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غير مخصص للبيع

«حلحلة» رسوم الـ ٦٠.. والعالج في «اخلاص»
مرمي بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«األنباء»، 
ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد استقبل مدير 
عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد املوسى صباح أمس، 
حيــث عقد معــه اجتماعا حــول ملف وقف جتديــد إقامات 
املقيمــني ممن بلغــت اعمارهم ٦٠ عاما فما فــوق من حملة 
الشهادات الثانوية العامة فأقل. وقالت املصادر إن القرار ال 
مينع جتديد إقامة هذه الفئة امنا يشــترط دفع ٢٠٠٠ دينار 
ملن يرغــب من الكفالء في جتديد إقامــة العامل الذي يعمل 
لديــه ممــن يبلغ أكثر مــن ٦٠ عاما ويحمل شــهادة أقل من 
الثانويــة العامة. وبينت املصادر عدة أســباب وراء إصرار 
«القوى العاملة» على املضي قدما في تنفيذ القرار، منها البدء 
بتعديل التركيبة الســكانية، وحتقيق ايرادات منه للخزانة 
العامة للدولة. وكشفت املصادر عن أنه متت إحالة امللف الى 
اللجنة االقتصادية الوزارية لتقدمي توصيات عاجلة حللحلة 
الرســوم لتصبح رســوما اعتيادية أو ٥٠٠ دينار، واإلبقاء 
على شرط التأمني الصحي في مستشفيات القطاع اخلاص 
من دون شروط معينة. من جانب آخر، وتنفيذا ملا تعهد به 
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد بوضع املشاريع 
التنموية الكبرى على مسارات متسارعة ومتوازية للتنفيذ 
من دون توقف أو تعطيل وإلزام القائمني عليها بجداول زمنية 
لإلجناز، يواصل مجلس الوزراء عقد اجتماعاته األسبوعية 
االســتثنائية امليدانية في مواقع هذه املشــاريع لإلشــراف 
واملتابعــة على أرض الواقع وتقــدمي الدعم الفوري لتالفي 
أي ثغرات قد تعوق اإلسراع في اإلجناز وفق الزمن احملدد. 
هذا، ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا برئاسة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مبشروع ميناء مبارك 
الكبير اليوم، وتسبق االجتماع جولة ميدانية تفقدية على 
املرحلــة األولى منه التي مت إجنازها بالكامل وتبلغ طاقتها 
التشــغيلية ١٫٨٠٠ مليون حاوية ســنويا وقدرتها أكبر من 
ميناءي الشويخ والشعيبة، والتي تعادل تقريبا نسبة ٥٢٫٧٪. 
وأكدت مصادر موثوقة انه جار اآلن إجناز املرحلتني الثانية 
والثالثة اللتني ســينتج عنهما تضاعف الطاقة التشغيلية. 
وتنبــع أهمية مينــاء مبارك الكبير من موقعــه واإليرادات 
املالية املنتظرة وفرص العمل الكبيرة للشباب، وتبلغ السعة 
االجمالية للميناء ٢٤ مرســى ليكون بذلك محورا رئيســيا 

لتجارة الترانزيت والنقل اإلقليمي في الكويت.

إحالة امللف إلى «االقتصادية الوزارية» إليجاد حّل وسط.. ومجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً اليوم في موقع ميناء مبارك الكبير

اخليران «هايبرد أوتليت» مول.. أفضل مشروع مستقبلي
 حصد اجلائزة من منظمة 
التجزئة والترفيه العاملية 
بالعاصمة البريطانية لندن

 املشروع أول وجهة باملنطقة 
تدمج بني تسوق «األوتليت» وخيارات 
الترفيه املتعددة بأسلوب عصري الشحومي: شركة مساهمة عامة 

للصناعات وحتقيق األمن الغذائي
احملرر البرملاني

قدم نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي اقتراحا بقانون 
إلنشاء شركة مساهمة عامة باســم «الشركة الكويتية للصناعات 
الغذائية وحتقيق األمن الغذائي». وأضاف الشــحومي في اقتراحه 
أن الشــركة تهــدف إلــى تطوير قطــاع تنمية مســتدامة في مجال 
الصناعات الغذائية والزراعية واحليوانية والثروة الســمكية من 
خالل االستثمار في مشاريع األغذية واإلنتاج الزراعي واحليواني 
والســمكي وجميع الصناعات الغذائيــة محليا وخارجيا. وقال ان 
الشــركة يحق لها إنشاء أو تأســيس مصانع للصناعات الغذائية 
ومعاجلة األوضاع الطارئة في مجال الغذاء، واإلشراف على إنشاء 

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحوميوإدارة مخزون احتياطي للطوارئ من الغذاء. 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

التفاصيل ص ١١

الغامن: الشيخ صباح األحمد كان زعيمًا استثنائيًا 
وعزاؤنا بخلفه سمو األمير أحد املخلصني ملدرسته السياسية

سامح عبداحلفيظ

قــال رئيــس مجلس األمة مرزوق الغــامن، «إن مرور عام 
على رحيل املغفور له بإذن اهللا ســمو الشيخ صباح األحمد 
أميــر الكويت الراحل هو فرصة الســتذكار مآثر هذا الزعيم 
االســتثنائي واحلكيم». وقال الغامن: «يقتضي منا الوفاء أن 
نسجل بأحرف من نور مسيرته في قيادة البالد إلى بر األمان. 
وقال: «بقدر حزننا على رحيله يبقى عزاؤنا بخلفه سمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد، الذي كان عضده وســنده طوال 
ســنوات، وهو أحد املخلصني ملدرســته السياسية املتحلية 

باحلكمة والنضج وبعد النظر». 
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نواف األحمد
القـوي األمني

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

الشيخ نواف األحمد أميرًا للبالد

األمير  تلقى برقيات التهاني 
من ولي العهد  ورئيس مجلس األمة  

02وكبار الشيوخ واملسؤولني

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

10املجلس البلدي 
«األنباء» تنشر املشاريع التنموية قصيرة ومتوسطة وطويلة 

املدى التي ستنفذها «البلدية» في محافظة العاصمة

إجناز دراسة مشروع مركز 
«ثقافي ـ تعليمي ـ ترفيهي» نهاية أكتوبر

التفاصيل ص ١١
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االربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

األمير: ليوفق اهللا اجلميع ويسدد اخلطى خلدمة الوطن ورفع رايته عزيزًا وأبيًا

اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
كما اســتقبل ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
بقصر بيان سمو الشيخ ناصر 

احملمد.
إلى ذلــك، تلقــى صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد رسالة تهنئة من أخيه 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد مبناسبة مرور عام على 
تولي صاحب الســمو األمير 

مقاليد احلكم هذا نصها:
 صاحــب الســمو األميــر 

الشيخ نواف األحمد
 يســرني أن أرفــع ملقــام 
ســموكم الكرمي أســمى آيات 
التهاني والتبريكات مقرونة 
بخالص األمنيات مبناســبة 
مرور عام على تولي سموكم 
(حفظكم اهللا ورعاكم) ســدة 

احلكم في وطننا الغالي.
وإذ أهنئ سموكم حفظكم 
اهللا ورعاكــم بهذه املناســبة 
الغالية علينــا جميعا فإنني 
أدعــو اهللا جــل في عــاله أن 
يحيطكــم بحفظــه ورعايته 
ويدميكم فخرا وذخرا لشعبكم 
الوفي وأنتم ترفلون بأثواب 
الصحة والعافية، كما أسأله 
ســبحانه وتعالى أن يوفقكم 
ويســدد علــى دروب اخليــر 
خطاكم ليتحقــق في عهدكم 
امليمون التقــدم والرخاء وما 
تتطلعــون إليه ســموكم من 
رفع شــأن وطننا العزيز في 
كافــة املجاالت ليهنــأ أبناؤه 
األوفيــاء باملزيــد مــن رغــد 
العيــش والرفاهيــة في ظل 

قيادة سموكم احلكيمة.
هذا وقد بعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برسالة شكر جوابية إلى أخيه 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ضمنها ســموه بالغ 
شــكره وتقديره على ما عبر 
عنه سموه من فيض املشاعر 
األخويــة الطيبة ومن صادق 
الدعاء بهذه املناســبة سائال 
سموه املولى تعالى أن يحفظ 
الوطن الغالي ويدمي عليه نعمة 
األمن واألمان والرخاء ويوفق 
اجلميع ويسدد اخلطى خلدمته 
ورفــع رايته عزيزا وأبيا بني 
األوطان وأن يحقق له كل ما 
ينشده من تقدم ورقي وازدهار 
وأن يدمي على سموه موفور 

الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
رسالة تهنئة من مرزوق الغامن 
رئيس مجلس األمة مبناسبة 
الذكرى األولى لتولي ســموه 

مقاليد احلكم هذا نصها:
الســمو األميــر  صاحــب 

الشيخ نواف األحمد
حتيــة إجــالل وتقديــر 

لسموكم وبعد...
الفرحــة  أضــاءت  لقــد 
والسعادة على محيا الشعب 
ومــألت  الوفــي  الكويتــي 
قلبه أسمى مشــاعر التهاني 

قادة وقوات أن يرفع إلى مقام 
ســموكم الكرمي أســمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
ذكرى تولي ســموكم مســند 
اإلمارة، حيــث حلت مبقاليد 
حكــم البالد بــركات قيادتكم 
الرشيدة مبا بذلتموه من جهود 
مباركة مخلصة وما حققتموه 
من إجنازات مشهودة أدامكم 
اهللا ربانــا لســفينة وطننــا 
العزيــز وقائــدا ملواطنيكــم 

احملبني.
داعني املولى جلت قدرته أن 
ميتعكم بوافر الصحة والعافية 
ويكلل جهودكم الطيبة دائما 

بالتوفيق والفالح.
هــذا وقــد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد برسالة شكر جوابية 
إلى أخيه ســمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه 
ســموه ومنتســبو احلــرس 
الوطني قادة وقوات من مشاعر 
أخويــة طيبة ودعــاء صادق 
بهذه املناســبة، سائال سموه 
املولى تعالى أن يحفظ الوطن 
العزيــز وأن يدمي عليه نعمة 
األمن واألمان والرخاء ويوفق 
اجلميع خلدمته ورفعة شأنه 
وحتقيق املزيد مما يتطلع إليه 
من تقــدم وازدهار وأن ينعم 
علــى ســموه بوافــر الصحة 

والعافية.
وتلقــى صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
رســالة تهنئة من أخيه سمو 
الشيخ ناصر احملمد مبناسبة 
مرور عام على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم هذا 
نصها: صاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد
أرفــع ملقــام  يســرني أن 
سموكم، حفظكم اهللا ورعاكم، 
أســمى آيات التهاني وأطيب 
التمنيات مبناسبة مرور عام 
علــى تولي ســموكم مســند 
اإلمــارة، كمــا يطيــب لي أن 
أنتهــز هــذه املناســبة ألثمن 
بخالــص التقديــر جهودكــم 
املخلصة التي تبذلونها لدعم 
مسيرة النهضة والبناء بوطننا 
احلبيب، مؤكدا بالغ اعتزازي 
مبســيرة ســموكم املشــرفة 
احلافلة بالبذل والعطاء خلدمة 
أبناء بلدنا الكرام، مشيدا مبا 
حتقق من إجنــازات وتطور 
في مختلــف مجاالت التنمية 
والبنــاء، داعيا اهللا عز وجل 
أن يوفقكم ويسدد على دروب 
اخلير خطاكم ملا فيه حتقيق 
آمال وطموحات أبناء الكويت 

األوفياء.
خالص حتياتي وتقديري 
مقرونــا باملــودة واإلخالص 
والطاعــة والــوالء وأصــدق 
الدعوات أن يحفظكم اهللا قائدا 
حكيما للكويــت وعزا ألهلها 
وأن يدمي علــى بلدنا العزيز 
أمنه واستقراره ورخاءه في 
ظل القيادة الرشيدة والرعاية 
الكرمية لسموكم، حفظكم اهللا 

ورعاكم.

من طيب املشــاعر وصادق 
الدعاء بهذه املناسبة، سائال 
أن  املولــى تعالــى  ســموه 
يحفظ الوطن العزيز ويدمي 
عليــه نعمة األمــن واألمان 
والرخــاء ويكلل كل اجلهود 
بالتوفيق والسداد لتحقيق 
املزيد من اإلجنازات التنموية 
املنشودة التي ترتقي مبساره 
احلضاري وتصبو مبكانته 
املرموقة في العلياء وأن يدمي 
على اجلميع موفور الصحة 

والعافية.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقيــة تهنئــة من الشــيخ 
محمد العبداهللا وزير شؤون 
الديوان األميري، أعرب فيها 
باسمه وباسم جميع العاملني 
في الديوان األميري عن أسمى 
آيــات التهانــي والتبريكات 
مبناســبة الذكــرى األولــى 
لتولي سموه مقاليد احلكم، 
مبتهال إلى املولى تعالى أن 
يحفظ ســموه ذخرا للوطن 
واملواطنني ويدمي على سموه 
وافر الصحة ومتام العافية 
ملواصلة قيادة مسيرة اخلير 

والنماء في الوطن العزيز.
وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقيتــي تهنئة من الشــيخ 
حمد جابر العلي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ومــن الفريــق أول متقاعــد 
الشــيخ أحمد النواف نائب 
رئيس احلرس الوطني، أعربا 
فيهما عــن خالص تهانيهما 
مبناســبة الذكــرى األولــى 
لتولي سموه مقاليد احلكم، 
سائلني املولى تعالى أن يدمي 
على ســموه موفور الصحة 
ومتام العافية ويحفظ سموه 
ذخرا للوطن العزيز لقيادة 
مســيرة اخليــر والنماء في 

الوطن الغالي.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيتــي شــكر جوابيتني 
ضمنهمــا ســموه خالــص 
شكره على ما عبرا عنه من 
طيب املشــاعر ومن صادق 
الدعاء بهذه املناسبة، سائال 
سموه املولى تعالى أن يوفق 
اجلميع ويسدد اخلطى لكل 
ما فيــه خير وخدمة الوطن 
الغالي ورفعة شأنه وحتقيق 
كل ما ينشده من منو ورقي 
وازدهــار وأن يــدمي عليهما 

موفور الصحة والعافية.
وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقيــة تهنئــة من الشــيخ 
رئيــس  الفيصــل  مبــارك 
الديوان األميري، أعرب فيها 
عن خالــص تهانيه وأطيب 
متنياتــه مبناســبة الذكرى 
األولى لتولي سموه مقاليد 
احلكم، سائال املولى عز وجل 
أن يحفظ سموه، ويدمي عليه 
وافر الصحة ومتام العافية 
ملواصلة قيادة مسيرة اخلير 

والنماء في الوطن العزيز.

هــذا، وقــد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد رســالة شكر جوابية 
إلى أخيه سمو الشيخ ناصر 
احملمد ضمنها سموه خالص 
شــكره وتقديره على ما عبر 
عنه سموه من مشاعر طيبة 
ودعاء صادق بهذه املناسبة، 
سائال سموه، حفظه اهللا املولى 
تعالى، أن يسدد اخلطى لكل ما 
فيه خير وخدمة الوطن العزيز 
ورفع رايته وحتقيق املزيد مما 
يرجوه وينشده من رقي ومنو 
وازدهار وأن يدمي على سموه 

موفور الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
رسالة تهنئة من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد مبناسبة الذكرى األولى 
لتولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم هذا نصها:
يشرفني أن أرفع إلى مقام 
ســموكم وإخوانــي الــوزراء 
وأطيــب  التهانــي  خالــص 
التبريكات مبناســبة الذكرى 
األولى لتوليكم مسند اإلمارة 

ومقاليد احلكم في البالد.
لنــا فــي هــذه  ويطيــب 
املناسبة الغالية على قلوبنا 
وأبناء الكويت األوفياء ونحن 
نســتقبل عامــا جديــدا فــي 
مســيرة اخلير والعطاء التي 
نتفيأ ظاللها أن ندعو املولى 
ســبحانه وتعالــى أن يكون 
النجــاح حليفكــم والتوفيق 
رفيقكــم، معربني لســموكم، 
رعاكم اهللا، عــن بالغ الفخر 
وعظيــم االعتــزاز بقيادتكم 
الرشيدة وتوجيهاتكم السامية 
التــي باتت نبراســا للكويت 
ومنارة آلمالها ونهضتها بفضل 
الثاقبة ومســاعيكم  رؤيتكم 
احلثيثــة نحــو آفاق أوســع 
الوطــن وازدهــاره،  لتقــدم 
مجدديــن لســموكم، حفظكم 
اهللا ورعاكم، العهد على الوفاء 
ومواصلة العطاء وبذل الغالي 
والنفيس من أجل اســتكمال 
مســيرة النهضة والبناء لكل 
ما يطمح إليه الوطن ويحقق 
تطلعات أبنائه األبرار من رقي 

ورخاء.
خالص حتياتنا، سائلني 
أن يحيطكــم  اهللا تعالــى 
بحفظه ورعايته وأن يبارك 
احلافلــة  مســيرتكم  فــي 
باإلجنازات وأن يسبغ على 
سموكم، حفظكم اهللا نعمه 
ظاهرة وباطنــة ويطيل في 
عمركــم ويلبســكم ثيــاب 
الصحــة والعافية وأن يدمي 
علــى بالدنــا احلبيبة نعمة 
األمن والطمأنينة والسالم في 
ظل قيادة سموكم احلكيمة، 

حفظكم اهللا ورعاكم.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد رسالة شكر جوابية 
إلــى ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه 
ســموه وإخوانــه الــوزراء 

صاحب السمو تلقى برقيات تهنئة من ولي العهد ورئيس مجلس األمة وسالم العلي وناصر احملمد وكبار الشيوخ 

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

واملبــاركات ملقامكــم رعاكــم 
اهللا بحلول املناسبة العطرة 
بالذكرى املباركة األولى لتولي 
مقامكم السامي مقاليد احلكم 
في وطننا الغالي الكويت هذه 
الذكرى التي يكن لها شعبكم 
الكرمي كل وفاء ومحبة واعتزاز 
ملــا حازته من مكانة ســامية 

في قلوبهم.
صاحب السمو إن أبناءكم 
مــن الشــعب الكويتي الوفي 
ليرنون بحكمكم الرشيد إلى 
قمــم املجد والعز ويتطلعون 
إلــى اعتالء آفــاق النجاحات 
واإلجنــازات بخطوات واثقة 
علــى مختلــف املســتويات 
يســتمدونه  ملــا  واألنحــاء 
الســامية  مــن توجيهاتكــم 
وحرصكــم املتواصــل علــى 
أن يبذلــوا الغالــي والنفيس 
لوطننا احلبيب الكويت كما أن 
مقامكم الكرمي اليزال يستحثنا 
جميعا على العطاء واإلخالص 
لكويت تشــرق بآمال محققة 
وتطلعــات نيرة تعيش فيها 
األجيال الالحقة وتنعم بفيئها 
وخيراتها تسري في عروقهم 
محبتها والوالء لها والتضحية 

من أجل رفعتها وازدهارها.
وإننــي في هذه املناســبة 
الفخــر  العزيــزة ليعلونــي 
والفــرح معربا عمــا يختلج 
في قلبي وحالي حال إخواني 
أعضاء مجلس األمة وأبنائكم 
من الشــعب الكويتي مبتهال 
إلــى املولى العلــي القدير أن 
يحفظ مقامكم السامي للخير 
والفضــل والعطــاء لوطننــا 
العزيــز الكويــت وللشــعب 
الكويتي الوفي وصمام أمنه 
وأمانه واستقراره وأن ميتع 
سموكم بالعمر املديد والعيش 
الرغيد وأنتــم بتمام الصحة 

وموفور العافية.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برســالة شــكر جوابيــة إلى 
مرزوق الغامن رئيس مجلس 
األمة ضمنها ســموه خالص 
شكره وتقديره على ما عبر عنه 
وإخوانه أعضاء مجلس األمة 
من مشــاعر طيبة ومن دعاء 
صادق بهذه املناســبة سائال 
سموه املولى تعالى أن يحفظ 
الوطــن العزيز ويــدمي عليه 
نعمــة األمن واألمان والرخاء 
ويوفق اجلميع خلدمته ورفعة 
شأنه بني األمم واألوطان وأن 
يكلــل جهــود أبنائــه الكرام 
بالتوفيق والســداد لالرتقاء 
مبسيرته التنموية الطموحة 
وحتقيــق أهدافها املنشــودة 
ومبا يعزز من نهضته املباركة 
وازدهاره ويدمي على اجلميع 

وافر الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
رســالة تهنئة من أخيه سمو 
الشــيخ ســالم العلي رئيس 
الوطني مبناســبة  احلــرس 
الذكرى األولى لتولي صاحب 
الســمو األمير مقاليد احلكم 

