتبلغ 
٤٫٤ مليــارات مليــار دينار 
بنهاية الربع الثاني من العام 
احلالي. فيما حل بنك اخلليج 
باملركــز الثالث بزيادة ٢٨٩ 
مليون دينار لتبلغ السيولة 
١٫١ مليار دينار بنهاية يونيو 

عملياتها استمرار  لتضمن  التشغيلية  الشركات  سيولة  قّلص  باجلائحة  اإليرادات  انتظام  عدم 
شركات  ٦ في  زيادتها  مقابل  األول  بالسوق  ومالية  تشغيلية  شركة   ١١ لدى  السيولة  تراجع 
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(متني غوزال) رئيس الوفد اإلماراتي عبداهللا املزروعي والسفير اإلماراتي لدى الكويت د.مطر النيادي خالل اللقاء  محمد الصقر متوسطا ضرار الغامن ووفاء القطامي

محمد الصقر: إرساء حقبة جديدة من التعاون بني الكويت واإلمارات

طارق عرابي

أكــد رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر عمق العالقات 
االخوية والتجارية واالقتصادية التي جتمع 
الكويت باالمارات، وذلك خالل استقبال وفد 
إماراتي اقتصادي رفيع املستوى مبقر غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، برئاسة رئيس 
احتاد غرف التجارة والصناعة اإلماراتية 
عبداهللا املزروعي، ووكيل دائرة التنمية 
االقتصادية في أبوظبي راشــد البلوشي، 
وحضور سفير االمارات لدى الكويت د.مطر 
النيادي. وخالل كلمته، أعرب الصقر عن 
ترحيبه بضيوفه في بلدهم ودارهم الثانية، 
موضحــا أن أهلنا في اإلمــارات يعرفون 
عن الكويت ومؤسساتها وعن اقتصادها 
ورسوخ ثوابته وطموح رؤيته ما يعرفه 

أهل الكويت ومجتمع أعمالها.
حقبة جديدة

وأضــاف أن الكويتيني يتطلعون إلى 
إجنازات اإلمارات ووثبة أبوظبي، مشيرا 
إلى وجود منطلقات أساســية في سبيل 
تطويــر أوجــه التعــاون االقتصادي بني 
البلدين الشقيقني، أولها رعاية حكومات 
البلدين التي ستبقى عنصرا أساسيا بنجاح 
االســتثمارات اخلليجية البينية، غير أن 
القطاع اخلاص اخلليجي يجب أن يتحمل 
مسؤوليته التنموية والتكاملية ليكون في 
موقع املبادرة وفي موقع اإلدارة. أما ثاني 
املنطلقات التي تطرق لها الصقر، فكانت 
حول منح املشاريع اخلدمية واالنتاجية 
األولوية التي تعزز التكامل بني دول مجلس 
التعاون، سواء في استخدام املدخالت، أو 
فــي تلبية احتياجات األســواق، أو تأمني 
اخلدمات واملنتجات الوسيطة التي تزيد 

من كفاءة املؤسسات وتنافسية املصانع في 
دول املجلس. وحول ثالث هذه املنطلقات، 
أكد الصقــر أنها تتعلق بدروس اجلائحة 
الصحية التي اجتاحت العالم، والتي أكدت 
أن منطقتنــا بالذات أحــوج ما تكون إلى 
السعي لتأمني حد كاف ومقبول من األمن 
الغذائــي واألمن الصحي مــن جهة، وإلى 
تطوير أنظمة وطرق االمداد فيما بينهما 
من جهة ثانيــة. وفي ختام كلمته، أعرب 
الصقر عــن أمنياته أن يشــكل اللقاء مع 
االشقاء اإلماراتيني انطالقة جتسد العزم 
نحــو إرســاء حقبة جديدة مــن التعاون 
والشراكات املثمرة بني البلدين الشقيقني.

تعزيز الشراكات التنموية

مــن جانبه، عبــر رئيس احتــاد غرف 
التجــارة والصناعــة اإلماراتيــة عبــداهللا 
املزروعي عن سعادته بزيارة الغرفة، مؤكدا 
حرصه على تعزيز الشراكات التنموية بني 
البلدين الشــقيقني، مشيرا إلى ان الكويت 
متتلك رؤية حكيمة في توجيه سياساتها 
اخلارجيــة مرتكــزة علــى إرث طويل من 
التجــارب واملبادرات اخليــرة التي تكللت 
بالنجــاح. وقال إن اســتراتيجية االمارات 
اجلديدة ركزت على ٥ قطاعات رئيسية هي: 
تكنولوجيــا الزراعةـ  التصنيعـ  اخلدمات 
املاليةـ  تكنولوجيا ICTـ  والسياحة الصحية 
والعالجية، حيث ســيكون لهذه القطاعات 
تأثير كبير جدا خالل السنوات القادمة على 
إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة االمارات 
العربية املتحدة بشــكل عــام. وأضاف أنه 
ومن هــذا املنطلق بدأت اإلمــارات بتعزيز 
دور املشــاريع الصغيرة واملتوســطة عن 
طريــق خلق كيانــات جديدة واســتقطاب 
املبادرات اجلديدة من خالل خلق ما يسمى 
«مكتب أبوظبي للمقيمني» الذي يعمل على 

تطوير املبدعني غير اإلماراتيني، كما مت إنشاء 
«التأشيرة الذهبية» التي تصل مدتها إلى ١٠ 
سنوات، حيث يقوم هذا املكتب بتسهيل حياة 
األشــخاص املبدعني وإتاحة املجال أمامهم 
للتركيز علــى إبداعاتهم. ودعــا املزروعي 
القطاع اخلاص الكويتي ليكون طرفا أساسيا 
وفعاال في عملية تطوير إمارة أبوظبي بشكل 
خاص ودولة االمارات العربية بشكل عام، 
معربا عن أمله في أن تشهد الفترة القليلة 

القادمة إجنازات مشتركة بني البلدين.
دائرة التنمية االقتصادية

بــدوره، تطرق وكيــل دائرة التنمية 

االقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي إلى 
دور دائرة التنمية واملهام التي تقوم بها 
من إعداد البرامج واخلطط اإلستراتيجية 
واعتماد أفضل املمارســات االقتصادية 
واإلدارية وتوظيف املوارد البشرية على 
النحو األمثل واستخدام أحدث التقنيات 
واالستفادة من اخلبرات العاملية في املجال 
االقتصادي، وقيادة األجندة االقتصادية 
إلمــارة أبوظبي نحو حتقيــق التوازن، 
التنوع واالستدامة في اقتصاد قائم على 
املعرفة. كما أعرب البلوشي عن أمله في 
أن يكون القطاع اخلاص الكويتي شريكا 
فاعال في حتقيق الرؤى املستقبلية ملدينة 

أبوظبي، مشيرا إلى وجود ما يفوق ١٠٠٠ 
كويتي ميتلك رخصة عمل في أبوظبي، 
إلى جانــب ٣٨ مصنعــا كويتيا، و١٠٠٤ 
ورش حرفيــة، باإلضافــة إلــى ٣٣ ألف 
كويتي مشــارك فــي بورصــة اإلمارات 

العربية املتحدة.
الفرص االستثمارية بأبوظبي

من جهته، قدم مدير مشروع ورئيس 
قســم املســاطحة فــي مكتــب أبوظبي 
لالستثمار ياسر النعيمي، عرضا بعنوان 
«الفرص االستثمارية في أبوظبي»، أكد 
خالله على أن بيئة ممارسة االعمال في 
أبوظبي تعتبر بيئة مثالية بسبب وجود 
عدد من العناصر اجلاذبة للمستثمرين 
من حول العالم. وأضاف أن ما مييز بيئة 
االســتثمار في أبوظبي وجود اقتصاد 
قوي ومســتقر وبنيــة حتتية متكاملة 
تساعد على ســهولة ممارسة االعمال، 
خاصة إذا ما عرفنا أن بيئة االســتثمار 
في أبوظبي تعد بني ٣٠ أقوى اقتصاد في 
العــام، حيث بلغ إجمالي الناجت احمللي 
ألبوظبــي بنهاية ٢٠١٩ نحو ٢٤٦ مليار 
دوالر، فيما بلغ حجم تدفقات االستثمار 
االجنبي املباشر نحو ١٩٫٨ مليار دوالر 
بنهايــة ٢٠٢٠ ومبعدل منو بلغ ٤٤٫٢٪. 
وأشار النعيمي إلى أن أبوظبي تساهم 
بنحــو ٦٠٪ مــن إجمالي النــاجت العام 
لدولــة االمــارات، كما أنها متتــاز بأنها 
تقع على مســافة ٨ ســاعات طيران من 
معظم العواصم العاملية، فضال عن أنها 
تعتبر أول عاصمة مغطاة بنسبة ١٠٠٪ 
بشــبكة األلياف الضوئية. وأوضح ان 
منظومة االبتكار في أبوظبي ترتكز على 
عناصر رئيسية هي: بيئة أعمال مثالية 
ـ عقليــة ريادة االعمالـ  مصادر متويل 

مختلفةـ  بنية حتتية متكاملةـ  جامعات 
أبحاث متعددة.

التبادل التجاري

مــن ناحيــه أخرى، قــدم مديــر إدارة 
التطوير الصناعي مبكتب تنمية الصناعة 
خالد بني زامة عرضا بعنوان «مكتب تنمية 
الصناعة في أبوظبي»، أكد من خالله على 
أن التبادل التجاري بني الكويت بلغ أكثر 
من ١٥ مليار دوالر خالل السنوات اخلمس 
األخيــرة، بينها نحو ٧ مليارات دوالر في 
العام ٢٠١٩ وحده. واضاف أن الكويت تعتبر 
سابع أكبر شريك استراتيجي لدولة االمارات 
في مجال التجارة اخلارجية، حيث بلغت 
شراكة البلدين نحو ٨٧٠ مليون دوالر في 
قطاع االلكترونيات، و٨٠٦ ماليني في قطاع 
الذهب واالحجار الكرمية، و٦٨٢ مليونا في 
قطاع الكيماويات، و٤٨٥ مليونا في القطاع 
الزراعــي و٤٦١ مليونا فــي قطاع املعادن. 
وتابــع أن أبوظبي متتلــك قاعدة متميزة 
على املســتوى اإلقليمي، حيث مت مؤخرا 
إعــداد توجه عام لتعزيز التنافســية في 
القطاع الصناعي ومدى مساهمته في حتقيق 
التنوع االقتصادي غير النفطي، والتركيز 
على التعقيد الصناعي وتطوير سالســل 
القيمة الصناعية. وشدد على أن الصناعات 
التحويلية تشــكل نحو ٦٫٧٪ من إجمالي 
الناجت احمللي االجمالي في أبوظبي، وأنها 
تستهدف الوصول إلى نسبة ١٢٪ بحلول 
العام ٢٠٣٠، خاصة أن أبوظبي باتت متتلك 
اليوم نحو ٧ مطورين صناعيني عامليني، 
وأكثر من ٦٥٠ كيلومترا مربعا من االراضي 
الصناعية، و٧٣٨ مصنعا قائما في مناطق 
صناعية عالية اجلودة، فيما بلغ إجمالي 
حجم االســتثمارات في القطاع الصناعي 

نحو ١٠٠ مليار دوالر بنهاية ٢٠٢٠.

خالل استقبال غرفة التجارة والصناعة وفداً اقتصادياً إماراتياً برئاسة رئيس احتاد غرف التجارة والصناعة اإلماراتية

رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر مكرما رئيس الغرف التجارية االماراتية عبداهللا املزروعي      

عبداهللا املزروعي: الكويت متتلك رؤية حكيمة بسياساتها اخلارجية.. بدعم جتاربها الناجحةالكويتيون يتطلعون إلجنازات اإلمارات.. ونهدف لتطوير التعاون االقتصادي بني البلدين

ألف كويتي ميتلكون رخص عمل بأبوظبي.. و٣٣ ألف مواطن يستثمرون في بورصة اإلمارات١٥ مليار دوالر حجم التبادل التجاري بني الكويت واإلمارات خالل آخر ٥ سنوات

«حماية املنافسة» يحدد ضوابط احلفاظ على سرية املعلومات
أصــدر جهــاز حمايــة 
املنافسة قراراً تضمن ضوابط 
احلفاظ على سرية املعلومات 
التي تقدم للجهاز، مبينا أنه 
يهدف إلى حماية املعلومات 
واملســتندات  والبيانــات 
التي يتحصل عليها اجلهاز 

باعتبارها سرية.
وقــال اجلهاز فــي بيان 
صحافــي، إن القــرار حــدد 
املعلومات السرية بأنها أي 
معلومة يقدمها املتنافس أو 
الغيــر إلى اجلهاز مع طلب 
احلفاظ على سريتها، ويكون 
للجهــاز احلق في تقرير ما 
إذا كانت املعلومة سرية من 
عدمــه، وأن الكشــف عنها 
قد يؤدي إلــى إحلاق ضرر 

باملتنافس.
يدخــل  أنــه  وأضــاف 
الســرية،  فــي املعلومــات 
املعلومات املالية، املعلومات 
الفنية ذات الصلة باخلبرة 

األســرار التجاريــة في كل 
األحــوال، أمــا احلفاظ على 
املعلومات سرية املعلومات 
فتخضع للسلطة التقديرية 
للمدير التنفيذي بحسب كل 

حالة على حدة».
ولفت إلى أن طلب احلفاظ 
على سرية املعلومات يقدم 
وفقــا للنموذج املعــد لهذا 
الغــرض، وفــي حــال قدم 
الشخص معلومات للجهاز 
ولم يرفقها بأي طلب للحفاظ 
على ســريتها، فيعتبر أنه 
ليس لديه أي اعتراض على 
الكشف عن جميع املعلومات 

املقدمة في هذا الطلب.
وذكر أن كل متنافس يقدم 
معلومة ســرية إلى اجلهاز 
يكون هو املسؤول عن طلب 
احلفاظ على سريتها بشكل 
صريح، الفتا إلى أن القرار 
حدد معايير تقييم املعلومة 

السرية.

واملهارات العملية، أساليب 
تقييــم التكاليــف، أســرار 
وعمليــات اإلنتاج، مصادر 
الســلعة  التوريــد، نوعية 
املنتجة واملبيعة، احلصص 
العمالء  الســوقية، قوائــم 
واملوزعني، خطط التسويق، 
هياكل األسعار والتكاليف، 

واستراتيجية املبيعات.
وأشــار إلى أنــه يعتبر 
سرا جتاريا أي معلومة أو 
تصميم أو طريقة أو معادلة 
أو أســلوب أو تركيبة غير 
معروفة للعامة توفر ملالكها 
ميزة تنافســية فــي مجال 

التجارة واألعمال.
وأوضح اجلهاز أن القرار 
الذي حمل الرقــم ٢٠٢١/٢٧ 
أكد في مادته الثانية «على 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
وموظفي اجلهاز واملنتدبني 
واملستعان بخدماتهم للعمل 
باجلهاز احلفاظ على سرية 

السرية تشمل املعلومات املالية والفنية ذات الصلة باخلبرة واملهارات العملية

قدمت مسؤولة إدارة املشاريع 
والعمليات االستثمارية بهيئة 
تشــجيع االســتثمار املباشــر 
بالكويت فيء ســعد الشويب، 
شــرحا عن املناخ االستثماري 
بالكويــت، وبعــض املميــزات 
واحلوافز التي تقدمها الكويت 

للمستثمر األجنبي.
وأوضحت ان خطة التنمية 
في الكويت ترتكز على ٧ ركائز 
أساســية تتماشــى مــع خطة 

الكويــت الوطنيــة، مؤكدة في 
الوقــت ذاته علــى أن الكويت 
متتلك مميزات تؤهلها ألن تكون 
مركزا ماليا وجتاريا باملنطقة، 
حيــث ان لديها متانــة في أداء 
االقتصاد الكلي، وشبابا كويتيا 
مبدعا، ونظاما مصرفيا مستقرا، 
وبيئة قانونية شفافة، باإلضافة 
إلى انخفــاض معدل الضريبة 
على الشــركات، ودخل مرتفع 

للفرد وقوة شرائية. 

وأكــــدت علــــى أن هيئــة 
تلعــب  املباشــر  االســتثمار 
دورا مهما وفاعال في حتســني 
وتســهيل املناخ االســتثماري 
فــي الكويت، حيث عملت على 
إنشاء النافذة الواحدة لتسهيل 
جميع إجراءات املســتثمر من 
البداية حتى الرعاية الالحقة، 
باإلضافة إلى تقليص مدة البت 
في التراخيص االستثمارية ملدة 
٣٠ يومــا فقط، ووضع معايير 

ملنـح املزايا للمستثمرين.
ولفتت الشويب إلى أن حجم 
التي  االســتثمارات االجنبيــة 
اســتقطبتها هيئة االســتثمار 
االجنبــي منذ تأسيســها حتى 
نهايــة مــارس ٢٠٢١ بلغ نحو 
١٫٢ مليــار دينــار علــى جميع 
القطاعــات، ناهيــك عن توفير 
فــرص عمــل ألكثر مــن ١٠٠٠ 
موظــف كويتي وتأســيس ٥٩ 

كيانا استثماريا جديدا.

املــدن  قــدم رئيــس قطــاع 
الصناعيــة واملنطقــة احلــرة 
والرئيس التنفيذي ملدينة خليفة 
الصناعية عبداهللا الهاملي عرضا 
بعنوان «قطاع التجارة واخلدمات 
اللوجســتية فــي أبوظبي»، أكد 
من خالله على أن شــركة موانئ 
أبوظبي تعد إحدى كبرى الشركات 
القابضة على مســتوى املنطقة، 

ذلك أنها متتلك محفظة واســعة 
من املؤسسات العاملة في قطاعات 
رئيسية ضمن االقتصاد املتنوع 

في أبوظبي.
واضــاف أن موانــئ أبوظبي 
تهدف إلى دعم النمو االقتصادي 
في اإلمارات من خالل استقطاب 
االستثمارات االجنبية املختلفة، 
مؤكــدا أن املوانئ يقصدها أكثر 

مــن ٥٠٠ ألف زائر ســنويا عبر 
محطة أبوظبي للسفن السياحية، 
كما أنها ساعدت على توفير ١٤٩ 
ألف فرصة عمل جديدة باالمارات، 
باإلضافــة إلــى أكثــر مــن ١٥٠٠ 

مستثمر.
ولفت الهاملي إلى أن املناطق 
االقتصاديــة فــي أبوظبــي تقع 
على أرض تبلغ مســاحتها ٥٥٠ 

كيلومتــرا مربعــا، بينهــا ١٠٠ 
كيلومتــر مخصصــة للمناطق 
احلرة، وهذه االرض توفر خدماتها 
القطاعــات االقتصادية،  جلميع 
فضــال عــن أنها تضــم نحو ٤٠ 
مدينة سكنية عمالية تخدم أكثر 
مــن ٥٠٠ ألف ســاكن ونحو ٧٠ 
ألــف موظف يعملــون باملناطق 

الصناعية احلرة.

١٫٢ مليار دينار االستثمارات األجنبية املباشرة بالكويت

الهاملي: «موانئ أبوظبي» وفرت ١٤٩ ألف فرصة عمل جديدة
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موقع وتطبيق «تك جودز» يغير جتربة الشراء «أونالين»
www.techgoodskw. أعلنت شركة تك جودز

com، وهي شركة كويتية متخصصة في مجال 
اكسسوارات الهواتف الذكية، عن إطالق تطبيق 
تك جودز ملستخدمي اآليفون واألندرويد، وذلك 
من أجل تقدمي أسعار وخدمات منافسة ترضي 
تطلعات العمالء وتلبي احتياجاتهم املختلفة 
لــكل أصناف اكسســوارات الهواتــف الذكية. 
وتركز تك جــودز، وهي األولى من نوعها في 
الكويت، على خدمة العميل من خالل املنصات 
اإللكترونية، لتكون قريبة من العميل بأي وقت 
ســواء للطلب من خالل املوقع اإللكتروني أو 
التطبيق أو برامج الواتســاب واالنســتغرام. 
حيث حترص الشــركة في سياســتها على أن 
يكون الطلب مبنتهى الســهولة لتصل سريعا 

إلــى خدمة الطلب بكبســة زر. وبفضل تطور 
التقنيات التكنولوجية التي تستخدمها الشركة، 
يسهل على املستخدم، بعد أن يقوم بالتسجيل، 
القيام بالطلــب بضغطة واحــدة بعد اختيار 
املنتج الذي يرغب به. وسيتم التوصيل فورا 
دون عناء التسجيل في كل مرة. وأضافت تك 
جودز انها تقدم لعمالئها أحدث االكسسوارات 
واإللكترونية للهواتف الذكية، واحللول الذكية 
للمنزل، باإلضافة إلى منتجات حصرية عاملية 
متوافرة فقط لعمالئها، مع خدمة تغليف الهدايا 
والتي متكن العميل من طلب املنتج الذي يريده 
مع تغليف للهدايا جلميع املناســبات، بحيث 
يستطيع العميل أن يطلب املنتج ويرسله كهدية 

إلى أي شخص بكل سهولة ويسر.

«أالفكو» تسلم طائرة طراز
«إيرباص A٣٢٠Neo» إلى «اجلزيرة»

أعلنت شركة «أالفكو» 
لتمويــل شــراء وتأجيــر 
الطائــرات عن جناحها في 
تســليم الطائــرة األخيرة 
اجلديدة من طراز «ايرباص 
A٣٢٠Neo» لشركة طيران 
اجلزيرة، وذلك بعد تسلمها 
من مصنع ايرباص، ضمن 
صفقة تأجير ٣ طائرات من 
طراز ايرباص A٣٢٠ لشركة 

اجلزيرة للطيران.
وفي هذا الســياق، قال 
رئيس مجلس إدارة شركة 

«أالفكو» أحمد الزبن، في بيان صحافي، إن 
«أالفكو» استكملت بنجاح عمليات تسليم 
٩ طائرات انســجاما مع اخلطة املوضوعة 
لسجل الطلبات املقرر تسليمها للسنة املالية 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
ولفت الزبن إلــى ان الطائرات التي مت 
تسليمها شملت طائرتني A٣٢٠neo لشركة 
طيران سكاي التشيلية «Sky»، وطائرتني 
A٣٢٠neo للخطوط اجلوية اإلسكندنافية 
 «A٣٢٠NEO» و٤ طائرات إيرباص ،«SAS»
خلطــوط فوالريــز اجلويــة املكســيكية 
«Volaris»، وطائــرة A٣٢٠neo لطيــران 
اجلزيــرة، مبينا انه مت بيــع اثنتني من ٤ 
طائرات A٣٢٠neo املؤجرة إلى Volaris خالل 

وقت التسليم.
وأعرب الزبن عن سعادته باإلجناز الذي 
حققته شــركة «أالفكو» في الســنة املالية 

احلالية بالنظر إلى التأثير 
غير املســبوق الذي عانت 
منه الصناعة من تداعيات 
جائحة ١٩-COVID، منوها 
بالنجاح في استكمال تسليم 
طائرة A٣٢٠neo إلى طيران 
اجلزيرة، وبالتالي استكمال 
التسليم املخطط  عمليات 
لها لتســع طائرات للسنة 

املالية احلالية.
وتقــدم الزبن بالشــكر 
لفريق العمل على جهودهم 
الدؤوبة طوال العام لتحقيق 
هذه اإلجناز رغم ظروف اجلائحة وحتدياتها، 
الفتا الى ان تســليم هــذه الطائرات يعزز 
محفظــة «أالفكو» وميثــل إضافات رائعة 

ستضيف قيمة طويلة األجل للشركة.
وأكــد حــرص «أالفكو» علــى مواصلة 
وتطوير الشراكة االستراتيجية مع طيران 
اجلزيرة وشــركات الطيران حول العالم، 
مؤكدا مواصلة جهود الشــركة في توفير 
حلول تأجير مرنة وفاعلة من حيث التكلفة 
في مجال متويل شراء وتأجير الطائرات.

وذكر ان لدى «أالفكــو» حاليا محفظة 
طائــرات تتكــون من ٧٩ طائــرة ايرباص 
وبوينغ مؤجرة على ٢٣ شركة طيران في 
١٥ دولــة حول العالــم، إضافة إلى طلبات 
شــراء لـ٦٨ طائرة مع ايربــاص وبوينغ، 
والتي ســيتم تســلمها خالل السنوات ما 

بني ٢٠٢٢ و٢٠٢٨.