هذا نصها:
يطيــب للحــرس الوطني 

يا سمو الشيخ نواف الصباح
يا أمير اخلير والرمز السديد

يا حبيب الدار يا وجه الفالح
يالنصوح ويالسموح ويالعضيد

من صغر سنك تقلّدت الوشاح
وارتقيت املجد من جد وجديد

من صغر سنك كفاٍح في كفاح
حامٍل فــي كّفك املجد التليد

من صغر سنك على درب السماح
ناصٍح باخلير والراي الرشيد

للنجاح من زماٍن فات تبذل 
وفي حولي لك يابوفيصل رصيد

بصمتك بانت كما ضي الصباح
وكل «محافظ» من سناها يستفيد

وبالوزارة منهجك منهج صالح
وكل وزارة نلْتها نالت مزيد

جهدك الطيّب بقى واثمر وفاح
وانكتب في لوحة الصيت احلميد

واعتال جنمك صدر شعبك والح
ورحبوا في حكمك، بقلٍب سعيد

والقلوب الطيّبة تنبض سماح
وترجتي في حكمك النهج الرشيد

لك يا بوفيصل محبّة وارتياح
لك قبول وحب كل يوٍم يزيد

اســمكم ال حل يتبعه املداح
ال انذكر نواف كل سامع يشيد

التواضع والتديّن والصالح
خلّدك بالروح يا الشيخ الفريد

وطبعك الباسم وكلمات املزاح
مرهٍم للقلب واجلرح الوقيد

وانت من خيرة رجاالت الصباح
طيّب، ولّني، وعالعايل شديد

امسح الفاسد يبو فيصل مساح
واقطع عروق الفساد من الوريد

والشعب واقف معك وقفة كفاح
يسندك يا شيخ في كل ما تريد

نرجي اهللا يجعل العتمة صباح
وياهبك من فضله العمر املديد

وتنبي الديرة.. وتنهض للنجاح
ومن ميينك مشعل احلزم العضيد

وللعال، والعز، وادروب الفالح
بإيد إيدن  يكتمل مشواركم 

وكلنا جلل الوطن درع وسالح
مْعكم انعّمر ونغرس كل مفيد

وما نصّد وما نحّسب للرماح
وعن دروب العّز حنّا ما نحيد

نكتسّح كل شر، كل ُمر، اكتساح
نطوي الصعبات وانفّل احلديد

الرياح ما تفّرقنا عواصيف 
كلّنــا يــدٍّ اليا حــل الوعيد

ويوم غدر اجلار.. يوم االجتياح
كلنّــا صرنا على قلٍب وحيد

ودّون التاريخ في سجله وصاح
العتيد الفخر والعز للشعب 

شعبنا ضّحى وال هاب اجلراح
وانغرس في قلبه احلب األكيد

بدوها مْع حْضرها رمز الكفاح
كلّهم قّدم جلل داره شــهيد

ويا عسى دوٍم وطنّا في رباح
ويا عسى كيد العدا عنّا بعيد

ولك يبو فيصل حتية.. والسماح
كان أنا زليت في نظم القصيد

أنت من خيرة 
رجاالت الصباح

شعر: هاني عبدالرزاق النبهان
 @HaniAlnbhan

العوفان: تعزيز التواصل مع مختلف 
شرائح املجتمع ودعم الوحدة الوطنية

الشايع: األمير استكمل مسيرة أسالفه 
لتتبوأ الكويت مكانتها إقليميًا وعامليًا

رفــع الوكيل املســاعد 
بالديــوان االميــري مدير 
عام مكتب تكرمي الشهداء 
ورعايــة أســرهم صــالح 
العوفان إلى مقام صاحب 
السمو االمير الشيخ نواف 
األحمد أسمى آيات التهنئة 
والتبريكات مبناسبة ذكرى 
تولي سموه مقاليد احلكم 
التــي متثــل عيــدا وطنيا 

كويتيا.
وأوضــح العوفــان ان 
سموه أولى اهتماما كبيرا 

بتعزيز التواصل مع مختلف شرائح املجتمع 
ودعــم الوحدة الوطنيــة، اميانا بأن قوة 
الكويت في متاســك نســيجها االجتماعي 
وان الثــروة احلقيقية في تنمية املجتمع 
وتسليحه بالعلم واملعرفة أساس التنمية، 
داعني املولى سبحانه أن يحفظكم ويرعاكم 
وأن يسدد على طريق اخلير والفالح خطاكم 
وأن تكأل بالتوفيق جهودكم من أجل أن تظل 
الكويت دائما في عز ورخاء وأمن وسخاء.

وقال العوفان في تهنئته: بهذه املناسبة 
العزيزة علــى قلوبنا ونيابة عن اخواني 
أعضاء مجلس األمناء وابنائكم ابناء وأسر 
شهداء الكويت املخلصني وموظفي مكتب 
الشهيد، نتقدم بأحر مشاعر املباركة وأسمى 

التهانــي مقرونــة بأطيب 
التمنيات وذلك مبناســبة 
ذكرى توليكم زمام احلكم 

في وطننا أميرا وقائدا.
وتابع الوكيل املســاعد 
بالديوان االميري: نســأل 
اهللا العلي القدير ان يحفظ 
الكويت وشعبها وأن ميكن 
لها سبل االزدهار والنماء 
حتــت ظل قيادة ســموكم 
وســمو ولي العهد االمني، 
حفظكم اهللا ورعاكم، وأن 
ميتع سموكم بالعمر املديد 
والعيش الرغيد ومبوفور الصحة ودوام 
العافية لتكملوا مســيرة البناء والنهضة 
لوطننــا املعطاء التي بدأها حكام الكويت 
من األســرة احلاكمة الكرمية وان يتحقق 
في عهد سموكم كل ما يتطلع إليه الشعب 
الكويتــي من آمال وتطلعــات بإجنازاتكم 
املشــهودة وتاريخكــم الزاخــر بالعطــاء 
والتفانــي والتضحيــة من أجــل الكويت 
وأهلها، ســائال اهللا تعالى لكــم التوفيق 
والسداد ملا فيه اخلير للوطن واملواطنني 
واالرتقــاء بكل جوانب احلياة في كويتنا 
الغالية وحتقيق نقالت حضارية وتنموية 
شاملة نحيا في ظاللها بنعمة األمن واألمان 

والطمأنينة.

قال رئيس مجلس إدارة 
جمعية الصفا اخليرية محمد 
الشــايع ان الكويــت بدأت 
مرحلة تاريخية في مسيرة 
البناء في ظل قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد الذي استكمل مسيرة 
أسالفه الكرام، لتتبوأ بذلك 
الكويــت مكانتها وريادتها 
على الصعيديــن اإلقليمي 

والعاملي.
وأضــاف الشــايع لقــد 
تكللــت جهــود املصاحلــة 

اخلليجيــة التي بدأها ســمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد تغمده اهللا بواســع 
رحمته، واســتكملها صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد لتسفر عن توقيع اتفاق 
العــال في اخلامس من ينايــر املاضي على 
هامش القمة اخلليجية، ليتحقق بذلك حلم 
الكويت، وتنجح هذه املساعي الطيبة املباركة.
وقال انه كانت لتوجيهات ســموه األثر 
البالغ فــي جتاوز الكويت اآلثــار الناجمة 
عن انتشار ڤيروس كورونا املستجد، التي 
عصفت بدول العالم أجمع، ليســير بخطى 
واثقة بهذه البلــدة الطيبة نحو بر األمان، 

موجها جميع اجلهات املعنية 
إلى بــذل كل اجلهود للحد 
من تداعيات هذه اجلائحة 
على البالد، واحلرص على 
املواطنني واملقيمني  سالمة 
واملنظومــة الصحيــة في 

البالد.
وأكد الشايع أن صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ليــس إال امتــدادا 
ألســالفه السابقني، كما أنه 
يتمتــع مبكانة مرموقة في 
قلوب املواطنني الكويتيني، 
وذلــك بفضــل تواضعــه وحكمتــه ونيته 
الصادقة التي اشتهر بها طوال سنني حياته، 
وأهــل الكويت عرفوا عن ســموه تواضعه 

اجلم وقربه من اهللا.
وختــم تصريحه بقولــه: إننا على ثقة 
في حكمة سموه وقدرته على قيادة سفينة 
الكويت مع تضافر كل اجلهود وتالحم الشعب 
مع قيادته السياسية، وندعو اهللا عز وجل أن 
يوفق أميرنا، وأن يسدد مساعيه، ليستكمل 
مســيرة العطاء التي ستظل باقية في هذه 
البلدة الطيبــة تتوارثها األجيال جيال بعد 

جيل.

صالح العوفان

محمد الشايع

«الكهرباء» تعيد تشغيل محطة تعبئة مياه «اجلليب» بعد سنوات من توقفها

جنوب غرب عبداهللا املبارك 
وبعــض املناطــق املجاورة 
ملنطقة اجلليب، كما ستسهم 
بتخفيف الضغط عن محطتي 

الصليبية وخيطان.
وأوضح ان تشغيل احملطة 
سيسهل على عمالء الوزارة 
الذين يقطنــون في مناطق 

عمالئنا مبختلف شرائحهم.
وأشار الرشيدي إلى حالة 
التطوير الدائم التي تشهدها 
إدارة تعبئــة امليــاه بفضل 
جهود القائمني عليها، حيث 
تنسق اإلدارة حاليا مع إدارة 
املركز اآللي لتدشــني أنظمة 
وتطبيقات جديــدة ملتابعة 
مبيعات املياه والتسهيل في 
آن واحد على عمالء الوزارة 
فــي شــراء املياه مــن خالل 
التطبيقات التي تسعى إدارة 
املركز اآللي إلنشائها، متهيدا 

لتحميلها على الهواتف.
مــن جانبه، أشــار مدير 
إدارة احملطة فالح السبيعي 
إلى اجلهود التي بذلت إلعادة 
تشــغيل احملطــة فــي زمن 
قياسي خلدمة أهالي املناطق 
اجلديدة القريبة من منطقة 
جليــب الشــيوخ، الفتا إلى 

قريبة من احملطة احلصول 
على امليــاه العذبة في وقت 
أسرع، كما أنها ستكون أحد 
الروافد التي تســهم بتوفير 
األمن املائي حال حدوث أي 
خلل طارئ في شــبكة املياه 
العذبة، بحيث تكون محطاتنا 
جاهــزة لتلبيــة احتياجات 

وجود خطة إلزالة محطتي 
املنقــف ومشــرف وإعــادة 
بنائهما من خالل مناقصتني 

مازالتا قيد الطرح.
وأوضح السبيعي ان محطة 
مشــرف ســيتم ترحيلها من 
موقعها احلالي إلى موقع بديل، 
بعيدا عن منطقة السفارات، 
كمــا أن إعــادة بنــاء محطة 
جديــدة في املنقف بعيدا عن 
املوقع احلالي كبشرى لألهالي 
الذين كانوا يشتكون كثيرا من 
االزدحام الذي كانت تســببه 
هذه احملطة في املنطقة، مشيرا 
إلى ان الــوزارة بصدد طرح 
مناقصة إلنشاء محطة تعبئة 
مياه عذبة في املطالع، مبينا 
أنه جــار حاليا بنــاء محطة 
مؤقتة فــي املطالع بالتعاون 
مع املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية خلدمة أهالي املنطقة.

أحمد الرشيدي يدشن احملطة بعد سنوات من توقفها

دارين العلي

بعد توقفها لعدة سنوات 
نتيجــة األعمال اإلنشــائية 
اخلاصــة مبشــاريع املطار 
وطريــق الدائري الســادس 
أعادت وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة أمس العمل 
مبحطة تعبئــة مياه جليب 
الشــيوخ والتي تخدم عددا 

كبيرا من املناطق.
وقد دشــن عمــل احملطة 
الوكيل املساعد لقطاع خدمات 
العمالء أحمد الرشيدي الذي 
أكد انه متت إعادة تشــغيل 
احملطة بعــد توقفهــا لعدة 
ســنوات بســبب األعمــال 
التحتية  اإلنشائية والبنية 
اخلاصــة مبشــاريع وزارة 
األشــغال العامــة، موضحا 
ان احملطــة تخــدم منطقــة 
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وزير الصحة: تطعيم الفئة العمرية من ٥ إلى ١٢ عامًا.. قريبًا 

حنان عبداملعبود

أكد وزير الصحة الشــيخ د.باســل 
الصباح استعداد الوزارة للعام الدارسي 
بالتعاون مــع وزارة التربية منذ أكثر 
من ٦ أشهر، الفتا إلى ان العام الدارسي 
في القطاع اخلاص قد بدأ، وأن القطاع 

احلكومي سيبدأ االحد املقبل.
وقــال الوزير في تصريــح له على 
هامــش افتتــاح مركز املرحــوم مبارك 
عبدالعزيز احلساوي الصحي التخصصي 
فــي منطقــة حطــني، «هنــاك كثير من 
االجتماعــات التنســيقية القائمــة بني 
وزارتي الصحة والتربية بشكل اسبوعي 
على مدى اكثر من ٦ اشهر لوضع اخلطط 
واآلليات املناسبة، كذلك هناك فرق عمل 
في املناطق التعليمية بالتعاون مع وزارة 
الصحة كما مت تخصيص ٦ مراكز لعمل 
فحص الـ PCR لكل محافظة وللتعامل 
مع أي طــارئ داخل املــدارس وللقيام 
بعمليات الفحص العشوائية التي ستتم 
داخل املدارس وذلك بالتعاون بني الصحة 

املدرسية والصحة العامة.
وفيمــا يختــص باالجــراءات التي 
ســتطبق فــي حالة ظهــور اصابة بني 
الطلبة، أوضح الوزير ان هناك بوتوكوال 
وضع حال ظهور حاالت ايجابية سواء 
فيما يتعلق بإغالق فصل او فصلني او 
املدرسة، كما تتضمن هذه اآلليات عمل 
الفحوصات وهذه اآلليات مت تعميمها، 
وهناك جلان تتابع ذلك من قبل وزارتي 
الصحة والتربية. وبالنســبة للجرعة 
التنشيطية الثالثة، قال الوزير: لقد بدأت 
هذا االســبوع وستستمر لنهاية حملة 
التطعيم والتي ستستمر للعام القادم.

وحول تطعيم الفئة العمرية من ٥ 
إلى ١٢ عاما، أكد الوزير ان الوزارة تنتظر 

اعتماد اللقاح، وبحسب املعلومات فقد 
مت التقــدمي عليه وذلك لتطعيم الفئات 
االقل من ١٢ سنة، ومن املتوقع في القريب 
العاجــل االعتمــاد والبدء فــي تطعيم 
هــذه الفئة، مؤكدا انــه مت وضع خطة 
بهذا الشأن. وعن اســتعدادات الوزارة 
لتقدمي تطعيم االنفلونزا املوسمية، بني 
ان الطعوم بدأت في الوصول والفئات 
املستهدفة في الفترة احلالية هي الفئات 
التي تتلقى اجلرعة التنشيطية والتي 
بإمكانها حاليا تلقي تطعيم االنفلونزا 
املوسمية بجانب اجلرعة التنشيطية، 
مؤكــدا ان الكميــات من هــذه الطعوم 
متوافرة وتغطي كل الفئات املستهدفة.
وفيمــا يختــص مبركــز مبــارك 
احلســاوي، قال الوزير: ان املركز يقع 
على مساحة تزيد على ١٥ ألف متر مربع 
وحتتوي مساحة البنيان على اكثر من 
١٠ آالف متر مربع ومواقف الكثر من ٥ 
آالف متــر مربع، ويحتوى على الكثير 
من العيادات التخصصية والعامة ويضم 
اكثر ١٣ عيادة طب عائلة وطوارئ وسكر 
وفحص قاع العني وســونار وعيادات 
لرعاية االمومة واحلوامل، و٦ عيادات 
أسنان عامة وتخصصية، كما يضم قسما 
للعالج الطبيعي ويحتوي على ٤ عيادات 
وصالتــني للتمارين للرجال والنســاء 
إضافة إلى صيدلية ومختبر ومخازن.

وعما اذا كان افتتاح املركز مؤشرا على 
عودة احلياة الطبيعية في الكويت، أكد 
الوزير ان احلياة في الكويت طبيعية، 
متســائال: هــل هنــاك مكان فــي البالد 
احلياة ليســت فيه طبيعيــة أو مغلقا 
وال تســتطيعون الذهــاب اليه؟ فنحن 
من الدول القليلة واحملظوظة التي فيها 

احلياة طبيعية.
وأكــد د.باســل الصبــاح أن حاالت 

اإلصابة في حتســن وعملية التطعيم 
تســير أيضا بشــكل ممتاز وكل شيء 
متوافر لكن بتطبيق االشتراطات الصحية 
بشكل عام سواء في املدارس أو املجمعات 
أو دور العبــادة وهي واحدة ال تختلف 

من مكان آلخر.
وأضاف د.باســل الصباح: هناك ٥ 
دول أعلنت عن نهاية «كوفيد-١٩»، بعد 
حصولهــا على التطعيم بيــد أن دولة 
مــن هذه الدول تعانــي اآلن من ارتفاع 
اإلصابات رغم أنها وصلت الى نســب 
تطعيم كبيرة، وقالت إنها ستلغي جميع 
االشتراطات بيد أن نسبة الوفيات اليوم 
لديها كبيرة بل أعلى من نسبة الوفيات 
التي كانت لديهم في شــهر يناير لذلك 

احلذر مطلوب.
بــدوره، قال رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية د.عبداهللا املعتوق إن 
هذا املركز الذي شيدته الهيئة اخليرية 
العاملية اإلسالمية على نفقة احملسن العم 
مبارك احلســاوي يعد من أكبر املراكز 
الصحية التي أنشئت في الكويت ويحوي 
كثيرا من اخلدمات وجميع التخصصات. 
وأضــاف د.املعتوق أن الهيئة اخليرية 
مثلما لها مســاعدات في خارج الكويت 
لها ايضا إسهامات داخل الكويت وسبق 
أن أنشأت مستشفى الرعاية التلطيفية 
في منطقة الصباح والذي يعد من أرقى 
املستشفيات في منطقة الشرق األوسط 
وليس في الكويت فقط، باإلضافة الى 
هذا املشروع الذي بصدد افتتاحه وهو 
مركز حطني الصحي حيث بلغت كلفته 
نحو ٣ ماليــني دوالر، فيما بلغت كلفة 
مستشــفى الرعايــة التلطيفية نحو ٥ 
ماليني دينار، مؤكدا أن الهيئة ال تدخر 
جهــدا في أن تســاعد وتعــاون وتضع 
يدهــا مع جميع اخليريــن في الكويت 

لتنمية البلد.
وأضاف: إن أهل الكويت أهل عطاء 
ومن ضمن هؤالء العم مبارك احلساوي، 
متقدما بالشكر ألسرة املرحوم بإذن اهللا 
تعالى العم مبارك عبدالعزيز احلساويـ  
رحمه اهللاـ  على ثقتهم بالهيئة اخليرية 
اإلســالمية العاملية، وعلى هذا التبرع 
السخي الذي خصص لبناء املركز وقيمته 

مليونان و٧٧٥ ألف دينار.
وكشف د.املعتوق عن إنشاء مدينة 
صباح األحمد في إدلب وتضم ٣ مراكز 
صحيــة و١٨٥٠ بيتــًا و٣ مــدارس و٣ 
حضانات و٣ مساجد ومخبز أوتوماتيكي 

ينتج ١٠٠ ألف خبزة باليوم.
من جهته، ثمن النائب سعدون حماد 
التبرع إلقامة مركز مبارك احلســاوي، 
مبينا أن املنطقة كانت في حاجة ماسة 
إلنشــائه، حيث ســكان املنطقــة كانوا 
يراجعــون مبركزي الســالم والزهراء 

الصحيني.
وقال حمــاد في تصريحه: إن هناك 
كثيرا من االلتزامات لدى وزارة الصحة 
فيمــا يخص الرعاية الصحية وان كان 
هناك بعض املالحظات عليها في بعض 
األمور وسيتم االستماع للوزير بشأنها، 
موضحــا أن العبء على وزارة الصحة 
كبيــر جدا. وبني حمــاد أنه خالل فترة 
«كورونــا» واجهنا العديــد من األمور 
مثل اللقاحات واملعتمد منها وغيره من 
الســلبيات واإليجابيات وأمور حتتاج 
الى املناقشــة منها األسعار خاصة وان 
هناك أسعارا ثابتة عامليا وغير مقبول 
الشــراء بأســعار أعلــى وهــذه األمور 
ستتم مناقشتها مع الوزير، إضافة إلى 
مالحظات اخرى كثيرة ليس هناك مجال 
لذكرها ولكن نحن كنواب يهمنا الرعاية 

الصحية للمواطن الكويتي.

خالل افتتاح مركز مبارك عبدالعزيز احلساوي الصحي التخصصي في حطني على مساحة تزيد على ١٥ ألف متر مربع

مركز مبارك احلساوي الصحي  (محمد هاشم)الشيخ د.باسل الصباح وعبدالعزيز احلساوي ود.عبداهللا املعتوق والنائب سعدون حماد واحلضور خالل االفتتاح

د.عبـداهللا املعتـوق: الهيئـة اخليرية ال تدخـر جهدًا 
اخليريـن  جميـع  مـع  يدهـا  وتضـع  تعـاون  أي  فـي 

سـعدون حمـاد: اللجنة الصحية سـتناقش مـع الوزير 
مالحظـات كثيـرة من بينهـا تفـاوت أسـعار الطعوم

ملشاهدة الڤيديو

طريق خالد يوسف املرزوق في طليعة 
حملة تشجير الكويت ٢ أكتوبر املقبل

محمد راتب

أعلــن مدير عام الهيئــة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
الشيخ محمد اليوســف أن زراعة 
وتخضيــر املناطــق احلدوديـــــة 
يأتي في املقدمة نظـــرا ألهميتهـــا 
الكبيـــرة في حماية البيئة والتخفيف 
من حدة العواصــف الرملية التي 
تتعــــــرض لهــــــا البــالد وتأتي 
أغلبها من الدول املجاورة، وسوف 
تتصدى لها األحزمة اخلضراء كدرع 
واقية لتقليل نسبة التضـــرر من 
العواصف، مشــيرا إلى أنه سيتم 
تدشــني حملة تشــجير وتخضير 
مناطـــق الكويت السبــــت ٢ أكتوبر 
الساعـــة الثالثـــة والنصف عصرا 
على أن يكـــــون موقع انطـــــالق 
احلملة مــن طريق خالد يوســف 
املــرزوق مقابــل حديقــة الصداقة 

والســـالم.
جاء ذلك خــالل االجتماع الذي 
عقده الشيخ اليوسف مع املبادرين 
والفنيــني  التطوعيــة  والفــرق 
التشــجير  بأعمــال  املختصــني 
الســتكمال ما بدأوه من مشاورات 
ورســم خطة عمل للحملة وتقدمي 
مجموعة من املقترحات حول املناطق 
التي تستهدفها احلملة، باإلضافة إلى 
توزيع املهام واالختصاصات ووضع 
اخلطط الكاملة بهدف الوصول إلى 
أفضل النتائج، وقد مت تبادل وجهات 

النظر واآلراء خالل االجتماع.
وأســفر االجتمــاع الــذي عقــد 
مبقــر الهيئة بالرابيــة عن حتديد 
املناطق التي سيتم البدء بها ووضع 
املخططات وحتديد األحزمة وأنواع 
األشجار والشجيرات التي تتناسب 
مع كل منطقة طبقا لبيئتها وتربتها 
باإلضافة إلى حتديد درجة كثافتها 
وكذلك بحث إمكانية توفير وسائل 
الــري الالزمــة فــي هــذه املناطق 
سواء آبار أو خزانات مياه أو مياه 

جوفيـــة.
ومت اقتراح ذكرى تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
موعــدا النطــالق احلملــة، وأعلن 
اليوســف أن باب املشاركة مفتوح 
للجميع وأن التخضير دور وطني 
ومسؤولية مشتركة وعمل جماعي 
ودعا اجلميع للمشــاركة، مشــيرا 
إلى أن احلملة ستتم على محورين 
أساســيني خارجــي وهــو زراعــة 
األشجار وتغطية احلدود باألحزمة 
اخلضراء، وداخلــي وهو الزراعة 
الداخليــة  والتشــجير باملناطــق 

والشوارع. 
وختم اليوسف حديثه بأن الهيئة 
تتولى دورا إعالميا توعويا من خالل 
توعية املواطنني وخاصة فئة صغار 
السن والشــباب بأهمية التشجير 
والزراعــة والتعريف بدورها املهم 
واحلث علــى حمايتهــا وتنميتها 

واحلفاظ عليها.

اليوسف: باب املشاركة مفتوح والتخضير دور وطني ومسؤولية مشتركة وعمل جماعي

الشيخ محمد اليوسف مترئساً االجتماع مع املبادرين والفرق التطوعية والفنيني املختصني بأعمال التشجير
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رئيس التحرير بحث مع  السفير الباكستاني
سبل دعم التعاون اإلعالمي والثقافي

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق السفير الباكستاني لدى 
البالد ســيد سجاد حيدر، ترافقه نائبة 
الســفير حترمي إليــاس، وتناول اللقاء 
أحاديث ودية حول بعض املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك، إضافة إلى عدد 
من القضايا العربية واإلقليمية والدولية.
كمــا تطرق اللقاء إلى ســبل تعزيز 
التعاون اإلعالمي والثقافي بني جريدة 
«األنباء» والســفارة الباكســتانية، مبا 

يخدم مصلحة البلدين والشعبني، وذلك 
إميانا بدور اإلعالم في تســليط الضوء 

على القضايا املشتركة.
حضر اللقــاء نائب رئيس التحرير 

الزميل عدنان الراشد.

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق خالل استقباله السفير الباكستاني سيد سجاد حيدر و نائب السفير حترمي الياس بحضور نائب رئيس التحرير 
الزميل عدنان الراشد                   (هاني الشمري)

نائبة السفير حترمي الياس السفير الباكستاني سيد سجاد حيدر

«احملاسبة» يطلق اإلصدار الـ ١٢ للكتاب السنوي
أكد مديــر إدارة اإلعالم والعالقات العامة 
ومركز املعلومات بديوان احملاسبة ناجي الرشيد 
أن الديوان أصدر الكتاب السنوي الثاني عشر 
لعام ٢٠٢٠، الذي تغطي موضوعاته إجنازات 
خطط العمــل والبرامج التنفيذية لعام ٢٠٢٠ 
لقطاعات ديوان احملاسبة ووحداته التنظيمية 
بكافة اختصاصاتها ذات األثر املباشر بتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة.

وقال الرشيد إن إصدار الكتاب السنوي 
لديوان احملاسبة شهد على مدى سنوات تغييرا 
وتطويرا من حيث الشكل واحملتوى، إذ عمل 
القائمون على إعداده على متابعة مستجدات 
النشــر لهذا النمط من الكتب وباألخص ما 
يرتبط منها بإجنازات العمل املؤسسي بهدف 
اســتحداث بنية مغايرة عن النمط التقليدي 
ناجي الرشيدالذي صدرت فيه األعداد األولى من الكتاب.

مشعل الشمالي: الصني شريك جتاري واقتصادي 
مهم للكويت ولدينا شراكة إستراتيجية تنموية

بكني ـ كونا: قال القنصل 
العام للكويت في شــنغهاي 
مشعل الشمالي أمس ان ثمة 
«رغبــة جــادة» فــي تفعيل 
العمــل باالتفاقيــات املبرمة 
بــني الكويت والصــني عبر 
وضع اطار مؤسسي منهجي 
لها ليزيد من وتيرة التطور 
الثنائية  املنشود بالعالقات 

خالل السنوات املقبلة.
وأضــاف الشــمالي فــي 
تصريــح لـــ «كونــا» عقب 
لقائــه نائبــة عمــدة بلديــة 
شنغهاي تزونغ مينغ انه مت 
خالل اللقاء استطالع تطور 
العالقات بني الكويت والصني 
في كل املجاالت واالشادة مبا 
وصلت اليه من متيز ومتانة 
يضرب بهما املثل عند احلديث 
عــن العالقــات الثنائية بني 

الدول.
وذكر أن الصني اصبحت 
شــريكا جتاريــا واقتصاديا 
مهما للكويــت وهناك تطلع 

شراكة استراتيجية تنموية 
بني البلدين الصديقني.

الشمالي  القنصل  وتقدم 
بخالص التهاني والتبريكات 
جلمهورية الصني الشــعبية 
الـــ ٧٢  الذكــرى  مبناســبة 
لتأســيس اجلمهوريــة، كما 
تقدم بالتهنئة مبرور ١٠٠ عام 
على تأسيس احلزب الشيوعي 
الصيني الــذي يصادف هذا 
العام متمنيا املزيد من التقدم 

والتطور والنماء للصني قيادة 
وشعبا.

وأهــدى متحــف بلديــة 
شــنغهاي مجســما تراثيــا 
الكويتية»  لســفينة «البوم 
صنع وصمــم خصوصا له 
كرمز لتراث وتاريخ الكويت 
وحضارتها ولتقوية الروابط 
التاريخية بني البلدين، مبينا 
ان هذا االهداء جاء مبناسبة 
الـــ ٥٠ لتأســيس  الذكــرى 
الديبلوماسية بني  العالقات 

الكويت والصني.
من جانبهــا، أكدت نائبة 
عمدة بلدية شنغهاي تزونغ 
مينغ حرص الصني على منو 
وازدهار عالقاتها مع الكويت، 
مشــيرة الى ما وصلت اليه 
العالقات الثنائية من مراحل 
متقدمــة، واصفة إياها بانها 
«تتميز باألفعــال ال االقوال 
وبــإرادة ورعاية من قيادتي 
البلدين واجلهود املبذولة من 

اجلانبني».

التقى عمدة بلدية «شنغهاي» وأهدى متحفها مجسماً تراثياً لسفينة «البوم»

القنصل مشعل الشمالي مع نائبة عمدة بلدية «شنغهاي»

لتعزيز هذه الشــراكة سواء 
السياسية منها او التجارية 
أو االقتصادية واالنتقال بها 
الــى آفــاق أوســع. وأوضح 
ان الكويــت كانــت من اولى 
الــدول التي ربطــت رؤيتها 
التنمويــة «كويــت جديــدة 
٢٠٣٥» بتحويلها الى ان تكون 
مركزا ماليا واقتصاديا عامليا 
مببادرة «احلزام والطريق» 
الصينيــة والتــي ســتوجد 

جسر جتاري عماني - كويتي بالتعاون مع «ريكونسنس»
سفير ُعمان: نهدف خللق عوامل جذب مستدامة ورصد كل ما يعكر صفو بيئة االستثمارات

سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح اخلروصي وعبدالعزيز العنجري واحلضور في لقطة تذكارية

بدعوة من سفير سلطنة عمان لدى 
الكويــت د.صالح اخلروصــي، أقامت 
ســفارة ســلطنة عمان وبالتعاون مع 
مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، 
جلســة النقاش األولى ضمن سلســلة 
جلسات قادمة مع مجموعة من الشركات 
ورجال األعمال من البلدين لتقييم واقع 
العالقات التجارية بني عمان والكويت، 

والبحث في سبل تطويرها.
وعن اللقاء، قال السفير اخلروصي: 
«ســعدت باحلضور الكرمي، فقد شكل 
اللقاء فرصة طيبة للتواصل املباشر مع 
نخبة من كبار رجال األعمال من قطاعات 
مختلفة من البلدين، في سبيل االرتقاء 
مبعدالت التبــادل التجــاري احلالية، 
كما نشكر مركز ريكونسنس على هذا 
اجلهد الطيب بالتعاون معنا لبناء جسر 
جتاري متني، فنحن نســعى دائما إلى 
التنسيق مع جهات االختصاص الفاعلة 
واجلــادة في البلدين الشــقيقني لفتح 
النقاش واحلديث مبنتهى الشفافية مع 
القطاع اخلاص وسيدات ورجال األعمال 
لعرض املواضيع للحصول على أفضل 
النتائج واملخرجات». وأضاف السفير 
اخلروصــي: «يأتــي هذا اللقــاء ضمن 
سلسلة من اللقاءات القادمة واملستمرة، 
بالتنسيق مع مركز ريكونسنس والتي 

نهدف من ورائها إلى:

والفــرص  املزايــا  مناقشــة   -١
االستثمارية التي متلكها السلطنة.

٢- االستماع للتحديات التي تواجه 
رجال األعمال من كل اجلوانب.

٣- فهم رؤيتهم للشكل األمثل لألطر 
القانونية اجلاذبة لالستثمار.

٤- مناقشــة احللول األنســب لهم 
كسبيل للتغلب على التحديات.

وزاد السفير اخلروصي: نسعى أيضا 
لتكوين فريق عمل مشــترك عماني - 
كويتــي من مجموعة مــن اخلبراء في 
املجال االســتثماري والقانوني لتقدمي 
حلول متكاملة بهدف خلق عوامل جذب 
مستدامة، ورصد كل ما قد يعكر صفو 
بيئة االستثمارات، ومن املشروعات التي 
متت مناقشــتها على سبيل املثال تلك 
املوجودة في منطقة الدقم االقتصادية، 
والتــي تبلغ مســاحتها حوالــي ١٦٠٠ 
كيلومتر مربــع مما يجعلها في مقدمة 
املناطق االقتصادية في الشرق األوسط 
من حيث املســاحة، كما تتميز مبوقع 
جغرافي مهم للغاية من حيث إطاللتها 
علــى بحر العــرب واحمليــط الهندي، 
وبالتالــي تقــع على خطــوط املالحة 
البحرية املتجهة إلى شرق آسيا وشرق 
أفريقيا وبقية العالم». وعن دور مركز 
ريكونســنس، قال املؤسس والرئيس 
التنفيذي للمركز، عبدالعزيز العنجري: 

«املركز يهدف إلى إشراك الدول الصديقة 
والشــقيقة فيما نقوم به من أنشــطة 
وفعاليات، والســفير العماني حريص 
على ان يخرج اللقاء احلالي واألخرى 
القادمة عن اإلطار البروتوكولي اجلامد، 
وهذا اللقاء مبنزلــة انطالقة ملزيد من 
احلوارات الثنائية التي تهدف لتشخيص 
واقتراح ما يــؤدي إلى تعاون جتاري 
أكبــر. ونؤمن في مركزنــا بأن احلوار 
املستمر بشفافية وصدق يعتبر ضربة 
استباقية للمصائب وبوصلة لتحديد 
مســاراتنا املســتقبلية بشــكل أفضل، 
خصوصا باألمور ذات الطابع السياسي 
والتجاري املتداخل، وأشكر السفير على 
حرصه املستمر على مد مزيد من جسور 
التواصل مع مركز ريكونسنس، ولدينا 
قناعة مشتركة بأن السعي اجلاد للتعاون 
املستمر، أقوى تأثيرا وأعظم نفعا لبناء 
مستقبل مترابط أكثر استقرارا وأمانا».

وحضر اللقاء كل من: يعقوب يوسف 
اجلوعان، توفيق أحمد سلطان، سمير 
عبداحملسن الغربللي، علي عبداحملسن 
الفليج، قيس عبداهللا اجلوعان، عبداهللا 
عبدالعزيز القندي، محمد الصايغ، محمد 
الشــرهان، جميل علي سلطان، حسني 
جــواد عبدالرســول، نبيل املســقطي، 
محمد توفيق سلطان، عبدالعزيز محمد 

العنجري.

 الساير: ٤٢ فائزًا مبسابقة «نقص وزنك واكسب صحتك»
ليلى الشافعي

نظمت جمعيــة صندوق 
إعانة املرضى احلفل اخلتامي 
حلملة «نقص وزنك واكسب 
أطلقتهــا  التــي  صحتــك» 
اجلمعية منذ خمســة أشهر 
بالتعاون مــع إدارة التغذية 
بــوزارة الصحــة وبدعم من 
مجموعــة الســاير القابضة. 
وبــدأ رئيــس مجلــس إدارة 
الشــرهان  اجلمعية د.محمد 
بكلمة حتدث فيها عن مخاطر 
السمنة التي حذر منها األطباء 
وأهــل االختصاص ووصفها 
املختصــون فــي الصندوق 
بـــ«أم األمــراض»، مشــيرا 
إلى الشــراكة املجتمعية بني 
جمعية صندوق إعانة املرضى 
والداعم الرئيســي مجموعة 
والتــي  القابضــة  الســاير 
على أثرها بــادرت اجلمعية 
بالتعاون مــع إدارة التغذية 
واإلطعــام في وزارة الصحة 
بهذه احلملة التوعوية، الفتا 
الى أن هدف احلملة التشجيع 
علــى التخلص من الســمنة 
وتقليــل الــوزن للوقاية من 
األمــراض واســتثمار فتــرة 
جائحــة كورونا فــي تغيير 
الغذائي وســلوكيات  النمط 
اليوميــة للتخلص  احليــاة 

الفني واالستشاري  الشريك 
وهــي وزارة الصحــة. مــن 
جهته، حتــدث نائب رئيس 
جلنة االستدامة في مجموعة 
الساير القابضة حمد الساير 
عن فكرة وضع خطة استباقية 
مع «صندوق إعانة املرضى» 
بعد الظروف العصيبة التي 
عاشتها الكويت والعالم بسبب 
كورونا ما تســبب في زيادة 
السمنة بسبب مالزمة البيوت 

وعدم النشاط.
كان  الســاير:  وأضــاف 
التقــاء وجهــات النظــر مع 
إدارة التغذية وصندوق إعانة 
املرضــى ومجموعة الســاير 
للحد من تفاقم هذه الظاهرة 
وتوعيــة ســكان هــذا البلد 

احلبيب بضرورة احلفاظ على 
وزن صحي وسليم، وبالفعل 
بــدأت احلملــة بزخــم كبير 
وبعدد مشاركني جتاوز ٣٦٠ 
مشــاركا مت تقسيمهم حسب 
اجلنس والعمر، وقامت وحدة 
التغذية بتوجيه املشــاركني 
النــدوات ومجموعات  خالل 
الواتســاب ما أسهم عن فوز 
٤٢ شخصا متكنوا من إنزال 
وزنهم واتبــاع نظام غذائي 
وصحي، وكانت خطوة بداية 
لشيء آخر مت معه التواصل مع 
هيئة الشباب لنفس التوجه 
وسنسير في هذا املضمار حتى 
نكبر املجموعة ويعود النفع 
والصحة على فئات املجتمع 

الكويتي.

الشرهان: ١٧٥٠ شخصاً شاركوا في الفعاليات بهدف التخلص من السمنة

من زيــادة الوزن والســمنة 
واحلفاظ على الصحة ونشر 
الوعي الصحــي بني طبقات 
املجتمع. وقال الشــرهان إن 
احلملة شهدت خمسة أشهر 
قرابة ١٧٥٠ مشاركا من مختلف 
شرائح املجتمع يعانون من 
زيــادة الوزن وشــارك أكثر 
مــن ٣٦٠ شــخصا فــي أكثر 
مــن ثمانية برامــج للتقليل 
من السعرات احلرارية التي 
يتناولها الفرد وزيادة النشاط 
البدني في إطار الوعي الغذائي 
والسلوكيات املفيدة للتخلص 

من السمنة.
وشــكر الداعــم األصلــي 
مجموعــة  وهــم  الشــريك 
الســاير القابضة، كما شــكر 

د.محمد الشرهان وحمد الساير وجاسم الربيع ود.سناء املاجد مع املكرمني واملشاركني في احلفل    (ريليش كومار)
ملشاهدة الڤيديو
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وزير الدفاع قّلد كوكبة جديدة من ضباط اجليش رتبهم:
اعملوا بكل إخالص وتفاٍن خلدمة وطنكم والذود عن ترابه

قّلد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمــد جابــر العلي بــوزارة 
الدفاع صبــاح أمس كوكبة 
جديدة مــن الضباط رتبهم 
وذلك بعد صدور املرســوم 
األميــري بتوليتهم ضباطا 

باجليش الكويتي.
وبــدأت مراســم التولية 
بقــراءة املرســوم األميري، 
ومن ثم أدى الضباط اجلدد 

القسم القانوني.
وهنأ وزير الدفاع الضباط 
اجلدد بهذه املناســبة بكلمة 
جاء فيها: أبارك لكم وأهنئكم 
على نيلكم ثقة صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ نواف األحمد 
بتوليتكــم ضباطا باجليش 
الكويتــي، فأنتــم اليوم في 
بداية طريــق العمل والبذل 
والعطاء لوطنكــم، فكونوا 
أهــال للثقــة واملســؤولية 
امللقاة على عاتقكم، متسلحني 
بالعلم والتدريب، متعاونني 
فيمــا بينكــم، عاملني بروح 
الفريق الواحد مع إخوانكم 
من منتسبي اجليش الكويتي، 
فاحرصوا علــى أن تكونوا 
دائمــا قــدوة فــي تعاملكم، 
ومثاال يحتذى فــي أقوالكم 
وتصرفاتكــم، واعملوا بكل 
إخالص وتفان خلدمة وطنكم 
وحمايته والذود عن ترابه، 
وأســأل املولى عــز وجل أن 
يدمي علينا نعمة األمن واألمان 
والعــزة والرفعــة، في ظل 
القيــادة احلكيمــة لصاحب 
الســمو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو ولي 
العهد، حفظهم اهللا ورعاهم، 
وســدد على طريــق اخلير 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــيخ حمد 
العلــي مــع ســفير  جابــر 
جمهورية الهند لدى الكويت 
ســيبي جورج أهــم األمور 
واملوضوعات ذات االهتمام 
املشــترك وســبل تعزيــز 
أواصر التعاون بني البلدين 

والدولية.
من جانبه، أعرب السفير 
الهندي عن شكر وتقدير بالده 
للكويت على مــا قدمته من 
مساعدات عاجلة لبالده والتي 
أسهمت في تخفيف التداعيات 
الكبيرة جراء انتشار جائحة 
كورونا وجهود وزارة الدفاع 
في نقل هذه املساعدات عبر 
طائرات قوتها اجلوية، وهو 
ما يعكــس عمــق العالقات 
الراســخة واملتجــذرة بــني 
البلدين والشعبني الصديقني.
وذكــر البيــان ان وزيــر 
الدفاع استقبل في وقت الحق 
أمس سفيرنا لدى جمهورية 
إيطاليا الشيخ عزام الصباح، 
اللقــاء تبــادل  ومت خــالل 
األحاديــث الودية وعدد من 
املوضوعــات ضمــن محور 
الزيارة والــدور الذي تقوم 
به ســفارتنا في إيطاليا من 
العمــل على تعزيز التعاون 

بني البلدين الصديقني.

الصديقني.
وقال بيان صحافي صادر 
عن وزارة الدفاع ان اجلانبني 
بحثا خالل اللقاء الذي حضره 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد الصالح 
آخر التطورات واملستجدات 
الســاحتني اإلقليمية  علــى 

حمد جابر العلي استقبل سفيرنا لدى إيطاليا والسفير الهندي

الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن خالد الصالح يتوسطان الضباط اجلدد

الشيخ حمد جابر العلي مستقبال السفير الشيخ عزام الصباح

خطاهم.
حضــر مراســم التقليــد 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد الصالح 
ونائب رئيس األركان الفريق 
الركن فهد الناصر، وعددا من 
كبار الضباط القادة باجليش.
وفي ســياق آخــر، بحث 

الشايع ناقش التعاون مع السفير اإليطالي

استقبل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني 
شايع الشايع صباح أمس السفير اإليطالي 
كارلو بالدوتشي لدى الكويت وذلك في مكتبه 

مببنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ورحب الشايع بالسفير مشيدا باجلهود 

الطيبة املبذولة والرامية إلى تعزيز مسيرة 
الصداقة والتعاون بني الدولتني. وجرى خالل 
اللقاء مناقشة العالقات الثنائية وسبل تنميتها 
بني البلدين مؤكدا على املستوى املتميز الذي 
وصلت إليه تلك العالقات والتي تشهد منوا 

وتطورا على جميع األصعدة.