ضمن صفقة تأجير ٣ طائرات «إيرباص A٣٢٠» للشركة

أحمد الزبن

«الصندوق الكويتي» مّول ٥٤ مشروعًا
بـ ٣٫٦ مليارات دوالر في مصر.. منذ ١٩٨٠

القاهرة ـ ناهد إمام

التعاون  استقبلت وزيرة 
الدولي املصري د.رانيا املشاط 
مدير عام الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادية 
مروان الغــامن، وذلك في أول 
زيارة خارجية له منذ توليه 
منصب مدير عام الصندوق، 
حيث هنأته مبناســبة توليه 
املنصــب اجلديد، مؤكدة على 
ثقتهــا بــأن قنــوات التعاون 
املفتوحة بني مصر والصندوق 
الكويتي للتنمية ستشهد مزيدا 
من التطــور والنمو باملرحلة 

املقبلة.
وأشارت املشاط إلى تطلع 
احلكومة املصرية بشكل دائم 
لتنمية عالقــات التعاون مع 
الصنــدوق الكويتي للتنمية، 
والــذي يعد أحد أهم شــركاء 
مصــر فــي التنميــة، موجهة 
الشكر للصندوق الكويتي على 
دوره البــارز فــي دعم جهود 
التنمية مبصر من خالل متويل 
التنمويــة ذات  املشــروعات 

األولوية للحكومة املصرية.
املشروعات التنموية

املشــاط  واســتعرضت 
مــع الغــامن املوقــف احلالــي 
للمشروعات التنموية اجلاري 

وأوضحــت املشــاط أنــه 
مــن خالل تكامــل اجلهود مع 
الصندوق الكويتي قامت الدولة 
بتنفيذ العديد من املشروعات 
بشبه جزيرة سيناء من بينها 
اســتكمال طريق النفق شرم 
الشــيخ، واســتكمال طريــق 
عرضي ٤، واستكمال مشروع 
إنشاء منظومة مياه بحر البقر، 
وإنشــاء محطتي حتلية مياه 
البحر مبدينتي رفع اجلديدة 

وبئر العبد اجلديدة.
ومت خالل اللقاء التباحث 
بشأن إمكانية تعزيز التعاون 
مع الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصاديــة العربيــة مروان 
التنمويــة  الغــامن بالطفــرة 
واملشــروعات العمالقــة التي 
تشــهدها مصر، حيــث كانت 
آخر زيارة له ملصر قبل توليه 
إدارة الصندوق في العام ٢٠١٨، 
كما أشــاد بالعاصمة اإلدارية 
اجلديدة، وباملشروع العمالق 

محطة مصرف بحر البقر.
أن  إلــى  الغــامن  وأشــار 
الكويتــي للتنمية  الصندوق 
االقتصاديــة العربية شــريك 
أساســي جلمهوريــة مصــر 
العربيــة، مؤكــدا أن حجــم 
العمــل والدقــة واإلجناز في 
املشروعات العمالقة في مصر، 
منح الشركات املصرية شهادة 
ثقــة متكنها من العمل في أي 

مكان بالعالم.
جديــر بالذكــر أن إجمالي 
عدد املشــروعات التي ساهم 
الصندوق الكويتي في متويلها 
بجمهورية مصر العربية بلغ 
٥٤ مشروعا منذ بدء التعاون 
في عــام ١٩٨٠، بقيمة حوالي 
٣٫٦ مليارات دوالر في قطاعات 
الصحة والنقل والزراعة واملياه 
والكيمياء والبترول والثروة 
املعدنيــة وامليــاه والصــرف 
الصحي، باإلضافة إلى ١٤ منحة 
ودعم فنــي بقيمة نحو ٤٨٫٦ 

مليون دوالر.

في مشروعات املبادرة الرئاسية 
لتنمية الريف املصري «حياة 
كرميــة»، اســتكماال للتجربة 
املتميزة مع الصندوق بتمويل 
املرحلتني األولى والثانية من 
مشــروعات برنامــج تنميــة 
ســيناء، موضحــة أن الفترة 
املقبلة ستشهد املزيد من فرص 
التعاون مع الصندوق الكويتي 
وفقــا لألولويــات التنمويــة 

الوطنية.
طفرة تنموية

من جانبه، أشاد مدير عام 
الكويتــي للتنمية  الصندوق 

الصندوق ميّول ٢٦ مشروعاً جارياً بقيمة ١٫٥ مليار دوالر

د.رانيا املشاط متوسطة مروان الغامن وعبداهللا املصيبيح وطالل السلطان

تنفيذها بتمويل من الصندوق، 
وأبرزها مشــروعات برنامج 
تنمية شــبه جزيرة ســيناء، 
حيث تضــم محفظة التمويل 
اإلمنائي اجلارية مع الصندوق 
٢٦ مشــروعا بقيمة ١٫٥ مليار 
دوالر، مؤكــدة حرص وزارة 
التعــاون الدولي على تكثيف 
التعــاون  وبرامــج  خطــط 
املشــتركة مــع الصنــدوق، 
خاصة في ظل اجلهود التنموية 
الطموحة التي تطبقها احلكومة 
املصريــة لتحقيــق التنميــة 
الشاملة واملستدامة وتطوير 

البنية التحتية.

مـروان الغـامن: مصر تشـهد طفـرة تنموية غيـر مسـبوقة.. والصندوق شـريك أساسـي للقاهرة

باهي أحمد

ميكن القول إن منظومة أسواق املال قد تخطت 
بنجاح، و«بأقل األضرار املمكنة» تداعيات جائحة 
ڤيروس كورونــا التي عصفت والتزال بواقعنا 
الكويتي كما سائر بلدان العالم بال استثناء خالل 

السنتني األخيرتني.
هيئة أسواق املال التي تقود املنظومة كشفت 
في تقريرها السنوي األخير الصادر أواخر شهر 
يوليو املاضي، عن انعكاسات محدودة للجائحة 
وإجراءاتهــا االحترازية على بعــض توجهاتها 
املتصلة منها بأطراف  اإلستراتيجية، الســيما 
أخرى خارج املنظومة، كتأجيل تطبيق مشروعها 
لالختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل 
ملدة عام، وكذلك تأجيل ترقية الكويت إلى سوق 
ناشئة وفق مؤشرات MSCI لعدة أشهر، إضافة 
إلى متديد أجل إستراتيجيتها الراهنة عاما إضافيا.

وفي هذا السياق، يقول رئيس مجلس مفوضي 
هيئة أسواق املال ومديرها التنفيذي د.أحمد امللحم 
في تصريح خاص لـ«األنباء»، انه باستثناء هذه 
التأثيرات الطفيفة، ميكن القول وبحيادية مطلقة 
ان استمرارية أعمال املنظومة ومواصلة عمليات 
التداول وفق النهج املعتاد و«كأن جائحة لم تكن» 
أمر يستحق اإلشادة، خاصة أنه أتى نتاج سياسة 
حصيفة للهيئة أثبتت اجلائحــة جدواها، دون 
إغفال عوامل مساعدة كتعاون أطراف املنظومة، 
واجلهات الرقابية األخرى ذات الصلة بأنشــطة 

األوراق املالية.
التحول الرقمي

يشــير امللحم إلى أن مسار التحول الرقمي 
الذي بدأته الهيئة منذ سنوات عدة سبقت اجلائحة 
قد أســهم بقســط وافر في جناح املنظومة في 
جتاوز الواقع االستثنائي الذي فرضته، إضافة 

إلى املرونة التي اتسمت 
بها اإلجراءات املتخذة 
فــي ظــل التداعيات 
للجائحة  االحترازيــة 
مشــيرا إلى أبرز تلك 
اإلجــراءات، كوقــف 
القانونية  املــدد  كافة 
الواردة  والتنظيميــة 
الهيئة  فــي قانــون 
التنفيذية  والئحتـــه 
املرتبطة بنشاط  غير 
التداول في البورصة، 
وإجازة استخدام أسهم 
اخلزينة فــي صناعة 
السوق وفق ضوابط 
محددة، وتأجيل مواعيد 

اإلفصاح عن البيانات املالية لفترات محددة.
«اإلفادة من التطور التقني، تعاون األطراف 
ذات الصلة، املرونة» مثلت أسس إجراءات عاجلة 
وحاسمة ساعدت املنظومة في استيفاء متطلبات 
قانونية وتنظيمية واجبة ضمانا حلقوق جميع 
أصحاب املصالح، كإتاحة «احلضور اإللكتروني» 
 eAGM بواسطة نظام الشركة الكويتية للمقاصة
الجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغير العادية 
للمساهمني ووكالئهم وممثلي اجلهات الرقابية 
ومراقبي احلسابات، وإتاحة إمكانية إبداء الرأي 
والتصويت في املوضوعات املعروضة من خالل 
هذا النظام أيضا. وبذات الطريقة، إتاحة إمكانية 
عقد جمعية حملة وحدات الصناديق االستثمارية 

حضوريا أو عبر األنظمة اإللكترونية.
جهود استباقية

وأضاف امللحم أن اإلجراءات املتصلة بالتحول 
التقني بدأت تؤتي ثمارها منذ مباشرتها كأنشطة 

سبقت التوجه لبلورتها 
فــي إطــار تصــور 
متكامل.  إستراتيجي 
وهذا ما متت ترجمته 
للهيئة  مساهمة فعلية 
فــي حتقيــق القفزة 
التي شهدها  النوعية 
الكويت على  تصنيف 
صعيد مؤشرات حتسني 
بيئة األعمال، وتعزيز 
التنافسية خالل األعوام 
القليلة املاضية وانتقالها 
من املرتبــة الـ٩٧ إلى 
املرتبة الـ٥١ في غضون 
أعوام ٣ فقط. كما أثبتت 
تلك  اجلائحــة جناعة 
التوجهات التقنية املبكرة من خالل متكني الهيئة 
من امتالك أدوات التعامل مع اإلجراءات االستثنائية 

في ظل التدابير االحترازية.
نظام اإلفصاح اإللكتروني

ويرى امللحم أن نظام اإلفصاح اإللكتروني 
XBRL الذي أعلنت الهيئة عن إطالقه في فبراير 
من عام ٢٠١٩ مثل نقطة البداية الفعلية ملســار 
التحول الرقمي للهيئة، مع األخذ بعني االعتبار 
دوره احلاسم في تعزيز مقومات شفافية أسواق 
املال، وحتسني بنيتها األساسية، وزيادة تنافسيتها. 
ومن املنتظر أن يساعد في جتاوز معوقات تبادل 
املعلومات بني األطراف املتعاملة في السوق املالي 

مبا يرفع كفاءة البيئة االستثمارية بشكل عام.
التوعية اإللكترونية

ويــرى امللحم أن جنــاح أي توجه للهيئة 
تشــريعيا كان أو تنظيميا أو رقابيا ال بد من 

مواكبته بتوعية مالئمة حتقق اإليضاح املطلوب 
بشــأن آلية تطبيقه وما يترتب على مخالفته، 
ويؤكد سعي الهيئة في فترة ما قبل اجلائحة 
لالستفادة من أحدث التقنيات املتاحة لضمان 
جناح اجلهود التوعوية في حتقيق أغراضها مع 
مراعاة جهد ووقت املعنيني بها، الفتا في هذا 
الصدد الى ما بدأته منذ عام ٢٠١٩ عبر تنفيذ 
ورش عمل توعوية خاصــة بنظام اإلفصاح 
اإللكتروني باســتخدام لغة XBRL من خالل 

.Webinars شبكة اإلنترنت
وقد أثبت هذا التوجه جناعته في ظل اجلائحة 
وإجراءاتهــا االحترازية التي أرجئت إلى حني 
تنفيذ برامج احلضــور اجلماهيري، كما مت 
مؤخرا تنفيذ فعاليات أخــرى بآليات مماثلة 
كتلك التي تناولت موضوع التداول بالهامش، 
وتداول حقوق األولويــة وغيرها إضافة إلى 

برامج تأهيلية عدة.
بيئة عمل إلكترونية

إلجناح التوجهات املتصلة بالتحول الرقمي 
خلدمات الهيئة املقدمة للمعنيني بها، كان ال بد 
من توفير بيئة داخلية مواتية متتلك األدوات 
املساعدة فكان توجهها لتطوير بنائها املؤسسي، 
وتنمية رأسمالها البشري، وتعزيز حوكمتها 
املؤسسية وإدارة مخاطرها التشغيلية، وتطوير 
بيئتها التقنية من خالل استخدام برامج تقنية 
حديثة ألداء املهام اإلدارية واملالية، إضافة إلى 
نظام حديث للتراسل اإللكتروني، وبوابة قانونية، 
وتطبيق أنظمة تقنية عدة تتصل بأمن املعلومات، 
وأخرى تتعلق بتطوير البنية التحتية مبا في 
ذلك خدمات الدعم الفني كما يشــير امللحم، 
مشيرا إلى أن الســنة املالية األخيرة شهدت 
وحدها تنفيذ ١٩٤ اجتماعا عن بعد من خالل 

.ZOOM برنامج

د.أحمد امللحم

«البوابة اإللكترونية».. منصة شاملة مميكنة «FinTech».. لتحسني املناخ االستثماري
قال امللحــم ان البوابــة اإللكترونية لهيئة 
أســواق املال في حالة حتديث مستمر «شكال 
ومضمونا» وذلك منذ إنشــائها في عام ٢٠١٣، 
مشــيرا إلى التحديثات العديدة التي متت على 
تصميم املوقع اإللكتروني إضافة إلى إنشاء مواقع 
فرعية وصفحات مستحدثة، وإتاحتها عبر تطبيقات 
األجهزة الذكية. كما اعتبر امللحم أن بوابة الهيئة 
متثل منصة جامعة للخدمات التي تقدمها للجهات 
املشمولة برقابتها، بدأتها باخلدمات املتعلقة بتلقي 
تقارير احلوكمة في عام ٢٠١٦، وأتبعتها اخلدمات 

البريدية واملراسالت، واخلدمات القانونية وتلك 
املتعلقة باإلدراج وأنشطة التراخيص والتسجيل 
مبا في ذلك اخلدمات اخلاصة بالوظائف واجبة 
التســجيل. وأكد امللحم توجه الهيئة مليكنة كل 
خدماتها بال استثناء، مشيرا إلى إجناز ميكنة معظم 
النماذج املطلوب استيفاؤها للحصول على خدمات 
الهيئة، مشيرا إلى إطالق الهيئة تطبيقا لألجهزة 
الذكية شــمل قانون الهيئة والئحته التنفيذية، 
إضافة إلى محتوى املوقع اإللكتروني للهيئة مع 

خاصية اإلشعارات لقراراتها وإعالناتها.

أشار امللحم إلى مشــروع آخر للهيئة 
املبتكر  يندرج فــي إطــار االســتخدام 
للتكنولوجيا، وهو مشــروع وضع اإلطار 
التنظيمي للتقنيات املالية (FinTech) املرتبطة 
بأنشطة األوراق املالية بهدف تصميم وتقدمي 
اخلدمات واملنتجات املالية، مبا يساعد في 
حتسني جودة الوصول إلى اخلدمات املالية، 
التقنية كاالختراقات  والوقاية من املخاطر 
السيبرانية، وغسيل األموال ومتويل اإلرهاب، 
واملخاطر النظاميــة التي تؤثر على النظام 

املالي واملخاطر املتعلقة مبتانة البنى التحتية 
التقنية واملخاطر التشغيلية.

وأضاف ان هذا املشروع ميثل واحدا من 
ثالثة مشاريع تعمل الهيئة على استكمال 
إدراجهــا في اخلطــط اإلمنائية احلالية 
للبالد نظرا لدوره احلاســم في إرساء 
البنية األساســية املطلوبة ألسواق املال 
في الكويت ويسهم في زيادة تنافسيتها 
وحتسني املناخ االستثماري احمللي ويدعم 

التوجهات التنموية احلكومية.

وزير املالية بحث فرص االستثمار 
بتغير املناخ والتكنولوجيا النظيفة

بشــأن تغيــر املناخ (كــوب ٢٦) في مدينة 
غالســكو في نوفمبر املقبــل، كما مت بحث 
فرص االستثمار في تغير املناخ والصناعات 
والتكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة.

اســتقبل وزير املالية 
ووزيــر دولة للشــؤون 
االقتصادية واالســتثمار 
خليفــة حمادة في مكتبه 
أمس، ممثل الدورة الـ ٢٦ 
ملؤمتر األمم املتحدة لتغير 
املناخ جانيت روجان وهي 
السفيرة اإلقليمية ملنطقة 
أفريقيا والشرق األوسط 
اململكة  للمؤمتر، وسفير 
املتحدة لدى الكويت بليندا 
لويس، والسكرتير الثاني 
في السفارة مات نوتنغهام. 

وقالــت وزارة املالية في بيان صحافي انه 
متت خالل االجتماع مناقشة املواضيع التي 
ســتطرح خالل الــدورة ٢٦ ملؤمتــر الدول 
األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

خالل استقباله ممثلي «األمم املتحدة لتغير املناخ»

خليفة حمادة خالل استقباله جانيت روجان وبليندا لويس ومات نوتنغهام

امللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرارامللحم لـ «األنباء»: منظومة «أسواق املال» تخطت «كورونا» بأقل األضرار
التحول الرقمي االستباقي للهيئة دعم املنظومة الحتواء تأثيرات اجلائحة
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«stc» ُتطلق مبادرة «وياك» ألصحاب
املشاريع الوطنية والصغيرة واملتوسطة

«بيتك»: تعزيز دور املوظفني للتوعية
بحملة «لنكن على دراية»

مركز التحكم املتكامل بالعمليات في «الكويتية».. 
كفاءة في التشغيل وهمزة وصل لكل القطاعات

«KIB» يعيد إطالق حملة «حساب الشباب» حتى 
نهاية العام مع عروض «Blue Deal» احلصرية

أكد مدير أول دعم املوظفني 
في بيــت التمويل الكويتي 
(بيتــك) مشــعل املهينــي، 
األهمية الكبيرة التي يوليها 
«بيتك» لــدور موظفيه في 
املساهمة بالتعريف بحملة 
التوعية املصرفيــة «لنكن 
على دراية» التي أطلقها بنك 
الكويت املركــزي بالتعاون 
مع احتاد مصارف الكويت.

وأشار املهيني في تصريح 
صحافــي الــى أن املوظفني 
يقومــون بواجباتهــم على 
أكمــل وجــه بدعــم أهداف 
حملة «لنكن على دراية» التي 
تهدف الى نشر الثقافة املالية 
والتوعيــة بأفضل الســبل 
لالستفادة من اخلدمات املالية 
للبنوك وتسليط الضوء على 
حقوق العمالء والتزاماتهم.
ولفــت الــى أن «بيتــك» 
يكثف من رســائله املتعلقة 
باحلملة الــى املوظفني عبر 
منصات للتواصل الداخلي، 
بغرض االستفادة منها ونقلها 
خالل تواصلهم املباشر مع 
العمالء ســواء فــي الفروع 
املصرفية أو عبــر الهاتف، 
أو من خالل مختلف قنوات 
التواصل كمنصات التواصل 
االجتماعي، ومكاملات الڤيديو 
عبــر فــروع KFH Go وغير 
ذلك مــن قنــوات التواصل 
املختلفة، مبينا ان ذلك يسهم 
في حتقيــق أقصى قدر من 
التوعية املصرفية للعمالء 

يعد مركز التحكم املتكامل 
بالعمليات (IOCC) في شركة 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
أحد أهــم القطاعات احليوية 
في الشركة، حيث يقوم املركز 
بعمليــة الربط بــني الدوائر 
التشــغيلية واملعنية في كل 
ما يخــص عمليات اخلطوط 
اجلوية الكويتية سواء داخل 
أو خارج الكويت، إضافة إلى 
تنظيم حركة سير الطائرات، 
واالهتمــام بــكل تفاصيــل 
إجــراءات الرحلــة بداية من 
إقالعها مرورا بخط ســيرها 
ووصولها إلى وجهتها حتى 
عودتهــا إلــى أرض الوطــن، 
وذلك بالتنسيق واملتابعة مع 
الســلطات احمللية واحملطات 
اخلارجيــة وكافــة اجلهــات 
املعنية على مدار الـ ٢٤ ساعة.

وتولــي اخلطوط اجلوية 
الكويتية اهتماما كبيرا مبركز 
املتكامــل بالعمليات  التحكم 
(IOCC) ملا له من دور حيوي 
وفعــال وبــارز فــي عمليات 
التشــغيل تتضمن عدة أمور 
أبرزها وأهمها ســالمة وأمن 
الطائرة والــركاب وجاهزية 
الطائــرة مــن  واحتياجــات 
وقــود وصيانــة كاملــة لها 
قبــل االقالع ومقدار احلمولة 
داخلها باالضافــة إلى تقييم 
حــاالت الطقــس في املســار 
الذي ستسلكه الطائرة ومدة 

الرحلة.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
مدير دائــرة العالقات العامة 

يواصــل بنــك الكويــت 
الدولي (KIB) جتديد عروضه 
وحمالتــه الســنوية التــي 
يسعى من خاللها إلى مكافأة 
عمالئه من كل الشرائح. ومبا 
أنــه يولــي اهتمامــا خاصا 
بشــريحة الشــباب، أعلــن 
KIB مؤخرا عن جتديد حملة 
«حســاب الشباب» لعمالئه 
احلاليني واجلدد، وكان البنك 
قد اختتم نسخته األولى من 
هذه احلملة في أواخر شهر 
املاضــي، ليعيد  أغســطس 
إطالق النسخة الثانية منها 
لتمتد على مدار األربعة أشهر 
القادمة، وذلك بني الفترة من 
١٤ سبتمبر حتى ٣١ ديسمبر 
املقبــل، كما تشــمل احلملة 
 Blue» أيضا جتديد عروض الـ
Deal» املميزة، والتي تتضمن 
خصومات ومزايا حصرية 

لعمالء «حساب الشباب».
هــذا، وقد مت اإلعالن عن 
جتديد احلملــة عبر قنوات 
التواصل االجتماعي التابعة 
لـ KIB، موضحــا أنها تقدم 
لعمالئه اجلدد من «حساب 
الشباب» هدية نقدية فورية 
بقيمة ٥٠ دينارا، وذلك ملن 
قام بتحويل مكافأته الطالبية 
خالل الفترة من ١٤ سبتمبر 
ولغاية ٣١ ديسمبر من السنة 
احلالية، كمــا تضم احلملة 
٤ سحوبات شــهرية لفائز 
واحد عن كل شهر مببلغ ٥٠٠ 
دينار، وفائزين مببلغ ٢٥٠ 

دينارا شهريا.

٢٠٣٥.  واختتمــت: لــن نالــوا جهدا في 
سبيل مواصلة تنفيذ مبادرات املسؤولية 
االجتماعيــة للشــركات اخلاصة بنا مبا 
يعزز دورنا في دعم املجتمع األمر الذي 
بدوره سيصب في مصلحة بناء اقتصاد 
متــوازن قائم على حتســني مناخ العمل 

لألجيال الشابة واملستقبلية.
هــذا، وتتعدد مبــادرات stc املوجهة 
خصيصا للشركات الصغيرة واملتوسطة 
واملبادرين، وأكدت مبواصلة السعي من 
أجــل توفير كل ما هــو رائد ومبتكر في 
السوق من أجل خدمة هذه الشريحة من 
املشــاريع، مبا يتماشى مع استراتيجية 
الشــركة لتمكني التحــول الرقمي ودعم 

قطاع األعمال.

احلفــاظ على مركز اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة إقليميــا 
وعامليا فــي انضباط مواعيد 
إقالع ووصول الطائرات حيث 
حققت الشــركة في ديسمبر 
٢٠١٩ مراكز متقدمة بني شركات 
الطيــران حــول العالم وفي 
الشرق األوسط في انضباط 
املواعيد وفقا لتقييم شــركة 

OAG البريطانية.
وأضاف أن مركز التحكم 
املتكامل بالعمليات يستخدم 
آلية معينة في حتسني وتطوير 
بيئــة العمل وذلــك من خالل 
تقنية حديثة ومتطورة وهي 
الـ IFM حيث تقوم تلك التقنية 
تلقائيا بإرسال أي تغيرات أو 
تطورات حتدث على خط سير 
الرحلة للطيارين وقراءة حالة 
الطقس دون التدخل البشري، 
الفتا إلى أن تلك التقنية تعد 
احــدى مميزات مركز التحكم 
بالعمليات الذي لطاملا يسعى 
جاهدا على استخدام أساليب 
وحلول تواكب املعايير الفنية 
والتقنية في قطاع الطيران.

خصومــات حصريــة مــع 
البنك مــن متاجر  شــركاء 
البيع بالتجزئــة واملالبس 
واإللكترونيات، عالوة على 
املطاعم وشركات السيارات، 
وذلــك مــع مراعــاة جميع 

الشروط واألحكام.
وفي اخلتام، نوهت معرفي 
إلــى املزايــا العديــدة التي 
مينحها «حســاب الشباب» 
لعمــالء KIB ممــن تتراوح 
أعمارهم بــني ١٨ و٢٥ عاما، 
فهو مصمم خصيصا لتلبية 
االحتياجــات اليومية لفئة 
الشباب والطلبة، وحتفيزهم 
على االدخار واالستثمار في 
آن واحد، كما تشمل مزاياه 

فــي إدراك املبــادئ واملفاهيم 
األساســية في املجــال املالي 
واملصرفي، وتهدف الى التوعية 
العميــل اخلاصــة  بحقــوق 
بعمليات التمويل الشخصي، 
وآلية تقدمي الشكاوى بشأن 
اخلدمات املصرفية، والبطاقات 
املتنوعــة، وطرق  املصرفية 
تفــادي التعــرض لعمليــات 
االحتيــال والتوعية مبخاطر 
مــا يعــرف بـــ «التكييــش» 
واالستثمارات عالية املخاطر، 
وزيادة وعــي اجلمهور بأهم 
املواضيع املالية وكيفية حماية 

األصــول من عمليــات الغش 
واالحتيال، واالســتفادة مما 
تقدمــه البنــوك مــن خدمات 
بشــكل  املدخــرات  إلدارة 
ســليم، إلى جانــب توضيح 
دور القطاع املصرفي بشــكل 
عام واملنتجات املصرفية التي 
يقدمها بشــكل خاص، وذلك 
من خالل تقدمي مجموعة من 
التعليمات والنصائح ونشرها 
بشــكل دوري عبــر مختلف 
الوسائل اإلعالمية ومنصات 
التواصل االجتماعي والقنوات 
اإللكترونية املختلفة للبنك.