شايع الشايع مستقبالً السفير اإليطالي كارلو بالدوتشي

رئيس األركان بحث العالقات الثنائية 
مع قائد القوات الفرنسية باحمليط الهندي

استقبل رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
خالد الصالح مببنى رئاسة 
العامــة للجيــش  األركان 
صبــاح أمس قائــد القوات 
الفرنسية في احمليط الهندي 
والقوات املتمركزة في دولة 
العربيــة املتحدة  اإلمارات 
العميد بحري جاك فاياراد 
والوفــد املرافق لــه، وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
ومت خــالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية ومناقشة 
أهم األمور واملوضوعات ذات 

االهتمام املشترك، السيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية، مشيدا بعمق العالقات الثنائية 

بني البلدين الصديقني.
حضــر اللقاء معاون رئيــس األركان 
العامة لهيئة العمليــات واخلطط اللواء 

الركن وليد الســردي ومساعد آمر القوة 
اجلويــة اللواء ركــن طيار بنــدر املزين 
وامللحق العســكري الفرنسي لدى البالد 
العقيد أوليفر باسو وعدد من كبار الضباط 

القادة باجليش.

الفريق الركن خالد الصالح خالل استقباله العميد بحري جاك فاياراد

«املهندسني»: ندعم العمالة الوطنية

كّرمــت الهيئــة العامة للقــوى العاملة 
جمعية املهندسني على دعم برنامج تأهيل 
وإعــداد ٢٥ باحثا عن العمــل في مختلف 
التخصصات الهندســية، حيث قدم نائب 
مديــر عــام الهيئة العامة للقــوى العاملة 
مبارك الشــعالني درعــا تكرميية لرئيس 
اجلمعية باإلنابة م.محمد السبيعي وأمني 
السر م.فهد العتيبي ورئيس مركز التدريب 
باجلمعيــة م.أنس احلديب في حفل ختام 
البرنامج الذي أقامته الهيئة برعاية مديرها 

العام أحمد املوسى.
املناســبة، جــددت اجلمعيــة  وبهــذه 
استعدادها ملزيد من التعاون مع الهيئة لدعم 
وتنفيذ برامجها وحتقيق التنمية البشرية 
لدعــم اخلطط التنموية فــي البالد، وقال 

رئيس اجلمعية باإلنابة م.محمد السبيعي: 
حريصــون على دعم العمالة الوطنية في 
مختلف التخصصات الهندسية، الفتا إلى أن 
تعاون اجلمعية في تأهيل وتدريب العمالة 
الكويتية للعمل في القطاع اخلاص يعود الى 
سنوات طويلة، حيث مت عقد  عشرات من 
البرامج التدريبية مع برنامج دعم العمالة 
الوطنية وهناك العشرات من خريجي هذه 

الدورات يعملون في القطاع اخلاص.
 ولفت السبيعي الى جتربة اجلمعية في 
اعتماد املؤهالت الهندسية لغير الكويتيني 
الذين يرغبون في العمل بالكويت، مضيفا 
أن هذه التجربة وفرت نحو ١٢٠٠٠ فرصة 
عمل ونحن على ثقة أن الزمالء لن يتوانون 

في االستفادة منها.

أحمد املوسى يتلقى درعا تكرميية من جمعية املهندسني

ملشاهدة الڤيديو

رئيس الوزراء استقبل ٤ سفراء

اســتقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالــد، كال علــى حدة، 
ســفير مملكة بوتــان الصديقة شــيتيم 
تنزن، وسفير جمهورية قبرص الصديقة 
مايكل مافروس، وسفير جمهورية السنغال 

الصديقة إبراهيم اخلليل ســيك، وسفير 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الصديقة 
د.محمد األمني ولد الشيخ، وذلك مبناسبة 
تسلمهم مهام عملهم سفراء لبلدانهم لدى 

الكويت.

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير السنغال

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله سفير مملكة بوتان
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 «تعاونية الروضة» و«املعلمني» تدعمان ٢٠٠ طالب

محمد راتب

أعلن رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية خالد السداني 
عن توقيع اجلمعية بروتوكول تعاون 
مع جمعيــة املعلمني، معربا عن فخره 
بتوقيع البروتوكول والتزام اجلمعية 
مبسؤوليتها االجتماعية، وجهودها لدفع 
عجلــة التعليم في كل املجاالت، ودعم 

مدارس املنطقة وصيانتها.
ومت التوقيع بحضور رئيس مجلس 
اإلدارة خالــد الســداني ونائبه فيصل 
املنيس وأمني الصندوق طارق مندني، 
واملدير العام بســام البدر، وأمني ســر 
جمعية املعلمني عايض السبيعي، وحمد 
الهولــي، وفاطمة الزير، وذلك حلرص 

الطرفني على تعويض الفاقد التعليمي، 
وزيادة التحصيل العلمي ألبنائنا بعد 
انتشار جائحة كورونا، ومت االتفاق على 
تنفيذ فصول التقوية لـ ٢٠٠ طالب من 

املراحل الثانوية من أبناء املساهمني.
وأضاف السداني ان جمعية املعلمني 
ســتوفر الهيئــة التعليميــة واجلهاز 
اإلشــرافي والهيئة اإلدارية وبإشراف 
ومتابعة من موجهني فنيني، وذلك لتقدمي 
التحصيــل العلمــي املناســب ألبنائنا 
الطلبة مــن املرحلة الثانوية من أبناء 
املســاهمني ومن خالل فصول التقوية 
لـــ ٢٠٠ طالب، وبأســعار مدعومة من 
اجلمعية ونسبة خصم تصل إلى ٥٠٪ 
من سعرها املعتمد لدى جمعية املعلمني، 
مشيرا إلى أن اجلمعية قامت وقبل بداية 

العام الدراســي بدعم ورعاية مدارس 
منطقتي الروضــة وحولي وعددها ١٠ 
مدارس من صيانة للمنشآت والفصول 
واملالعــب والصــاالت ودورات امليــاه 

وأجهزة التكييف والكمبيوتر.
بدورهــا، قالت فاطمة الزير: وقعنا 
بروتوكول تعــاون هام جــدا ألبنائنا 
الطلبة، ونثمــن دور جمعية الروضة 
وحولــي، حيث قامت كعادتها بالتميز 
في خدماتها وأنشطتها وأعمالها، وجاء 
البروتوكــول خلدمــة أبنــاء املنطقــة 
واملساهمني، مشــيرة إلى أهمية العلم 
في حياتنا والشــراكة بني مؤسســات 
املجتمع خلدمة العلم، مؤكده تشجيع 
الدولــة للقطاع التعاونــي والترحيب 

بهذه األعمال الوطنية.

السداني: ضمن فصول التقوية ومبتابعة من موجهني فنيني وهيئة تعليمية

فريق «تعاونية الروضة وحولي» يكرم ممثلي جمعية املعلمني

نقص في أعداد املعلمني باملدارس اخلاصة
عبدالعزيز الفضلي

تواصــل وزارة التربيــة بقطاعاتها 
ومناطقها التعليمية املختلفة استعداداتها 
للعام الدراسي اجلديد ومن بينها مدارس 

التعليم اخلاص. 
وفي هذا السياق، كشف مدير اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص باإلنابة سلمان 
الالفي عن آلية دخول الطلبة وخروجهم 
في املدارس العربية اخلاصة التي ينطلق 
عامها الدراسي يوم األحد املقبل، معلنا 
عن تخصيص خطوط مباشــرة إلبالغ 

غرفــة العمليات عــن أي مالحظة يتم 
رصدها في أي مدرسة.

وشــرح الالفي في اجتماع موســع 
عقده صباح أمس على مســرح وزارة 
التربية ضم قيادات التعليم اخلاص مع 
مديري املدارس العربية، كيفية التعامل 
مع الطلبة بعد عــام ونصف العام من 
االنقطاع، مشددا على ضرورة تطبيق 
االشــتراطات الصحيــة وحــث الطلبة 
والهيئــات التعليميــة واإلداريــة على 

االلتزام بها.
مــن جانبــه، أكــد مديــر الشــؤون 

التعليميــة منصور املنصــور أن أزمة 
«كورونا» أوجدت خلال في امليزان النسبي 
للمعلمني واملعلمــات وهناك نقص في 
عددهــم، داعيــا إلــى جتــاوز موضوع 
األنصبة الدراسية بســبب استثنائية 
الظرف الذي متر به املدارس، مشددا على 
التعامل مع األزمات واملشكالت مبرونة 
أكثر وأال نكون أشخاصا «الئحيني» نعطي 
التعليمات من خلف املكاتب ونتحدث عن 
القانون والقرارات، مضيفا «كلنا نحترم 
القانون ولكن الظرف اســتثنائي وحل 

املشكالت يحتاج إلى بعض املرونة».

افتتاح ٥ مدارس جديدة في «الوفرة السكنية»
عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وكيــل وزارة التربية د.علي اليعقــوب ٥ قرارات 
تقضــي بافتتاح ٥ مدارس جديدة مبنطقة الوفرة الســكنية 
التابعة ملنطقة األحمدي التعليمية، وذلك خالل الفصل األول 
من العام اجلديد.  وحدد اليعقوب أســماء املدارس من خالل 
القرارات التي تلقت «األنباء» نسخة منها وهي: روضة الطموح 
قطعة ٤، ومدرســة د.عبدالرحمن العوضي االبتدائية للبنني 
(ذات معلمات) قطعة ١، ومدرسة نصرة علي النقي االبتدائية 
للبنات قطعة ٤، ومدرسة موضي سلطان العيسى املشتركة 
«متوســط وثانــوي» للبنات قطعة ٨، ومدرســة عبدالعزيز 
مســلم الزامل املشتركة «متوســط وثانوي» للبنني قطعة ١، 
مؤكدا أن تطبيق هذا القرار خالل الفصل الدراسي األول للعام 
٢٠٢١-٢٠٢٢م وتتولى منطقة األحمدي التعليمية إصدار نشرة 
تســجيل وقبول الطالب على ضوء هــذا القرار والعمل على 
توفير ما يلزم املدرسة من أعضاء الهيئة اإلشرافية والتعليمية 

واإلدارية بالتنسيق مع جهات االختصاص.

ال صحة للتعليم «أونالين» للصفوف
الثالثة األولى في «االبتدائية»

عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصادر تربوية مطلعــة لـ«األنباء»، أن العام 
الدراسي اجلديد سينطلق األحد املقبل حضوريا جلميع 
الطلبة في مختلف املراحل التعليمية، مشيرة إلى أنه ال 
صحة للعودة الى تقدمي تعليم «أونالين» لطلبة الصفوف 

األول والثاني والثالث االبتدائي.
وذكرت املصادر أن اخلطة الدراســية للعام اجلديد 
وضعت وفق دراسة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، الفتة 

إلى أن األمور مطمئنة وتسير على ما يرام.

املضف بحث تعزيز التعاون التعليمي اخلليجي
عبدالعزيز الفضلي

اســتقبل وزير التربيــة د.علي املضف في 
مكتبه صباح أمس مديــر عام مكتب التربية 
العربي لدول اخلليج د.عبدالرحمن العاصمي، 
وذلك لبحث أبرز املوضوعات التربوية في دول 
مجلس التعاون. وتناول املضف مع العاصمي 
ســبل تعزيز التعاون في املجاالت التعليمية 
والثقافية والعلمية بني دول اخلليج، باإلضافة 
خلطة وإجراءات وزارة التربية اخلاصة بالعودة 
اآلمنة إلى املدارس، وإمكانية تبادل اخلبرات في 
هذا الشأن. حضر اللقاء وكيل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب، ومدير املركز العربي للبحوث 

التربوية في الكويت د.سليمان العسكري.

التقى مدير عام مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون

د.علي املضف مستقبال د.عبدالرحمن العاصمي

الظفيري لـ «األنباء»: قرارات مهمة حول سوق السمك 
قريبًا والسلع البديلة وسيلة ملواجهة ارتفاع األسعار

عاطف رمضان

أكد رئيس فريق طوارئ شرق بقطاع الرقابة التجارية وحماية املستهلك 
في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري أن سوق السمك بشرق من األسواق 
املهمة في الكويت والتي تشهد اقباال كبيرا من املستهلكني، مشيرا إلى 
ان الوزارة لديها تقارير يومية عن كميات األسماك التي تدخل السوق وما 
يتم بيعه، كاشفا عن قرارات مهمة تخص سوق السمك تعكف الوزارة على 
إجنازها خالل الفترة املقبلة. وقال الظفيري، في لقاء خاص مع «األنباء»، ان 
الوزارة حريصة على توفير املنتج في االسواق، كما ان فرق املفتشني تقوم 
بالعديد من اجلوالت يوميا في مختلف احملافظات ويتواجدون في االسواق 

خالل أيام العطل الرسمية، مطالبا املستهلكني عند شراء السلع بضرورة 
احلصول على فاتورة الشراء مدونة بها جميع املعلومات التي تخص السلعة 
وتاريخ شرائها حلفظ حقوقهم في حال تعرضهم لعمليات غش جتاري، داعيا 

لشراء سلع بديلة عن التي ارتفع سعرها والشراء بقدر احلاجة.
وحول آلية أعداد املخالفات، ذكر انه يتم استقبال الشكوى من املستهلك 
متضمنة معلومات عن وجود مخالفات غش جتاري او انتهاء صالحية او تغيير 
بلد املنشأ، وتتم الضبطية في سرية وتوجد تقارير كاملة عن هذه املخالفات، 
ومفتش الوزارة عندما يدخل محل يعرف هويته، ويتم جتميع اركان عمليات 
الغش واالطالع على اوراق احملل واحلصول على اقوال املخالف ملعرفة 

الدواعي واالسباب وراء عملية الغش وفيما يلي التفاصيل: 

في البداية حدثنا عن طبيعة عمل مفتشي 
«التجارة» خالل الفترة احلالية والضبطيات 

التي يعدونها؟
٭ ملفتشــي الوزارة دور اساســي في 
التجاريــة  التفتيــش علــى احملــالت 
واألسواق املركزية، ونقوم يوميا بالعديد 
من احلمالت علــى محافظات الكويت، 
كمــا يتواجد املفتشــون في األســواق 
خــالل العطــل الرســمية، ويطبقــون 
القوانني، وفــي حال ضبط اي مخالفة 
يتم تسجيل محضر ضبط، وحتويله 
إلى جلنــة املخالفات بالــوزارة والتي 
بدورهــا حتوله إلــى النيابة التجارية 

التخاذ الالزم.
ماذا عن سوق السمك في شرق ورقابة 
الوزارة على كميات األسماك التي تدخله 

يوميا؟
٭ سوق السمك في شرق من األسواق 
املهمــة التــي تشــهد اقباال كبيــرا من 
املســتهلكني، والوزارة تراقب املزادات 
لضمان استقرار األسعار وتوفر املنتج 
من عدة مصــادر بالتعاون مع القطاع 
اخلاص، ولدينا تقارير يومية عن كميات 
األسماك التي تدخله والكميات التي يتم 
بيعها، وتعكف على اتخاذ قرارات تهم 
السوق خالل الفترة املقبلة، ويوجد به 
مركز تابع للوزارة يســتقبل شكاوى 
املستهلكني حيث يقوم املفتشون باتخاذ 
االجــراءات القانونيــة الالزمة بأقصى 

سرعة ممكنة.

مباذا تنصح املستهلكني عند شراء السلع 
واملنتجات؟

٭ أنصح املستهلكني دائما باحلصول 
على فاتورة شراء من احملالت أو األسواق 
او اجلمعيــات وذلك حتى يتمكنوا من 
اثبات حقهم في حال التعرض لعمليات 
غش جتاري، ويجب ان تتضمن الفاتورة 
معلومــات تفصيليــة عن الســلعة او 
املنتــج ويدون فيهــا تاريخ الشــراء، 

كما اناشــدهم بعدم الشراء من املواقع 
االلكترونية الوهمية والباعة املتجولني 
أو الشركات التي ليس لها مقر رسمي 
مرخص، فاملفتش لن يتمكن من اتخاذ 
االجراءات القانونية اال في حال وجود 
منشــأة لديها ترخيــص جتاري ويتم 

استدعاء صاحبها.

التجارية تقارير  الرقابة  هل يعد قطاع 
املخالفات  حول  واحصائيات  اسبوعية 

واجلوالت؟
٭ نعم، يعد القطاع تقارير اســبوعية 
وشهرية حول عدد اجلوالت التفتيشية 
واحملاضر واملخالفات واغالقات وفتح 

احملالت.

ما معنى الثقافة الشرائية للمستهلك؟
٭ الثقافــة الشــرائية تعنــي انه عند 
ارتفاع سعر سلعة معينة ينبغي على 
املستهلك التوجه لشراء السلعة األخرى 
البديلة التي يتم بيعها بأسعار مناسبة، 
وأيضا الشــراء بقدر احلاجة والبحث 
عن أسواق مناسبة، ومن الضروري اال 
يستعجل املستهلك في الشراء بل يقتني 
الســلع ذات اجلودة العالية والســعر 
املناسب. وهناك بعض الشكاوى التي 
وردت إلينا كأن يشتري املستهلك من 
املطاعم عبــر املواقع االلكترونية التي 
ال تلتزم باملوعد احملدد لتسليم الطلب 
وفي هذه احلالة يكون املستهلك عرضة 
للنصب والوزارة تشدد دائما على الشراء 
مــن املواقع املرخصة التي لديها اماكن 

معروفة وميكن محاسبتها.

كيف تعدون محاضر الضبطيات؟
٭ في حال تقدمي شكوى من مستهلكني 
بوجود مخالفات او عمليات غش جتاري 
او انتهــاء صالحيــة او تغيير في بلد 
املنشأ، البد ان تتم العملية بدرجة من 
السرية وتكون هناك تقارير كاملة لدى 

املفتشــني عن هذه املخالفات، ويتوجه 
املفتشــون ملكان املخالفة، وقد يحتاج 
األمر لوجود افراد من «الداخلية» ويتم 
التحري عن توقيت العملية واألدوات 
التي اســتخدمت في الغــش التجاري، 
والوزارة تشترط وجود ستيكرات على 
السلع توضح بلد املنشأ ويصعب ازالتها 
واملفتش عندما يدخل احملل يطلب شهادة 

املنشأ وموعد دخول السلعة البالد.

حدثنا عن فحص املواد الغذائية في املختبرات 
املعتمدة؟

٭ بعد ضبط املخالفة وتوقيع صاحب 
احملل على اإلشــعار او احملضر يكون 
هناك حتويل إلى النيابة التجارية، واذا 
كانت هنــاك مواد طبيــة يتم فحصها 
فــي مختبــر وزارة الصحــة، وبنــاء 
على تقرير «الصحة» يســجل املوظف 
املخالفة، واحيانا نتسلم بالغات من قبل 
مستهلكني لديهم وعي بعمليات الغش 

التجاري ويتم التعامل معها.

هل هناك ضبطيات طريفة شاركت في 
تنفيذها؟

٭ من الضبطيات الطريفة التي شاركت 
فيها، منذ سنوات متت مراقبة مخزن في 
الشويخ كان يقوم بغش األجبان وكان 
العمال يدخلون املخزن فجرا ويخرجون 
منه فجر اليوم الثاني، وهو املوعد احملدد 
خلروج األجبان من املخزن، وكان املخزن 
به كاميرا مراقبة، ومتكن فريق الوزارة 
مــن تنفيذ الضبطية الســاعة ٤ فجرا 
بعد مراقبة املكان ملدة أســبوع ملعرفة 
كيفية دخول وخروج الكميات، وتبني 
لنا ان املخالفني كانوا يدخلون البضاعة 
التالفة من بعض اجلمعيات ويقومون 
باعادة تصنيعها وازالة االستيكر منها 
وتغييره بآخر يحمل تاريخ صالحية 
جديــد، ويتم توزيعها على االســواق 

ومنافذ البيع.

رئيس طوارئ شرق في «الرقابة التجارية» أكد إجراء جوالت تفتيشية يومية مبختلف احملافظات

حامد الظفيري متحدثا إلى الزميل عاطف رمضان           (زين عالم)حامد الظفيري

فاتورة الشراء املتضمنة معلومات مفصلة عن السلعة مطلب مهم حلفظ حقوق املستهلكني
أنصح املستهلكني بعدم الشراء من املواقع اإللكترونية الوهمية والباعة املتجولني

ملشاهدة الڤيديو
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«التمييز» تبرئ متهمًا من اخلطف بعد ظهور أدلة جديدة

احلبس ١٥ عامًا ملواطن بتهمة هتك عرض 
فتاة روسية في ممشى «سلوى»

ضبط وافد كسر مخبزًا «مغلقًا إداريًا» وسرق الكاشير
مبارك التنيب

اســتطاع رجــال املباحث 
ضبط وافد سرق ماكينة كاشير 
من داخل مخبز عليه ستيكر 
البلدية «مغلق اداريا»، واضطر 
الى االعتراف صراحة  الوافد 
لدى مواجهته مبقاطع التقطتها 

كاميرا املخبز خــالل ارتكابه 
الواقعة. وبحسب مصدر امني، 
فــإن مواطنا من مواليد ١٩٧٣ 
ولديه مخبز في منطقة حولي 
تقدم الى مخفر ميدان حولي، 
مشيرا الى ان الوافد دخل الى 
املخبز املغلق وســرق مبلغا 
ماليــا، وابلــغ املواطن رجال 

األمن بوجود كاميرات صورت 
اللص ومراحل السرقة.

واضاف املصــدر: مت عمل 
الــى ان  حتريــات خلصــت 
مرتكب الواقعة وافد من مواليد 
١٩٩٢، ليتم ضبطه ومواجهته 
بالتصوير، فقال انه كان مير 
بضائقة مالية وشاهد املخبز 

املغلــق منذ ايام، الفتا الى انه 
كان على مقربة من املخبز لدى 
مداهمته من قبل مفتشي البلدية 
حيث مت طرد العاملني من داخله 
قبل اخذ ما في الكاشير فقرر 
سرقة ما بداخل ماكينة الكاشير 
دون ان ينتبه الى ان كاميرات 

املراقبة تسجل الواقعة.

مبارك التنيب

في سابقة قضائية، أصدرت 
التمييــز برئاســة  محكمــة 
املستشار صالح املريشد أول 
التمــاس إعادة  حكم بقبــول 
النظر على حكم بحبس متهم 
من التمييــز، وقضت ببراءة 
املتهــم وإلغاء احلكم امللتمس 
فيه ونشر احلكم في صحيفتني 
يوميتني واسعتي االنتشار وفي 

اجلريدة الرسمية.
وكانت احملامية هبة شموه 
بصفتهــا وكيلة عن املتهم قد 
تقدمت ســابقا بطلب التماس 
إعادة النظر فــي حكم صادر 

عبدالكرمي أحمد

قضت محكمــة اجلنايات 
أمــس باحلبــس ١٥ عامــا مع 
الشــغل والنفــاذ ملواطن بعد 
اتهامــه بأنــه هتــك عــرض 
فتاة روســية باإلكراه وشرع 
مبواقعتهــا أثناء ممارســتها 
الرياضة في ممشــى مبنطقة 

سلوى.
وأحيل املتهم إلى احملاكمة 
بعدما أســندت إليــه النيابة 
العامة بأنه في يوم ١٣ أبريل 
٢٠٢٠ هتك عرض املجني عليها 
بغير رضاها، رغم أنه سبقت 

املجني عليه واالدعاء أنه رجل 
مباحــث. واملقدم من احملامية 
هبــة شــموه هو مــن وافقت 
عليــه النيابة العامة وأحيلت 
القضية إلى محكمة التمييز، 
وبعد ورود رأي نيابة التمييز 
وقبولها من املشورة مت حتديد 
جلســة أمام محكمة التمييز، 
وحضرت احملامية هبة شموه 
وقدمت دفاعها مؤكدة أن موكلها 
بريء وأن شــروط االلتماس 
وإعادة النظر على حكم ادانته 
متوافرة فضال عن ظهور أدلة 
جديدة وقاطعة لم تكن معلومة 
وقت احملاكمة، إذ قدمت إقرارا 
مــن املجني عليــه يفيد بعدم 

سنوات في قضية أخرى.
كمــا أســندت النيابة إلى 
املتهم أنه شــرع فــي مواقعة 
املجني عليها بغير رضاها بأن 
قام بتكتيفها وضربها وشــل 
حركــة مقاومتها محدثا بذلك 
إصاباتها املوصوفة بالتقرير 

الطبي الشرعي.
وأكد دفاع السفارة الروسية 
احملامي عبداحملســن القطان 
للمحكمة توافر أركان الشروع 
في جرميــة املواقعة باإلكراه 
بحــق املتهم، مبينــا أنه أتى 
جميع األفعال املكونة للركنني 

املادي واملعنوي للجرمية.

قيام املتهم بخطفه، وان إقرار 
املجني عليه ونفيه تهمة املتهم 

بسبب شعوره بالذنب.
 واستجابت احملكمة للدفاع 
من احملامية هبة شموه وقضت 
ببراءة املتهم من االتهام املسند 
إليه والقضاء له بالبراءة بعد 
صدور حكم التمييز الســابق 
فــي ٢٠١٧. وصرحت احملامية 
هبــة شــموه بأن هــذا احلكم 
التاريخــي واألول مــن نوعه 
يعد عالمة مضيئة في تاريخ 
القضــاء الكويتــي خاصة ان 
طلب إعادة النظر على احلكم 
كان األول أيضا من نوعه بعد 
دخول القانون حيز التنفيذ.

وشــدد القطان علــى أنه 
ثبت بيقني جــازم ال يخالطه 
أدنى شك قيام املتهم بارتكاب 
وقائع االتهام املسندة إليه في 
الزمان واملكان سالفي البيان، 
وتوافرت في حقه اجلرائم محل 
االتهام بجميع أركانها الواقعية 

والقانونية.
اجلديــر بالذكــر أن املتهم 
حاول إنــكار التهم مدعيا أنه 
غير مدرك ألفعاله وتصرفاته 
كونه مصابا باجلنون، إال أن 
احملامي القطان أكد أن التقارير 
املقدمــة أثبتت ســالمة قواه 
العقلية وقت ارتكابه اجلرمية.

املتهم حاول إنكار التهم بأنه غير مدرك ألفعاله وتصرفاته ومصاب باجلنون

احملامية هبة شموه

احملامي عبداحملسن القطان

في ٢٠١٧ مــن محكمة التمييز 
بحبس املتهم ١٠ ســنوات مع 
الشــغل والنفــاذ عــن خطف 

إدانتــه بحكــم قضائي صدر 
خــالل العام ٢٠١٧ بحبســه ٥ 

اجلالوي: ممر افتراضي للتخليص اجلمركي مع «أبوظبي» 

بحــث مديــر عــام اإلدارة 
العامــة للجمارك املستشــار 
جمال اجلالوي أمس الثالثاء 
مع املختصني مبوانئ وجمارك 
أبوظبي إنشاء ممر افتراضي 
للتخليص اجلمركي املســبق 
بني البلديــن. وقال اجلالوي 
لـــ «كونــا» إن فكــرة املمــر 
االفتراضي عبارة عن تقريب 
احلدود وتســهيل اإلجراءات 
الالزمة عن طريق الربط اآللي 
الثنائــي لتبــادل املعلومــات 
الواردة فــي البيان اجلمركي 

الثنائي بني البلدين ال يخرج 
عــن إطــار قانــون اجلمارك 
املوحــد املعمول بــه بني دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
متهيــدا لتطبيق هــذا النظام 

على مستوى دول اخلليج.
وذكــرت «اجلمـــــــارك» 
الكويتية في بيان أن االجتماع 
جاء لتقــدمي الدعم اجلمركي 
وحتديــد البرنامج التنفيذي 
للتطبيق الكامل للخطة احملددة 

إلنشاء املمر االفتراضي والذي 
سيسهم في خفض تكلفة الزمن 
املستغرق لتخليص وتعزيز 
التبــادل التجاري مع جمارك 

وموانئ أبوظبي.
وأكدت أن املمر االفتراضي 
خطوة جــادة وبداية لتعاون 
قادم ملجموعة مــن املبادرات 
واملمرات التي سيتم إطالقها 
للتعاون اجلمركي والتجاري 

بني البلدين.

مدير «اجلمارك» بحث إنشاءه مع املختصني هناك وأكد  أنه يقرب احلدود ويسهل اإلجراءات

جانب من االجتماع

إلكترونيا.
وأضــاف أن «اجلمــارك» 
الكويتيــة شــّكلت ٣ فــرق 
خاصة في اإلجراءات اجلمركية 
والربط اآللي وإدارة املخاطر 
حيث ســينتهي هــذا اإلجراء 
بتوقيــع مذكــرة تفاهــم بني 
البلديــن العتمــاد إجــراءات 
التفتيــش واملســتندات قبل 

التصدير من أي دولة.
وأوضح أن هــذا التقارب 

املستشار جمال اجلالوي

حريقان التهما ٤ مركبات في ساحة ومخزنًا للمالبس

محمد اجلالهمة

في محــض مصادفة كان 
فجر أمس الثالثاء مســرحا 
زمنيا حلدوث أكثر من حريق 
لم تتعد اخلسائر فيها نطاق 
املادية، فقد متكن رجال إطفاء 
مركز األحمدي فجر أمس من 

لقــوة اإلطفــاء عمله ملعرفة 
أسباب الواقعة.

كذلك، متكن رجال اإلطفاء 
من إخماد حريــق اندلع في 
مخزن بســرداب عمارة في 
منطقة شرق فجر أمس أيضا.

وأوضحت إدارة العالقات 
العامــة واإلعــالم أن غرفــة 

العمليات وجهت فرق اإلطفاء 
من مراكــز الهاللي واملدينة 
والتي باشرت مكافحة حريق 
املخزن الذي يستغل لتخزين 
املالبس مبســاحة ٤٠٠ متر 
مربــع تقريبا. كمــا مت فتح 
التحقيــق ملعرفــة أســباب 

احلادث ومالبساته.

فتح حتقيقات ملعرفة مالبساتهما

التعامل مع حريق ٤ مركبات 
كانــت متوقفــة في ســاحة 
ترابية مبنطقة األحمدي من 
دون وقوع أي اصابات، فيما 
لم يتبني بشكل مباشر السبب 
أو اجلاني إن كان هناك تعمدا 
في وقوع احلريق. هذا وقد 
باشر فريق التحقيق التابع 

جانب من تعامل رجال اإلطفاء مع حريق مخزن املالبس املركبات في الساحة الترابية تفحمت متاما

وزير الداخلية: «العالقات العامة» تعزز األنشطة باجلهات احلكومية واألهلية
اســتقبل وزيــر الداخليــة 
الشيخ ثامر العلي مبكتبه مبقر 
وزارة الداخليــة أمــس رئيس 
مجلس إدارة جمعية العالقات 
العامة جمال النصر اهللا، ووفدا 
مــن أعضاء اجلمعية، ورئيس 
مجلس إدارة جمعية الشامية 
والشــويخ التعاونية عبداهللا 
العثمــان الراشــد، ووفــدا من 
أعضاء اجلمعية، وذلك بحضور 
الوكيل املساعد لشؤون املرور 
والعمليات اللواء جمال الصايغ، 
وعضو هيئة التدريس العقيد 
د.عبداهللا زكريا. كما اســتقبل 
العلي رئيس مجلس إدارة احتاد 
نقابــات العاملني فــي القطاع 
املشترك مهدي الصيرفي، ووفدا 

من أعضاء االحتاد.
الداخليــة  ورحــب وزيــر 
برئيس وأعضاء مجلس إدارة 
جمعية العالقات العامة، مثمنا 
ما تقوم به اجلمعية في تعزيز 
الكثير من األنشطة والفعاليات 

مــن جهتهم، شــكر رئيس 
وأعضاء جمعية العالقات العامة 
الكويتيــة وزير الداخلية على 
حسن االستقبال، مثمنني دور 
وزارة الداخلية في إزالة العقبات 
أمام مؤسسات املجتمع املدني، 

واملقيمــني وخصوصا في ظل 
الظــروف االســتثنائية فــي 

مواجهة ڤيروس كورونا.
من جانبهم، شــكر رئيس 
وأعضاء اجلمعية وزير الداخلية 
على حسن االستقبال، مشيدين 

في القطاع املشترك، ومت خالل 
اللقاء بحث عدد من املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك والتي من 
شأنها زيادة التعاون والتنسيق 
بني املؤسسة األمنية ومؤسسات 
املجتمع املدني، وأعرب الضيوف 

حتى تقــوم بدورها على أكمل 
وجه. كما رحب الشــيخ ثامر 
العلي برئيس وأعضاء جمعية 
الشامية والشويخ التعاونية، 
مثمنا دور اجلمعيات التعاونية 
في تلبية احتياجات املواطنني 

مبا مت طرحــه من موضوعات 
خالل اللقاء، وما يقدمه رجال 
األمن من تعاون بناء مع جميع 
جهات الدولة مبا يخدم الصالح 
العام. ورحــب وزير الداخلية 
برئيس احتاد نقابات العاملني 

عن شكرهم لوزير الداخلية على 
حسن االستقبال، مثمنني دعم 
وزارة الداخليــة لكل أنشــطة 
املجتمــع املدنــي، وإزالــة كل 
املعوقات أمامهــم ألداء عملهم 
في خدمة املواطنني بكل يسر.

استقبل رؤساء ووفوداً من اجلمعية وتعاونية الشامية والشويخ و«العاملني بالقطاع املشترك» 

الشيخ ثامر العلي مستقبال رئيس جمعية العالقات العامة جمال النصراهللا ووفدا من أعضاء اجلمعية

التي تخدم مجال العالقات العامة 
باجلهات احلكومية واألهلية، 
ومت خــالل اللقــاء بحــث عدد 
مــن املوضوعات ذات االهتمام 
املشترك وآلية زيادة التعاون 
بني اجلمعية ووزارة الداخلية. 

العلي استقبل 
الزميل

 محمد اجلالهمة
الداخلية  استقبل وزير 
الشــيخ ثامر العلــي أمس 

الزميل محمد اجلالهمة.
اللقــاء  وقــد مت خــالل 
التطرق إلى عدة محاور حول 
واقع الصحافة ودورها في 

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي مستقبال الزميل محمد اجلالهمةدعم مؤسسات الدولة.
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قام أســتاذ قســم البنوك 
والتأمني في كلية الدراســات 
التجاريــة د.خالــد الصيفــي 
حــــول  دراســة  بإعـــــداد 
االختيــارات املصرفية لطلبة 
اجلامعة، من خالل عينة تشمل 
٥٠٣ طــالب وطالبــات ومدى 
شــعورهم بالرضا جتاه هذه 
اخليارات وأسبابها، ويقول د. 
الصيفي في ملخص الدراسة:

نســلط الضــوء فــي هذه 
الدراســة علــى االختيــارات 
املصرفية للطلبة اجلامعيني، 
آخذيــن بعــني االعتبــار نوع 
املصــرف ســواء إســالمي أو 
تقليدي، كما نستطلع أسباب 
اختياراتهــم املصرفيــة، وما 
إذا يعتقدون بوجود فروقات 
املصرفيــة  بــني  جوهريــة 
اإلسالمية والتقليدية، وما إذا 
كانوا يشعرون بالرضا جتاه 

خياراتهـــم املصرفيـــة.
وبعد أخذ عينة تتألف من 
٥٠٣ طالب وطالبات، وجدنا أن 
أغلب الطلبة يختارون املصارف 
اإلســالمية وذلــك ألســباب 
دينيــة، وأن الطلبــة الذيــن 
اختاروا املصــارف التقليدية 
كانت أسبابهم اجتماعية. كما 
أظهــرت النتائــج أن أكثر من 
نصف الطلبة يعتقدون بوجود 
فوارق جوهرية بني املصرفية 
والتقليديــة،  اإلســالمية 
ويشــعرون بالرضــا جتــاه 

اختياراتهم املصرفية.
فــي ظــل «رؤيــة ٢٠٣٥» 
لتحويل الكويــت ملركز مالي 
وجتاري، توفر هذه الدراسة 
نتائــج حديثة عن التوجهات 
املصرفية لشريحة كبيرة من 
عمالء املصــارف في الكويت، 
يســتفيد من نتائج الدراســة 
بالقطــــــاع  املســتثمرون 
املصرفي واملسؤولون بالبنك 
املركــزي، ومتخذو القرار في 
املصــــارف خصوصا بإدارات 

التوظيف والتسويق.
كما تتيح نتائج الدراســة 
التوظيـــــف  ملؤسســات 
احلكوميــة واخلاصة معرفة 
الطلبــة  رغبــات  وتلمــس 
الوظيفية في القطاع املصرفي. 
وبني د. الصيفي في املقدمة: 
اعــداد املشــمولني بالدراســة 
والنســب التي توصــل إليها 

االستطالع.
يبلــغ عدد طلبــة املرحلة 
اجلامعية في الكويت ١١٢٥٩٥ 
طالبا وطالبة كمــا في نهاية 
الدراســي ٢٠١٩/٢٠١٨،  العــام 
ويشكل ما نســبته ٨٫٥٪ من 

املواطنني.
وبالتالــي، فإن اســتطالع 
شــريحة الطلبــة اجلامعيني 
فــي اختياراتهــم املصرفيــة 
وانطباعهــم عنهــا يعــد أمرا 
مهمــا وضروريــا ملــا متثلــه 
هذه الشــريحة من ثقل مالي 
واستهالكي وعددي ووظيفي، 
وال يقل أهمية عن ذلك معرفة 
مــدى خضــوع اختياراتهــم 
املصرفيــة العتبارات معينة، 
الدينيــة واالجتماعية  منهــا 
واجلغرافية والتسويقية، وما 
إذا كان يعتقد الطلبة بوجود 
فروقات مهمــة بني املصرفية 
اإلسالمية والتقليدية، ومدى 
اختياراتهــم  عــن  رضاهــم 
املصرفيــة. وبعد االســتعانة 
باســتبانة موزعــة على ٥٠٣ 
طــالب وطالبات من املقيدين 
بكليــة الدراســات التجاريــة 
للتعليــم  العامــة  بالهيئــة 
التطبيقي والتدريب، أظهرت 
النتائج أن ٧٨٪ من الطلبة هم 
عمالء لدى املصارف اإلسالمية 
وأن سبب اختيارهم كان دينيا 
بالدرجة األولى، بينما الطلبة 

معرفة االختيارات املصرفية 
للطلبة اجلامعيني، مع األخذ 
بعــني االعتبار نوع املصارف 
من حيث مطابقتها للشريعة 
(إسالمي/ تقليدي)، باإلضافة 
إلى معرفة أســباب اختيارات 
اقتناعهــم  ومــدى  الطلبــة 

ورضاهم بها. 
أسئلة الدراسة:

١ـ  ما توزيع الطلبة اجلامعيني 
من حيث اختيارهم للمصارف 

اإلسالمية والتقليدية؟
٢ ـ مــا األســباب التــي تدفع 
الطلبة اجلامعيني الختياراتهم 

املصرفية؟
٣ـ  هل يرى الطلبة اجلامعيني 
فرقــا جوهريا بــني املصارف 

اإلسالمية والتقليدية؟
٤ ـ هــل الطلبــة اجلامعيــني 
جتــاه  بالرضــا  يشــعرون 

اختياراتهم املصرفية؟
منهجية وعينة الدراسة

مت إعداد استبانة تتكون 
من مجموعــة نقاط تتناول 
الدراســة األربعــة،  أســالة 
ووزعــت علــى ٥٠٣ طــالب 
وطالبات من املقيدين بكلية 
الدراسات التجارية بالهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب. وقد اختيرت هذه 
العينة مــن الكلية املذكورة 
ملــا متثلــه تخصصاتها من 
ارتباط مباشر وغير مباشر 
االقتصاديــة  بالقطاعــات 
واملالية مبــا فيها املصرفية 

املصارف اإلسالمية، وكما هو 
موضح يظهر السبب الديني 
كسبب رئيسي الختيار الطلبة 
املصارف اإلســالمية بنســبة 
(٤٠٪)، يليه السبب االجتماعي 
(٢٤٪)، ثم التسويقي (١٤٪)، 
فاجلغرافي (١٣٪)، واألسباب 

األخرى (١٠٪).
شكل (٣) 

شــكل (٣) يرتب األسباب 
التــي دفعت الطلبــة الختيار 
املصــارف التقليديــة، وكمــا 
هــو موضــح يظهر الســبب 
االجتماعــي كدافــع رئيســي 
الختيــار الطلبــة املصــارف 

مــا إذا كان عمالء املصارف 
الطلبــــة  التقليديــة مــن 
يعتقــدون بوجــود فــرق 
جوهــري بــني املصرفيــة 
والتقليديــة،  اإلســالمية 
وكشــفت النتائــج أن أقــل 
يعتقــدون  نصفهــم  مــن 
بوجود فرق مهم بنسبـــــة 
٤٨٪، يليهــــم الطلبة الذي 
يجهلــون وجــود فروقات 
مــن عدمهــا بنســبة ٣٨٪، 
وأخيــرا ١٤٪ مــن الطلبة ال 
يعتقدون بوجود فرق مهم 
بــني املصرفيــة اإلســالمية 

والتقليدية.
شكل (٥)

امــا الشــكل الشــكل (٥) 
إذا كان عمــالء  يظهــر مــا 
املصارف بشــقيها اإلسالمي 
والتقليدي يشعرون بالرضا 
علــى اختياراتهم املصرفية، 
وكشــفت النتائج أن أغلبهم 
يشعرون بالرضا بنسبة ٦٨٪، 
يليهم ٢٩٪ محايدون حيث لم 
يبدوا رضى أو استياء جتاه 

خياراتهم املصرفية. 
وأخيرا ٣٪ من الطلبة ال 
يشعـــــرون بالرضا جتـــاه 

اختياراتهـــم املصرفيـــة.
شكل (أ. ٥)

وبالنســبة للشكل (أ.٥) 
بأنه يظهــر أن أغلب عمالء 
مــن  اإلســالمية  البنــوك 
الطلبــة يشــعرون بالرضا 
البنكيــة  جتــاه خياراتهــم 

بشقيها اإلسالمي والتقليدي.
نتائج الدراسة

شكل (١)

توزيــع   ١ شــكل  يبــني 
العينــة املختارة مــن الطلبة 
حســب اختياراتهم املصرفية 
بــني اإلســالمية والتقليدية، 
وتظهــر النتائــج أن ٧٨٪ من 
الطلبة حساباتهم في مصارف 
إسالمية، بينما ٢٢٪ من الطلبة 
حساباتهم في مصارف تقليدية.

شكل (٢)

والشكل (٢) يرتب األسباب 
التــي دفعت الطلبــة الختيار 

التقليدية بنسبة (٤١٪)، يليه 
السبب اجلغرافي (٢٩٪)، ثم 
التســويقي (١٤٪)، فالدينــي 
(٨٪)، واألسباب األخرى (٧٪).

شكل (٤) 

والشــكل (٤) يظهر ما إذا 
كان عمالء املصارف بشــقيها 
اإلسالمي والتقليدي من الطلبة 
يعتقدون بوجود فرق جوهري 
اإلســالمية  املصرفيــة  بــني 
النتائج  والتقليدية، وكشفت 
أن أغلبهم يعتقــدون بوجود 
فــرق جوهــري بنســبة ٦١٪، 
يليهــم الطلبة الذين يجهلون 
وجود فروقات من عدمها بنسبة 
٢٨٪، وأخيــرا ١١٪ من الطلبة 
ال يعتقــدون بوجود فرق بني 
املصرفية اإلسالمية والتقليدية.