وأشار العنزي إلى أن مركز 
املتكامــل بالعمليات  التحكم 
يندرج به ثالثة أقســام وهي 
قسم الترحيل اجلوي وقسم 
حركة الطائرات وقسم تخطيط 
الرحالت، اذ تقوم تلك األقسام 
بعمل متكامــل ومحوري في 
التخطيط والتنظيم للرحالت 
وتلبيــة احتياجاتها واتخاذ 
القرارات السليمة التي جتنب 
الوقوع في املخاطر وتصب في 

مصلحة العمل. 
وذكــر أن املركــز يديــره 
كوادر وطنية أثبتت كفاءتها 
وإخالصها بالعمل داخل جدران 
الناقل الوطني والذين ميتلكون 
شهادات ورخص موثقة حتى 
يســتطيعوا مزاولة مهنتهم 
بشــكل قانوني، مشــيرا إلى 
أن املركز يولي اهتماما كبيرا 
في تأهيــل وتدريب العنصر 
البشــري وخاصــة الكــوادر 
الوطنية بشــكل دوري ومبا 
يتواكب مع املتطلبات العاملية 

لقطاع الطيران.
العنــزي قائال:  واختتم 
لطاملا اهتمت اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة بجميع قطاعاتها 
التشغيلية واملساندة لتكون 
في مصاف شركات الطيران 
وحتتل مراكز متقدمة دائما 
بــني الشــركات األخرى في 
قطاع النقل اجلوي التجاري 
الوطنــي  الناقــل  وكونهــا 
للكويــت حترص الشــركة 
على تقــدمي خدمات ممتازة 

وآمنة لعمالئها الكرام.

األخرى فتح حساب من دون 
وصي ودون حد أدنى ملبلغ 
اإليداع األولي، كما ال يتطلب 
رصيد للمحافظة عليه، كذلك 
يوفــر «حســاب الشــباب» 
لعمالئه بطاقة حســاب آلي 
مجانيــة بتصميــم جذاب، 
قابلة لالستخدام في أجهزة 
الصرف اآللي في جميع أنحاء 
العالم، مبا فيها KNET ونقاط 
البيع، ذلك باإلضافة إلى ميزة 
توزيع األرباح ربع السنوية 
مبعدل استثمار ٦٠٪، وفقا 
إلعالن معدالت أرباح البنك 
ربع الســنوية في الصحف 
التواصل  اليومية ووسائل 

االجتماعي.

تأكيداً على ريادة الشركة في مجال املسؤولية املجتمعية

مشعل املهينيدانة اجلاسم

مروة معرفي

في stc: نســعى من خــالل املبادرة كذلك 
الى توفير خدماتنا خصيصا لدعم قطاع 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، بل أيضا 
نعززها بخدمات الدعم املتوافرة على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع، فنحن نركز 
على تزويد شركائنا بالوسائل التي متكنهم 

من حتقيق التحول الرقمي ألعمالهم.
وأضافــت: انطالقا من قيــم املبادرة 
واستراتيجية stc لدعم املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة، حرصنا على التواصل مع 
الشــركات، اميانا منا بالــدور املهم الذي 
نقوم به وأهمية مبادراتنا للمســؤولية 
املجتمعية فــي هذا القطاع، مبا ينعكس 
تأثيره اإليجابي على الشركات واملجتمع 
الكويتي ككل، وانسجاما مع رؤية الكويت 

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية - 
stc، عن إطالق مبادرة «وياك»، املوجهة 
ألصحاب املشــاريع الوطنية واملشاريع 
الصغيرة واملتوسطة بهدف متكني التحول 
الرقمي ودعم املبادرات املبتكرة واملشاريع 

املتجددة.
وجاءت فكرة احلملة انطالقا من هدف 
املبادرة املجتمعية التي تطلقها stc والتي 
تركز على الوقوف الى جانب الشــركات 
في سبيل دعمها مبا يجعلها قادرة على 
الوقــوف والعودة الى العمل مجددا بعد 
التحديات التي واجهتهم بســبب الوباء، 
ومن هنا جاء اســم «وياك» ليصبح هو 

عنوان املبادرة.
وأضافت الشركة في بيان لها انه من 
خالل مبادرة «وياك» ســتقوم stc مبنح 
املشــاريع املشــاركة الفرصــة مــن أجل 
الترويج ملشروعهم او منتجهم عبر عدد 
من الفعاليات واألنشطة، مبا يشمل توفير 
عدد من منصات ترويجية وتســويقية 

متنوعة.
وفي السياق ذاته، أشارت stc إلى أن 
املشــاريع املشاركة ســتحصل على عدد 
من األنشطة الترويجية وأيضا الفرصة 
على االطالع على اخلدمات التي ستوفرها 
solutions by stc ألصحاب األعمال، ذراع 
شركة stc املتخصصة في توفير خدمات 
الشركات، باإلضافة الى فرصة الوصول 
الى قاعدة كبيرة من العمالء احملتملني عبر 
منصاتها التواصــل االجتماعي اخلاصة 

بالشركة.
وتعليقا على هذه املبادرة، قالت دانة 
اجلاسم، مدير عام إدارة اتصاالت الشركات 

واجلمهور.
وأوضــح املهيني أن هذا 
التوجــه يعبــر عــن مــدى 
األهمية التي يوليها «بيتك» 
ملوظفيه، والثقة في قدراتهم 
وعطائهم باعتبارهم من أهم 
األصول وأقــوى االمكانات 
لــدى «بيتــك»، مؤكــدا أن 
«بيتــك» ال يدخــر جهدا في 
دعم موظفيــه مبا ينعكس 
إيجابا على ادائهم وتفاعلهم 

مع العمالء.
ولفــت الــى أن «بيتــك» 
أطلق العديــد من املبادرات 
الداخليــة لتعزيز االرتباط 
الوظيفــي، وكانت نتائجها 
إيجابية جتســدت في بيئة 

العمل في «بيتك».
وتتمثل األهداف الرئيسية 
حلملــة «لنكن علــى دراية» 

واإلعــالم فــي الشــركة فايز 
العنــزي أن مركــز التحكــم 
 (IOCC) املتكامــل بالعمليات
يعتبر القلب النابض للخطوط 
اجلويــة الكويتية، إذ يتولى 
التحكــم بجميــع العمليــات 
اخلاصــة بالرحــالت اجلوية 
وتوجيهها بالشــكل املناسب 
واألمثل عبــر جتهيز اخلطة 
اجلويــة خلط ســير الرحلة 
االقــالع  قبــل  وتفاصيلهــا 
وأثناء الرحلة وعند الوصول، 
ويضع املركز ضمن أولوياته 
الرحلــة  متابعــة إجــراءات 
الفنية والتقنية بشكل كامل 
وضمان سالمة وأمن الطائرات 
والركاب الكرام، كذلك يسعى 
املركز من خالل اخلطط التي 
يضعهــا تنفيذ عــدة عوامل 
مهمة يأتي في مقدمتها تقليل 
تكلفة الرحلة والتوفير على 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
كاختيار مســارات مختصرة 
الجتاه الرحلة االمر الذي يقلل 
من استهالك الوقود ويقلل من 
مدة الرحلة، إضافة إلى ذلك، 

وفي هذه املناسبة، علقت 
مروة معرفي من فريق إدارة 
التسويق ووحدة االتصال 
املؤسســي فــي KIB: «جاء 
جتديــد حملــة «حســاب 
الشباب» من KIB حتى نهاية 
هذا العام من منطلق حرصنا 
على تقدمي أفضل اخلدمات 
واملميــزات لواحدة من أهم 
شــرائح العمالء في البنك، 
وهي شريحة الشباب، والتي 
نطمح دائما إلــى مكافأتهم 
بجوائز وعروض استثنائية 
تناسب تطلعاتهم، وتوفر لهم 
جتربة مصرفية تالئم منط 
حياتهم العصري وتستجيب 
لتطلعاتهم، الفتة إلى املزايا 
اخلاصة التي تقدمها حملة 
 ،KIB حساب الشباب» من»
من سحوبات شهرية وجوائز 
قيمــة، إلى جانــب عروض 
املســتمرة   «Blue Deal»
طوال العام، والتي تشــمل 

املهيني: دور كبير للموظفني في املساهمة بنشر الثقافة املالية والتوعية

عت «كورونا» وتيرة التحول الرقمي لدى املستهلكني هكذا سرَّ
أشــار تقريــر جديــد بعنوان 
«توجهات البيــع بالتجزئة: التكلفة 
احلقيقية لإلنترنت» أعدته شــركة 
آند مارسال» املتخصصة  «ألفاريز 
في تقدمي اخلدمات االستشــارية، 
 Retail» بالشــراكة مــع مؤسســة
Economics» االستشارية البريطانية، 
إلى أن جائحة «كوفيد-١٩» ساهمت 
في تسريع التحول االلكتروني لدى 
املستهلكني رغم حتيز جتار التجزئة 

نحو املتاجر الفعلية.
ومع ذلــك، لم تظهــر تأثيرات 
اجلائحة بشــكل متساو في جميع 
فئات البيــع بالتجزئة، حيث تكون 
بعض الشركات عرضة للضغوط على 
هوامش الربح أكثر من غيرها. حدد 
البحث فئات األزياء واألدوات املنزلية 
وااللكترونيات التي ستشهد تغييرا 
دائما في سلوك املستهلكني، إذ يأتي 
ذلك بسبب زيادة اإلقبال عليها عبر 

اإلنترنت منذ بداية الوباء.
في املقابل، من املرجح أن تعود 
فئات مثل األثاث واملجوهرات التي لم 
تالق إقباال عبر االنترنت، إلى خيار 
التسوق الفعلي ما قبل اجلائحة، على 
الرغم من بعض التحول في اإلنفاق.

وعلى ذلك، علق سابيمير سابيف، 
العضــو املنتدب لالســتراتيجيات 
وحتســني األداء لدى «ألفاريز آند 
مارســال» في دبي قائــال: تعكس 
البيع  التوجهات اجلديدة في قطاع 

بالتجزئة عبــر منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي التغيرات امللحوظة 
في السوق األوروبية، نظرا للتحول 
األخير في سلوك املستهلك وعادات 
اإلنفاق، يركز جتار التجزئة على تعزيز 
تواجدهم عبر اإلنترنت واستخدام 
منصات التجارة اإللكترونية جلعل 
منتجاتهم وخدماتهم متاحة بشكل 

أسهل.
فعلى سبيل املثال، ووفقا للتحليل 
األخير الذي أجرته غرفة جتارة دبي، 
تظل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وإمــارة دبي حتديــدا مركزا لنمو 
التجارة اإللكترونية في منطقة الشرق 
إفريقيا. أصبحت  األوسط وشمال 
اإللكترونية سائدة بشكل  التجارة 

كبير خالل فترة تفشــي ڤيروس 
«كوفيد-١٩»، وقد بذل العديد من جتار 
التجزئــة الكثير من اجلهد في بناء 
متاجرهم على اإلنترنت وحتسينها 

والترويج لها.
وكما الحظنا على نطاق واسع، 
قامت شــركة ماجد الفطيم بوضع 
بعض املنتجات من قبل جتار التجزئة 
املنزليني في متاجر كارفور للتسوق. 
وباملثل، دعمت املراكز التجارية التابعة 
لـ «إعمار» أيضا مســتأجريها في 
مراكز التسوق في دبي على تطبيقي 

منشي ونون.
التجزئة  وبينما يحاول جتــار 
احلصول على حصة في الســوق 
عبر اإلنترنت، سيخضع العديد منهم 

لفترة انتقالية حيث تتعرض هوامش 
الربح لضغوط شديدة.

وعادة ما يعمل جتار التجزئة عبر 
اإلنترنت فقط بهوامش ربح أقل بكثير 
املنافذ،  من مناذج األعمال متعددة 
مع حتليل يظهر متوســط هوامش 
الربح قبل الضرائب لتجار التجزئة 
عبر اإلنترنت في جميع أنحاء أوروبا 
الذين يقيمون عند ١٫٤٪، مقارنة بـ 
٥٫٤٪ من اإلجمالي للقطاع. ستؤدي 
املزيد من املنافسة واالستخدام األكبر 
للقنوات عبر اإلنترنت في جميع أنحاء 
القطاع إلــى تكثيف هذه التحديات 
حتما، السيما في فئات مثل األزياء 
أكبر  حيث سيتم تخصيص نسبة 

من اإلنفاق.

ومن احملتمــل أن يؤدي حجم 
العوائد عبر اإلنترنت إلى مزيد من 
التجزئة. مع  لتجــار  األرباح  تآكل 
انخفاض زيــارات املتاجر الفعلية، 
ميكن أن تؤدي املستويات املرتفعة 
من املرجتعات عبر اإلنترنت إلى إنشاء 
قنوات لوجســتية معقدة ومجزأة 
املبذولة  بشكل متزايد في اجلهود 
لتلبية توقعــات العمالء للحصول 
على خدمة سريعة وفعالة. يصبح 
هذا السيناريو أكثر قلقا نظرا مليل 
املستهلكني من الفئات العمرية الشابة 
إلرجاع وتبديل البضائع أكثر مبرتني 

من أولئك األكبر سنا.
تقول إيريــن بروكس، العضو 
التجزئة  املنتــدب ورئيس قســم 

آند  «ألفاريز  لــدى  واملســتهلكني 
مارســال» في أوروبــا: نظرا ألن 
التكنولوجيا الرقمية أصبحت أكثر 
أهمية في كل مرحلة من خالل جتربة 
العميل، فإن جتار التجزئة في مواجهة 
األرباح.  حلظة حاسمة ملنع تدهور 
ونحن نرى استمرارية لهذا النهج على 
املدى الطويل، لذلك على جتار التجزئة 
االعتراف بتغير ســلوك املستهلك 

واالستجابة بشكل مناسب.
وهذا يشــمل االنتقــال بنجاح 
بعيدا عــن بعض املتاجــر الفعلية 
الغــرض من متاجر  وإعادة تخيل 
أخــرى. تعتبر االســتثمارات في 
مناذج التشغيل الفعالة عبر اإلنترنت 
العكسية  اللوجستية  مثل اخلدمات 

والشراكات االستراتيجية والبيانات 
الذكية والتكنولوجيا ضرورية في 

هذه املرحلة.
وتسلط الدراسة الضوء على أنه 
مع حتول صناعــة البيع بالتجزئة، 
حتتاج الشــركات إلى اعتماد نهج 
أكثر تفصيال يقــوم على البيانات 
لتحقيق الربحية، وسيؤدي التحول 
االلكتروني هذا إلى ممارسة ضغط 
التشغيل املعتمدة  أكبر على مناذج 
على املتاجر، مما يتطلب من الشركات 
مواءمــة املتطلبات اجلديدة للعمالء 

والتي تتمحور حول الرقمنة.
وبالنســبة لتجار التجزئة، فإن 
أولوية حماية الهوامش وحتســني 
األداء التشــغيلي ستعني استخدام 
البيانات للحصول على رؤية أفضل 
ألرباح وخسائر التجارة اإللكترونية. 
ستختلف استراتيجيات البيع بالتجزئة 
على نطاق واسع اعتمادا على عوامل 
مثل الفئة والتركيبة السكانية للعمالء 

ونوع العروض عبر اإلنترنت.
وبصرف النظر عن الفروق الدقيقة 
عبر العمليات، ستنشــر الشركات 
الناجحة بسرعة استراتيجيات فعالة 
الربح لتستهدف  لتحسني هوامش 
بشكل أكبر محركات التكلفة التي تدعم 
التحول الرقمي. بالنسبة ملعظم جتار 
التجزئة، يتمحور التحول هذا حول 
التسويق الرقمي وحتسني سلسلة 

التوريد وإدارة مزيج القنوات.
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االنتخابات تغّير وجه أملانيا.. شولتز يبحث عن حلفاء والشيت يقّر باملسؤولية
عواصم - وكاالت: تدخل أملانيا التي كانت ركيزة استقرار 
أوروبا في عهد املستشارة اجنيال ميركل، في مرحلة عدم يقني 
نســبي مع مداوالت صعبة متوقعة قد متتد شــهورا، لتشكيل 
احلكومة املقبلة إثر االنتخابات التشــريعية ما قد يبعدها عن 

الساحة الدولية واألوروبية.
وتشــير النتائــج الرســمية إلى فــوز احلزب االشــتراكي 
الدميوقراطي بزعامة وزير املالية أوالف شولتز، بفارق ضئيل 
فــي االنتخابات بحصوله على ٢٥٫٧٪ من األصوات، في مقابل 
٢٤٫١٪ لـ «االحتاد املسيحي الدميوقراطي» بزعامة أرمني الشيت.

كذلك متكن أقدم األحزاب األملانية خالل هذا «اليوم االنتخابي 
الكبير» مــن االحتفاظ ببلدية العاصمة برلني واحلصول على 
نحو ٤٠٪ من األصوات في انتخابات محلية في ميكلمبورغ في 
شــرق البالد. وكتبت صحيفة در شبيغل «احلزب االشتراكي 

الدميوقراطي يحتفل بنهضته».
وبعد انضمامه إلى ٣ حكومات كـ «شريك صغير» للمحافظني، 

يعتزم احلزب هذه املرة استعادة املستشارية.
ولم يسبق للمحافظني أن سجلوا نسبة تقل عن ٣٠٪. ويشكل 
ذلك انتكاسة قوية ملعسكر املستشارة أجنيال ميركل في وقت 

تستعد لالنسحاب من احلياة السياسية.
وتكمن املشكلة في أن كال من املعسكرين يدعي أنه سيشكل 

احلكومة املقبلة وينوي كل منهما إيجاد غالبية في البرملان.
ومارس أوالف شولتز أمس ضغوطا على احملافظني من خالل 

تأكيده ضرورة انضمامهم إلى صفوف املعارضة.
وأضاف ان «االحتاد املسيحي الدميوقراطي واالحتاد املسيحي 
االشتراكي (الباڤاري) لم يخسرا األصوات فحسب، لكنهما تلقيا 
في الواقع رسالة املواطنني مفادها أنه ال ينبغي أن يكونوا في 
احلكومــة بل فــي املعارضة»، بينما جتتمع فــي برلني قيادات 

األحزاب املختلفة احملتمل دخولها في حتالف مستقبلي.
وفي أملانيا ال يختار الناخبون مباشرة املستشار بل النواب 
ما أن تتشكل غالبية، وهو ما قد يؤخر حسم النتيجة، ويبدو 
التوصــل إلــى غالبيــة معقدا جدا هــذه املرة ألنهــا ينبغي أن 
تشمل ثالثة أحزاب على األقل وهو أمر غير مسبوق منذ ١٩٥٠ 
بسبب تشرذم األصوات. وذكرت مجلة «دير شبيغل»، «لعبة 
البوكر بدأت»، مضيفة «بعد التصويت تبقى األسئلة الرئيسية 
مفتوحة: من ســيتولى منصب املستشار؟ ما طبيعة التحالف 

الذي سيحكم البالد في املستقبل؟».

بارتكابه أخطاء.
وقــال إن احلصول علــى نتيجة تقل عن ٣٠٪ ال يتماشــى 
مع ادعاء احلزب بأنه حزب شــعبي، مضيفــا أن نتائج حزبه 
كانت سيئة للغاية في شرق أملانيا، مضيفا أنه على الرغم من 
التحالف املســيحي استطاع في النهاية احليلولة دون تشكيل 
ائتالف حاكم بني االشــتراكيني واليسار واخلضر، فإن خسائر 
مؤملــة قد وقعت ولم تكن نتيجة التحالف كافية للوصول إلى 

املركز األول.
واعترف الشيت بأن له أيضا دورا شخصيا في هذه اخلسائر، 

مؤكدا أنه سيجرى معاجلة النتيجة على نحو مكثف.
وفي أعقاب جلســة لرئاســة احلزب، قال نائب املستشارة 
األملانية ميركل: «سننسق بشكل سريع للغاية مع األحزاب األخرى 

التي نرغب في تشكيل حكومة معها حول مسار احملادثات».
بدورهــا، اعترفت مرشــحة حزب اخلضر للمنافســة على 
املستشــارية في أملانيا، أنالينا بيربــوك، بأن حزبها لم يحقق 

األهداف التي حددها لنفسه في االنتخابات العامة.
وقالت بيربوك أمس في برلني: «بقينا دون توقعاتنا»، موضحة 

أن األمر يدور اآلن حول «حتقيق نهضة حقيقية لهذا البلد».
وحصل كل مــن حزب اخلضر واحلزب الدميوقراطي احلر 

على ١٤٫٨٪ و١١٫٥٪ من األصوات على التوالي.
وتقلــق فتــرة جمود طويلة الشــركاء األوروبيني في وقت 
تخشى فيه أوروبا من تهميش جيوسياسي في وجه اخلصومة 

بني الواليات املتحدة والصني وروسيا.
وهي تقلق خصوصا فرنســا التي ستتولى رئاسة االحتاد 
األوروبي الدورية في يناير وتعتمد على أملانيا شريكها املفضل 

لدفع أولوياتها في أوروبا أكثر «سيادة».
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون األوروبية كليمان 
بون أمس، إن فرنســا تأمل في أن يكون هناك مستشار أملاني 

«قوي» (قريبا).
طوال املفاوضات لتشكيل ائتالف، ستتولى ميركل تصريف 

األعمال، من دون أن تتمكن من إطالق مبادرات كبرى.
ويظهر اســتطالع للرأي نشــر نتائجه معهد يوغوف ليل 
أمس األول أن غالبية الناخبني حتبذ اخليار األول. ويرى ٤٣٪ 

أن شولتز يجب أن يصبح مستشارا.
وسيكون ذلك رهنا بإرادة احلزبني الصغيرين اللذين وصفتهما 

صحيفة «بيلد» بأنهما «صناع ملوك».

االئتالف املقبل بحاجة إلى حتالف ٣ أحزاب.. واحملافظون يتعرضون ألسوأ هزمية 

مرشح احلزب الدميوقراطي االشتراكي أوالف شولتز يحتفل بنصره في االنتخابات التشريعية مبقر احلزب في برلني  (رويترز)

بالنسبة لالشتراكيني - الدميوقراطيني األمور واضحة، إذ 
قال زعيمهم البالغ ٦٣ عاما «من املؤكد أن الكثير من املواطنني 
صوتوا لنا «ألنهم يريدون تغييرا في احلكومة، ألنهم يريدون 

أن يكون املستشار املقبل أوالف شولتز».
وتكمن املشكلة في أن منافسه اليميني الوسطي ورغم نتيجته 
«املخيبة لآلمال» ليس مستعدا للجلوس في مقاعد املعارضة.

وعقب انتخابات العام ٢٠١٧، استغرق التوصل إلى االئتالف 
احلكومي الواسع احلالي ٦ أشهر، ما أدى إلى شلل سياسي في 

أملانيا والسيما على صعيد القضايا األوروبية.
لكن احلزب االشتراكي - الدميوقراطي واليمني الوسط أكدا 

أنهما يسعيان إلى بت أمر احلكومة قبل عيد امليالد.

وقال شــولتز إن أملانيا «مستقرة» سياسيا رغم حالة عدم 
اليقني املرتبطة باملفاوضات احلساســة لتشكيل ائتالف. وقال 
وزير املال املنتهية واليته «عليكم أن تعلموا بأن أملانيا لطاملا 

شكلت حتالفات ولطاملا كانت مستقرة».
وصرح، بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق سريعا مع حزب 
اخلضر واحلزب الدميوقراطي احلر على تشكيل ائتالف حكومي 

جديد.
ورأى أن االشــتراكيني واخلضر والليبراليني لديهم تكليف 

بتشكيل احلكومة باعتبارهم الفائزين في االنتخابات.
من جهته، أعلن مرشــح التحالف املسيحي بزعامة ميركل، 
أرمني الشــيت، جتديد حزبه املســيحي الدميوقراطي، معترفا 

بايدن يتلقى جرعة معززة من اللقاح املضاد لـ «كورونا»
وملك وملكة األردن في احلجر االحترازي بعد إصابة ولي العهد

محتج يرشق ماكرون بـ «كرة» مطاطية في ليون

عواصم - وكاالت: أعلن 
البيــت األبيض أمــس تلقي 
الرئيس األميركي جو بايدن 
جرعة معززة مــن التطعيم 
املضــاد لڤيــروس كورونــا 

املستجد.
ونشر بايدن عبر حسابه 
في تويتر تســجيال مصورا 
مرفقــا بتغريــدة قــال فيها: 
«أنا سأتلقى اجلرعة املعززة 
وأشجع كل من تنطبق عليه 
الشــروط أن يفعــل ذلــك»، 
وأوضح ان هــؤالء املؤهلني 
هم ممن حصلوا على جرعتي 
لقاح فايــزر كاملتــني، ممن 
جتاوزا اخلامسة والستني من 
العمر أو جميع من هم فوق 
الـ ١٨ عاما الذين يعانون من 
أمراض مزمنة كداء السكري.

إلــى ذلك، أعلــن الديوان 
امللكي األردنــي أمس دخول 
امللك عبداهللا الثاني وعقيلته 
امللكة رانيا في احلجر املنزلي 
االحتــرازي ملــدة ٥ أيام بعد 
إصابــة جنلهما ولــي العهد 
األميــر احلســني بڤيــروس 

كورونا.
وقال البيان، إنه بعد إجراء 
األمير احلســني بــن عبداهللا 
الثاني، ولــي العهد الفحص 
الروتينــي املعتمــد حســب 
التعليمــات الصحية املتبعة 
في الديوان امللكي الهاشمي، 
النتيجــة إصابته  «أظهــرت 

بڤيروس كورونا».
وبحسب البيان، فقد ظهرت 
على «األمير احلسني، الذي كان 
قد تلقى اللقاح ضد ڤيروس 
كورونا، أعراض خفيفة وهو 

باريس - وكاالت: قالت وسائل إعالم فرنسية إن محتجا رشق 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون بجسم «كروي» خالل قيام 
األخير بجولة في مدينة ليون الفرنسية في حادثة تعد الثانية 
من نوعها خالل نحو ٤ أشهر. ووفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية 
فإن اجلسم الذي يشبه البيضة ارتد على كتف ماكرون دون أن 
ينكسر وذلك أثناء جولة الرئيس الفرنسي في ممرات معرض 
دولي يقام في مدينة ليون، الفتة إلى مسارعة الشرطة وجهاز 
األمن الفرنسيني العتقال الفاعل. وأظهر ڤيديو تداولته مواقع 
إخباريــة، قيام أحد الفرنســيني بضرب ماكرون بكرة صغيرة 
تشبه البيضة أثناء مروره بجانبه خالل زيارته للمعرض في 
مدينة ليون وارتداده على كتفه دون أن تنكسر. وكان الرئيس 
الفرنســي تلقى في يونيو املاضي صفعة على وجهه من أحد 
املواطنني الفرنســيني أثناء جولة له في منطقة الدروم جنوب 
فرنسا. وفي السياق، نقلت «رويترز» عن وسائل إعالم فرنسية 
أن ماكرون وزوجته قدما شكوى قانونية بعد عرض صورة له 
في معرض بباريس وهو يتزلج على املاء مرتديا زي السباحة 
في عطلته. وقالت إذاعة أوروبا ١ إن معرض «رؤساء اجلمهورية 
في أماكن عطالتهم» أقيم في ســاحة فنية قرب قصر اإلليزيه، 
املقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس. وأضافت ان 
شكوى انتهاك اخلصوصية قدمت ضد أحد املصورين. ورفض 

قصر االليزيه، التعليق على التقارير.