شكل (أ. ٤)

والشكل (أ.٤) يظهر ما إذا 
كان عمالء املصارف اإلسالمية 
مــن الطلبة يعتقدون بوجود 
فرق جوهري بــني املصرفية 
اإلسالمية والتقليدية، وكشفت 
النتائــج أن أغلبهم يعتقدون 
بوجود فرق جوهري بنسبة 
الــذي  الطلبــة  ٦٤٪، يليهــم 
يجهلون وجــود فروقات من 
عدمهــا بنســبة ٢٧٪، وأخيرا 
١٠٪ مــن الطلبــة ال يعتقدون 
بوجود فرق مهم بني املصرفية 

اإلسالمية والتقليدية.
شكل (ب.٤)

والشــكل (ب.٤) يظهــر 

بنسبة ٧١٪، يليهم ٢٨٪ من 
الطلبــة احملايدون حيث لم 
يبدوا رضى أو استياء جتاه 
خياراتهم املصرفية. وأخيرا 
١٪ من الطلبة ال يشــعرون 
بالرضــا جتــاه اختياراتهم 

املصرفية.
شكل (ب.٥)

والشكل (ب.٥) يظهر أن 
أغلب عمالء البنوك التقليدية 
من الطلبة يشعرون بالرضا 
البنكيــة  جتــاه خياراتهــم 
بنسبة ٥٦٪، يليهم ٣٤٪ من 
الطلبة احملايديــن حيث لم 
يبدوا رضى أو استياء جتاه 
خياراتهم املصرفية. وأخيرا 
١٠٪ من الطلبة ال يشــعرون 
بالرضــا جتــاه اختياراتهم 

املصرفية.
خامتة الدراسة واآلثار املترتبة

رصدنا في هذه الدراسة 
االختيارات املصرفية للطلبة 
اجلامعيــني، وكانــت عينة 
البحث مكونة من ٥٠٣ طالب 
وطالبات من املقيدين بكلية 
الدراسات التجارية بالهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب موزعــني على ٦ 
تخصصات، البنوك والقانون 
واحلاســب اآللي واحملاسبة 

والتأمـني واإلدارة. 
وبينــت نتائج الدراســة 
أن ٧٨٪ مــن الطلبــة عمالء 
لــدى املصــارف اإلســالمية 
وأن ســبب اختيارهــم كان 
دينيا بالدرجة األولى. بينما 
الطلبــة عمــالء املصــارف 
سبــــب  كان  التقليديــــة 
اختيارهم اجتماعيا متاشيا 
مــع عوائلهــم وأصدقائهم. 
كما أظهــرت النتائج أن ٦١٪ 
من الطلبة يعتقدون بوجود 
فــرق جوهري بني املصارف 
والتقليديــة،  اإلســالمية 
ونسبتهم تزيد لعمالء البنوك 
اإلسالمية لتصل ٦٤٪ وتقل 
عند عمالء املصارف التقليدية 
وأشــارت   ،٪٤٨ فتصــل 
النتائــج أن نســبة ٦٨٪ من 
الطلبــة يشــعرون بالرضا 
جتاه اختياراتهم املصرفية، 
وزادت هذه النســبة لعمالء 
البنوك اإلسالمية لتصل ٧١٪، 
بينما تقل عند عمالء البنوك 

التقليدية لتصل ٥٦٪.
وفرت هذه الدراســة في 
ظل «رؤيــة ٢٠٣٥» لتحويل 
الكويت ملركز مالي وجتاري، 
نتائج حديثة عن التوجهات 
املصرفيــــة لشريحة كبيرة 
مــن عمــالء املصــارف فــي 
الكويت، يستفيد من نتائج 
املســتثمرون  الدراســـــة 
املصــــــرفي  بالقطـــــــاع 
ومســؤولو البنــك املركزي، 
ومتخذو القرار في املصارف 
خصوصا بإدارات التوظيف 
تتيــح  كمــا  والتســـويق، 
نتائج الدراســة ملؤسســات 
احلكوميــة  التوظيــــــف 
واخلاصــة معرفــة وتلمس 
رغبات الطلبة الوظيفية في 
القطــاع املصرفي، كما توفر 
هذه الدراسة مســارا بحثيا 
جديــدا يتبنــى االختيارات 
املصرفية للشريحة الطالبية.
واوصى د.خالد الصيفي 
الباحثني املهتمني بأن يراعوا 
الطلبــة وعالقته  تخصص 
باالختيـــارات املصرفيــــة 
لألبحـــاث املستقبلية، وكذلك 
تطبيق اختبارات إحصائية 
ذات دالئل أكثــر عمقا، مثل 
بــني املتوســطات  الفــروق 
بــني  التبايــن  وحتليــل 
مجموعات العينة البحثية.

د.خالد الصيفي

عمــالء املصــارف التقليديــة 
كان ســبب اختيارهــم لهــا 
اجتماعيا متاشيا مع عوائلهم 

وأصدقائهم.
كمــا أظهــرت النتائــج أن 
٦١٪ مــن الطلبــة يعتقــدون 
بوجود فرق مهم بني املصارف 
والتقليديــة،  اإلســالمية 
ونسبتهم تزيد لعمالء املصارف 
اإلســالمية لتصل ٦٤٪ وتقل 
عند عمالء املصارف التقليدية 

فتصل ٤٨٪.
وأشارت النتائج إلى أن ٦٨٪ 
من الطلبة يشعرون بالرضا 
جتــاه اختياراتهم املصرفية، 
وزادت هــذه النســبة لعمالء 
املصــارف اإلســالمية لتصل 
٧١٪، بينمـــا تقل عنـــد عمالء 
املصارف التقليدية لتصـــــل 

 .٪٥٦
أهمية الدراسة

يعتبــر القطــاع املصرفي 
ثاني أكبر قطاع في االقتصاد 
الوطني بعد قطاع النفط، كما 
أنــه يعتبر القطــاع األول من 
حيث تشغيل العمالة الوطنية، 
وبالتالي فإن دراسة توجهات 
تغــذي  املصرفيــة  الطلبــة 
معرفة املصرفييــن ووكــاالت 
احلكوميـــــــة  التوظيــف 
واخلاصة وتساهم في تسليط 
الضوء علــى ثغرة بحثية لم 

يتم التطرق لها من قبل.
هدف الدراسة

تهــدف هذه الدراســة إلى 

شكل (١)

شكل (أ.٤)

شكل (أ.٥)

شكل (٢)

شكل (ب.٤)

شكل (ب.٥)

شكل (٣)

شكل (٥)

شكل (٤)

٧٨٪ من الطلبة عمالء مبصارف إسـالمية ألسباب دينية بالدرجة األولى بينما ٢٢٪ منهم عمالء في مصارف تقليدية ألسباب اجتماعية متاشيًا مع األسرة واألصدقاء

٦١ ٪ من الطلبة يعتقدون بوجود فرق مهم بني املصارف اإلسـالمية والتقليدية ونسبتهم تزيد لعمالء «اإلسالمية» لتصل ٦٤٪ وتقل عند عمالء «التقليدية» فتصل ٤٨٪

 ٦٨ ٪ من الطلبة يشـعرون بالرضا جتاه اختياراتهم املصرفية وزادت النسبة لعمالء املصارف اإلسـالمية لتصل ٧١٪ بينما تقل عند عمالء «التقليدية» لتصل ٥٦٪

أغلـب عمالء املصارف بشـقيها اإلسـالمي والتقليـدي من الطلبة راضـون عـن اختياراتهم بنسـبة ٦٨٪ يليهم ٢٩٪ محايـدون و٣٪ ال يشـعرون بالرضا

أسباب اخليارات الطالبية لنوع املصرف تفاوتت بني دينية واجتماعية وجغرافية وتسويقية وحازت الدوافع الدينية واالجتماعية احلصة األكبر

خالد الصيفي: «دوافع االختيارات 
املصرفية بني اإلسالمية 

والتقليدية للطلبة اجلامعيني» 
مفيدة ضمن «رؤية الكويت مفيدة ضمن «رؤية الكويت ٢٠٣٥٢٠٣٥»

دراسة أعدها أستاذ قسم البنوك والتأمني في «الدراسات التجارية» آخذاً باالعتبار نوع املصرف ومدى الشعور بالرضا وأسباب االختيار
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تعاون بني «الكويت التقنية» و«اختالفات التعلم»

مجموعة الشايع تتعاون مع «تيك توك»
في أول «Brand Camp» من نوعه في العالم

الكلية األسترالية نظمت لقاًء تنويريًا ملوظفيها اجلدد

«دسمان للسكري» يفوز بجائزة األمم املتحدة 
ألفضل اإلجنازات عن العام ٢٠٢١

جامعة الكويت: تسريع االنتقال الشامل
إلى مدينة صباح السالم اجلامعية

جلنة املرأة واألعمال: حظر التمييز ضد املرأة
في التوظيف يدعم التكافؤ في «التنمية الشاملة»

زارت إدارة جامعة الكويت مشــروع 
املباني اإلدارية في مدينة صباح السالم 
اجلامعية، وذلك لتفقد سير األعمال في 
مكونات ومرافق املشروع، وكان على رأس 
الوفد الزائر مدير جامعة الكويت باإلنابة 
أ.د. بــدر البديــوي وأمني عــام اجلامعة 
باإلنابة واملتحدث الرسمي باسم اجلامعة 
أ.د.مرضــي العيــاش، والقائــم بأعمال 
نائــب مدير اجلامعة للشــؤون العلمية 
أ.د.مشاري العيفان، والقائم بأعمال نائب 
مديــر اجلامعة للتخطيط د.ســجى أبو 
خمسني، وكان في استقبال الوفد الزائر 

مدير البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت 
د.قتيبة عبدالرزاق رزوقي. وفي هذا الصدد 
أوضح أ.د.البديوي أن اجلولة امليدانية 
تأتي استكماال للزيارة التي أجرتها اإلدارة 
اجلامعية للمشروع في يوليو من العام 
احلالي، مشيرا إلى أن نتائج سير األعمال 
كانت مطمئنة وهو األمر الذي سيساهم 
في تسريع خطط جامعة الكويت لالنتقال 
إلــى احلرم اجلامعــي اجلديد في مدينة 
صباح السالم اجلامعية، الفتا إلى أن هذا 
التوجه سيخدم السير نحو تشغيل املدينة 
اجلامعية بالكامل وتوفير سعة مكانية 

كافية الستقبال أبنائنا الطلبة الذين مت 
قبولهم في جامعة الكويت بأعداد فاقت 
التوقعات خالل العام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وأضاف أ.د.البديوي أن جهود اجلامعة 
لتســريع االنتقال الشــامل إلــى مدينة 
صباح السالم اجلامعية تأتي بالتوازي 
مع احلرص على فتح املجال أمام تسليم 
املواقع احلالية التابعة جلامعة الكويت 
للجامعة احلكومية الرديفة وهي جامعة 
عبداهللا السالم، متمنيا أن تباشر أعمالها 
التشــغيلية بأســرع وقت ممكن خلدمة 

أبنائنا الطلبة.

أعلنــت األمانــة للمجلــس األعلى 
للتخطيــط والتنمية عــن إطالق أول 
إجنازات جلنة شــؤون املرأة واألعمال 
في الكويت والتي قامت األمانة العامة 
للمجلس األعلــى للتخطيط والتنمية 

بتشكيلها في مايو ٢٠٢١.
وأعرب األمني العام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن 
شكره وتقديره حلرص وزير التجارة 
والصناعــة د.عبداهللا الســلمان على 
حتســني بيئة العمل من خالل إصداره 
قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 
١٧٧ لســنة ٢٠٢١ بشــأن حظر التمييز 
في التوظيف في قطاع العمل النفطي 
واألهلي وحظر التحرش اجلنسي في 
أماكن العمل، وذلك بعد اجتماع األمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى للتخطيط 
والتنمية وأعضــاء اللجنة مع اللجنة 
االستشــارية العليــا لشــؤون العمل 
وغيرها من اجلهات الرسمية املعنية.

وأكــد مهدي أن هــذا القــرار يدعم 
التكافــؤ فــي متتع املــرأة باملســاواة 
وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية 
الشاملة من خالل التمكني االقتصادي 
واالجتماعي للمرأة، موضحا أن اللجنة 
تســعى إلى رفع املزيد من التوصيات 
لتحســني التشــريعات التي تسهم في 
تنمية قدرات املرأة لتوســيع خيارات 
العمــل أمامها وإدماج ودعم دورها في 
املشاركة بقطاعات العمل املتنوعة مبا في 
ذلك القطاع النفطي واألهلي بالكويت.

وأشار مهدي إلى أن مثل هذه القرارات 
تعزز املؤشرات الدولية وتسهم في منو 
االقتصاد الوطني في البالد وتعزز مكانة 
الكويت دوليــا في هذا املجال، مضيفا 
ان األمانة العامة تبذل جهودا مستمرة 
في دعم وتسريع تنفيذ الهدف اخلامس 
من أهداف التنمية املستدامة واملساواة 
بني اجلنســني ومتكني املرأة جناحات 
في مجاالت عدة منها املجال السياسي 

واالقتصادي واحلد من العنف ضدها.
اجلديــر بالذكــر أن جلنة شــؤون 
املــرأة واألعمــال فــي الكويــت والتي 
قامت األمانة العامــة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية بتشكيلها في مايو 

٢٠٢١ تضم كال من:
 د.خالد مهدي - األمني العام للمجلس ٭ 

األعلى للتخطيط والتنمية.
  د.لبنى القاضي - جامعة الكويت.٭ 
 منــى األربــش - جمعية احملامني ٭ 

الكويتية.
  لينا عدلونــي - جمعية احملامني ٭ 

الكويتية.
  أمــل املطيــري - إدارة التنميــة ٭ 

البشرية - األمانة العامة.
  إقبــال الطليحــي - إدارة املرصد ٭ 

الوطني للتنمية املســتدامة - األمانة 
العامة.

 املهــا املــري - اجلمعيــة الثقافية ٭ 
النسائية.

التعليــم  مركــز  نّظــم 
املســتمر في كليــة الكويت 
التقنية بالشراكة مع اجلمعية 
الكويتية الختالفات التعلم 
KALD برنامجــا تدريبيــا 
متكامال عن اختالفات التعلم، 
وذلك يوم األربعاء ١٥سبتمبر 
اجلاري، واستهدف البرنامج 
التدريبــي أعضــاء هيئــة 
التدريــس في كلية الكويت 
التقنيــة لنشــر الوعي عن 
أنواع اختالفات التعلم التي 
تؤثر على الطلبة والطالبات 

في مسارهم التعليمي.
وانطالقــا مــن حــرص 
كلية الكويــت التقنية على 
تعزيز املهارات لدى موظفيها 
مت تصميم برنامج تدريبي 
الكلية  مختص الحتياجات 
وطلبتهــا، بالتعــاون مــع 
KALD حيث قدمت البرنامج 
د.بدرية احلجي أستاذ مشارك 
ومســاعد العميد للشــئون 
الطالبيــة (بنــات) بكليــة 
التربيــة األساســية حتــت 

تعاونت مجموعة الشــايع، الشركة 
الرائــدة فــي إدارة وتشــغيل العالمات 
التجارية العاملية، مع تيك توك، الوجهة 
الرائدة في العالم ملقاطع الڤيديو القصيرة، 
إلطالق «Brand Camp» الدورة االفتراضي 
الفريدة واملخصصة لفرق التسويق لدى 

املجموعة.
هدفــت الــدورة إلــى مســاعدة فرق 
التسويق املختلفة لدى مجموعة الشايع 
الكتشــاف طــرق جديدة وأكثــر ابتكارا 
للتواصل مع الزبائن. فتطبيق تيك توك 
الذي يتميز بأسلوبه الفريد القائم على 
املجتمعات التــي يتواجد فيها، يتحدى 
الطــرق التقليدية في التســويق ويقدم 
مجموعة من الوســائل اجلديدة التي قد 
تساعد الشركات في التواصل وتطوير 
عالقــات هادفة وأفضل مع زبائنها. وقد 
أصبحت مجموعة الشايع الشريك اإلقليمي 
لتيك توك، ما ساعدها على تطوير وإطالق 
محتوى تدريبي عملي ملنصة تيك توك 
عبر اإلنترنت بعنوان «The Hive»، وفي 
الوقت نفسه دعم جهود الشايع املتمثلة 
في التطوير املستمر لعالماتها التجارية 
ومهارات التسويق الرقمي لفرق التسويق 

اخلاصة بها.
يركز The Hive على الطرق التي ميكن 
للشركات االستفادة من خاللها من جانب 
اإلبداع واملصداقية التي يتميز بها تطبيق 
تيك توك لتجديد األساليب التقليدية في 
مجال التســويق. كما يهدف إلى تزويد 
املتابعــني باملعلومات عن كيفية تطوير 
حوار هادف مع الزبائن، الذين بدورهم 

يشكلون جزءا من مجتمع تيك توك.
أقيــم الـــ Brand Camp االفتراضــي 
ملجموعة الشــايع وتيك توك األســبوع 
املاضــي، ومت عــرض مجموعــة مــن 
الڤيديوهات التعليمية املسجلة مسبقا 
 Teams وعبر The Hive ضمن جلســات
وZoom Intro، باإلضافــة إلى عقد ورش 
عمل «أونالين». وجمعت الدورة بني فرق 
العالمات التجارية واملوظفني املختصني 
في مجال التســويق من جميع األقسام 
املعنية بالتعامل املباشر مع الزبائن في 
مجموعة الشايع، في جلسات مخصصة 
ضمت مختلف إدارات الشــايع كاألزياء، 
واألغذية واملطاعم، واملفروشات واألثاث 
املنزلــي والترفيه والتســلية. حضر الـ 
Brand Camp أكثر من ٣٠٠ موظف وإداري 
لدى الشايع في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وأوروبا.
وفي هذا السياق، قال بول موريس، 
رئيــس إدارة املنصات اإللكترونية لدى 
مجموعة الشايع: «يقضي زبائننا اليوم 
معظم أوقاتهم علــى املنصات الرقمية، 
ونحن نحرص باستمرار على اكتشاف 
طرق جديدة ومبتكرة للتواصل معهم. 
لقد بنينا عالقة قوية مع تيك توك، كما 
عملنا معهم على تقدمي بعض احلمالت 

نّظم قســم املــوارد البشــرية لدى 
الكليــة األســترالية فــي الكويت لقاء 
تنويريا للموظفني اجلــدد لتعريفهم 
بالكلية والترحيب بهم فيها، وكان من 
بني احلضور موظفون جدد من خارج 
الكويــت، حيــث حضروا عــن طريق 
املنصة اإللكترونية ميكروسوفت تيمز، 
باإلضافة إلى موظفني في الكويت، حيث 

حضروا إلى احلرم الكلية شخصيا.
عقد اللقاء على مدى يومني، حيث 
ركزت اجللســة األولى علــى تعريف 
املوظفــني اجلــدد بالكلية عــن طريق 
إعطائهم نظرة عامة عن الكلية ونظمها 

ولوائحه، وبدأت اجللسة األولى مبقدمة 
من قبل قســم املــوارد البشــرية، ثم 
تالها كلمات ترحيــب من قبل رئيس 
الكلية األسترالية في الكويت د.عصام 
زعبالوي، ونائب رئيس الكلية للشؤون 
األكادميية د.حسني عبداهللا، ومت تسليط 
الضوء على أقســام الكلية األكادميية 
واإلدارية، كما مت شرح البروتوكوالت 
اخلاصة بـ «كورونا» من قبل موظفي 
قســم الصحة والســالمة، حرصا من 
الكليــة على صحتهم وصحة زمالئهم 

أثناء عملهم.
أما اجللســة الثانية فقد استهدفت 

أعضاء هيئة التدريس، حيث شــملت 
شرحا لنظرة الكلية للتعليم والتعلم 
وأيضا إلــى لوائح وقواعــد الفصول 
الدراسية، كما مت تعريف هيئة التدريس 
ببرامــج البحث العملي لــدى الكلية، 
وكيفية االســتخدام الفعــال ملنصات 

التعليم عن بعد.
واختتم اللقاء بكلمة من قبل د.حسني 
عبداهللا، حيث شكر احلضور ومنظميه 
على جهودهم التي ساهمت بنجاحه، 
وثم بني رؤية الكلية وأهدافها وخططها 

االستراتيجية للمستقبل.

حنان عبداملعبود

بعد دراسة متأنية من قبل 
األمم املتحدة، ونتيجة للجهود 
املســتمرة التي يبذلها معهد 
دسمان للســكري، مت اختيار 
املعهد لنيل جائــزة ملا يبذله 
املعهــد مــن جهود ملموســة 
وتعاون مثمر مع فرق العمل 
املشتركة بني الوكاالت التابعة 
 UN Interagency لألمم املتحدة
Task Force واملعنية بالوقاية 
مــن األمــراض غيــر املعدية، 
ومكافحتها لعام ٢٠٢١. وتأتي 
هــذه اجلائــزة تتويجا لعمل 
دؤوب علــى مدى أشــهر مع 
وزارة الصحة لتطوير سجل 
وطني ملرض السكري وكذلك 
ملساهمات املعهد امللحوظة في 
الوقاية وعالج مرض السكري 
ومضاعفاته املرتبطة وكذلك 
السمنة. ويجدر باإلشارة إلى 
أن عددا مــن املراكز واجلهات 
األخرى قد حصلت أيضا على 
جوائز مشابهة ملا لها من دور 
فاعل وإسهامات ملحوظة في 

املجتمع.