مضادات ڤيروسية يتم تناولها 
بالفم بإمكانها محاكاة مفعول 
عقــار «تاميفلــو» بالنســبة 
لإلنفلونزا ومنع تطور املرض 

إلى مستويات خطيرة.
وقال كبير علماء الشركة 
مايــكل دولســنت «نعتقــد 
أن التعامــل مــع الڤيــروس 
ســيتطلب عالجــات فعالــة 
بالنسبة للمصابني بالڤيروس 
أو أولئك الذين تعرضوا له، 
تتكامل مع تأثير اللقاحات».
وبــدأت فايــزر تطويــر 
عقارهــا PF-٠٧٣٢١٣٣٢ فــي 
مارس ٢٠٢٠ وجتري اختبارات 
عليه مع «ريتونافير»، وهو 
دواء مضــاد لڤيروس نقص 
املناعة البشرية (االيدز) أعيد 

استخدامه ألغراض أخرى.
االختبــار  وسيشــمل 

ڤيــروس  خصيصــا ضــد 
كورونا.

بأنــه «مثبــط  ويعــرف 
لإلنزمي البروتيني» وأثبتت 
فحوص مخبرية بأنه يعطل 
عملية استنســاخ الڤيروس 

لنفسه.
في هذه األثناء، ســيرفع 
اإلغالق الساري منذ ٣ أشهر 
عــن ســكان ســيدني الذين 
تلقــوا التطعيم في منتصف 
أكتوبر املقبل، على ما ذكرت 
الســلطات أمس، كاشفة عن 
«خارطة طريق نحو احلرية» 
مع انخفــاض عدد اإلصابات 

في املدينة.
وسيتمكن السكان مجددا 
من ارتياد احلانات واملطاعم 
والتسوق في ســيدني وفي 
والية نيو ساوث ويلز في حال 
بلغ معدل األشخاص املطعمني 
بالكامــل ضــد كوفيــد-١٩، 
٧٠٪، الــذي تتوقع غالديس 
بيرجيكليان، رئيسة وزراء 
الوالية «بثقــة تامة» بلوغه 

في ١١ أكتوبر.

بالغــا   ٢٦٦٠ الســريري 
سيشــاركون مع ظهور أول 
مؤشــرات علــى إصابتهــم 
بكوفيــد أو لــدى علمهم أول 

مرة بتعرضهم للڤيروس.
وســيتم إعطاؤهم بشكل 
-PF عشوائي إما مزيجا من

٠٧٣٢١٣٣٢ و«ريتونافير»، أو 
دواء وهميا مرتني في اليوم 

ملدة خمسة أو عشرة أيام.
ويتمثــل الهــدف بتقييم 
سالمة وفاعلية األدوية التي 
تخضــع للدراســة فــي منع 
اإلصابة بڤيروس «سارس-
كــوف-٢» وظهــور أعراض 

بحلول اليوم الـ ١٤.
وتختبر شــركات أخرى 
أيضــا مضــادات ڤيروســية 
فمويــة ضــد كوفيــد، لكــن 
دواء فايزر هو األول املصمم 

«فايزر» تختبر عالجًا مضادًا لـ «كوفيد - ١٩» على شكل «حبوب»

(رويترز) الرئيس األميركي جو بايدن متحدثا لالعالم بعد عودته الى البيت االبيض أمس 

صورة من ڤيديو حلظة القاء محتج بكرة مطاطية تشبه البيضة على الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون     (أ.ف.پ)

بصحة جيدة جدا».
وتابع البيــان أنه ووفقا 
املتبع  للبروتوكول الصحي 
فــي حالة املخالطــة من قبل 
أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد 
ڤيروس كورونا، ســيخضع 
امللك وامللكة للحجر املنزلي 
االحتــرازي ملدة ٥ أيام، علما 
أن نتائــج فحوصاتهما التي 
أجريــت أمس كانت ســلبية 

أيضا.
مــن جهة اخــرى، أعلنت 
شــركة «فايــزر» أمــس أنها 
أطلقت اختبارات سريرية في 
مراحل متوسطة إلى متقدمة 
حلبة تقي من ڤيروس كورونا 
املســتجد املســبب ملــرض 
«كوفيــد» لــدى األشــخاص 

املعرضني لإلصابة.
وتعمل شركات عدة على 

السودان: تصاعد حدة اخلالف 
بني شركاء السلطة املدنيني والعسكريني

عواصــم ـ وكاالت: تصاعدت حدة اخلالف 
بني شــركاء السلطة املدنيني والعسكريني في 
السودان، حيث طالب جتمع املهنيني السودانيني 
بإنهاء الشراكة مع املكون العسكري وتشكيل 

حكم مدني خالص.
وطالب في بيان نشــره على حسابه على 
موقع التواصل «فيسبوك»، باستكمال الثورة 
وتصفية سيطرة جلنة البشير (الرئيس السابق 
عمر البشير) األمنية وليس حلماية أو استمرار 
السلطة االنتقالية املعطوبة، وإنهاء الشراكة مع 
املجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية 
لتشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة 
ديسمبر، وتشكيل ســلطة مدنية جديدة من 
كفاءات ملتزمة بخط وأهداف ثورة ديســمبر 

وليست امتدادا لسلطة الشراكة املقبورة.
مــن جهته، رفــض رئيس حــزب املؤمتر 
الســوداني عمر الدقير مــا وصفه بـ«وصاية 
اجليش على القوى السياســية»، مضيفا أنه 

أمر غير مقبول.
ونقلت شــبكة «الســودان ناو» االخبارية 
امس، عن الدقير قوله، في تنوير عن اإلعالن 
السياسي لقوى احلرية والتغيير مبقر جلنة 

إزالــة التمكــني، إن اإلعالن ليــس مخاطبا به 
العسكر بل هو إعالن بني قوى سياسية.

وندد الدقير بـ«احملاولة االنقالبية»، مشيرا 
إلــى أن مــن يخطــط لالنقالبات هــم «ربائب 

الشموليني».
واستنكر الدقير سحب احلراسات األمنية من 
مقار جلنة إزالة التمكني والعقارات املصادرة، 
موضحا أن الهدف هو قطع الطريق على االنتقال 

الدميوقراطي.
بدوره، أكد عضو مجلس الســيادة محمد 
حســن التعايشي أن البالد ليست في مفترق 
طــرق بعــد الثورة ولــن تكــون، موضحا أن 
الطريق الستقرار السودان هو االلتزام باالتفاق 
السياسي والوثيقة الدستورية وحتضير البالد 

لالنتخابات بعد إكمال مهام االنتقال.
من جهة اخرى، أعلنت اخلرطوم، إمكانية 
استئناف صادرات النفط من جنوب السودان 
عبر ميناء بشــاير الســوداني، بعد اتفاق مع 
احملتجني الذيــن كانوا يغلقونه. وحصل هذا 
االتفاق بعد ساعات على إرسال اخلرطوم وفدا 
وزاريــا للتفاوض مع محتجني كانوا يغلقون 
امليناء وخطي تصدير واستيراد النفط في البالد.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

سجال بني إيران و«الوكالة الدولية» حول تفتيش 
منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد املركزي

عواصمـ  وكاالت: اعتبرت 
إيران امس أن الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية قدمت تقريرا 
«غيــر دقيــق» بشــأن منــع 
مفتشيها من دخول منشأة كرج 
لتصنيع أجهزة الطرد املركزي، 
مشددة على أن األخيرة لم تكن 
مشمولة في التفاهم املبرم بني 

اجلانبني.
التابعة  الوكالــة  وكانــت 
لــألمم املتحدة، أفــادت مبنع 
مفتشــيها من دخول املنشأة 
الواقعة غرب طهران، معتبرة 
ذلك مخالفــا لتفاهم أبرم مع 
اجلمهورية اإلسالمية للسماح 
باستبدال معدات مراقبة، في 
خطــوة أثارت «قلق» االحتاد 
األوروبي. وكتب كاظم غريب 
الــى  إيــران  آبــادي، ســفير 
املنظمــات الدوليــة في ڤيينا 

ومنها وكالــة الطاقة الذرية، 
عبر تويتر «خالل النقاشات في 
طهران وڤيينا، أوضحت إيران 
أنه نظرا ألن مجمع تيسا كرج 
اليزال يخضع لتحقيقات أمنية 
وقضائية، فاملعدات املرتبطة 
بهذا املجمع ال يشملها (التفاهم 

حول) الصيانة».
وشــدد علــى أن تقريــر 
الوكالة «غير دقيق ويتجاوز 
البنود التي مت التفاهم عليها 
فــي البيــان املشــترك» بــني 
املنظمــة اإليرانيــة للطاقــة 
الذرية ممثلة برئيسها محمد 
الدولية  إســالمي، والوكالــة 
ممثلة برفائيل غروسي، خالل 

زيارة األخير الى طهران.
وشدد غريب آبادي على أن 
البيان «جاء بناء على حسن 
نية إيران الســتبدال بطاقات 

الذاكرة لـ(معدات محددة)، هذه 
النشــاطات قامت بها الوكالة 

بني ٢٠ و٢٢ سبتمبر».
وكرر آبــادي موقف بالده 
الوكالة  إدانــة  املنتقد لعــدم 
لهجمات طالت منشآت إيران 
النووية، قائال «إنه ملن املؤسف 
بعمــق أنه بعد ثالث هجمات 
إرهابية خالل عام على منشآت 
إيران النووية، لم تقم الوكالة 
الدولية حتى اآلن بإدانتها».

بدورهــا، قالــت الواليات 
املتحدة امس، في بيان ملجلس 
محافظــي الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية الذي يضم ٣٥ 
دولة إنه ينبغــي على إيران 
الكف عن منع دخول مفتشي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ورشة كرج لتصنيع مكونات 
أجهزة الطرد املركزي مبوجب 
اتفاق جرى التوصل إليه قبل 
أســبوعني وإال فستواجه ردا 
ديبلوماســيا خــالل اجتماع 
مجلس محافظي الوكالة املقرر 

خالل أيام.
وقالــت أميركا في البيان، 
«منزعجــون بشــدة لرفــض 
إيران الســماح بدخول وكالة 
الطاقة الذريــة لتفقد معدات 
املراقبــة التابعة لها مبوجب 
مــا جــرى االتفــاق عليه في 
البيان املشترك الصادر يوم ١٢ 
سبتمبر بني الوكالة وإيران».
وعلــى هامــش اجتمــاع 
مجلس حكام الوكالة الدولية 
امس، أكد االحتــاد األوروبي 
أنه حض إيران على السماح 
بدخول منشأة كرج «من دون 
أي تأخيــر إضافــي»، مبديــا 
«عميــق القلق» علــى خلفية 
عدم السماح للمفتشني بذلك.
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انفجار «املرفأ» في مرحلة اخلطر: بيطار يوقف التحقيق بعد دعوى قضائية ضده
بيروت ـ يوسف دياب

دخل التحقيق في جرمية انفجار بيروت، منعطفا 
خطيرا متثل بتعليق احملقق العدلي القاضي طارق 
بيطار جميع إجراءات التحقيق في امللف، وذلك فور 
تبلغه شخصيا، مضمون الدعوى املقدمة ضده من 
وزير الداخلية الســابق النائب نهاد املشنوق أمام 
محكمة االستئناف في بيروت، والتي طلب فيها رده 
عن امللف، وتعيني قاض آخر. إذ اعتبر املشنوق في 
دعواه أن بيطار «ارتكب مخالفات دستورية وقانونية 
جوهرية، أبرزها االدعاء عليه قبل االســتماع إلى 
إفادته كشــاهد، وحصر صالحية املالحقة به، في 
حــني أن الصالحية تعود للمجلس األعلى حملاكمة 

الرؤساء والوزراء».
وينتظر أن يقدم القاضي بيطار جوابا على طلب 

رده خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ تبلغه، كما سيقدم 
فرقاء الدعوى أجوبة مماثلة خالل هذه املهلة، لتبدأ 
بعدها محكمة االستئناف برئاسة القاضي نسيب 
إيليا النظر بأساس الدعوى، قبل اتخاذ القرار النهائي 
برد القاضي بيطار «كف يده عن امللف»، أو رفض 

الدعوى وبالتالي استمرار التحقيقات.
والالفت أن دعوى املشنوق، جاءت بعد ساعات 
على الكشــف عن تلقي احملقق العدلي تهديدا من 
مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق في «حزب اهللا» 
وفيق صفا، بواسطة مراســلة املؤسسة اللبنانية 
لإلرسال (lbci) الصحافية الرا الهاشم، التي أوضحت 
أنهــا كانت موجودة في قصــر العدل في بيروت 
والتقت صفا. وقالت الهاشم في مقابلة تلفزيونية 
«سمع صفا أنني سأواكب جلسة استجواب (رئيس 
احلكومة السابق حسان) دياب، وهو حملني رسالة 

الى الريــس بيطار، وطلب منــي أن أوصلها ولو 
كانت ســرية ملا كانت لتقال الى صحافي، وهو لو 
لم يرد للرسالة أن تصل ملا حملني اياها». وأضافت 
الهاشــم «أوصلت الرسالة الى بيطار الذي حملني 
بدوره رســالة الى صفا، وعند الساعة ٥:٢٥ مساء 
اتصل بي صفا، ليسألني إذا نقلت الرسالة وما كان 
الرد (بيطار) على الرسالة، وأنا أبلغت النيابة العامة 
التمييزية مبضمون الرســالة ألنها املسؤولة عن 

املضمون القانوني».
وقبل أن يرفع بيطار يده عن امللف أمس، اتخذ 
مجموعة من اإلجراءات املهمة، حيث طلب من النائب 
العــام التمييزي االدعاء علــى قاض جديد حتوم 
حوله شــبهات حقيقية مبلف املرفأ، ليصبح عدد 
القضاة املطلوب مالحقتهم بالقضية ثالثة، في وقت 
وجه بيطار كتابا إلى األمانة العامة ملجلس الوزراء 

بواســطة النيابة العامة التمييزية طلب فيه إعطاء 
اإلذن ملالحقة املدير العام ألمن الدولة اللواء طوني 
صليبا كمدعى عليه في القضية، كما وجه كتابا آخر 
إلى وزير الداخلية القاضي بسام املولوي، طلب فيه 
إعطاء اإلذن ملالحقة املدير العام لألمن العام اللواء 

عباس إبراهيم.
وتأتي هذه اخلطوة، بعد أن امتنع رئيس احلكومة 
السابق حسان دياب عن إعطاء االذن ملالحقة صليبا، 
معتبرا أن األخير يخضع لســلطة مجلس الدفاع 
األعلى، كما رفض وزير الداخلية السابق محمد فهمي 
إعطاء االذن ملالحقــة اللواء عباس إبراهيم، مبررا 
ذلك بأن مسؤولية األمن العام في املرفأ محصورة 
مبراقبة دخول وخروج األشــخاص، وأن إدخال 
نترات األمونيوم إلى املرفأ حصل بأمر قضائي وال 

عالقة لألمن العام بذلك.

وكان وزير الداخلية بسام املولوي رفض تبليغ 
املدعى عليهم النواب نهاد املشنوق وغازي زعيتر 
وعلي حسن خليل، بواسطة مفارز التبليغ العائدة 
لقوى األمن الداخلي، وطلب من النيابة العامة التمييزية 
إجراء التبليغات بواســطة املباشــرين (املوظفني 
القضائيني). اال أن مصدرا قضائيا أكد لـ «األنباء»، 
أن وزير الداخلية «اتخذ قرارا خطيرا للغاية برفضه 
تنفيذ قرارات قضائية». وأشار إلى أن «نص املادة 
١٤٧ من قانــون أصول احملاكمات اجلزائية واضح 
جدا، ويشدد على أن «كل احملاكم وقضاة التحقيق 
يبلغون املدعى عليهم مواعيد جلسات احملاكمة عن 
طريق القوى األمنية». وذكر املصدر أن وزير الداخلية 
«هو رئيس حملكمة اجلنايات في شمال لبنان، وكل 
تبليغاته حتصــل عبر مفارز قوى األمن، وبالتالي 
يدرك متاما أنه خالف القانون برفض هذه التبليغات».

السيسي: التعديات على األراضي الزراعية قضية أمن قومي

جتاذب فرنسي - إيراني يعيق حكومة ميقاتي
وقضية «حاكم املصرف» تهدد بتفجيرها من الداخل

القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
من أن وقف التعديات على األراضي 
الزراعية ميثل قضية أمن قومي حيث 
ان عددا كبيرا من سكان مصر يعملون 
فــي قطــاع الزراعة «وإمــا أن نحقق 
االكتفاء الذاتي أو نســتورد بالدوالر 
مما ميثل عبئا على االقتصاد القومي».

وقال السيسي خالل افتتاح محطة 
معاجلة مياه مصرف بحر البقر التي 
تعد األضخم من نوعها على مستوى 
العالم، «إن حجم املياه التي تصل إلى 
مصــر ليس بالكثيــر، أو لن يتغير، 
وبالتالــي فإن علينا حتســني جودة 
وكفاءة نظم الري»، مؤكدا أن تطوير 
القطاع الزراعــي ميكننا من حتقيق 
االكتفــاء الذاتي وتقليل االســتيراد، 
كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل 

استخدامنا اجليد للمياه.
ودعا الرئيس السيسي كل مسؤول 
في مصر، سواء كان احملافظ أو مدير 
األمن أو غيره، إلى عدم السكوت عن 

بيروت - عمر حبنجر

عــاد رئيــس احلكومــة 
جنيــب ميقاتي إلى بيروت، 
وفــي جعبتــه الكثيــر مــن 
الوعود، املشروطة بالتزامات 
ومواقف، قد تكون عادية في 
بلدان االســتقرار السياسي 
واالجتماعــي، لكنهــا تغدو 
بالغــة الصعوبة، أو شــبه 
مســتحيلة، في بلد كلبنان 
يحكمه أمراء احلرب واملال في 
حتالف مزمن، رعاه وكرسه 
إمســاك حزب اهللا وحلفاؤه 
الدولة  اإلقليميون مبفاصل 

إلى درجة العدم.
واآلن تســتعد بيــروت 
الســتقبال «االستشــاري» 
الفرنسي بيار دوكان، ساعيا 
الستقراء املوقف اللبناني من 
التفاوض مع صندوق النقد، 
ومن جدولة الديون والفوائد، 
وما إذا كانــت حكومة «معا 
لإلنقــاذ» على موقف موحد 
ومتكامــل مــن اإلصالحات 

املطلوبة.
والــى دوكان، ســتكون 
زيارة لوزير خارجية إيران 
حســني أميــر عبداللهيــان، 
أن  تؤكــدان  والزيارتــان 
التفاهم الفرنسي - اإليراني 
الــذي انتج حكومة ميقاتي، 
سيواصل دفع هذه احلكومة 

إلى األمام.
تعــارض،  ثمــة  وهنــا 
الفرنسيون يدفعون ميقاتي 
باجتــاه محيطــه العربــي، 
اإلنقاذية،  لتمويــل خطتــه 
فيمــا اإليرانيــون يدفعونه 
باالجتاه اآلخر املعادي لهويته 
وانتمائه، بحيث تبدو حكومة 

أي خطأ إعالء ملصلحة الوطن. وتابع 
الرئيس: «بيني وبني الفساد خصومة».
وتابع الرئيس: «بصراحة، عندما 
أقــول ان تبطني التــرع يتكلف أكثر 
مــن ٥٠ مليــار جنيه، ممــا يعني أن 
تكلفــة البرنامج الكلية تبلغ حوالي 
٨٠ مليار جنيه، لكن الدكتور مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبلغني 
أن التكلفة اإلجمالية تبلغ حوالي ١٤٠ 

مليار جنيه».
وتساءل الرئيس: ملاذا نقوم مبثل 
هذه املشروعات؟ مشيرا إلى أن الدولة 
كانت متضي على هذا النهج على مدى 
٣٠ عاما، متسائال: ملاذا نقوم بصرف 
هذه املبالغ الضخمة بالرغم من أن تلك 
الترع موجودة منذ ما يقرب من ٢٠٠ 
سنة؟ وملاذا نقوم بالتبطني اآلن وأدفع 
٧٠ أو ٨٠ مليار جنيه في تبطني حوالي 
٢٠ ألف كيلو من الترع؟، مؤكدا على 
انه يتم االهتمام بها ألن عددا كبيرا من 
سكان مصر يعمل في قطاع الزراعة.
وأكد السيسي أنه لن يتم القبول 
بــأي ممارســات ســلبية، وإذا كانت 

بــدأت  بعدمــا  املغتربــني 
عــن  تتحــدث  أصــوات 
صعوبات لوجيستية وعن 
نقص في التمويل، علما ان 
إخراج املغتربني من املعادلة 
االنتخابية، غدا ويغدو سببا 
للطعــن بهــذه االنتخابات، 
والسؤال هنا، كيف سيقارب 
مجلس النواب واحلكومة هذه 
املسألة، فالقانون ينص على 
ترشــيح ٦ نواب لالغتراب، 
الناخبني في  مــع تســجيل 
الســفارات والقنصليــات، 
املرشــحة  املــواد  وبــني 
البطاقــة املمغنطة  لإللغاء، 

(امليغاسنتر).
وبــني بنود جدول أعمال 
مجلس الوزراء غدا، تشكيل 
الوفد اللبناني الى املفاوضات 
مع صندوق النقــد الدولي، 
اقتحمــت اجلــدول  ورمبــا 
قضيــة قضائيــة متفجرة، 
قد تشــكل اختبارا لتماسك 

متر مكعب من املياه من أجل األراضي 
الزراعية.

وأكد الرئيس أنه من غير املقبول 
التعدي على اجلسور أو البناء على 
األراضي الزراعية، ويجب أال ننسى هذا 
الكالم وأال يظن أحد أنها كانت هوجة 
من الدولة قامت بها خالل الســنوات 

األربع املاضية وانتهت.
وتابع الرئيس: «أقول للمحافظني 
والتنمية احمللية وللحكومة ولنفسي 
وللمواطن انه بعــد كل تلك التكلفة 
العاليــة لزراعــة ٥٠٠ ألــف فــدان ال 
يجب أن يأتي بعد ذلك من يبني على 
األراضي الزراعة، ألنه بهذا الســلوك 
واملســار يهــدم بلده وقــدرة دولته، 
ويجب أال يقوم بذلك أحد جتاه بلده، 
وأال يتعدى أي شخص على منشآت 
الــري، هذا لن يتم»، مؤكدا أنه خالل 
ستة شــهور ستتم إزالة أي تعديات 
وستعود األمور إلى ما كانت عليه قبل 
٣٠ عاما، قائال: «هتتشــال كل حاجة 
غلط فيكي يا مصر طول ما أنا موجود 

في مكاني».

عــون فغردت ســاخرة عبر 
تويتر بقولها: أيها الشــعب 
اللبنانــي املســكني املغلوب 
على أمره، فيكن تعتبروا انو 
القضاء عنا مســتقل ١٠٠٪.. 
ألنــه أعطى رياض ســالمة 
املالحق في اخلارج بدعاوى 
الشــعب  بأمــوال  تتعلــق 
اللبناني التــي تصرف بها، 
أعطاه منحة التخلص من كل 
الدعاوى حتى قبل ما تبلش 
اي دعوى باألســاس بحقه، 
ولو جاء ذلك على حسابكم.. 

مبروك.
القضائية  القضيــة  هذه 
يخشى ان تتحول إلى قنبلة 
موقوتة على طاولة مجلس 
الوزراء، والرهان على قدرة 
وزير العدل على تفكيكها قبل 
وصولها إلى املجلس وتفجر 
الصــراع الهامد بــني محور 
رئاسة اجلمهورية، ومحور 

رئاسة مجلس النواب!

مقبولة في الســابق أو بعض الناس 
تغض الطرف عنها فإنه لن يقبل بذلك، 
مشــددا على أنه ال يعرف التغاضي 
عن أي أخطاء أو سلبيات وإال كان قد 
تغاضى عما حدث خالل أعوام ٢٠١١، 

٢٠١٢، ٢٠١٣ وترك البلد للمجهول.
وتابــع الرئيس السيســي قائال: 
«أنا أردت أن أبدأ حديثي خالل كلمة 
وزير الزراعة الذي أشار الى حجم ما 
كان لدينا من أراض زراعية وما زاد 
عليها وما سيزيد، ولكن ذلك بفضل 
االستخدام اجليد للمياه»، مشيرا إلى 
أن محطة املعاجلة التي مت افتتاحها 
ستوفر حوالي ٢ مليار متر مكعب من 
املياه سنويا كانت تذهب إلى بحيرة 
املنزلة والبحر املتوسط، موضحا أن 
هذا البرنامج مت تنفيذه لتدخل هذه 
املياه في منظومــة الري لـ٥٠٠ ألف 
فــدان، ونفس الوضع حيث ســيتم 
فــي الدلتا اجلديــدة توفير٧ ماليني 
متر مكعب من املياه يوميا بإجمالي 
٢ مليــار متر مكعب أخرى من املياه 
سنويا مبا يعني توفير أربعة مليارات 

احلكومــة، وملــدى تفاعــل 
وزير العــدل اجلديد هنري 
خوري، مــع األزمات، إذ في 
ســابقة قضائيــة، انتقــدت 
القاضية غادة عون، النائب 
العام االســتئنافي في جبل 
لبنان احملسوبة على رئيس 
اجلمهوريــة ميشــال عون، 
قرارا للقاضية سهير احلركة 
رئيســة الغرفــة التمييزية 
الثالثة، فــي قضية مالحقة 
حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، ورد فيه ان اي مالحقة 
بشأن قانون النقد والتسليف 
تستوجب طلبا من املصرف 
املركزي نفسه، ما يعني انه 
ال ميكن حتريك دعوى احلق 
العام بحق احلاكم سالمة، او 
أي مــن موظفي املركزي في 
اجلرائم املتعلقة بقانون النقد 
والتسليف إال بناء على طلب 

احلاكم نفسه.
هذا القرار أغضب القاضية 

ً افتتح محطة معاجلة مياه مصرف بحر البقر التي ستوفر نحو ملياري متر مكعب من املياه سنويا

دوكان قريباً في بيروت لفحص التحضير لإلصالحات والحقاً عبداللهيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي متوسطا املشاركني فى افتتاح محطة بحر البقر

(محمود الطويل) رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون  مستقبال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي الذي أطلعه على نتائج زيارته الى باريس ولندن 

«معا لإلنقاذ»، كعربة يجرها 
حصانان، كل باجتاه معاكس 

لآلخر.
والسؤال هنا، هل يستطيع 
ميقاتــي إقناع شــركائه في 
احلكومة، بالعودة إلى سياسة 
النأي بالنفــس عن احملاور 
اخلارجية، التي حولت وطن 
األرز إلى مجرد ورقة في مهب 

رياحها املدمرة.
وتبدأ الصورة بالتظهير 
اعتبارا من الغد، حني تعقد 
أولى جلسات حكومة اإلنقاذ 
وأمامها جدول أعمال يتطلب 
أكثر من جلسة أسبوعية، ألن 
عمرها محكوم باالنتخابات 
النيابية، فــي مارس املقبل، 
أي بعــد نحو ٥ أشــهر ال ٨، 
مــا يعني ان مهلة اســتقالة 
املوظفني الراغبني بالترشح 
لالنتخابات ومدتها ٦ أشهر، 

ستتبخر.
والتحــدي األكبــر باقتــراع 

األردن يعيد فتح معبر «جابر» احلدودي مع سورية

٣ سوريني يفوزون بعضوية البرملان األملاني

عواصــم ـ وكاالت: أعلنــت الســلطات 
األردنيــة أمس إعــادة فتح   معبــر «جابر ـ 
نصيب» احلدودي مع ســورية بعد إغالقه 
مؤقتا مطلع الشهر املاضي بسبب األوضاع 

األمنية في اجلانب السوري.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي 
إن قرار إعادة فتح املعبر البري مع سورية 
جاء لـ«تنشيط احلركة  التجارية والسياحية 
بني البلدين الشقيقني  مع مراعاة االجراءات 

األمنية والصحية املطلوبة».
وأضافــت أن املركــز احلدودي ســيعاد 
افتتاحــه اعتبارا من يوم غد األربعاء وفق 
«مصفوفة االجراءات الفنية واللوجســتية 
 اخلاصة بإعادة الفتح أمام حركة الشــحن 

واملسافرين».
وأغلقت السلطات األردنية مطلع أغسطس 
املاضي معبر «جابر» مع سورية «مؤقتا» امام 
حركة البضائع والركاب نتيجة «تطورات 

األوضاع األمنية على اجلانب السوري».
وخالل تلك الفترة شهد جنوب سورية 
توترات أمنية بني اجليش السوري وقوات 
املعارضة املتمركزة في محافظة درعا وريفها.

وقبل ذلك عمل «مركز جابر» احلدودي 
لنحو عام كامل بشكل محدود ضمن إجراءات 
تهدف للحد من انتشار ڤيروس (كورونا) 
وتزامــن ذلك القرار مع زيــارة وفد وزاري 
ســوري يضم وزراء النقل والطاقة واملياه 
والزراعة لألردن ملناقشة ملفات مشتركة عدة 
مع نظرائهــم وبحث إعادة تفعيل التعاون 
الثنائي املشترك. وقال وزير النقل األردني 
م.وجيــه عزايــزة، إن املباحثــات األردنية 
السورية تشمل قضايا النقل، وفي مقدمتها 
حتديات الشــحن وتوقف الشركة األردنية 
الســورية للنقل البري، وانسيابية حركة 
الشــحن بني البلدين وعودتها بنظام «من 
الباب إلى الباب» بدال من «النقل التبادلي».

البرملــان  وكاالت: شــهدت تشــكيلة 
األملانــي اجلديــدة دخــول ثالثــة أعضاء 
من أصول ســورية، عن حزبي «اخلضر» 
و«الدميوقراطي االجتماعي». وذكرت مواقع 
اخبارية ســورية أن الكاتبة والباحثة في 
الدراســات اإلسالمية «ملياء قدور» حققت 
إجنازا غير مسبوق بحصولها على مقعد 
في البوندســتاغ، لتكون بذلك أول نائب 

من أصول سورية.
وترشــحت قدور (٤٣ عاما) عن حزب 
اخلضر في مدينة «دويسبورغ»، وتقول في 
برنامجها السياسي: «إن غايتها املساهمة في 
وضع قانون هجرة حقيقي وانتهاج سياسة 
خضراء تقوم على التعددية والتنســيق 
مع املنظمــات غير احلكوميــة في جميع 

أنحاء العالم».
كذلــك حققــت رشــا نصــر فــوزا في 
االنتخابات البرملانية، فقد كســبت مقعدا 
في البرملان ملصلحة احلزب «الدميوقراطي 

االجتماعي»، وفق ما نشره البرملان األملاني 
في موقعه الرسمي.

وكانت احلملة االنتخابية مرهقة وممتعة 
أيضا، و«قد آتت أكلها»، بحسب ما ذكرته 

رشا عبر حسابها في «فيسبوك».
كما متكن جيان عمر من احلصول على 
مقعد مباشر عن دائرة برلني الوسطى لبرملان 

والية برلني عن حزب «اخلضر» أيضا.
وقال جيان إنها املرة األولى التي يتمكن 
فيها احلزب من انتزاع هذا املقعد من احلزب 
«االشتراكي» (SPD) في هذه الدائرة، وفق 

ما نشره في «فيسبوك».
وجيــان من مواليــد ١٩٨٥ فــي مدينة 
القامشــلي شمالي ســورية، ويعيش في 

أملانيا منذ عام ٢٠٠٥.
درس العلوم السياسية واالجتماعية في 
برلني، وكان مسؤوال عن مجموعة برملانية 
فــي «BVV Berlin-Mitte» منــذ عام ٢٠١٨، 

وفق ما ذكره عبر صفحته الشخصية.

النائب زياد حواط لـ«األنباء»:
احلكومة رهن أفعالها  والشعب اللبناني 

لم يعد يحتمل التنظير
بيروت - أحمد منصور

رأى عضو كتلة القوات 
اللبنانيــة، النائــب زياد 
حــواط، «أن احلكومة مت 
الطريقة  تشكيلها بنفس 
التي أوصلــت لبنان الى 
االنهيار، عبر احملاصصة 
القاتلة واملدمرة، معتبرا 
انها تبقــى رهن أفعالها، 
وســنرى من خالل ذلك 
موقف املجتمــع العربي 
املانحة،  والدولي والدول 
اذا كانت ســتعطي فعال 
ثقتها باحلكومة، مشيرا 

الــى ان هذه الثقة ال تظهــر اال من خالل 
األداء واملمارسة والسلوكيات واخلطوات 
االصالحية، من خالل اســتقالل القضاء 
واطالق يد التشكيالت القضائية احملتجزة 

منذ سنتني.
وقال حواط في تصريح لـ«األنباء»: لدينا 
مشكلة اساسية في لبنان، وهي ضرورة 
حياده واخراجه من أتون النار التي وضعنا 
فيها حــزب اهللا، وعلينا اخراجه ايضا من 
محور املمانعة الذي جلب للبنان الفقر والذل 

واالنهيار والعزلة العربية والدولية.
وأضاف: نريد أفعاال ال أقواال، الشعب 
اللبناني لم يعــد يحتمل التنظير، فعملية 
االذالل للشعب اللبناني باتت شاملة جميع 
املرافــق، لذلك على احلكومــة احلالية ان 
تعمل فعال على االصالح في قطاع الكهرباء 
واالتصاالت وغيرها، والذهاب الى املجتمع 
الدولي والى صندوق النقد الدولي بأرقام 
موحدة لللبدء باإلصالح املالي واطالق يد 
الفاسدين واملرتشني  القضاء ومحاســبة 
والسماسرة، مشددا على اهمية وضرورة 
القضاء، رافضا بشــدة تدخل  اطالق يد 
مسؤول االرتباط في حزب اهللا وفيق صفا 
للضغط على احملقق العدلي في تفجير مرفا 
بيروت، الفتــا الى ان هذا املوضوع محل 
استغراب واستياء املجتمع الدولي، إذ كيف 

ميكن ان تطلق يد القضاء 
ومسؤول حزبي يتدخل 

للضغط على قاض.
ورأى حواط ان دخول 
حــزب اهللا فــي صراع 
املنطقة، تســبب بالعزلة 
العربية والدولية وبحصار 
مالي واقتصادي، وسلخ 
لبنان عن محيطه العربي، 
وقال: «ال ميكن ان يبقى 
حزب اهللا مسيطرا على 
لبنان بالسالح وقوى األمر 

الواقع».
وردا على سؤال حتقيق 
انفجار مرفأ بيروت قال: 
«ال أريد أطالق االتهامات او األحكام، نحن منذ 
اللحظة األولى النفجار مرفأ بيروت، طالبنا 
بلجنة حتقيق دولية، وفوجئنا مبوقف حزب 
اهللا وفريــق رئيس اجلمهورية وكل أزالم 
السلطة، املطالبة بتحقيق لبناني، فما يفعلونه 
غريب جدا، مت تعيني اول محقق عدلي فقاموا 
بتطييره، واليــوم يحاولون الضغط على 
احملقق بيطار ويتهمونه بتسييس القضية، 
فيبدو انهم ال يريدون جلنة تقصي حقائق 

دولية وال حتقيقا لبنانيا».
ودعا الشعب اللبناني الى حتكيم ضميره 
فــي صندوق االقتراع، إلحــداث التغيير 
وانتخاب الشــرفاء الذين ميكن ان يبنوا 
اجلمهورية الفعلية والصحيحة، مشــددا 
على ان التغيير يبدأ عند املواطن من خالل 

هذا الصندوق.
وأكد على ضرورة العمل بكل قوة إلعادة 
لبنان الى املجتمع العربي والدولي، مشددا 
على ان لبنان هو ضمن املنظومة العربية، 
داعيا الدول العربية وعلى وجه اخلصوص 
دول اخلليج عدم تركه، ألننا ضمن النسيج 
واملشروع العربي الكبير، مشيرا الى ان 
لبنان عضو فاعل ومؤسس جلامعة الدول 
العربية، وبالتالي ال ميكن لتنظيم حزبي 
ان يســلخ لبنان عن محيطه، وان يقرر 

عن اللبنانيني.

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

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من الرياضات 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

الباليه

روبي

واليسجورما

نقولرةدروا

غفطهـانسلال

مزنوبدلكمر

قثاوسداميط

فمعرفبمرنب

قزراكربةبس

احبزمرلاهـم

وليلابلاشر

يسعيددادوه

السماءغيوم

يقارلايملح

١ - الفائز - من الشعر الشعبي، ٢ - قصاب - مكافئ، 
٣ - سامرن - عكس حرم، ٤ - حبال - آلة موسيقية، ٥ - 
خير (معكوسة)، ٦ - عبرا - للمساحة (معكوسة) - حرف 
هجاء (معكوسة)، ٧ - متشابهان - املوت (معكوسة)، ٨ 
- رآه بطرف العني (معكوسة) - حديث الزواج، ٩ - غير 

املتزوج - أحصى، ١٠ - جنمع - علم مؤنث.

مروج
الرطب

وداد
واقف
سمر

والي
السماء
سراب
شهب

نغم

البالي
سعيد
واثق
غيوم
مزح

قفز
وطن
عرب
وردة
كمرة

حلمي
لهو
ند

سد
فر

الرمز
أمني

الراقي
سالم
كرب

١ - ناد رياضي كويتي، ٢ - قصاب - نبات عطري، ٣ 
- الشرط (معكوسة) - ضجر، ٤ - أوبئة - من األقارب، 
٥ - نكشف، ٦ - في البيض (معكوسة) - القوة والصالبة، 
٧ - مالمح - اختبرا، ٨ - اختفى أثرهما - حرف هجاء 
الدؤوب، ١٠ -  العمل   - (معكوسة)، ٩ - قومي بجولة 

خاصتي - رفض (معكوسة) - هدم (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - الناجح - زجل، ٢ - حلام - مساوي، ٣ - ساهرن - حلل، 
٤ - أمراس - ناي، ٥ - فضل (معكوسة)، ٦ - مرا - آر 
(معكوسة) - باء (معكوسة)، ٧ - ي ي - االجل (معكوسة)، ٨ - 
حمله (معكوسة) - عريس، ٩ - العازب - عد، ١٠ - نلم - مارية.

١ - الساملية، ٢ - حلام - ريحان، ٣ - الرهان (معكوسة) - 
ملل، ٤ - أمراض - العم، ٥ - نسفر، ٦ - مح (معكوسة) 
- العزم، ٧ - سحنة - جربا، ٨ - زاال - ياء (معكوسة)، 

٩ - جولي - السعي، ١٠ - لي - ابى - هد (معكوسة).

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

إعداد: عروبة حجازي

أعظم أحداث العالم

بناء قرطاجة

أسس الفينيقيون مدينة قرطاجة في شمالي 
أفريقيا عام ٨١٣ ق.م. وذلك في خليج قريب في 
مدينة تونس احلديثة. جاء في األساطير أن ديدون 
ابنة ملك صور، وصلت املنطقة، وطلبت أرضا، 
فسمح لها األهالي األصليون بتملك أرض، يغطيها 
جلد حيوان مسلوخ فقط. فأمرت جنودها بتقطيع 
ذلك اجللد الى قطع رقيقة جدا، أحاطت بها بقعة 
كبيرة من األرض، بنت عليها جزءا من املدينة، 
وقد عرفت عاصمتها باسم بيرزا (وتعني جلد 

الثور في اليونانية).
هكذا منت هذه املدينة، وأصبحت أقوى وأكبر 

املدن على األرض آنذاك.
أولى األلعاب األوملبية

إن األلعاب االوملبية احلديثة بدأت عام ١٨٩٦، 
بعد مرحلة توقف طويلة جدا استمرت نحو ٢٥٠٠ 
سنة. أما االلعاب االوملبية االولى، فقد جرت وسط 
املدينة  جبال شمالي غربي آسيا الصغرى، في 
اليونانية املقدسة أوملبيا، وكانت تقام كل خمس 
املدن االغريقية، فال  سنوات إلحالل السالم بني 
يسمح فيها باستعمال السالح احلربي مطلقا. 
وقد متت أولى األلعاب األوملبية عام ٧٧٦ ق.م. ثم 
توقفت هذه األلعاب بأمر من االمبراطور الروماني 
ثيودوس عام ٣٩٤م. جرت خالل هذه املدة ٢٩٣ 
دورة أوملبية، ثم انتهى العهد القدمي لهذه األلعاب.

تأسيس مدينة روما

تتحدث أسطورتان عن تأسيس روما، تذكر 
إينياس، واألخرى  إحداهما احملارب الطروادي 

األكثر انتشارا، التوأم روميولوس وروميوس.
املتناقلة واملدونة ان زمن  وجاء في األخبار 

التأسيس كان في ابريل عام ٧٥٣ ق.م.
وقد حكم روما سبعة ملوك حتى عام ٥٠٩ 

ق.م. حني أصبحت جمهورية.

من كتاب: أعظم أحداث العالم ـ  إعداد: د.فؤاد السيد وحسني حيدر

عالم الصحة

اختراع قد ينهي معاناة مرضى «الفشل الكلوي»

حظي «مشروع الكلى»، على جائزة قدرها 
٦٥٠ ألف دوالر، من مؤسسة «Kindey X»، بعد 
ابتكارها منوذجا ألول كلية اصطناعية قابلة 

للزرع في جسم اإلنسان.
وتعمل مؤسسة «Kindey X» بالتعاون مع 
وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية األميركية 
واجلمعية األميركية ألمراض الكلى، على دعم 
مبادرات ترمي إلى تسريع االختراعات الساعية 
للوقاية من أمراض الكلى وتشخيصها وعالجها.
الكلى» ثمرة تعاون بني  ويعد «مشروع 
جامعتي كاليفورنيا وفاندربيلت األميركيتني، 
ويقوم على دمج اجلزأين األساسيني من مشروع 
الكلى االصطناعية الذي كانا يعمالن عليه كل على 
حدة، وهما «مرشح الدم» و«املفاعل احليوي»، 
لصنع كلية حيوية بحجم هاتف متحرك صغير.

وحسبما ذكر موقع جامعة كاليفورنيا، فقد 
اختبر مشروع الكلى بنجاح مرشح الدم، الذي 
الدم، واملفاعل  يزيل الفضالت والسموم من 
الكلى األخرى،  الذي يكرر وظائف  احليوي، 

مثل توازن الشوارد في الدم.
وعمل فريقان من باحثي اجلامعتني على 
الكلى  الوحدتني في نسخة مصغرة من  دمج 
االصطناعية، وقيموا أداءها في جتارب سريرية 
أثبتت جناح اجلهاز في العمل مدعوما بضغط 
الدم وحده، ودون احلاجة إلى تسييل الدم أو 

األدوية املثبطة للمناعة.
ومن شأن االختراع اجلديد أن يسهم في دعم 
ماليني املصابني بالفشل الكلوي حول العالم، 
إلى زيارة عيادات غسيل  والذين يضطرون 
الكلى بانتظام. كذلك سيوفر االختراع بديال 
لتبرعات الكلى من أجل الزراعة، والتي يزداد 

الطلب عليها على نحو مستمر.

عن «سكاي نيوز»
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عمل البرنامج النهم كانوا «قدها» بالفعل بإنجاز حلقات 
البرنامج التي ستستضيف اسماء مختلفة من الفنانين 
بحيث نستمتع مع اغانيهم ونجاحاتهم وايضا التطرق 
الى االغنية ونجاحها وذكراها عليه وهناك مشاركة في 
الحوار من المايســترو د.أيوب خضر وسيتم التركيز 
خالل البرنامج على االغاني الشعبية التي تعتبر الكويت 
متميــزة فيها بجميــع ألوانها الغنائية مثل الســامري 

والخماري واليلوة وغيرها من الفنون الجميلة.
وذكرت الفنانة المميزة منى شداد انها تشكر مصممة 
االزياء القديرة رجاء البــدر على ازيائها التراثية التي 
أعطــت البرنامج رونقــا اخر، منوهة انها اســتضافت 
خــالل البرنامج عــددا من المطربين الكبار والشــباب 
منهم الفنانة فطومة وسلطان المفتاح ويوسف العماني 
وعبداهللا الفيلكاوي وســعود المزيعل وحمد الراشــد 
وســليمان العماري وابراهيم دشــتي وناصر الرغيب 
وباسم الردهان واحمد الرويشد وطارق سليمان وفيصل 

السعد وآخرون.
وعن الهــدف من وجود البرنامــج قالت: الهدف من 
البرنامج هو إعادة أرشفة ألغاني الزمن الجميل بأصوات 
جديــدة تعيد إليها حالوة الصوت وعذوبة األلحان من 
خــالل أصوات متميزة تتقن هذا الغناء الشــعبي التي 
يتداول في االعراس وغيرها من المناسبات والبرنامج 
يهتم بالغناء الشعبي وأنا اعتبر «البوشيه» هو امتداد 
إلى البرامج التراثية والشعبية الماضية التي تم عرضها 
عبر شاشة تلفزيون الكويت وهو من فكرة بدر الدعي 
وأتمنى ان تنال الحلقات اعجاب الجميع حين تعرض 

على شاشة تلفزيون الكويت في اكتوبر القادم.

المطيري التي وصفته بالراقي في تعامله و«الدينمو» 
شــاكرة دعمه لهــذا البرنامج، كما وجهت شــكرها الى 
مديــر ادارة االنتــاج الفي الســبيعي لتواجــده الدائم 
ومتابعة التصوير وتذليل العقبات والى محمد العنزي 
من ادارة االنتاج الذي تعتبره «الجندي المجهول» في 

هذا البرنامج.
ألوان غنائية

وعن مضمون البرنامج قالت: اوال احب اشكر فريق 

الدائم في تفعيل القطاعات المختلفة ســواء في التلفزيون 
واالذاعة والمسرح والجهات التي تتبع مسؤوليته وانه كان 
موفقا في تقديم االستراتيجية التي قدمها، مشيدة بوكيلة 
وزارة االعالم منيرة الهويدي صاحبة االنجازات الكبيرة في 
االعالم الكويتي على مدار تواجدها في هذا المجال وسعيها 

الدائم الحتواء الكفاءات الوطنية بكل حب وتقدير.
«الدينمو»

واشارت شداد في تصريحها الى وكيل التلفزيون تركي 

مفرح الشمري 
@Mefrehs

تعود الفنانة المميزة منى شداد لتقديم البرامج التلفزيونية 
التراثيــة التي تميزت بها في فترة ســابقة وذلك في دورة 
اكتوبر القادم من خالل شاشــة تلفزيون الكويت وتحديدا 
في برنامج «البوشيه» الذي يعتبر برنامجا توثيقيا لتراث 
األغنية الشعبية الكويتية وهو فكرة بدر الدعي بمشاركة من 
المعدين د.أسعد الجميل ومحمد بوحمد وتصدت لتصميم 
أزيائــه القديرة رجاء البدر واخــراج خالد بوحيمد وعادل 
الرشــيدي ومخرج منفذ بشــار الديكان ومهندس الصوت 
محمد الفضلي ومدير االنتاج محمد العنزي ومكياج روان 
الركيبي وبإشراف عام مدير ادارة االنتاج بالتلفزيون الفي 

السبيعي.
برامج نوعية

وفي تصريح صحافي، ثمنت الفنانة منى شــداد جهود 
القيادييــن فــي وزارة االعــالم عموما وتلفزيــون الكويت 
خصوصــا فيما تقدمه من برامج نوعيــة وهادفة وخاصة 
فيمــا يخــص المجال الغنائي الشــعبي التــي طالما تكون 
من اولويات المســؤولين في االعالم لما يحتوي على ارث 
فني مهم في تاريخ الكويت ومن ضمنها البرنامج الشعبي 
«البوشيه» الذي ستقوم بتقديمه وسيكون ضمن دورة البرامج 
التلفزيونية التي ستعرض خالل الدورة الجديدة منذ بداية 
شهر اكتوبر القادم واكدت في تصريحها الصحافي على ان 
الرؤية االعالمية الجديدة التي تم االعالن عنها من قبل وزير 
االعالم عبدالرحمن المطيري هو امر يشــكر عليه وسعيه 

بعد االنتهاء من تصوير حلقاته التي سيعرضها تلفزيون الكويت في أكتوبر القادم

.. ومع املايسترو د.أيوب خضر

منى شداد تتوسط املطرب إبراهيم دشتي واملايسترو د.أيوب خضر

منى شداد مع املطربة فطومة في البرنامج

مصممة االزياء القديرة رجاء البدر

منى شداد لفريق «البوشيه»: أنتم قّدها

أزيـاء املصممـة الكويتيـة القديـرة رجـاء البـدر التراثيـة أعطـت البرنامـج رونقـًا آخر

ريهام حجاج.. وحقيقة حملها!
القاهرة - محمد صالح 

أصابت احليرة متابعي الفنانة ريهام حجاج 
على مواقع التواصل االجتماعي بسبب حقيقة 
حملهــا أو إجهاضها وفقــدان اجلنني، حيث 
كشــفت صور احتفالها بعيــد ميالدها الذي 
نظمه لهــا زوجها النائب محمــد حالوة في 
حديقة منزلهما وبحضور جنمات الفن يسرا 

والهام شاهني ونيللي كرمي وإيناس الدغيدي.
وتبني من صور عيــد امليالد عدم وجود 
آثار للحمل وعدم انتفاخ بطنها بأي شــكل، 
ليظهر مقربون منها ويؤكدوا انها تعرضت 
إلجهاض طفلها في عمر اربع أشهر، في حني 
سرب مكتبها اإلعالمي ما يفيد بأنها مازالت 
حامال وان حملها ال يظهر على بطنها، واأليام 

املقبلة تكشف احلقيقة.

ريهام تتوسط يسرا وإيناس الدغيدي

نيكول.. «الباب يفّوت جمل»

بيروت - بولني فاضل

ال تزال الفنانة نيكول سابا تبحث عن األغنيات التي 
تنطوي على رسائل معينة وعلى جرعة من اجلرأة، مثل 
«طبعي كده» و«فارس أحالمي» و«براحتي»، تستعد لطرح 
أغنية جديدة بعنوان الفت هو «الباب يفوت جمل»، ومن 
كلماتها: «ال ناقصة ايد وال رجل، احسبها، أنا وحدة مدلعة، 
يا تشلها فوق راسك يا تســيبها»، واألغنية من كلمات 
أمير طيعمة وأحلان محمد يحيى وتوزيع علي فتح اهللا.