التعليم املختلفة، ومن هنا 
قام مركز التعليم املســتمر 
بتوفيــر فــرص تدريبيــة 
متنوعة ملجتمعنا واالستفادة 
من شراكات محلية ودولية 
التجربــة  لضمــان جــودة 

التدريبية.
وفــي تعليــق لهــا على 
مشاركة اجلمعية الكويتية 
 ،KALD الختالفــات التعلــم
قالت أمال الساير ان تدريب 

الداعمة لعالماتنا التجارية. لقد كان من 
دواعي ســرورنا أن نوسع هذه املعرفة 
إلى جمهور أكبــر من خالل حدث رقمي 
يجمع جميع فرقنا معا في منصة تفاعلية 
واحدة». وتابع: «شراكتنا مع تيك توك 
مفيدة للطرفني، فقد متكنت فرقنا من تعلم 
الكثير عن الوسيلة التي ميكن ملنصة تيك 
توك أن تفيدنا وتفيد زبائننا، ومتكنت 
تيك توك من اكتساب املعرفة حول كيفية 
ارتباط منصتها بالزبائن عبر القطاعات 

املتعددة للبيع بالتجزئة».
من جهته، قــال عارف يحيى رئيس 
قسم جتارة التجزئة والتجارة اإللكترونية 
ملنطقة الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا 
وباكستان لدى تيك توك حللول األعمال 
العاملية: «نهدف في تيك توك إلى تشجيع 
العالمات التجارية إلطالق العنان إلبداعها 
والتفاعل مع زبائنها عن قرب بوســائل 
قد ال تتوافر عبر أي منصة أخرى، وذلك 

في الوقاية من األمراض غير 
املعدية والتصدي لها، وكذلك 
الصحــة النفســية وأهــداف 
التنميــة املســتدامة املتعلقة 
باألمراض غير املعدية، وهذه 
هي الســنة الرابعة التي يقام 
فيها برنامج اجلوائز هذا، حيث 
تنافس عدد من املنظمات من 
جميع أنحاء العالم على هذه 
اجلائزة، وقد مت اختيار معهد 
دسمان للسكري للفوز في الفئة 

املذكورة.
وقــدم مت اإلعالن عن فوز 
املعهــد بهذه اجلائــزة الهامة 
التي تضاف لرصيد حافل من 
التكرمي واجلوائز واإلجنازات 
التــي حققها واليزال يســعى 
جاهــدا لتحقيــق املزيد منها، 
مؤخرا خالل اجتماع فرق العمل 
مبناسبة انعقاد دور اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة.
مــن جانبه، أعرب د.قيس 
الدويري، املديــر العام ملعهد 
دسمان للسكري والذي أنشأته 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
عن جزيل امتنانه لنيل املعهد 
لهذه اجلائزة قائــال «إن هذه 

املعلمني على أساليب تدريس 
الطلبة ذوي اختالفات التعلم 
هو أحد األهداف الرئيســة 
للجمعية الكويتية الختالفات 
التعلم منذ تأسيسها في عام 
٢٠٠٧، موضحــة ان املعلــم 
املؤهل هو الركن األساســي 
فــي عملية تعليــم ناجحة 
وشــاملة لكل نواحي حياة 
الطالب األكادميية والنفسية 

واالجتماعية.

لتحقيــق أفضل العوائد. نحن نؤمن أن 
موظفــي وخبراء التســويق هم جزء ال 
يتجزأ من نظام عملنا وتكمن مهمتنا في 
مساعدتهم على حتسني حلول التجارة 
املجتمعيــة لالســتفادة القصــوى مــن 
حمالتهم التسويقية. يسعدنا أن نتشارك 
مــع مجموعة رائدة في قطــاع التجزئة 
تعتمــد على قنــوات االتصــال املوحدة 
والشــاملة مثل الشــايع فــي أول دورة 
تدريبيــة Brand Camp ننظمه. وتهدف 
هذه الدورة االفتراضية األولى من نوعها 
إلى تغيير أســلوب التسويق التقليدي 
والتواصــل بإبداع أكثــر مع مجتمعاتنا 
شــديدة التفاعــل، وفــي الوقت نفســه 
احلصول على رؤى جديدة وردود فعل 
مباشرة من التجربة. ال يسعنا االنتظار 
لرؤية النتائــج واحلمالت الرائعة التي 
ستجعلها عالمات الشايع تنبض باحلياة 

على منصتنا».

اجلائــزة هي وســام آخر من 
أوســمة التقدير العاملية التي 
يحرزها املعهد، وهذه اجلائزة 
حتثنا ألن نطمح ونسعى لبذل 
املزيد من اجلهد وكل ما بوسعنا 
مــن طاقات وخبــرات إلحراز 
املزيد من التقدم في املجاالت 
الطبية والبحثية والتوعوية 
ملا فيه النفع لوطننا احلبيب».

وأضاف «انتهز هذه الفرصة 
لإلعراب عن جزيل امتناننا في 
املعهد ملنظمة الصحة العاملية 
لثقتهم في املعهد ولتقديرهم 
لــه، وأتقدم بالشــكر اجلزيل 
للدكتور خالد الفاضل، مدير عام 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وأعضاء مجلس إدارتها للدعم 
املســتمر والتمويل املستدام 
املقــدم من املؤسســة للمعهد 
منــذ تأسيســه حتــى اليوم، 
ولدعم املؤسسة لعجلة العلم 
والبحــث والتطور». وأضاف 
«كما ال يســعني إال أن أشــكر 
كذلــك وزارة الصحــة وعلى 
رأسها وزير الصحة الشيخ د. 
باسل الصباح لكل ما يقدمونه 

من دعم وتعاون».

لتوعية أعضاء هيئة التدريس بأنواع اختالفات التعلم املؤثرة على الطلبة

جلهود املعهد في التصدي ملرض السكري ومضاعفاته

مبوازاة فتح املجال أمام تسليم املواقع احلالية التابعة إلى اجلامعة الرديفة

صورة جماعية لفريقي «الكويت التقنية» و«اختالفات التعلم»
جانب من املشاركني في اللقاء

د.قيس الدويري

عنوان: «دعم طلبة صعوبات 
التعلم وفهم احتياجاتهم».

وقالــت رئيســة مركــز 
التعليــم املســتمر في كلية 
نــورة  التقنيــة  الكويــت 
التعليــم  ان  العصيمــي 
حــق للجميــع مهمــا كانت 
الصعوبات والتحديات التي 
ميكن ان يواجها الطالب، لذلك 
فمن الضروري جدا أن يكون 
املدرس متفهما الحتياجات 

اجلديــر بالذكــر أن األمني 
العام لألمم املتحدة قد شكل في 
عام ٢٠١٣ فرق العمل املشتركة 
بني الوكاالت املنبثقة عن األمم 
املتحــدة واملعنيــة بالوقاية 
مــن األمــراض غيــر املعدية 
ومكافحتهــا، وهي تضم أكثر 
من ٤٠ عضوا، وتعمل منظمة 
الصحــة العاملية كأمانة عامة 
لها. ودعــت األمم املتحدة إلى 
الترشيحات جلوائز عام ٢٠٢١ 
لالعتــراف باإلجنــازات التي 
مت حتقيقها خــالل عام ٢٠٢٠ 
بشأن العمل متعدد القطاعات 

«النجاة اخليرية»: الزكاة حتقق التكافل  االجتماعي
أكد مدير عام جمعية النجاة 
اخليرية بالتكليف املستشار 
عبداهللا الشــهاب أن اجلمعية 
حتــرص دائمــا علــى طــرح 
الــزكاة والصدقات  مشــروع 
على أهــل اخلير، الفتا إلى أن 
الزكاة من أهم وأبرز املشاريع 
التي تنفذهــا اجلمعية وذلك 
لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي 
بني املسلمني، وتخفيف معاناة 
وذوي  واأليتــام  الفقــراء 
احلاجات، مؤكدا أن الزكاة حياة 
وجناة للمســتفيدين وتنمية 

املجتمعات الفقيرة.
وأشار الشهاب في تصريح 
صحافي إلى أن الزكاة شعيرة 
كبيرة وعبادة عظيمة، فريضة 
دورية منتظمة، دائمة املوارد 
النفــع واملقاصــد،  مســتمرة 
إغنــاء  مقاصدهــا  فريضــة 
احلاجــات،  وذوي  الفقــراء 
إغناء يســتأصل شأفة العوز 
من حياتهم ويقدرهم على أن 
ينهضــوا وحدهــم. فهي حق 
للفقــراء في أمــوال األغنياء، 

أمواله في املصرف الذي يريده 
من مصارف الــزكاة الثمانية 
باالتصال على رقم/ ١٨٠٠٠٨٢ أو 
التبرع عبر املوقع االلكتروني 
للنجاة @alnajatOrg، مشيرا 
إلى أن مقدار الزكاة يبلغ ٢٫٥٪ 
مــن املال الفائــض عن حاجة 
الشخص الذي يريد إخراج زكاة 
ماله ومن زاد عن ذلك فله األجر 

والثواب من اهللا عز وجل.
وختم بالقول بأن جمعية 
النجــاة تســعى مــن خــالل 

املشروع إلى االهتمام بتفعيل 
الركن الثالث في ديننا احلنيف 
وذلك لتحقيــق التعاون على 
البر والتقوى، وإبراز اجلانب 
اإلنســاني للمجتمع الكويتي 
املسلم عالوة على سد حاجة 
الفقراء  احملتاجني، ومساعدة 
في معيشتهم والتخفيف عن 
عاتقهم أعباء احلياة، مؤكدا أن 
مصارف الزكاة تصرف حسب 
رغبة املتبرع داخل الكويت أو 

خارجها .

الشهاب أشار إلى أنه يتم صرفها وفق رغبة املتبرع

الزكاة حتقق مبدأ التكافل االجتماعياملستشار عبداهللا الشهاب

ليــس فيها معنــى من معاني 
التفضل واالمتنان، وليســت 
إحسانا اختياريا، إمنا فريضة 
تتمتع بأعلــى درجات اإللزام 

اخللقي والشرعي.
وحول كيفية مساهمة أهل 
اخلير واحملســنني وأصحاب 
األيادي البيضاء في مشــروع 
الزكاة، ذكر الشهاب أنه ميكن 
للمتبرع واحملسن الكرمي الذي 
يريد إخراج زكاته تخصيص 
املبلغ الذي يراه مناسبا من زكاة 
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إجناز دراسة مشروع مركز «ثقافي ـ تعليمي ـ ترفيهي» نهاية أكتوبر

بداح العنزي

كشف وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
شايع الشايع عن أنه سيتم 
االنتهاء من مشروع الدراسات 
التي تشمل ٤ مراحل ملشروع 
املركــز الترفيهي في شــارع 
عبداهللا األحمد في ٢٤ أكتوبر 

املقبل.
وقال الشايع في كتاب الى 
محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخلالد بشــأن طلب اخلطط 
التنفيذية للمشاريع التنموية 
قصيرة ومتوسطة وطويلة 
املدى، واملزمع تنفيذها من قبل 
البلدية في محافظة العاصمة، 

حيث تضمن التالي:
٭ املشاريع التي مت االنتهاء 

منها:
العقــد اخلــاص بإنشــاء 
وإجناز وصيانة مبنى االمانة 
العامة للمجلس البلدي ومبنى 
مواقــف الســيارات متعــدد 

السيارات متعددة االدوار خلف 
مجمع دسمان.

- مت االنتهاء من تنفيذ أعمال 
عقد مشــروع إنشاء وإجناز 
وصيانة مبنى مواقف سيارات 
متعــدد االدوار خلف مجمع 
دســمان ومت تسلمه ابتدائيا 
بتاريــخ ١٠/٦/٢٠١٩ وجــار 
اســتكمال إجراءات تسليمه 
لــوزارة املاليــة للتعاقد مع 
شركة ادارة املرافق العمومية 

لتشغيل املبنى وإدارته.
٭ مشروع سوق إجناز بالري.

عقد مزايدة إدارة وتشغيل 
مشروع سوق إجناز بالري.

- مت طرح مزايدة إلدارة 
وتشــغيل املشــروع ومتــت 
الترسية على أفضل العطاءات 
املقدم من شــركة املســتقبل 
العاملية لالستشارات االدارية 
الستغالله وإدارته ملدة ثالث 
ســنوات ألصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، وجار 
اســتكمال موافقــات اجلهات 
الرقابية متهيدا لتوقيع العقد.

املباركية ومواقف السيارات 
التابعة لها (املنطقة التجارية 
- حديقــة البلديــة) ومتــت 
مباشــرة األعمــال بتاريــخ 
٨/٤/٢٠٢١، ومن املتوقع انتهاء 
أعمال مرحلة التصميم بتاريخ 

.٧/٣/٢٠٢٣

وترميم الساحات واالسواق 
العامة داخل مدينة الكويت:

- قيد الطرح لدى اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة.

التعليمي  املركز  مشروع 
الثقافــي الترفيهــي بشــارع 

عبداهللا األحمد:
- مت توقيع العقد اخلاص 
مبشــروع املركــز التعليمي 
الثقافــي الترفيهــي بشــارع 
عبــداهللا االحمــد بتاريــخ 
عقــد  وهــو   ٢٩/٣/٢٠٢٠
دراسات استشارية مع  مكتب 
خطيب وعلمي باملشاركة مع 
املكتــب احمللــي دار الكويت 
لالستشارات الفنية، وسيقوم 
املكتــب االستشــاري بإعداد 
دراســة جــدوى تفصيليــة 
كاملة من خالل عمل تصميم 
شــامل للمشــروع واقتراح 
مكونات تتوافق مع األهمية 

االستراتيجية للموقع.
يتكون مشروع الدراسات 
مــن ٤ مراحــل مــن املتوقع 
بتاريــخ  منهــا  االنتهــاء 

٭ املشاريع طويلة املدى:
تطوير أســواق املباركية 
ومواقف السيارات التابعة لها 
(املنطقة التجارية - حديقة 

البلدية).
- مت توقيــع عقــد مرحلــة 
تصميــم تطويــر أســواق 

٭ عقــد تطويــر وجتميــل 
الساحات واألســواق العامة 

داخل الكويت:
- جار الطرح.

العقد اخلاص بتجميل وأعمال 
انشائية وصيانة الشواطئ 
العامة في الكويت (شــاطئ 

الشويخ):
- مت توقيع العقد مع شركة... 
ومتت مباشرة األعمال بتاريخ 
٢١/٧/٢٠٢١، نســبة االجنــاز 

احلالية هي ٥٥٪.
املناقصة اخلاصة بأعمال 
جتميــل وتطوير الســاحات 
محافظــة  فــي  واالســواق 

العاصمة وحولي:
- متــت موافقــة جلنــة 
الشــراء على الترســية على 
أقــل العطاءات ســعرا املقدم 
من شركة... وبانتظار موافقة 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
املاليــة  ووزارة  العامــة 
الســتكمال إجــراءات توقيع 

العقد.
مناقصــة أعمــال صيانة 

.٢٤/١٠/٢٠٢١
٭ املشاريع قصيرة ومتوسطة 

املدى:
اســتكمال أعمال إنشــاء 
مبنى مواقف ســيارات على 

شارع عمر بن اخلطاب.
- مت توقيع عقد املمارسة 
اخلاصــة باســتكمال أعمال 
العقد، إنشاء وإجناز وصيانة 
مبنى مواقف سيارات متعدد 
االدوار على شــارع عمر بن 
املرقاب،  اخلطــاب مبنطقــة 
متت مباشرة األعمال بتاريخ 

.٨/١٠/٢٠١٩
ونســبة إجناز املشــروع 
٣٧٫٢٥٪ ومن املتوقع انتهاء 

العقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢١.
٭ املشاريع املزمع تنفيذها:

إنشــاء وإجناز وصيانة 
ســيارات  مواقــف  مبنــى 

بالعاصمة.
- مت إدراج مشروع مبنى 
مواقــف ســيارات العاصمة 
ضمن ميزانية البلدية للسنة 

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

«األنباء» تنشر املشاريع التنموية قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى التي ستنفذها «البلدية» في محافظة العاصمة

شايع الشايع

االدوار.
الــى  ينقســم املشــروع 

مرحلتني:
- املرحلة االولى: مت االنتهاء 
من أعمال عقد التنفيذ وإنشاء 
وإجناز وصيانة مبنى االمانة 
العامة للمجلس البلدي ومبنى 
مواقف سيارات متعدد االدوار، 
ومت تســلم املبنــى ابتدائيــا 

بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩.
- املرحلة الثانية: مت توقيع 
عقد أعمــال التأثيث، توريد 
أعمــال  وتركيــب وصيانــة 
التأثيــث والتصميــم ملبنى 
العامــة للمجلــس  االمانــة 
البلدي، ومتت مباشرة األعمال 
بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢١ والتاريخ 
املتوقــع النتهاء أعمال العقد 

.٢٥/١٠/٢٠٢١
العقد اخلــاص بتصميم 
وإنشاء وإجناز وصيانة مبنى 
مواقــف الســيارات متعددة 
االدوار خلف مجمع دسمان.

٭ عقــد تصميــم وإنشــاء 
وإجناز وصيانة مبنى مواقف 

مشروع تطوير منطقة أسواق املباركية يحظى باألولوية لدى البلدية مبنى مواقف خلف مجمع دسمان صورة جوية ملنطقة املباركية

إغالق محل وحترير ٧٩ مخالفة لعدم 
االلتزام بالئحة احملالت في مبارك الكبير

أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير طالل 
العقاب حــرص البلدية على تطبيق قرارات 
مجلس الوزراء املتعلقة باالشتراطات الصحية 
من خــالل تنفيذ جــوالت ميدانية صباحية 
ومسائية بجميع مناطق احملافظة للتأكد من 
التزام احملالت واملجمعات التجارية واألسواق 
املوازية تطبيق االشتراطات الصحية للحد من 
انتشار ڤيروس كورونا والضوابط البلدية، 
مشــيرا في هذا اخلصوص إلى أن اجلوالت 
التــي مت تنفيذها خالل األســبوع املاضي قد 
أسفرت عن حترير ٧٩  مخالفة لعدم االلتزام 

باالشتراطات الصحية ومخالفة الئحة احملالت 
واإلعالنات وإغالق محل إداريا لكونه يشكل 
خطــرا داهما على صحة وســالمة اجلمهور 
فضال عن توجيه ٧٥ إنذارا وذلك بعد الكشف 
علــى ٣٧٨ محال إلى جانــب إزالة ٢٩٢ إعالنا 
مخالفا مختلف األحجام من شوارع وميادين 
احملافظة يعمل على إعاقة الرؤية وتشــويه 

املنظر العام.
ودعا العقاب أصحاب احملالت الى االلتزام 
بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل اإلجراءات 
والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسالمة 

اجلميع وجتنبا للمخالفة والغرامة.

البغلي لتشكيل جلنة لتنظيم إصدار التراخيص للمشاريع 
قدمــت عضــو املجلــس 
البلدي م. مها البغلي اقتراحا 
بتشكيل جلنة لتنظيم وإصدار 
التراخيص الالزمة ألصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
لألنشطة التي تقام في مواقع 
املشروعات السياحية، على أن 
تتكون من ممثلــي «البلدية، 
التجارة، وشركة املشروعات 

السياحية».
وقالت م.البغلي: كشــفت 
شركة املشروعات السياحية 
فــي مؤمترهــا األخيــر عــن 

وخططهــا  اســتراتيجيتها 
ومشاريعها املستقبلية والتي 
من شأنها االنتقال إلى العصر 
الذهبــي اجلديــد للســياحة 
والترفيــه فــي الكويت، فهي 
متتلــك العديــد مــن املواقع 
املتميــزة علــى  اجلغرافيــة 
الساحل، وهي مواقع مناسبة 
لألنشطة الترفيهية والسياحية 
والرياضيــة  والشــبابية 
والتجارية وألصحاب املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
وذكــرت انه مــع التوجه 

لذا أقترح: تشــكيل جلنة 
مكونة مــن «بلدية الكويت ـ 
وزارة التجــارة والصناعة ـ 
شركة املشروعات السياحية» 
بالتعــاون مع بقيــة اجلهات 
املعنيــة لتنظيــم وإصــدار 
التراخيص الالزمة ألصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
لألنشطة التي تقام في مواقع 
املشروعات السياحية والعمل 
على تقليل الدورة املستندية 
وتقدمي احللول املمكنة لكل ما 

يعوق تنفيذ هذه املشاريع.

احلكومي في تشجيع وجذب 
الطاقات الشبابية من أبنائنا 
وبناتنا في الكويت من أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وإشــراكهم في العمــل العام 
واخلــاص وفــي مثــل هــذه 
املشاريع السياحية والتي من 
شأنها رفعة وازدهار دولتنا 
احلبيبــة الكويت والنهوض 
بهــا وحتقيــق رؤيــة ٢٠٣٥، 
ومــن أجل توفير كل الســبل 
التراخيص  وتنظيم إصــدار 

الالزمة لذلك.
م.مها البغلي

استعداد لتسليم مبنى املواقف في دسمان إلى «املالية» لتشغيله من «املرافق العمومية»انتهاء تأثيث مبنى املجلس البلدي اجلديد واملواقف اخلاصة به ٢٥ أكتوبر

االنتهاء من إجناز مشروع تطوير أسواق املباركية خالل شهر مارس ٢٠٢٣جتهيز املوافقات الالزمة لتوقيع عقد مشروع سوق «إجناز» قريبًا في منطقة الري
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مرزوق الغامن يستذكر مآثر األمير الراحل الشيخ صباح األحمد: 
زعيم استثنائي.. وعزاؤنا بخلفه صاحب السمو األمير احلكيم 

قــال رئيس مجلس األمــة مرزوق الغانم 
إن مــرور عام على رحيــل المغفور له بإذن 
اهللا سمو الشيخ صباح األحمد أمير الكويت 
الراحل هو فرصة الستذكار مآثر هذا الزعيم 

االستثنائي والحكيم.
وقــال الغانم في تصريــح صحافي أمس 
بمناسبة الذكرى األولى لرحيل سمو الشيخ 
صباح األحمد: «يقتضي منا الوفاء والعرفان 

أن نسجل بأحرف من نور مسيرة هذا الرجل 
االستثنائي الذي قاد البالد إلى بر األمان في 
ظروف سياســية وإقـلـيـــمية دولية بالغة 

الدقة».
وأضاف الغانم: «لقد كان الشــيخ صباح 
قائدا مسكونا بهموم شعبه وشعوب المنطقة، 
حريصا على ترسيخ قيم االعتدال والوفاق 

والتصالح ونبذ قيم الصراع والتشاحن».