إلى ذلك، تعد نيكول لفيلم عربي مشترك على أن تعلن 
التفاصيل كافة قريبا فور االتفاق الكامل مع الشركة املنتجة.

منة فضالي تنجو من املوت
القاهرة - محمد صالح

كشــفت الفنانة منة فضالي عن جناتها 
ووالدتهــا من املــوت حرقًا، بعد اشــتعال 
النيران داخل مطبخ املنزل، وأكدت أن والدتها 
تعرضت إلصابة في يديها، ولم تكشف منة 
عن سبب احلريق وكيف متت السيطرة عليه.

منة أعلنت اخلبر عبر حسابها الشخصي 
على «فيسبوك»، وكتبت: «احلمد هللا، قدر 
اهللا وما شاء فعل، كنا حنموت، املطبخ ولع 
باللي فيه، وأمي ايديها احترقت احلمد هللا».
وفي نفــس الوقت، كانــت منة تواصل 

تصوير مشاهدها في فيلم «ميني بار» الذي 
توقف تصويره عقــب إصابة بطله نضال 
الشــافعي بانفجار في الزوائد القولونية، 
وتعاقــدت على بطولة فيلــم ثالث بعنوان 
«روحــي لــك» مــع إيهــاب فهمــي، مروى 
عبداملنعم، مدحت تيخة، عمرو عبدالعزيز، 
إسالم إسماعيل، شــريف باهر أحمد علي، 
وظهور خاص للفنان أحمد سالمة، تأليف 
ناجي عبداهللا وإخراج مازن نيازي، وتدور 
قصتــه حول طبيبة شــابة تكرس حياتها 
لعملهــا في املستشــفى، وتتعرض حلادث 

يقلب األحداث.
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عدل ومحاكم

«التمييز» تؤيد حبس قياديي «الصحة» ٧ سنوات:  
أهدرا املال العام باستقدام أطباء من أملانيا

احلبس ملمثل كويتي اتُّهم بجلب مخدرات جوًا

االمتناع عن عقاب مطرب شعبي اتهم باإلساءة

قضت محكمة التمييز أمس بتأييد حكم 
محكمة االســتئناف باحلبس ٧ سنوات 
مع الشــغل والنفاذ لقياديني سابقني في 
وزارة الصحة بدعوى إهدار املال العام.

وأحيــل املتهمان إلــى احملاكمة بتهم 
تتعلــق بالتزوير وهدر املــال العام من 
خالل صفقة استقدام أطباء واستشاريني 
من أملانيا ودفع مبالغ إضافية على قيمة 

العقد تقدر بنحو ٤ ماليني يورو. 

قضــت محكمة اجلنايات أمس بإدانة 
ممثــل كويتــي بحبســه ٥ ســنوات مع 
الـــــشغل والنفــاذ مــع تغرميــه ٥٠٠٠ 
دينــار عــن تهمة تعاطي مــواد مخدرة، 
فيما برأته من تهريبها عبر مطار الكويت 

قضـــت املــحكمة الـــكلية باالمتناع 
عن النـــــطق بعــــقاب مطرب شعـــبي 
عـــــن تهــم تتـــــعلق باإلســاءة إلــــى 
املواطنني والســـــلطة القــضائية خالل 

وأنكــر املتهمــان ما أســند إليهما من 
اتهامات خالل مثولهما أمام النيابة العامة، 
وذكرا أنه متت مخاطبة الشركة الطبية 
ومطالبتها باســترجاع املبلغ وهو ما مت 
بالفعل. وأكد دفاع املتهمني خالل مرافعتها 
أمام محكمة التمييز بأن املتهمني لم يرتكبا 
أي إجراء خاطئ، وقدم الدفاع أوراقا قال 
إنها تثبت أن املال العام لم يتأثر مطلقا 

بالصفقة.

بقصد االجتار. وكان املمثل قد ذكر خالل 
حتقيقــات النيابة معه أنه أصبح مدمنا 
خــالل وجوده في دولة عربية لتصوير 
عمل تلفزيونــي، غير أنه أنكــر االتهام 

خالل مثوله أمام احملكمة.

لقاء تلفزيوني.
واشتمل احلكم على إلزام املطرب بدفع 
كفالة مالية يلتزمها معها بحسن السير 

والسلوك ملدة سنة.

ضبط مطلوب ألمن الدولة بعد قفزه وصديقته من الطابق األول
أحمد خميس

متكن رجال األمن من ضبط مواطن وصديقته 
اإليرانية بعد محاولة فاشلة للهرب من رجال األمن 
بالقفز من الطابق األول من شــقة في اجلابرية، 
وجرى التحفظ على ســالح آلــي وكوكتيل من 
املــواد املخــدرة واحلبوب وجدت داخل الشــقة 

التي هربا منها.
واســتنادا إلى مصدر أمنــي لـ«األنباء»، فإن 
معلومات وردت الى رجال املباحث اجلنائية عن 
ان مواطنا مطلوبا ألمن الدولة متوار عن األنظار 
داخل شقة في اجلابرية، وعليه مت استصدار إذن 
نيابي ملداهمة الشقة التي يختبئ فيها املطلوب.

وأضاف املصدر: مبجرد طرق باب الشقة وإبالغ 
الشخص بأن الطارق من املباحث سمعوا أصواتا 
من الشارع تنبئ بسقوط شخصني أرضا، وعلى 
الفــور حترك عدد من رجــال األمن ومتكنوا من 
توقيف الشــخص، وبالدخول الى الشقة عثروا 

داخلها على املضبوطات من املواد املخدرة.

عثر في شقته مبنطقة اجلابرية على سالح آلي وكوكتيل مخدرات بعد أن حاول الهروب من رجال األمن

السالح الناري وبقية املضبوطات من احلبوب واملخدرات

«تلبُّس في مركبة» يحيل وافدة وصديقها الستيني إلى «املركزي» 
عبداهللا قنيص

أمر وكيل النائب العام بإحالة وافدة 
هندية في العقد الثالث ومواطنها الهندي 
في العقد السادس، إلى السجن املركزي 
بعد التحقيق معهما وإقرارهما بإقامة 
عالقة محرمــة، واعترفت الوافدة بأن 
الســتيني أعطاهــا مقابــال ماليا لهذه 
العالقــة. وكانت الوافدة ومواطنها قد 

ضبطا متلبســني وعاريني متاما داخل 
مركبة، وسجلت بحقهما قضية حملت 
رقــم ٢٠٢١/٥٤٥ بتصنيف جنح. وكان 
بالغ قد ورد إلى عمليات الداخلية في 
الساعة الثامنة والنصف مساء بوجود 
رجل وامرأة عاريني متاما داخل مركبة 
وفي وضع فاضح دخل ساحة مظلمة.

وأضاف املصدر: على الفور توجهت 
دوريــة أمن إلى موقــع البالغ، وما إن 

شاهد الوافدان فالشر «الداخلية» وسمعا 
الصافرة حتى هرولت الوافدة وركضت 
في الشارع العام شبه عارية وسترت 
جسدها بوضع فوطة، إال أن رجال األمن 
أمســكوا بها، فيما مت ضبط الستيني 
عاريا متاما هو اآلخر، وتبني أن املرأة 
هندية من مواليد ١٩٩٤ والوافد هندي 

من مواليد ١٩٦١.
وكشــفت التحقيقات مــع املتهمني 

عــن أن الوافدة متزوجــة في موطنها 
وكذلــك الوافد الســتيني وانه تعرف 
عليها في أحد مراكز التسوق ورافقته 
نظير عالقــة مببلغ مالي، حيث حدث 
االتفاق داخل مركز التسوق وخرجت 
بصحبتــه إلقامة العالقة، وعليه متت 
إحالتهما إلــى النيابة، وبعد التحقيق 
أحيال الى الســجن املركــزي على ذمة 

قضية مواقعة.

املستشار املنتحر من الطابق الـ ١٢ ألسرته: سامحوني!
أمير زكي

حسمت رسالة املنتحر من الطابق 
(١٢) في بنيد القار عثر عليها وبخط 
يده داخل مكتبه، القضية من شــبهة 
قتل عمد إلــى انتحار حســبما أكدته 
«األنباء» أمس، وبحسب مصدر أمني 
فــإن الرســالة تضمنت طلــب الوافد 

املصري من أسرته خاصة ابنته الطالبة 
في الطب أن يســامحوه ويتلمسوا له 
العذر ألنه ال يستطيع العيش ولم يعد 
باستطاعته أن يوفر لهم ليعيشوا في 
املستوى الذي اعتادوا عليه خاصة بعد 
االستغناء عنه كمستشار قانوني من 
جهة حكومية وتعثر أوضاعه املعيشية.

وكان وكيــل النائب العــام قد أمر 

بتسجيل وفاة الوافد من الطابق الـ ١٢ 
«شبهة قتل عمد» إال ان الرسالة التي 
وجدت داخل مكتب الوافد وســطرها 
بخط يده إلى جانب ما مت من حتريات 
ومعاينــة محل الواقعة حســمت أمر 

القضية من قتل إلى انتحار.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت 
ظهر أمس بالغا من مواطنة قالت فيها ان 

وافدا يعمل لديها في املكتب ألقى بنفسه 
من الطابق الـ١٢ وعلى الفور انتقل عدد 
من رجال األمن وتبني وفاة الوافد من 
مواليد ١٩٦٦ ويعمل مستشارا قانونيا 
لدى املبلغة وانه لفظ أنفاسه األخيرة 
مبجرد سقوطه من الطابق الـ ١٢ ليتم 
نقل اجلثة إلى الطب الشــرعي وفتح 
حتقيق خلص إلى ان الواقعة انتحار.

وافد جلب ٣ آالف حبة مخدرة إلى «املكافحة»
محمد اجلالهمة

اقتيــد وافد مصري إلــى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات للتحقيق معه في محاولة 
تهريب ٣٠٠ حبة مخدرة لدى وصوله إلى 
البالد قادمــا من موطنه يوم أمس، ومتت 
إحالــة الوافــد إلى «املكافحــة» بعد إجراء 
فحص PCR وثبوت أنه غير مصاب بڤيروس 

كورونا.

واســتنادا إلى مصدر أمني، فإن رجال 
اجلمارك اشتبهوا في وافد قدم من موطنه، 
حيــث بدت عليه عالمات اإلنهاك الشــديد 
وعليــه مت تفتيش أمتعتــه والعثور على 
احلبــوب املخــدرة، ومن املقــرر أن تظهر 
التحقيقات ما إذا كان قد عمد إلى التهريب 
أم إن هناك شخصا آخر كان سيسلمها له 
بقصد توصيلها إلى الكويت، وسوف يحال 

الوافد إلى النيابة العامة.

«الداخلية» جتيز إلغاء طلب نقل منتسبيها
بناء على توجيهـــــات وزير الداخلـــية الشيخ 
ثامر العلي وتعليمات ومـــتابعة وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشـــــيخ فيصل النواف بضرورة مراعاة 
البعد اإلنساني واالجتماعي ملنتسبي املؤسسة األمنية 
وتزامنــا مع رغبة البعض منهم في إلغاء طلب النقل 
الذي سبق ان تقدم به سابقا لالستفادة من سنوات 

اخلبرة في مقر عمله،

تعلن اإلدارة العامة لشؤون قوة الشرطة عن إعادة 
فتح املوقع اإللكتروني اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١ ملدة شهر 
ملــن يرغب في إلغاء طلب نقلــه أو التعديل عليه أو 
تقدمي طلب جديد، الفتة إلى عدم استقبال أي طلبات 

بعد انتهاء املهلة.
وأوضحــت أنه في حال تنفيذ قرار النقل لن تتم 

االستفادة من سنوات اخلبرة في صرف البدل.

استقبل وكيل وزارة 
الفريق الشيخ  الداخلية 
أمــس  النــواف  فيصــل 
مبكتبــه في مقــر وزارة 
الداخليــة وكيــل وزارة 
الدفــاع بالندب الشــيخ 
العلــي،  جابــر  د.فهــد 
ورئيس قوة اإلطفاء العام 
الفريق خالد املكراد، كال 

على حدة.
في بداية اللقاء رحب 
الفريــق النــواف بوكيل 
الدفــاع بالنــدب  وزارة 
جابــر  د.فهــد  الشــيخ 
العلي الذي قدم التهنئة 
إلى وكيل وزارة الداخلية 
لتوليــه مهــام منصبــه 
اجلديد ونيله ثقة القيادة 
السياســية، متمنيــا له 
التوفيق والتقدم وإعالء 
مكانــة وزارة الداخليــة 

واالرتقاء بها.
وتقدم الفريق الشيخ 
النواف بالشــكر  فيصل 
والتقديــر علــى التهنئة 
الكرميــة، ســائال العلي 
القدير أن يوفقه في حمل 

األمانة الغالية.
ومت خالل اللقاء بحث 
عــدد مــن املوضوعات 

ذات االهتمام املشــترك وسبل التنسيق 
والتعاون مبــا يكفل احلفــاظ على أمن 

وأمان الكويت. 
كما رحب الفريق الشيخ فيصل النواف 
برئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد 
املكــراد الذي قدم له التهنئة مبناســبة 
توليه مهــام منصبه اجلديد، متمنيا له 

وزير الداخلية: سياسة الباب املفتوح مستمرة
 لتقدمي خدمات متميزة ألهل الكويت الكرام

اســتمرارا للقــاءات وزير 
الداخلية الشــيخ ثامر العلي 
باإلخوة املواطنني كل يوم اثنني 
من كل أسبوع لبحث الشكاوى 
املقدمة إليه واإلشراف بنفسه 
على حلها، وتذليل املعوقات 
امــام جميــع املعامــالت ذات 
وزارة  بقطاعــات  الصلــة 
الداخليــة، اســتقبل الشــيخ 
ثامر العلــي أمس االثنني في 
مقر وزارة الداخلية عددا من 
املواطنني أصحاب الشــكاوى 
واملعامالت، وبحث الشكاوى 
املقدمة إليه، ووجه بســرعة 
حلها بعد عرضها على اجلهات 
املعنية وأصحاب االختصاص 
وفــق االجــراءات القانونيــة 
املتبعة. وأكد وزير الداخلية 
على اســتمرار سياسة الباب 
املفتوح لتذليل كل املعوقات 
وتقدمي خدمات متميزة ألهل 

الكويت الكرام.
مــن جانب آخر، اســتقبل 
الشــيخ ثامر العلي عددا من 
ضباط وزارة الداخلية: العقيد 
د.عبدالعزيز شامان املطيري، 
واملقدم حقوقــي صالح علي 
الشمري، والرائد عبدالوهاب 
سهيل السهيل، ورئيس حتقيق 
«ب» باإلدارة العامة للتحقيقات 
محمد فالح العازمي، وقدموا 
له عددا من رسائل املاجستير 

والدكتوراه.

استقبل عدداً من املواطنني وضباطاً من الوزارة ورئيس حتقيق «ب» باإلدارة العامة للتحقيقات

الشيخ ثامر العلي يتسلم رسالة ماجستير من املقدم حقوقي صالح علي الشمريالشيخ ثامر العلي يتسلم رسالة دكتوراه من العقيد د.عبدالعزيز شامان املطيري

النواف بحث تعزيز التعاون مع وكيل 
«الدفاع» بالندب ورئيس «اإلطفاء»

وكيل «الداخلية» تلقى تهاني فهد جابر العلي وخالد املكراد بتوليه مهام منصبه اجلديد

التوفيق والسداد.
وأعرب النواف عن تقديره لهذه التهنئة، 
مؤكدا بذله كل اجلهود ليكون على مستوى 
الثقة واملســؤولية التي حظي بها، كما مت 
بحث عدد من امللفات ذات االهتمام املشترك 
والتي تعزز التعاون والتكامل بني املؤسسة 

األمنية وقوة اإلطفاء العام.

الفريق الشيخ فيصل النواف مستقبال الفريق خالد املكراد

الفريق الشيخ فيصل النواف مستقبال الشيخ د. فهد جابر العلي

دعم ومساندة ألبنائها الذين 
يســعون دائما إلــى مواصلة 

دراساتهم العليا.

شــكرهم وتقديرهــم لوزيــر 
الداخلية على حسن االستقبال، 
وما تقدمه املؤسسة األمنية من 

لهــم التوفيــق فــي حياتهــم 
العملية املقبلة.

وأعــرب الضيــوف عــن 

وهنــأ الوزيــر منتســبي 
علــى  احلاصلــني  الــوزارة 
املاجستير والدكتوراه، متمنيا 

عبدالكرمي أحمد
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جماهير القادسية.. «هذا هو األصفر»
عبر العربي في قمة كبيرة بهدف حملترفه اجلديد العراقي «فائز» وضرب موعدًا مع «األبيض» في نهائي «أغلى الكؤوس»

ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي

«ليلة قدســاوية رائعة» 
احتفل فيها «األصفر» بالفوز 
على غرميه التقليدي العربي 
وســط حضــور جماهيري 
غفيــر جتاوز حاجــز الـ ٣٠ 
ألف متفرج، حيث أشــعلوا 
مدرجات ستاد جابر الدولي 
بهدف مقابل ال شيء، ليتأهل 
ملالقاة الكويت فــي املباراة 
النهائية لكأس سمو األمير 
في ٢٣ نوفمبر املقبل، حيث 
خرجت جماهير األصفر تردد 

«هذا هو األصفر».
بدأ مدرب «األصفر» خير 
الدين رضــوى املباراة بكل 
من خالد الرشــيدي وراشد 
الدوســري وخالــد ابراهيم 
الظفيري  وتراشــي وأحمد 
وتاتــارا وفهــد األنصــاري 
الرشــيدي وأحمــد  وعيــد 
الرياحــي، فيما بــدأ مدرب 
العربي الكرواتي انتي ميشا 
تشــكيلته بكل من سليمان 
عبدالغفــور ومحمــد فريح 
وجمعة عبود وحسن حمدان 
وعيسى وليد وكنيزفيتش 
وعبداهللا الشمالي  وسلطان 
العنزي والسنوسي الهادي 
وبندر السالمة وعالء الدالي.

وقد ألهب هدف القادسية 
املبكــر حمــاس اجلماهيــر 
الغفيــرة والالعبــني داخــل 
امللعب، وهو الهدف الذي حمل 
توقيع املدافع العراقي علي 
فائز بعدما قفز بني املدافعني 
وحــول الكرة املرســلة إليه 
من لورانس تراشــي برأسه 
إلى داخل احلارس سليمان 
عبدالغفور (١٦)، حيث فرض 
«األصفر» هويته الهجومية 

الظفيــري واألنصاري، كما 
فتح عيد الرشيدي جبهة في 

حيث كاد الرشيدي أن يضيف 
هدفا ثانيا (٣٢)، ووضحت 
القادســية  ألعاب  خطــورة 
فــي الكرات العكســية نظرا 
لسرعة عيد الرشيدي واحمد 
الرياحي، ولو متهل العبوه 
في بعض الكــرات ألضافوا 
هدفا ثانيا، خصوصا فرصة 
أحمــد الرياحي الذي انطلق 
بالكرة كالسهم لكنه سددها 
في أحضان عبدالغفور (٤٢)، 
فيمــا لم يكن «األخضر» في 
حضوره املعتاد وغابت ألعابه 
املنظمة وبدا كأنه غير قادر 
على مترير الكرات، وسنحت 
له فرصة ثمينة بعدما سدد 
العبة جوسيب كيزيفنتش 
كرة قوية تصدى لها احلارس 
الرشيدي بجسارة (٢٩)، كما 
أن قلبي دفاع العربي حمدان 
وعبود كانا في حالة ارتباك 
ومر منهما الرياحي أكثر من 

مرة.
وفي الشوط الثاني وضح 
عــزم «األخضــر» وجديته 
في تعديــل النتيجة وظهر 
السنوسي بحالته املعهودة 
واخترق دفاع اخلصم أكثر 
من مــرة فيما منــع املتألق 
محققــا  هدفــا  الرشــيدي 
بعدمــا ســدد محمــد فريح 
كرة قوية أبعدها إلى ركنية 
«٦٦»، وتعزيــزا للهجــوم 
أدخل مدرب العربي ميشــا 
علي خلف وتبادل الفريقان 
الهجمات وسط حماس شديد 
من الالعبني. وقد أدار اللقاء 
احلكــم عبــداهللا جمالــي، 
وجــاءت قرارتــه ســليمة، 
ومنها احتساب هدف اللقاء 
الوحيــد بعد الرجــوع الى 

تقنية الفيديو.
اجلهة اليمنى أزعج من خاللها 
الظهير العرباوي عيسى وليد، 

(هاني الشمري) جماهير القادسية خرجت سعيدة بالفوز على الغرمي التقليدي العربي  

وأدخل كرته مرحلة اخلطورة 
بالنقالت السريعة التي قادها 

من أجواء القمة
٭ أعلنت العالقات العامة في احتاد الكرة فتح 
بوابات ستاد جابر عند اخلامسة مساء قبل 

انطالق املباراة بثالث ساعات.
٭ تواجد امني كثيف في محيط امللعب وفي 
البوابات لتســهيل عملية دخول اجلماهير 

والتأكد من شهادات التحصني.
٭ قدر احلضور اجلماهيري بنحو ٣٠ ألفا 

قبل انطالق املباراة بساعة.
٭ أشعلت رابطتا املشجعني للقادسية والعربي 
امللعب بالصيحات والشــيالت التي عكست 

أجواء رائعة.
٭ تلقى احتاد كرة القدم اإلشادة على حسن 

تنظيم وإدارة املباراة داخل امللعب بجدارة.
٭ معلق املباراة خليل البلوشي حظي بعاصفة 

من التشجيع حلظة دخوله ارضية امللعب.
٭ بثت اإلذاعة الداخلية للستاد األغاني الوطنية 
لتتحول األجواء إلى كرنڤال، ما اشعل احلماس 

بني احلضور من اجلنسني.
٭ نزل الفريقان لإلحماء في متام الســاعة 
السابعة والربع وسط عاصفة من التشجيع.

٭ دخول العبي الفريقني قبل املباراة متوشحني 
بالعلمني الكويتي والســعودي على األعناق 

مبناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي.
٭ تعرض حامــل الراية الثاني أحمد صادق 
لإلصابة قبل نهاية الشوط األول وذلك أثناء 
محاولة اللحاق باملنفرد أحمد الرياحي، وبعد 
فشــل محاوالت عالجه مت استبداله بحكم 

الڤيديو عبدالهادي العنزي.

استغرب رئيس نادي كاظمة أسعد 
البنوان إصرار احتاد الكرة على تكليف 
احلكم علي محمــود بقيادة مباريات 
فريــق كاظمة وحتديدا احلساســة 
واملصيريــة منها رغــم تقدم النادي 
بالعديد من املطالبات لالحتاد وفي أكثر 
من مناسبة وبكتب رسمية بتفادي مثل 
هذا التكليف وأيضا األمر ينســحب 
على حكم تقنية الڤيديو «VAR» يوسف 
نصار الذي مت تكليفه في جميع مباريات 
كاظمة والكويت خالل السنوات األخيرة 
كحكم ساحة أو كحكم لتقنية الڤيديو، 
مما وضعنا في دائرة الشــك في ظل 
التي يرتكبانها ضد  البدائية  األخطاء 
كاظمة ولعل آخرها ما حصل في مباراة 
أول من أمس التي أقصي فيها كاظمة 

بشكل ال يقبله ال عقل وال منطق.
وشدد البنوان على أن االحتاد كان 
بإمكانه أن يرفع احلرج عن نفســه 
ويستقدم حكاما من اخلارج ملباراتي 

ليفوز ألنه فريق عريق ومتمرس في 
البطوالت التي تتحدث عن نفسها منذ 

نشأته.
وأشار إلى أن ما حدث لفريق كاظمة 
في مبــاراة الدور نصف النهائي يعد 
ظلما فادحا من احلكم علي محمود الذي 
ارتكب جملة من األخطاء التي تسببت 
في خروج «البرتقالي» خاسرا وحرمانه 
من التأهل إلى نهائي كأس سمو األمير، 
وهذه ليست املرة األولى التي نتعرض 
لها من علي محمود أو يوسف نصار. 
وأضاف البنوان أن تلك األخطاء التي 
ارتكبها طاقم التحكيم قلبت األمور رأسا 
على عقب ضدنا وحتديدا ما حصل في 
الشوط االول وتغاضيه عن احتساب 
ركلة جزاء واضحة لصالح كاظمة بسبب 
إعاقة ناصر الفرج داخل منطقة اجلزاء 
وهو قريب مــن اللقطة وأمام صمت 
حكم تقنية الڤيديو «V.A.R»، كما أنه لم 
يحتسب لنا خطأ قبيل احتسابه اخلطأ 

الدور نصف النهائي لكأس سمو األمير 
من أجل التعامل بحيادية مع اجلميع.

وقال البنوان إن مباريات كرة القدم 
فوز وخسارة وكالمنا يجب أال يفهم 
على أنه انتقاص مــن نادي الكويت 
صاحب اإلجنازات، وهو ليس بحاجة 
الى مساعدة حكم أو أي تقنية مساعدة 

لصالح الكويت وجاء منه هدفهم الثاني.
داركو: «البرتقالي» األحق بالفوز

من جانبه أشاد مدرب كاظمة داركو 
نيستروڤيتش بأداء العبيه أمام الكويت، 
وقال لـ «األنباء»: «جاءت املواجهة رائعة 
من الفريقني، حقق «البرتقالي» األفضلية 
بالشوط األول، وكان بإمكانه التقدم في 
أكثر من فرصة لكن لم نستغلها بالشكل 
األمثل، كما قدمنا أداء متميزا بالشوط 
الثاني، وأعتقد بأننا كنا نستحق اخلروج 

فائزين في اللقاء».
وقدم الصربي داركو التهنئة جلميع 
العبي كاظمة لروحهم القتالية العالية، 
مضيفا «لقد لعبنا مبحترف واحد في 
الشوط الثاني، وأعتقد أن التعاقد مع 
أكثر من محترف من شأنه أن يجعل 
الفريق أقوى وأفضل في الفترة املقبلة»، 
كما هنأ «األبيض» لتأهلهم إلى املباراة 

النهائية، متمنيا لهم التوفيق.

البنوان: كاظمة تعرض لظلم حتكيمي واضح

(محمد هاشم) فرحة كويتاوية وحزن كظماوي  

الغامن: خبرة «األبيض» حسمت التأهل
يحيى حميدان

قدم رئيس نادي الكويت خالد الغامن 
مكافأة مالية قدرها ٥٠٠ دينار لكل العب 
في الفريق األول لكرة القدم عقب فوزه 
على كاظمة ٢-١ في الدور نصف النهائي 

ووصوله إلى نهائي كأس األمير. 
وقال الغامن عقب نهاية املباراة ان أداء 
«األبيض» حتسن نسبيا أمام «البرتقالي» 
مقارنة مبا قدمه أمام السلط األردني في 
كأس االحتاد اآلسيوي يوم الثالثاء املاضي، 
مشــيرا الى أن تأهل الكويت الى املباراة 
النهائية يعتبر مســتحقا رغم أن املباراة 

كانت سجاال بني الفريقني على فترات. 
وأشار الغامن الى أن وضع النيجيري 
جون أوبــي ميكيل على دكة البدالء عند 
انطالق املباراة ونزوله بديال يؤكد ما كنا 
نقوله سابقا بأنه ال يوجد فرق بني العب 
وآخر في نادي الكويت واملشاركة بشكل 
أساســي من عدمها تأتي قياسا ملدى ما 
يقدمه الالعب فقــط كوننا منلك جنوما 

كثيرين في مختلف املراكز. 
وأضــاف الغــامن أن خبــرة الفريق 
الكويتــاوي كانت العامل احلاســم في 

االنتصار على نظيره الكظماوي. 
وفيما يخــص انتخابات احتاد الكرة 
املقبلة، أكد الغامن أن ١٢ ناديا اســتقرت 
على تزكية عبداهللا الشاهني رئيسا وهايف 
الديحاني نائبا للرئيس، فيما لم يتم حسم 

بقية املقاعد حتى اآلن. 
ولفــت الغامن الى انــه متفائل بقدرة 
املجلس املقبل الحتاد الكرة على النهوض 
بالكرة الكويتية، مشيدا في  الوقت نفسه 
بجهود املجلس الســابق رغم املصاعب 

والعقوبات.

قدم مكافأة لالعبني.. وأكد تزكية ١٢ نادياً للشاهني لرئاسة «الكرة» والديحاني نائباً له

خالد الغامن

اسعد البنوان

ملشاهدة الڤيديو
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الفحيحيل يصل تركيا.. ويستعيد الهاجري
هادي العنزي

يبدأ الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الفحيحيل أول تدريباته الصباحية 
اليوم فــي تركيا، بعدما وصل أمس 
إلــى مدينــة بيندك إلقامة معســكر 
تدريبي هناك اســتعدادا ملنافســات 
دوري الدرجــة املمتازة، وســيصل 
«األحمــر» قبــل أولــى مبارياته في 

بطولــة كأس االحتاد التــي تنطلق 
في ٤ أكتوبر املقبل، وأوقعت القرعة 
الفحيحيل في املجموعة الثانية إلى 
جانب أنديــة القادســية، والنصر، 
والصليبخات، والتضامن، ويتأهل 
للمربــع الذهبي أصحــاب املراكز الـ 
٣ األولى للمجموعات، باإلضافة إلى 

صاحب أفضل مركز ثان.
وقد استعاد الفحيحيل خدمات جنمه 

سالم الهاجري بعد طول غياب، ليكمل 
كتيبة «األشاوس» في معسكرها التركي، 
وقد مت تأجيل مغادرة الوفد ألربعة أيام 
من أجل استكمال كل اإلجراءات املتعلقة 
باحملترفني، لضمان تواجد اجلميع منذ 

اليوم األول للمعسكر.
ويخوض الفحيحيل ٣ مباريات ودية 
مع أندية تركية مختلفة املستوى، على 
أن يصــل اجلهاز الفني بقيادة املدرب 

الوطنــي ظاهر العدوانــي إلى أفضل 
تشــكيلة ممكنة للمنافســات املقبلة، 
باإلضافة إلى خلق االنسجام املطلوب 
بني عناصر الفريق، خاصة أن الفحيحيل 
ابرم العديد من الصفقات احمللية خالل 
فتــرة االنتقــاالت الصيفية من بينهم 
منــور املطيــري، وحســني غملوش، 
وناصر القحطاني، وعبدالعزيز القطان، 

ومشاري الكندري.

١٨٨ العبًا شاركوا في بطولة «ووشو كونغ فو»
أكد رئيس اللجنة الكويتية للووشو 
كونــغ فــو ومنظــم بطولــة الكويت 
للووشــو كونــغ فــو ٢٠٢١ للمواهب 
والبراعم واألشبال والناشئني ناصر 
اللوغاني جنــاح البطولة التي جري 
انطالقها األسبوع املاضي ملدة يومني 
مبشــاركة ١٨٨ العبا ميثلون ٩ أندية 
خاصة من مختلف مناطق الكويت منها 
نادي بيســت فايترز ونادي دراغون 
سول ونادي كي سي دي ونادي صناع 
األبطال ونادي ساموراي ونادي بوف 
تيم ونــادي كابــنت أكادميــي ونادي 

أكادميية النخبة ونادي الصخرة.
وأشار اللوغاني إلى أن املنافسات 
كانت جيدة فيما بني األندية والالعبني، 
موضحــا أن حســم الفائزين باملراكز 

األولى جرى بالترتيب العام فيما بني 
األندية نظرا لتقارب املستويات.

وأضـــــاف ان البطــوالت القادمة 
ســتتم بالتعــاون مــع احلــكام ذوي 
اخلبرة في تنظيم البطوالت واألنشطة 
الرياضيــة في الفنــون القتالية وانه 
سوف يتم تغيير التعليمات والشروط 
مبــا يحقــق العدالة ويعطــي كل ناد 
مشــارك حقه حتى تســير البطوالت 
بشــكل متناغم وسلس وبسيط، كما 
أشــاد مبجلس إدارة اللجنة األوملبية 
ورئيسها الشيخ فهد الناصر واللجان 
املنبثقة منها، مؤكدا أن جهودهم كبيرة 
وواضحة من خالل توفير صالة متعددة 
األغــراض خاصة باللعبة ما يســمح 

بإقامة بطوالت.

يحيى حميدان

رفع فريق كرة الصاالت بالنادي 
العربي وتيرة تدريباته اليومية في 
معســكره التدريبي املقام حاليا في 
مدينــة خورفكان باالمــارات، وذلك 
استعدادا خلوض غمار بطولة الكأس 
املرحلة من املوســم املاضــي والتي 
ستنطلق يوم ١٠ أكتوبر املقبل، حيث 
سيواجه «األخضر» منافسه كاظمة 

في الدور التمهيدي.
وقــال مدرب العربي ســالم أمان 
إن الفائــدة من هذا املعســكر كبيرة 
جــدا من كافة النواحــي، إذ حرصنا 
على تكثيف التدريبات اليومية على 
فترتني صباحية ومسائية، كما خضنا 
مباراتني جتريبيتني أمام البطائح (١-

١) ودبا احلصن (٤-٣)، على أن نواجه 
نادي خورفكان بعد غد اخلميس في 
آخر مبارياتنا التجريبية قبل العودة 
للبالد في اليوم الذي يليه، مشيرا إلى 
أن املباراتني كشفتا العديد من نقاط 
القوة والضعف في «األخضر» وهو 
ما نعمل على تعزيز قدرات الالعبني.

وبــني أمان، في حديث خاص مع 
«األنباء»، أن احملترف الصربي ماركو 
بيرسيتش التحق بالوفد العرباوي في 
خورفكان أول من أمس عقب انتهاء 
مشاركته مع منتخب بالده في كأس 
العالم للعبة، مشــيرا الى أنه يعاني 
من اصابــة طفيفة ويحتاج للراحة، 
وهــو ما ينطبق كذلك على محترفنا 
اآلخر اإليطالي فيتور رينولدي الذي 
تعرض لالصابة في املباراة التجريبية 
األولى أمام البطائح وخضع للعالج 

في خورفكان.
ومتنى أمان أن يصل «األخضر» 
إلى املستوى الفني والبدني املطلوب 
قبل خوض مباراة كاظمة في بطولة 
الــكأس، قبل أن يشــارك في بطولة 
الدوري للموســم اجلديد، كما تقدم 
بالشــكر إلى إدارة نــادي خورفكان 
بشكل خاص ودولة االمارات بشكل 
عام على دعمهم ومساندتهم لنا منذ 
وصولنــا يوم اجلمعــة املاضي، كما 
وفروا لنا جميع متطلباتنا وفتحوا 
لنــا جميع العيادات واملستشــفيات 

لعالج وجتهيز العبينا.

«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»«أخضر الصاالت» يرفع وتيرة تدريباته في «خورفكان»

شباب «السلة» لعب ٤ مباريات ودية في تركيا.. ويعود غدًا
الــدوري  فــي  واملشــاركة 
حتضيرا للمشاركة في بطولة 
كأس اخلليج التي ستقام في 
دبي الصيف املقبل، واملؤهلة 

لنهائيات كأس آسيا.
مجلــس  عضــو  وأكــد 
الصنــدوق  اإلدارة وأمــني 
رئيس الوفد غازي العتيبي 
أن املعســكر التدريبي حقق 
اهدافه املنشودة، مشيرا الى 
ان اجلهاز الفني أبدى رضاه 
عن النتائج الفنية والبدنية 

املقبــل، بعدما اســتقر على 
التشكيلة االساسية، وجميع 
الذين سيشاركون  الالعبني 

في الدوري.
وقد خاض األزرق الشاب 
٤ مباريات ودية خالل معسكر 
تركيا الذي امتد ألسبوعني، 
حيث متكن من حتقيق الفوز 
فــي مباراتــني علــى فريقي 
تشفيكا، وبيبك، فيما خسر 
من ايفس، وغلطة ســراي، 
التركــي  ويأتــي املعســكر 

هادي العنزي 

يختتم منتخبنا الوطني 
لكرة السلة للشباب (حتت 
١٨ سنة) معسكره التدريبي 
في مدينة اسطنبول التركية 
اليوم، على أن يعود غدا إلى 
الفني  البالد، ليبــدأ اجلهاز 
بقيــادة املــدرب البحرينــي 
التحضير  ســلمان رمضان 
للمشاركة في دوري الدرجة 
األولى الذي ينطلق ٤ أكتوبر 

التي حتصل عليها في ختام 
املعسكر التركي، ومبا يتفق 
مع اخلطة طويلة األمد التي 
اإلدارة  مجلــس  اعتمدهــا 
لتطويــر منتخب الشــباب، 
باللقــب اخلليجي  والفــوز 
املقبــل لضمــان مقعــد في 
القارة اآلســيوية،  نهائيات 
خاصــة أن «األزرق» يضــم 
العديد من املواهب الشــابة، 
والتــي أثبتــت جودتها في 

املباريات الودية بتركيا.

العتيبي: املعسكر حقق املطلوب.. ونهائيات آسيا هدفنا

غازي العتيبي

«الطائرة» أقام دورة احلكام املستجدين
يعقوب العوضي

أقيمت مســاء أول من 
أمس دورة احلكام اجلدد 
الطائرة بالتعاون  للكرة 
مع مركز عبداهللا السالم 
التابــع  القــادة  إلعــداد 
للهيئــة العامة للرياضة 

في اخلالدية.
الدورة  ويشــارك في 
٦٧ دارســا ودارسة ملدة 
١٥ يومــا ويحاضــر فيها 

احلكام الدوليون نايف احلميدان، د.أحمد 
العنيزان، ومزيد العدواني.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس احتاد 
اللعبة رئيس جلنة احلكام نايف اخلميلي: 
«تأتي الدورة في إطار خطة تطوير منظومة 
التحكيم، وتهدف إلى ترغيب احلكام اجلدد 

في اللعبة وزيادة عددهم في املستقبل».
وأضاف: «نسعى لصقل وترقية احلكام 
احلاليني ورفع مستواهم مما سينعكس على 
مستوى اللعبة بصورة عامة ويساهم في 

االرتقاء فيها».
وبني اخلميلي ان هناك خطة عمل متكاملة 
للجنة احلكام في الفترة املقبلة بتضمنها 
«ورشة عمل شهرية» وإثراء روح الفريق 

الواحد مما سيساهم في االرتقاء مبستوي 
احلكام في الفترة املقبلة.

وأشــار اخلميلي إلى أن احلكام اجلدد 
سيشاركون في إدارة مباريات املوسم اجلديد 
ملنحهم الفرصــة كاملة إلثبــات جدارتهم 
باالنضمام ألسرة اللعبة، متمنيا لهم التوفيق 

في املرحلة املقبلة.
من جانبه، شــدد رئيس قسم األشراف 
املســائي مبركــز عبداهللا الســالم مصلح 
الرشيدي عقب افتتاح الدورة على أهمية 
التزام الدارسني بنسبة احلضور الجتياز 
الدورة وحتقيق أقصى استفادة ممكنة من 
الدراسة مما سيعود بالنفع على الدارسني 

واللعبة.

النجمة يكتسح شباب البرج بخماسية

بيروت - ناجي شربل 

حقق النجمة فوزه األول على شباب البرج 
٥-٠، في املباراة التي جرت بينهما في مجمع 
فؤاد شــهاب الرياضي في جونية، في ختام 
املرحلة الثالثة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وسجل للنجمة الذي رفع رصيده الى خمس 
نقــاط من فوز وتعادلني، خالد تكه جي (٢) 
ومهدي الزين ومحمود سبليني ومحمد غدار 

في الدقائق ٣ و٧٦ و٣٩ و٥٠ و٨٥.
في حني استقر رصيد شباب البرج على 
نقطــة واحدة من تعادل، وله مباراة مؤجلة 

من املرحلة الثانية مع العهد حددت اخلميس 
املقبل. وهذا الفوز األول لـ «النبيذي» حتت 
قيادة مديره الفني الســوري ماهر البحري، 

الذي تولى مهامه قبل أقل من أسبوعني.
وعلــى ملعب أمني عبدالنــور البلدي في 
بحمدون، جتاوز الصفاء سقطته بخماسية 
أمام شباب الســاحل األسبوع املاضي، وفاز 
بـــ ١٠ العبني على االخاء األهلي عاليه بهدف 

نظيف سجله محمد زين طحان.
ورفع الصفاء رصيده الى ٤ نقاط، متاما 
مثل االخاء األهلي عاليه الذي عانى خسارته 

االولى في املسابقة.

الصفاء جتاوز االخاء األهلي وفاز بـ ١٠ العبني

«رابطة األندية» متهد إللغاء كأس مصر 
وتعديل نظام الدوري

القاهرة - سامي عبدالفتاح

أكد عضو رابطة األندية املصرية ورئيس 
جلنــة املســابقات، عامر حســني، أن املكتب 
التنفيذي احلالي للرابطة عمره سنة واحدة، 
ومع املوسم اجلديد، العام املقبل، سيتم اختيار 

مكتب تنفيذي جديد من قبل األندية.
كمــا أملح عامر الــى احتمالية إلغاء كأس 
مصر للموســم املنتهي، إذا لم توافق األندية 
على استكمال البطولة بدون الالعبني الدوليني، 
أثنــاء بطولة األمم األفريقية بالكاميرون في 
يناير املقبل، وان الكرة اآلن في ملعب األندية، 
ألن برنامــج املنتخب املصــري مزدحم جدا 

خالل الشهور الثالثة املقبلة.
يذكر ان بطولــة كأس مصر توقفت عند 
دور الـــ ٨ لألهلي وبيراميدز، والفائز منهما 
يالقي بتروجيت في نصف النهائي، بينما تأهل 
لنصف النهائي بالفعل فريقا الزمالك وأسوان، 
وقد توقفت املسابقة بسبب ارتباطات املنتخب 
املصري الذي بدأ معسكر حتت قيادة البرتغالي 
كارلوس كيروش. وعن بداية الدوري الدوري 
املصري اجلديد فســتكون يــوم ٢٥ أكتوبر 
املقبل، بعــد نهاية ارتباط املنتخب واألندية 
املشــاركة في البطوالت األفريقية، وهناك ٣ 
سيناريوهات لشكل البطولة ستتم مناقشتها 
مع األندية، وهي اإلبقاء على النظام احلالي 
أو دوري املجموعتني أو دوري الدور الواحد، 
ويجب أن نأخذ املباريات األقل، واألفضل من 
حيث عدد املباريات سيكون التصور الثالث 

وهــو لعب الدوري مــن دور واحد، ثم نأخذ 
األندية أصحاب الـــ ٨ مراكز األولى وتلتقي 
ببعضها لتحديد البطل في إجمالي مباريات 
٢٤ مبــاراة، وأصحاب الـــ ١٠ مراكز األخرى 
سيلعبون لتحديد الهابطني بإجمالي ٢٦ مباراة.

غدًا.. انطالق «عربية السلة»

إلــى ذلــك، أمت نادي االحتاد الســكندري 
برئاسة محمد مصيلحي ترتيبات استضافة 
البطولة العربية لألندية لكرة السلة رقم ٣٣، 
التي تنطلق غدا وتســتمر حتى التاسع من 
أكتوبر املقبل. ويشارك في البطولة ١٨ ناديا 
عربيا، حيث مت تقســيمها إلى ٤ مجموعات 
تقام مبارياتها على صالة كمال شلبي بنادي 

االحتاد، وعلى صالة برج العرب اجلديدة.
وأسفرت القرعة عن املجموعات التالية: 
املجموعة األولى: االحتاد السكندري (حامل 
البليــدة  البطولــة)،  اللقــب ومســتضيف 
اجلزائــري، املينــاء اليمني، واحتــاد الفتح 

املغربي.
املجموعــة الثانيــة: الشــارقة اإلماراتي، 
اليرموك الكويتي، الوكرة القطري، اليوناني 

السوداني، والزهراء التونسي.
املجموعة الثالثــة: األهلي املصري، وداد 
بوفاريك اجلزائري، شعب حضرموت اليمني، 

والفتح السعودي.
املجموعة الرابعة: بيروت اللبناني، البطائح 
اإلماراتي، الكويت الكويتي، الغرافة القطري، 

واملنامة البحريني.

«املطاردة مستمرة» في قمة دوري قطر
الدوحة - فريد عبدالباقي 

حفلت انطالقــة اجلولة الرابعة من 
الدوري القطري لكــرة القدم باإلثارة 
والغزارة التهديفية، حيث متكن فريق 
السد، حامل اللقب، من حتقيق فوز كاسح 
على الشمال الوافد اجلديد على الدوري 
بنتيجــة ٧-٢، فيما قاد املهاجم الكيني 
مايكل أولونغــا فريق الدحيل لتحقيق 
انتصار كبير على السيلية بنتيجة ٥-٠، 
عزز العربي فرصة املنافسة على لقب 
الدوري هذا املوسم بفوزه على قطر ٢-٠.
اعتلى السد صدارة الدوري بفوزه 

على الشمال ٧-٢، سجل أهداف حامل 
اللقب علي أسد (١٠) واجلزائري بغداد 
بوجناح (هدفني) في الدقيقتني (١٣ و٩٠) 
والغاني أندريه آيــو (١٥)، والبرازيلي 
ماتياس نانــي باخلطأ في مرماه (٥٤)، 
يوسف عبدالرزاق (٥٧)، ورودريغو تاباتا 
(٨٦)، وســجل هدفي الشمال محسن 
اليزيدي وخليفة املالكي في الدقيقتني 

(١٢ و٨٧).
وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 
١٢ نقطة بالعالمة الكاملة، وجتمد رصيد 

الشمال عند ٣ نقاط.
وفي مباراة ثانية، دخل الكيني مايكل 

أولونغا تاريخ الدوري القطري من أوسع 
أبوابه، بعدما أصبــح أول العب بديل 
يسجل ٥ أهداف في شوط واحد، وذلك 
بعد أن شارك في الشوط الثاني كبديل 
أهدافه اخلمسة  السيلية، مسجال  أمام 

في الدقائق (٥٤ و٦٢ و٦٨ و٧٩ و٨٥).
وبذلك رفع الدحيل رصيده إلى ١٢ 
نقطة في املركز الثاني، وبقي السيلية 

عند ٣ نقاط.
وفي مباراة ثالثة، حقق العربي فوزه 
الثاني على التوالي هذا املوســم، عقب 
انتصاره على قطر ٢-٠، أحرزهما اإليراني 
مهرداد محمدي (ركلة جزاء) والغابوني 

آرون بوبيندزا في الدقيقتني (٤١ و٥١).
ورفع العربي رصيده إلى ٩ نقاط، 
وتوقف رصيد قطر عند نقطة واحدة.

هذا، ويترقب مدرب منتخب اجلزائر 
األول لكرة القدم جمال بلماضي التقرير 
الطبي ملدافع نادي قطر جمال بلعمري بعد 
أن تعرض إلصابة قوية في لقاء العربي.
ودخل بلعمري في نوبة بكاء أثناء 
قيام اجلهــاز الطبي بإســعافه، نظرا 
خلطورة اإلصابة التي تعرض لها وقد 
تهدد مشاركته مع منتخب اجلزائر في 
إلى كأس  املؤهلة  التصفيات األفريقية 

السد يعبر الشمال بخماسية ويعتلي صدارة الدوري القطريالعالم قطر ٢٠٢٢.
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تبرز مواجهة باريس ســان جرمان وضيفه مان سيتي اليوم في قمة 
اجلولة الثانية من دور املجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 
فيما يأمل اإليطالي كارلو أنشــيلوتي مواصلة «شهر العسل» مع ريال 

مدريد عندما يستقبل شيريف تيراسبول املولدوڤي املغمور.
وجتمع مواجهة سان جرمان وسيتي فريقني من بني «األغنى» 

في العالم.
التقى الفريقان في مناسبتني في دوري األبطال، األولى في ربع 
نهائي ٢٠١٦ عندما تأهل سيتي (٢-٢ و١-٠) بفضل البلجيكي 
كيفن دي بروين، والثانية في نصف نهائي النسخة األخيرة 
عندما تفوق سيتي مجددا (٢-١ و٢-٠) بفضل اجلزائري 

رياض محرز ودي بروين.
لكن مواجهة هذا املوســم حتمل إثارة إضافية، كونها 
ستجمع األرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل العب في العالم 
٦ مرات والقادم من برشلونة اإلسباني إلى سان جرمان 
بصفقة حرة، في حال تأكدت مشــاركته بعد تعرضه 
إلصابة في الدوري وغيابه ملباراتني، مع مدربه السابق 

في برشلونة بيب غوارديوال.
صنع الرجالن التاريخ معا بقيادة برشلونة إلى 
سداسية تاريخية عام ٢٠٠٩، فيما يعتبر غوارديوال، 
الذي يشرف على سيتي منذ العام ٢٠١٦، أن ميسي 
«أفضل العب في التاريخ» فســعى غير مرة إلى 
التعاقد معه وآخر هذه احملاوالت كانت الصيف 

املنصرم، لكن محاولته لم يكتب لها النجاح.
في مدريد، وصف أنشيلوتي بداية مشواره 
الثانــي مع ريال بـ«شــهر العســل» بعد ٥ 
انتصارات وتعادلني ليتربع على صدارة 
الدوري اإلسباني بفارق ٣ نقاط عن 
أتلتيكو مدريد حامل اللقب وخمس 
عن غرميه برشلونة، فيما حقق فوزا 
مهمًا في بداية مشــواره القاري على 
أرض إنتر. وسئل أنشيلوتي عن موعد 
نهاية شهر العسل، وذلك بعد الفوز 

الساحق على ريال مايوركا ٦-١ في «الليغا»، قال املدرب احملنك: «سأقول 
لكم متى ينتهي، لكن اآلن األمور تسير بشكل جيد».

أطلق أنشيلوتي (٦٢ عاما) العنان لهجومه الشاب، فسجل ٢١ هدفا في 
٧ مباريات في الدوري احمللي، موزعني على عدة العبني أمثال الفرنســي 
كرمي بنزمية، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، الفرنسي 

إدورادو كامافينغا، الويلزي غاريث بيل، داني كارفاخال وناتشــو 
فرنانديس. وفيما ســيكون ريــال، حامل اللقب ١٣ مرة 

(رقما قياســيا)، حذرا من شــيريف تيراسبول الذي 
فجر مفاجأة صغيرة بالفوز على شاختار دانيتسك 
األوكراني، يأمل إنتر تعويض ســقوطه ســريعا 

عندما يحل على شاختار.
وتبرز مواجهة ميالن مع أتلتيكو مدريد، حيث 
يحــاول األول تعويض خســارته االفتتاحية مع 
ليڤربول (٢-٣)، فيما ينوي األخير حتقيق فوزه 
الثاني عندما يحــل على بورتو البرتغالي العائد 

بدوره بتعادل سلبي من أرض أتلتيكو. 
وخالفا ملواسمه األخيرة، يعيش ميالن، بطل أوروبا 

سبع مرات، موسما رائعا في الدوري احمللي، إذ يحتل 
املركز الثاني دون خسارة (٥ انتصارات وتعادل) بفارق 

نقطتني عن نابولي صاحب العالمة الكاملة. أما أتلتيكو، 
فتعرض خلسارة صادمة في الدوري احمللي أمام أالفيس 

متذيل الترتيب ليتراجع إلى املركز الرابع.
وفي املباراة الثانيــة، يعيش ليڤربول بداية مميزة في 
«البرميييرليغ» كونه الوحيد الذي لم يخسر بعد ويتصدر 

الترتيب، في ظل التألق الكبير لنجمه 
املصــري محمد صالح صاحب ٥ 

أهداف حتى اآلن. وفي املجموعة 
الثالثــة، يأمــل كل من أياكس 
أمستردام وبوروسيا دورمتوند 
الثانــي، عندما  حتقيق فوزه 

يستقبل األول بشيكتاش والثاني 
سبورتينغ البرتغالي.

السيتي وباريس.. حرب جنوم في «األبطال»
«امللكي» لإلطاحة بضيفه «الغامض».. وليڤربول في ضيافة بورتو.. وميالن وأتلتيكو قمة منتظرة

املغرب يوّدع «مونديال الصاالت»

وضعت البرازيل، حاملة اللقب ٥ مرات، حدا ملشوار املغرب 
الالفــت في بطولة العالم لكرة الصــاالت، بإقصائها من الدور 
ربع النهائي بهدف وحيد في ليتوانيا. وسجل القائد رودريغيو 
هدف املباراة في الدقيقة ١١. وكان املغرب بلغ ربع النهائي للمرة 
األولى في تاريخه بعد فوزه على ڤنزويال ٣-٢ في دور الـ ١٦، 
علما انه شارك للمرة الثالثة بعد ٢٠١٢ و٢٠١٦ عندما خرج خالي 
الوفــاض بـ ٣ هزائم في كل منها. حل بطل أفريقيا وصيفا في 
مجموعته في الدور األول بفوز على جزر سليمان ٦-٠ وتعادلني 
مع تايلند (١-١) والبرتغال (٣-٣). وواجه املغرب أفضل منتخب 
في تاريخ املونديال، بعد تتويج البرازيل في أول ٣ نسخ أعوام 

١٩٨٩ و١٩٩٢ و١٩٩٦ باإلضافة إلى ٢٠٠٨ و٢٠١٢.
وبات املغرب ثاني منتخب عربي وأفريقي يبلغ ربع نهائي 
املسابقة العاملية بعد مصر في النسخة األخيرة، علما أن الفراعنة 

ودعوا هذه النسخة من الدور األول.
وفي إعادة لنهائي العــام املاضي، أقصت األرجنتني حاملة 
اللقب روسيا، لكن هذه املرة بركالت الترجيح ٥-٤ بعد تعادلهما 
١-١، لتفرض موقعة نارية مع جارتها البرازيل في نصف النهائي.

ال تغيير في صدارة التنس

ارتقت الپولندية إيغا شفيونتيك إلى املركز الرابع في تصنيف 
رابطة احملترفات للتنس، في أفضل ترتيب لها خالل مسيرتها 
اليافعة. وبلغت شفيونتيك (٢٠ عاما)، حاملة لقب بطولة روالن 
غاروس الفرنسية العام املاضي، نصف نهائي دورة أوسترافا 

التشيكية األسبوع املاضي.
لم تبرز هذه السنة في البطوالت األربع الكبرى، لكنها أحرزت 

لقب دورتني احداهما في روما خالل فصل الربيع.
وارتقت اليونانية ماريا ساكاري، الفائزة على شفيونتيك في 
نصف نهائي أوسترافا قبل سقوطها في النهائي، مركزين إضافيني 

لتصبح عاشرة، وهو أفضل تصنيف لالعبة البالغة ٢٦ عاما.
في املقابل، تراجعت األوكرانية إيلينا ســفيتولينا مركزين 
وأصبحت سادسة في ترتيب حافظت على صدارته األسترالية 
آشلي بارتي أمام البيالروسية أرينا سابالينكا والتشيكية كارولينا 
بليشكوڤا. وارتقت أيضا التونســية أُنس جابر درجة واحدة 
وأصبحت في املركز السادس عشــر في أفضل تصنيف في 
مسيرتها. وبقيت العمالقة األميركية سيرينا وليامز التي بلغت 
األربعني، في املركز األربعني. ولدى الرجال، لم يحصل أي تغيير 
لدى العشرة األوائل، فيما أصبح الپولندي هوبرت هوركاش في 

املركز الثاني عشر بعد تتويجه بدورة متز الفرنسية.
وهذه الدورة الثالثة في ٢٠٢١ يحرزها الالعب البالغ ٢٤ عاما.

وبقي الصربي نوفاك ديوكوڤتش متصدرا أمام الروســي 
دانييل مدڤيديڤ واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

راشفورد يريد العودة للتدريبات
أمل مهاجم مان يونايتد ماركوس راشفورد أن يعود إلى متارين فريقه «الشياطني 

احلمر» في أقرب وقت ممكن، عقب تعافيه من جراحة خضع لها في كتفه.
ولم تطأ قدما مهاجم منتخب «األســود الثالثة» املالعب في املوسم اجلديد بعد 

خضوعه جلراحة الشهر املاضي.
نشر ابن الـ ٢٣ عاما رسالة على «تويتر» جاء فيها «سعيد. قابلت الطبيب من أجل 
استشــارة». وتابع «كل شيء يسير على ما يرام، وسأحصل على الضوء األخضر 
لالنضمام مجددا إلى التمارين». وكان راشفورد لعب معظم فترات املوسم املاضي 

وهو يعانى من اصابة في كتفه، ليقرر اخلضوع جلراحة عقب مشاركته مع منتخب 
بالده في كأس أوروبا ٢٠٢٠ حيث وصل إلى النهائي وخسر أمام إيطاليا بركالت 

الترجيح ٢-٣ بعد التعادل ١-١ في الوقتني األصلي واإلضافي.

نابولي في القمة.. والتسيو يحسم «ديربي» العاصمة
بات نابولي على ُبعد انتصار من رقمه القياسي بتحقيقه 
الفوز السادس تواليا ما خوله استعادة الصدارة في وقت خسر 
روما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ديربي العاصمة ضمن 
منافسات املرحلة السادسة من الدوري االيطالي.
وعلى ملعب «سان باولو»، بات نابولي 
على بعد انتصار من معادلة رقمه القياسي 
الذي ســجله في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، وذلك 
بتحقيقه فوزه الســادس تواليا في مستهل 
املوسم وجاء على حساب ضيفه اجلريح كالياري 
الــذي ما زال يبحث عن فــوزه األول، بنتيجة 
٢-٠ ما ســمح له باســتعادة الصدارة بفارق 

نقطتني عن ميالن.
ويدين فريق املدرب لوتشــيانو سباليتي 
بالفوز الى النيجيري فيكتور أوســيمني الذي 
ســجل هدف املباراة األول في الدقيقة ١١، رافعا 
رصيده الى ٦ أهداف في آخر أربع مباريات، قبل 
أن يتســبب بركلة اجلزاء التي نفذها لورنتسي 
إنســينيي بعد خطــأ في املنطقــة احملرمة على 
النيجيــري من األوروغويانــي املخضرم دييغو 

غودين (٥٧).
وعلى امللعب األوملبي، خسر روما مواجهته مع 
«مضيفــه» التســيو ٢-٣ في ديربــي جمع املدربني 
اجلديدين لناديي العاصمة مورينيو مباوريتسيو.

وبعدما كان الطرف األفضل في اللقاء، ترجم التسيو 
أفضليته بهدف مبكر سجله بالرأس الصربي سيرغي 

ملينكوفيش سافيتش (١٠).
ولم مينح التسيو جاره اللدود فرصة اللتقاط أنفاسه، 
إذ أضاف ســريعا الهــدف الثاني عن طريق اإلســباني بدرو 
رودريغيز (١٩)، مســجال فــي مرمى الفريق الــذي دافع عن 
ألوانه املوســم املاضي وضد املدرب الذي لعب حتت إشرافه 

أقل من نصف موسم مع تشلسي.
وبات بدرو بحسب «أوبتا» لإلحصاءات ثالث العب فقط في 
تاريخ دربي العاصمة اإليطالية يسجل للفريقني بعد السويدي 
أرنــه سيلموســون (بــني ١٩٥٥ و١٩٦١) والصربي ألكســندر 

كولوروف (٢٠٠٧-٢٠١٠ مع التسيو و٢٠١٧-٢٠٢٠ مع روما).
لكن فريق مورينيو عاد إلى األجواء قبيل نهاية الشــوط 

األول بفضل رأسية البرازيلي رودجر إيبانيز (٤١).
إال أن التســيو عقد األمور على رجال مورينيو بتسجيل 
هدف ثالث لفيليبي أندرسون الذي أطلقها في الشباك (٦٣).

ومن ركلة جزاء انتزعها زانيولو ونفذها الفرنسي جوردان 
فيرتو (٦٩)، أعاد روما الفارق إلى هدف.

الوصيف سوسييداد

ارتقى ريال سوســييداد الى الوصافة (١٦ نقطة) بعد أن 
حقق فــوزه الثاني تواليــا واخلامس هذا املوســم بتخطيه 
عقبة إلتشــي بهدف وحيد متأخــر من توقيع الدولي ميكيل 
أويارسابال (٨١)، ضمن املرحلة السابعة من الدوري اإلسباني 
لكــرة القدم، كما حقق رايــو فايكانو انتصاره الثالث تواليا 
على حســاب ضيفه قادش ٣-١ ليتقــدم إلى املركز اخلامس 

برصيد ١٣ نقطة.
وتغلب ريال بيتيس على خيتافب بهدفني دون رد.

اخلسارة األولى ملرسيليا

مني مرســيليا بالهزمية األولى هذا املوسم واألولى على 
ملعبه منذ فبراير املاضي، وذلك على يد لنس ٢-٣ في املرحلة 

الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ودخل فريق املدرب األرجنتيني خورخي سامباولي الى 
اللقــاء على خلفية تعادل ســلبي مع أجنيــه كان الثاني له 

للموسم مقابل ٤ انتصارات ومن دون هزمية.
وعاد موناكو، ثالث املوسم املاضي الذي فشل في تخطي 
الدور الفاصل املؤهل الى دوري أبطال أوروبا، من ملعب الوافد 
اجلديد كليرمون بفوز ثان تواليا وثالث هذا املوســم بعدما 
حــول تخلفه بهدف للغيني محمد بايو الى فوز ٣-١ بفضل 
وســام بن يــدر (٢٥) واألملاني كيفن فوالند (٤٨) وســفيان 

ديوب (١+٩٠).
ورفع نادي اإلمارة رصيده الى ١١ نقطة في املركز الثامن 
بفارق األهداف أمام ليل حامل اللقب، فيما جتمد رصيد كليرمون 
عند ٩ بتلقيه هزميته الثالثة في مستهل مشواره بني الكبار.

لوريس: أرسنال سحقونا.. وأرتيتا: يوم مميز
هذا الفوز للجماهير. كانوا هنا عندما كنا 

بحاجة الى دعمهم».
فيما اعتبر احلارس الفرنســي هوغو 
لوريس قائد توتنهام «فقدنا السيطرة في 
الشوط األول. لقد سحقونا. عندما تتلقى 
ثالثــة أهداف في آخــر ثالث مباريات في 

الدوري، فال ميكنك أن تخفي املشكلة».

على أرضه أمام تشلسي األسبوع املاضي، 
لتتلقــى شــباكه ثالثة أهــداف في ثالث 
مباريات تواليا في الدوري للمرة األولى 

منذ سبتمبر ٢٠٠٣.
قال أرتيتا بعد الفوز «إنه يوم مميز. 
اليــوم هو مثال ملا نرغب فــي القيام به، 
ولكن علينا أن نكون ثابتني في املستوى. 

حســم أرســنال موقعة ديربي شمال 
لندن مواصــًال صحوته بفوزه ٣-١ على 
ضيفه وغرميه توتنهام الذي تابع نزيف 
النقاط، ضمن املرحلة السادسة من الدوري 

االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وتقدم «املدفعجية» بثالثية نظيفة 
في الشوط األول عبر إمييل سميث رو 
(١٢)، الغابوني بيار- إمييريك أوباميانغ 
(٢٧) وبوكايو ساكا (٣٤) قبل أن يقلص 
الكــوري اجلنوبي هيونغ-مني ســون 
النتيجة للضيوف (٧٩). وواصل فريق 
املدرب اإلسباني ميكيل أرتيتا صحوته، 
إذ وبعد ثالث هزائم افتتاحية في أسوأ 
بداية للفريق في «البرميييرليغ»، حقق 
ثالثة انتصارات متتالية، في سيناريو 
معاكس لتوتنهــام الذي مني بالهزمية 
الثالثة تواليا بعد مثلها انتصارات مع 

بداية املوسم.
وارتقى أرسنال الى املركز العاشر بفارق 
األهداف املسجلة عن توتنهام احلادي عشر.
وهذا السقوط الثالث تواليا لتوتنهام 
في ديربي لندن بعــد ثالثية نظيفة ضد 
كريستال باالس، وأخرى بالنتيجة ذاتها 

كرمي بنزمية، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، الفرنسي 

فجر مفاجأة صغيرة بالفوز على شاختار دانيتسك 

وتبرز مواجهة ميالن مع أتلتيكو مدريد، حيث 

)، فيما ينوي األخير حتقيق فوزه 

وخالفا ملواسمه األخيرة، يعيش ميالن، بطل أوروبا 

 انتصارات وتعادل) بفارق 
نقطتني عن نابولي صاحب العالمة الكاملة. أما أتلتيكو، 

الترتيب، في ظل التألق الكبير لنجمه 

أهداف حتى اآلن. وفي املجموعة أهداف حتى اآلن. وفي املجموعة 

أمستردام وبوروسيا دورمتوند 

يستقبل األول بشيكتاش والثاني 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

٣ ٧:٤٥beIN SPORTS Premiumأياكس – بشيكتاش
٢ ٧:٤٥beIN SPORTS Premiumشاختار – إنتر ميالن

١ ١٠beIN SPORTS Premiumباريس سان جرمان – مان سيتي
٢ ١٠beIN SPORTS English HDاليبزيغ – كلوب بروغ

٢ ١٠beIN SPORTS Xtraبوروسيا دورمتوند – سبورتنغ لشبونة
١ ١٠beIN SPORTS Xtraميالن – أتلتيكو مدريد

٣ ١٠beIN SPORTS Premiumبورتو – ليڤربول
٢ ١٠beIN SPORTS Premiumريال مدريد - شيريف

بيولي: «الروسينيري» تعلم من درس ليڤربول
قال ستيفانو بيولي مدرب ميالن إن الفريق اإليطالي تعلم 
دروسا مهمة من الهزمية أمام ليڤربول ستجعله أفضل جاهزية 
أمام ضيفه أتليتيكو مدريد. وعاد ميالن للعب في أرفع مسابقة 
لألندية في أوروبا ألول مرة في ثماني ســنوات لكنه جترع 
الهزمية ٣-٢ في آنفيلد في مباراته األولى باملجموعة الثانية.

وقال بيولي «تعلمنا أن بعض التفاصيل الصغيرة تصنع 
الفــارق في هذه املباريات. تلقينا أهدافا في آنفيلد بســبب 

االســتهتار واألخطاء الفنية. نحتاج إلــى ثقافة اللعب على 
أعلى املســتويات واللعب بطريقة مباشرة وسهلة والتحلي 
بالسرعة دون ارتكاب أخطاء ألن املنافس يستطيع أن يعاقبك 

في أي وقت».
«نتحدث عن منافس يلعب في دوري األبطال منذ سنوات 
طويلة وبلغ النهائي. أعتقد أن الدرس الذي تعلمناه أمام ليڤربول 

سيساعدنا على االستعداد جيدا أمام خصم قوي جدا».



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الثالثاء

واحد أبواللطف

غدًا الذكرى األولى لرحيل املغفور 
له بإذن اهللا  الشيخ صباح األحمد.

الكويت تستذكر بكل الوفاء 
ذكرى رحيل أمير اإلنسانية.

    رحمك اهللا وجزاك اهللا عنا
       خير اجلزاء، وعزاؤنا بوجود 

سمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ملتابعة املسيرة.

   اهللا يغمد روحك اجلنة.

٤:٢٠الفجر
٥:٤٠الشروق

١١:٣٩الظهر
٣:٠٤العصر

٥:٣٩املغرب
٦:٥٥العشاء

أعلى مد: ٠٢:٤٩ ص ـ ٠٥:٢٩ م
أدنى جزر: ١٠:١٩ ص ـ ١٠:٠٨ م

العظمى:  ٣٩          الصغرى:  ٢٣

أبعد من الكلمات
«ما يحدث بني الواليات املتحدة والصني 

يشبه احلرب الباردة»
٭ صحيفة لوس أجنيليس تاميز 
األميركية، عن حتركات الرئيس 
األميركي جو بايدن في قارة آسيا.

«تسال مستمرة في توسيع استثماراتها 
بالصني»

٭ إيلــون ماســك، امللياردير 
األميركي، يبني مصنعاً مليارياً 

بالصني للسيارة تسال.

«كثيرًا ما أشعر بأنني زائف وال أستحق 
النجاح الذي حققته»

٭ ديف باتل، املمثل البريطاني، 
يصف شــعوره مبا يســميه: 

متالزمة الزيف.

«الغرغــرة بالبيتادين ال تعالج كوفيد،
 بل تؤذي الكلى»

٭ د.كاســندرا بيير، ترد على 
ابتكرها رافضو  أحدث موضة 

اللقاح لعالج كوفيد.

البقاء هللا

زهرة عبداهللا مشعل العبداهللا، أرملة أحمد بندر السلمان: ٦٩ عاما 
ـ ت: ٩٧٦٧٦٣٤٦ ـ ٦٠٠٧٠٠٢٠ ـ ٩٩٠٩٢٥٩٩ ـ شيعت.

بنه ســعد اخلتالن، أرملة سالم محمد شرار اخلتالن: ٨٥ عاما ـ 
ت: ٩٤٩٨٧٤٧٧ ـ ٩٩٠٦٨٤٦٨ ـ شيعت.

مبارك ضيدان ناصر املشاري املطيري: ٣٦ عاما ـ ت: ٦٩٦٩٠٣٠٥ ـ 
٩٤٩٧١٧٧٠ ـ ٩٨٨١١٢٣٨ ـ شيع.

خالد بدر حجاب فالح: ٧٧ عاما ـ ت: ٩٠٠٠٠٣٥٧ ـ شيع.
فالح عبداهللا سلطان اجلدعي: ٨٥ عاماـ  ت: ٦٦٧٤١٨١٨ـ  ٩٩٠٢٢٦٥٤ 

ـ ٩٤٠٤٥٣٣٨ ـ شيع
محمد يعقوب عبداهللا أشكناني: ٢٩ عاما ـ ت: ٩٩٠٩١٤٠٦ ـ شيع.

أمل سلمان علي املجادي: ٦٠ عاما ـ ت: ٦٦٦٨٦٣١٢ ـ شيعت.
نورة جمعة فهد احلسينان: ٨٢ عاما ـ ت: ٩٠٠٢٢٤٤٢ ـ شيعت.

غنيمة ناصر صالح ناصر الشايجي، أرملة عبدالرحمن راشد الواليتي: ٨٣ 
عاماـ  ت: ٦٦٥٥٦٧٤٧ـ  ٩٩٧٣٥٦٧٨ـ  ٩٩٠٦٤٧٠٤ـ  ٩٩٦٠٩٨٠٣ 

ـ شيعت.
راشد عبدالرحمن راشد عبدالرحمن الدرباس: ٦١ عاماـ  ت: ٩٧٧٧٧٢٩٢ 

ـ شيع.
خالد أحمد عبداهللا الفهد: ٧٨ عاما ـ ت: ٦٦٣٣٣٣٩٣ ـ شيع.

مونس محسن فراج املطيري: ٧٧ عاماـ  ت: ٥٥٦٤٥٥٨٨ـ  ٥٠٦٦٢٢٦٣ 
ـ شيع.

عبداهللا أحمد حسن احلرمي: ٤٠ عاماـ  ت: ٩٧٨٨١٧٩٨ـ  ٩٦٦٦٧٣١٢ 
ـ شيع.

لولوه مساعد محمد احلديبي: ٢٦ عاما ـ ت: ٩٩٨٥٤٣٣٨ ـ شيعت.

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

«فيسبوك» تعّلق مشروع
إطالق «إنستغرام األطفال»

نيويورك ـ أ.ف.پ: أعلنت فيســبوك أمس االثنني جتميد 
العمل في مشــروعها إلطالق نســخة من تطبيقها إنستغرام 
مخصصة لألطفال دون سن الثالثة عشرة، بعد االنتقادات التي 
طالته حتى قبل إطالقه بسبب املخاوف من أثره على الصحة 
الذهنية لألطفال. وأوضح رئيس إنســتغرام آدم موســيري 
في رســالة عبر املدونة التابعة للشــبكة أن فيسبوك تعتزم 
أخــذ وقت أطول «من أجل العمل مع األهل واخلبراء وصناع 
القرار السياسيني إلظهار القيمة واحلاجة إلى هذه اخلدمة».

وأكدت الشــبكة أنها التزال مقتنعــة بالفائدة من تطوير 
نســخة مخصصة للمســتخدمني الصغار، قائلة إن «األطفال 
باتوا ميلكون هواتف في أعمار أصغر، ويكذبون بشأن عمرهم 
ويحملون تطبيقات موجهة لألشخاص في سن الثالثة عشرة 

وما فوق».

«الذعر» يفاقم أزمة الوقود في بريطانيا.. 
واحلكومة قد تستعني باجليش

لنــدن ـ أ.ف.پ: تفاقمت أزمة نقص 
الوقــود في اململكة املتحدة خالل عطلة 
نهاية األسبوع وسط «شراء بدافع الذعر» 
من سائقي السيارات القلقني لدرجة أن 
احلكومة تفكر في االســتعانة باجليش 
للقيام بعمليات التوصيل، وفق الصحافة.

ورغم دعوة احلكومة السكان إلى عدم 
الهلع، تهافتوا على محطات الوقود، فيما 
أشارت بعض الشركات إلى أنها تواجه 
صعوبات في التوصيل تؤثر على إمدادات 
املواد الغذائية في متاجر السوبرماركت، 
جراء تداعيات كوفيد وخروج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي.
فــي محطة فــي ليتون، أحــد أحياء 
شــرق لندن، اصطفت ٥٠ ســيارة بدءا 
من الســاعة ٠٦٫٣٠ االثنني فيما أمضى 
بعض املســتهلكني قســما من الليل في 

انتظار التزود بالوقود، وفقا ملصور من 
وكالة فرانس برس.

وفي كل أنحاء البالد، تضاعفت الفتات 
«ال وقــود» أو املضخات املغطاة بالفتة 
تقول «خارج اخلدمة»، مبا في ذلك نحو 
٣٠٪ من محطات بريتيش بتروليوم (بي 
بي) العمالقة التي تأثرت بهذه االزمة.

ووفق «رابطة جتار البترول» (بي آر 
إيه) نفد الوقود من نحو نصف احملطات 
البالغ عددهــا ٨٠٠٠ في اململكة املتحدة 
األحد. وتشعر احتادات العاملني في املجال 
الطبي بالقلق، على غرار «إيفري دكتور» 
التي تقول إنها تتلقى معلومات من العديد 
من أعضائها تفيد بأنهم «أمضوا عطلة 
نهاية األسبوع في محاولة العثور على 

وقود دون نتيجة».
وقد أكد وزير البيئة جورج يوستيس 

أن احلكومــة لم تخطط إلرســال جنود 
لقيادة شــاحنات التوصيل، كما تدعي 
العديد من وسائل اإلعالم، لكن اجليش 
سيســاعد في تســريع عمليات تدريب 

سائقني جدد.
وحتــت الضغــط، قــررت احلكومة 
السبت تعديل سياسة الهجرة بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي ومنح ما 
يصل إلى ١٠٥٠٠ تأشــيرة عمل موقتة، 
من أكتوبر إلى ديسمبر للتعويض عن 
النقص احلاد في عدد سائقي الشاحنات 
واملوظفــني فــي القطاعــات الرئيســية 
لالقتصاد البريطاني، مثل تربية الدواجن.

كذلك، أعفت احلكومة قطاع موزعي 
الوقود موقتا من قوانني املنافسة حتى 
يتمكنــوا من إعطاء األولوية للتســليم 

إلى املناطق األكثر حاجة إليه.

بعض الشركات قالت إن صعوبات التوصيل تؤثر على إمدادات املواد الغذائية بسبب تداعيات «كورونا» و«بريكست»

طابور من السيارات أمام محطة بنزين تيسكو غرب لندن أمس األول  (أ.ف.پ)

أقدم فسيفساء في منطقة البحر املتوسط.. تركية
أوساكلي هويوكـ  أ.ف.پ: يساهم اكتشاف حجر رصف 
يبلغ عمــره ٣٥٠٠ عام في موقع يعتقد أنه مدينة أثرية 
مفقودة في وسط تركيا ويعتبر أقدم اآلثار الفسيفسائية 
في منطقة البحر األبيض املتوســط، في تعزيز املعرفة 
باحلياة اليومية التي اليزال الغموض يكتنفها للحثيني 
في العصر البرونزي. وتتألف هذه الفسيفساء من أكثر 
من ثالثة آالف حجر بألوان طبيعية هي البيج واألحمر 
واألسود، منسقة على شكل مثلثات ومنحنيات، وقد عثر 
عليها بني آثار معبد حثي يعود إلى القرن اخلامس عشر 
قبل امليالد، أي قبل ٧٠٠ عام من أقدم فسيفساء معروفة 

في آثار اليونان القدمية.

20أمنية 11آراء

ملشاهدة الڤيديو
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