وقال رئيس مجلس األمة: «بقدر حزننا على 
رحيل أميرنا الراحل سمو الشيخ صباح األحمد 
يبقى عزاؤنا بخلفه سمو أمير البالد الشيخ 
نــواف األحمد الجابر الصبــاح، حفظه اهللا 
ورعاه، الذي كان عضده وسنده طوال سنوات، 
وهو أحد المخلصين لمدرســته السياســية 

المتحلية بالحكمة والنضج وبعد النظر».
واختتم الغانم تصريحه قائال: «ال نملك 

هنــا إال أن نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن 
يرحم الشــيخ صباح برحمته الواسعة وأن 
يسكنه جنة الفردوس، وأن يحفظ سمو أمير 
البالد وســمو ولي عهده األمين من كل شــر 
ومكروه وأن يسدد على درب التقدم والنماء 

خطاهما لما فيه خير الكويت وأهلها».
من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغانم في مكتبه امس سفيرنا لدى 

هولندا عبدالرحمن العتيبي، كما استقبل عددا 
من السفراء المعتمدين لدى البالد.

والتقى الغانم كال على حدة سفير جمهورية 
النمســا لدى الكويت ماريان وربا، وســفير 
جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت تشونغ 
بيونغ، وسفير جمهورية كوبا لدى الكويت 
خوسيه لويس سانشيز، وسفير جمهورية 

العراق لدى الكويت المنهل الصافي.

«نبتهل إلى املولى جلّت قدرته أن يرحم الشيخ صباح  ويحفظ سمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمني من كل شر ومكروه»

الرئيس الغامن مستقبال سفيرنا لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي الغامن مستقبال خوسيه لويس سانشيز .. ومستقبال السفير املنهل الصافي الغامن يستقبل السفير ماريان وربا رئيس مجلس األمة خالل استقباله السفير تشونغ بيونغ

أحمد الشحومي: إنشاء الشركة الكويتية للصناعات واألمن الغذائي
تقدم نائب رئيس مجلس 
الشــحومي  األمــة أحمد 
باالقتراح بقانون بإنشــاء 
شركة مساهمة عامة باسم 
«الشركة الكويتية للصناعات 
الغذائيــة وحتقيــق األمن 
الغذائي»، ونصــت مواده 

على ما يلي:
املادة األولى

في تطبيــق أحكام هذا 
القانون للكلمات والعبارات 
التالية املعاني املوضحة قرين 

كل منها: 
الدولة: الكويت.

الوزير: وزير املالية.
الشركة: الشركة الكويتية 
للصناعات الغذائية وحتقيق 
الغذائي واختصارها  األمن 

«شركة األمن الغذائي».
اإلدارة: مجلس  مجلس 

إدارة الشركة.
الرئيس: رئيس مجلس 

إدارة الشركة.
املديــر العام: مدير عام 
الشركة الكويتية للصناعات 
الغذائيــة وحتقيــق االمن 

الغذائي.
املادة الثانية

تنشــأ مبوجب احكام 
القانون شركة تسمى  هذا 
«الشركة الكويتية للصناعات 
الغذائيــة وحتقيــق االمن 
الغذائي» واختصارها (شركة 
االمــن الغذائي) وتكون لها 
شخصية اعتبارية مستقلة، 
القانونية  وتتمتع باألهلية 
للتصــرف، وتتبع  الكاملة 

وزير املالية.
املادة الثالثة

يتــرأس وزيــر املالية 
مجلس ادارة الشركة، ويشكل 
املجلس ويختار مديرها العام 
ويعينه بقرار، على ان يكونوا 
جميعا من ذوي االختصاص 
بعمل واختصاصات الشركة.

للصناعات الغذائية تعود ملكيتها 
مباشرة لها مبا يعود على الصالح 
العام من فوائد لتحقيق االمن 
الغذائي للبالد، وتعطى األولوية 
للشركة في مخاطبتها للجهات 
املختصة وعلى االخص الهيئة 
العامة للصناعــة في توفير ما 
حتتاج إليه الهيئة من مساحات 

لتأمني عمل تلك املصانع.
الطارئة  - معاجلة األوضاع 
فــي مجــال الغــذاء، واتخاذ 
الوقائية  االحتياطات والتدابير 
املناســبة، واإلشــراف على 
إنشاء وإدارة مخزون احتياطي 
للطوارئ من الغذاء بالتعاون مع 
اجلهات املعنية، وإنشاء املخازن 
الالزمة واالشراف  والصوامع 

عليها.
- إعــداد السياســة العامة 
واالســتراتيجيات في مجاالت 

عمل الشركة.
- اعداد اخلطــط والبرامج 
واألنشطة في مجال الصناعات 
الغذائــي،  الغذائيــة واألمــن 
والتنســيق مع اجلهات املعنية 
ملراجعة اخلطط والبرامج املتعلقة 

باالمن الغذائي.
- إجراء الدراسات والبحوث 
التطبيقية ذات الصلة مبجاالت 

عملها.
- إيجاد قنوات تســويقية 
وترويجية للمنتجات والصناعات 

الغذائية.
- نشــر الوعــي وتثقيف 
مختلف شــرائح املجتمع فيما 
يخص االمن الغذائي والتعريف 

بالشركة واهدافها.
- تنظيم املؤمترات واملعارض 
واملهرجانات املتعلقة بأعمالها او 

املشاركة فيها.
التعاون والتنســيق مع   -
مراكــز البحوث والدراســات 
واجلامعــات واملنظمات املعنية 

مبجاالت عمل الشركة.
- عقد االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم مع اجلهات ذات العالقة 
داخل الدولــة او خارجها وفق 

النظم املتعبة.

والدراســات  واملشــاريع 
التي  والسياسات والتوصيات 
بأعمال ونشــاطات  لها عالقة 
الشركة ورفعها لالعتماد وفقا 
للنظم املتبعة ومتابعة تنفيذها.

- اقتراح مشــروع املوازنة 
السنوية للشركة.

املالية  البيانــات  اعــداد   -
للشركة ورفعها ملجلس االدارة.
التنظيمي  الهيكل  اقتراح   -

للشركة.
- اقتراح التشريعات واللوائح 
التنظيميــة والتنفيذية والنظم 
والسياسات والقرارات والتعاميم 
الشركة  املتعلقة باختصاصات 

ورفعها ملجلس االدارة.
- فتح احلسابات املصرفية 

باسم الشركة.
- تشكيل جلان وفرق عمل 
داخلية من بني موظفي الشركة 
ومن خارجها وحتديد مهامهم 

وإجراءات سير عملهم.
- متثيل الشركة امام القضاء 

والغير.
- أي اختصاصات او مهام 
اخرى يكلف بهــا من مجلس 

االدارة.
املادة الثامنة

اهدافها  الشــركة  حتقــق 
االســتراتيجية بتحقيق االمن 

الغذائي في الدولة من خالل:
التعاون مع مستثمرين من 
العام واخلاص بإنشاء  القطاع 
شركات مســاهمة خاصة على 
نطاق واســع وصناعات ذات 
رأسمال كبير للوفاء مبتطلبات 
الســوق احملليــة واالقليمية 
والعاملية من املنتجات الغذائية.

جــذب  فــي  املســاهمة 
الغذائية وتطوير  االستثمارات 
القطاع الغذائي في الكويت مما 
يزيد من مســاهمته في الناجت 

احمللي.
ويجوز للشــركة ان تكون 
لها مصلحة مع الهيئات احمللية 
والدولية التــي تزاول االعمال 
الشــبيهة بأعمالها وان تتصل 

العمالة الوطنية، كما انها تعفى 
من جميع رسوم الدولة ملدة ثالث 
ســنوات من تاريخ العمل بهذا 
الدولة بتوفير  القانون، وتقوم 

االراضي لهذا املشروع.
املادة اخلامسة عشرة

تسري على الشركة القوانني 
والنظــم املالية املعمول بها في 
الدولة، وتســري على موظفي 
الشــركة قوانني ونظم املوارد 
البشرية املعمول بها في الدولة.

املادة السادسة عشرة

يتم تأســيس هذه الشركة 
تاريخ  خالل ستة أشــهر من 
العمــل بهذا القانــون، ويعهد 
للوزير اصدار الالئحة التنفيذية 
للقيام بإجراءات تأسيس الشركة 

وتشكيل مجلس االدارة.
املادة السابعة عشرة

الشــركة خالل ثالث  على 
إنشاء  ســنوات من تأسيسها 
شــركات مختصة باألســماك 
واملنتجات احليوانية والزراعية 
والصناعــات الغذائيــة لتأمني 

وحتقيق األمن الغذائي.
املادة الثامنة عشرة

حتــدد الالئحــة التنفيذية 
للقانون نقل جميع الشــركات 
واملصانع الغذائية التابعة للقطاع 
احلكومي العام الى شركة االمن 
الغذائي، وذلــك كله مبا يكفل 
التام في كافة  للشركة احللول 
تلــك االختصاصات في موعد 
العمل  اقصاه عام مــن تاريخ 

بالقانون املرفق.
املادة التاسعة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - 

تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون بإنشاء شركة 
مساهمة عامة باسم «الشركة 
الكويتيــة للصناعات الغذائية 

- أي اختصاصات او مهام 
اخرى تكلف بها الشــركة من 

الدولة.
املادة السادسة

السلطة  اإلدارة هو  مجلس 
املختصة بإدارة شؤون الشركة 
وتصريف امورهــا، ويتمتع 
الالزمة  بجميع االختصاصات 
لذلك وفقا ألحكام هذا القانون، 

وله بصفة خاصة ما يأتي:
- املوافقة على السياسة العامة 
الهيئة ومتابعة  واستراتيجيات 

تنفيذها لتحقيق اهدافها.
- إقرار التشريعات املتعلقة 

بعمل الشركة.
- إقرار الهيــكل التنظيمي 

للشركة وفق النظم املتبعة.
املوازنة  إقرار مشــروع   -

السنوية.
- اعتمــاد البيانــات املالية 

للشركة.
الدائمة  اللجان  - تشــكيل 
واملؤقتة من بني أعضائه او من 
املوكلة  باملهام  للقيــام  غيرهم 

اليهم.
- أي اختصاصات او مهام 

اخرى يكلف بها من الدولة.
االدارة تفويض  وملجلــس 
بعــض صالحياتــه ملدير عام 
الشركة بقدر ما تقتضيه حاجة 

ومصلحة العمل.
املادة السابعة

يكون للشــركة مدير عام 
يصدر بتعيينه قرار من الوزير 
اليومي  العمل  يتولى تســيير 
للشركة، وميارس بصفة خاصة 

ما يأتي:
- اقتراح اخلطط االستراتيجية 

والتنفيذية للشركة.
إدارة وتطويــر ومتابعة   -
تنفيــذ كافة اخلطــط واملهام 
االستراتيجية والتنفيذية املوكلة 
للشركة إما مباشرة او من خالل 
فرق العمل التي يعينها او يعهد 

اليها بهذه املهام.
- اقتراح املبادرات والبرامج 

بها ملعاونتها على حتقيق اهدافها.
املادة التاسعة

الشــركة مسؤولية  تتولى 
صناعــة وإنتاج وزراعة جميع 
انواع االغذية ومستلزماتها بهدف 
ايجاد املخزون الكافي من االمن 

الغذائي.
املادة العاشرة

تخصص اسهم الشركة على 
النحو التالي:

- ٥١٪ مــن االســهم تكون 
مملوكة للحكومة واجلهات العامة 

التابعة لها.
- ٢٤٪ من االســهم تطرح 
باالكتتاب العام للمواطنني على 
ان تقوم الدولة باالكتتاب عنهم.

- ٢٥٪ من االســهم تطرح 
للراغبني في املساهمة بالشركة.

املادة احلادية عشرة

تبدأ السنة املالية للشركة في 
اول ابريل وتنتهي في آخر مارس 
من كل عام، وذلك باستثناء السنة 
املالية األولى التي تبدأ من تاريخ 
العمل بهذا القانون، وتنتهي في 

آخر مارس من العام التالي.
املادة الثانية عشرة

يكون للشركة مدقق حسابي 
خارجي او اكثــر من املدققني 
املعتمديــن، وذلــك لتدقيــق 
احلســابات والبيانــات املالية 
للهيئة، ويصدر بتعيينهم وحتديد 
اتعابهم قرار من مجلس االدارة 

وفقا للتشريعات السارية.
املادة الثالثة عشرة

على كل االشخاص واجلهات 
والشركات احلكومية واخلاصة 
تزويد الشــركة باملســتندات 
واملعلومات التي تطلبها ملباشرة 

او تنفيذ اختصاصها.
املادة الرابعة عشرة

تلتــزم الشــركة بتوظيف 
وتدريب ما ال يقل عن ٧٠٪ من 

الغذائي»  وحتقيق االمــن 
على ما يلي:

فرضت تداعيات جائحة 
كورونا احلاجة املاسة إلعادة 
النظر في اساليب حتقيق 
االمن الغذائي واســتقرار 
مخزون االغذية في البالد 
وصوال الى االكتفاء الذاتي 
لضمان حتقيق حاجة الناس 
وكذلك مواجهــة األزمات 

والكوارث.
تســببت جائحة  فقد 
كورونا بنتائج سلبية على 
اســواق تصدير الســلع 
الغذائية وخطوط الشحن 
بكافة انواعها، لذلك اصبحت 
احلاجــة ملحــة لالهتمام 
بقضية االمن الغذائي كأحد 
اركان االمن الوطني للوصول 
الى اســتراتيجية غذائية 
راســخة تبنى على اربعة 
معايير رئيسية وهي: معرفة 
حجم االستهالك احمللي ألهم 
املنتجات، والقــدرة على 
االنتاج والتصنيع، وتوفير 
التغذويــة،  االحتياجــات 

وتوفير املخزون الغذائي.
كمــا ان قضية «االمن 
باتت تســتحوذ  الغذائي» 
على اهتمام صانعي القرار 
في كافة دول العالم، وذلك 
لتجنيب الشــعوب فقدان 
الغذائيــة بكافة  الســلع 
الطوارئ  انواعها خــالل 
واألزمات والكوارث واألوبئة 
والنزاعات املسلحة، ولذلك 
جاء تعريــف «جلنة االمن 
الغذائــي العاملــي» التابعة 
ملنظمة االمم املتحدة ملصطلح 
«االمن الغذائي» على النحو 
التالي: «قدرة االفراد بدنيا 
واجتماعيا،  واقتصاديــا 
وخالل كافة االوقات، على 
الوصــول للغــذاء الكافي 
واآلمن والصحي الذي يلبي 
كافة احتياجاتهم الغذائية من 
اجل ضمــان حياة صحية 

وفاعلة لهم».

شركة مساهمة عامة تعنى بإنتاج وتصنيع وتخزين جميع أنواع األغذية يجوز لها التعاون مع مستثمرين إلنشاء شركات للوفاء مبتطلبات السوق

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي

املادة الرابعة

حتدد رواتب ومكافآت مدير 
عام الشــركة وأعضاء مجلس 
االدارة بقرار من الوزير، وتكون 
مدة العضوية في مجلس االدارة 
اربع سنوات قابلة للتجديد ملدة 

مماثلة.
املادة اخلامسة

الشركة هي السلطة احمللية 
الغذائي في  باألمــن  املختصة 
الدولة، وتهدف الى تطوير قطاع 
ذي تنمية مستدامة في مجال 
الصناعــات الغذائية والزراعية 
واحليوانية والثروة السمكية مبا 
يسهم في تعزيز وحتقيق االمن 
الغذائي، ولها في سبيل حتقيق 
اهدافها ممارســة الصالحيات 

واالختصاصات اآلتية:
الغذائي عن  - تعزيز األمن 
طريق االستثمار في مشاريع 
الزراعي  االغذيــة واالنتــاج 
واحليواني والسمكي وجميع 
الغذائيــة محليا  الصناعــات 
وخارجيا بالشراكة مع الصناديق 
االستثمارية احمللية وشركات 
اســتثمارية اخرى من داخل 
الدولة وخارجهــا متخصصة 
بقطاع االغذية واالنتاج الزراعي 
واحليواني والسمكي، واالشراف 
املتعلقة  على اخلطط والبرامج 
بها والتأكد مــن مواءمتها مع 

التوجهات احلكومية.
- إنشاء او تأسيس مصانع 

أسامة الشاهني يستقبل رئيس «حماية املستهلك» 
و«املسؤولية املجتمعية»: نشر ثقافة التنمية املستدامة

استقبل مراقب مكتب مجلس 
األمة النائب أسامة الشاهني رئيس 
جمعية حماية املستهلك مشعل 
سعد املانع، وذلك مبناسبة فوز 
جمعية حماية املستهلك بـ«جائزة 
الكويــت لإلنتاج واالســتهالك 
املســتدام ٢٠٢١» عــن مشــروع 
«النظام املوحــد إلدارة ورقابة 
 القطاع التعاوني  واحملافظة على 
املخزون االســتراتيجي لتوفير 

األمن الغذائي». 
وأشاد الشاهني مببادرة املانع 
التي تضع نظاما إلدارة ورقابة 
القطاع التعاوني، مثمنا مثل هذه 
املبــادرات اخلالقــة التي تخدم 
املجتمــع الكويتي مبؤسســاته 

املختلفة.
وقام الشاهني بتكرمي رئيس 

مجلــس إدارة جمعيــة حمايــة 
املستهلك.

الشــاهني  اســتقبل  كمــا 
الفائزين بجائزة الكويت لإلنتاج 
واالستهالك املســتدام وممثلي 
الكويت للمســؤولية  برنامــج 
املجتمعيــة د.شــهاب العثمــان 

واملستشارة خالدة اخلراز.
وأثنى الشــاهني على جهود 
البرنامج في نشر ثقافة التنمية 
املســتدامة في الكويت والدول 
الشقيقة، مشيدا بحصولهم على 
اجلائزة التي تضاف إلى سجل 
أبناء الكويت املبادرين وأصحاب 

العقول املتميزة.
وتسلم الشاهني هدية تذكارية 
تقديرا لدعمه املســتمر في دعم 

أسامة الشاهني متوسطا مشعل املانع ود.شهاب العثمان واملستشارة خالدة اخلرازاملبادرين من أبناء الكويت.

هشام الصالح لتخفيض قيمة
قسائم «جنوب عبداهللا املبارك» 

تقــدم النائــب د.هشــام 
الصالــح باقتــراح برغبــة 
بخفض قيمة قسيمة األرض 
في مشروع جنوب عبداهللا 
املبارك أسوة باملدن األخرى.
وجاء فــي االقتــراح انه 
ســبق ملجلــس الــوزراء أن 
خفض قيمة األراضي في عدد 
من املشــاريع بعد أن ارتأى 
مصلحة املواطنني مثلما كان 
بالنســبة ملشــروع جنــوب 
خيطــان مع وضع شــروط 
تضمن عدم التالعب جتاريا 

وحتفظ حق األسرة الكويتية في السكن.
وجديــر بالتنويــه أنــه قد ســبق القيام 
بدراســة قدمت إلى مجلس الوزراء عن مدى 
إمكانية تخفيض قيمة األرض البالغة ٤٠٠م٢ 
في مشروع جنوب عبداهللا املبارك واحملددة 
بقيمــة ٥ آالف دينــار ملســاواتها مبشــروع 

عبداهللا املبارك الذي حددت 
قيمــة األرض بهــا بـ ٣ آالف 
دينار باعتبارهما متساويني 
مــن حيــث املوقــع والبعــد 
عن مركــز العاصمة تقريبا 
واملوقع اجلغرافي للبالد مع 
األخذ بعني االعتبار الدراسة 
التي أعدتها جلنة الشــؤون 
التابعة ملجلس  االقتصادية 
الوزراء بشأن حتديد القيمة 

الرمزية ألرض املشروع.
أتقــدم  فإنــي  ولهــذا، 
باالقتــراح برغبة أن «يكلف 
مجلس الوزراء مؤسســة الرعاية الســكنية 
بخفض قيمة قسيمة األرض في مشروع جنوب 
عبداهللا املبارك من ٥ آالف دينار إلى ٣ آالف دينار 
أسوة باملدن األخرى، تخفيفا لاللتزامات املالية 
عن األسر املستفيدة ومساواتها باحلاصلني على 
الرعاية السكنية في باقي املناطق األخرى».

د.هشام الصالح
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الذكرى األولى
لرحيل قائد اإلنسانية

املستشار الكويتي

Abumishari١@yahoo.com
د. عبداهللا فهد العبداجلادر *

االعتذار واجب 
جلميع الضحايا

ألم وأمل

د.هند الشومر

يقف الزمن إجالالً واحتراماً في هيبة ووقار ونحن نســتقبل 
الذكرى األولى لرحيل املغفور له بإذن اهللا صاحب الســمو الشيخ 
صباح األحمد، األمير اخلامس عشر للكويت، طيب اهللا ثراه، وهي 
الذكرى التي توافق الـ ٢٩ من شــهر ســبتمبر، وكأن مشيئة اهللا 
أرادت أن يكون شهر سبتمبر هو شهر اإلنسانية والذي شهد تكرمي 
ســموه بلقب «قائد إنساني» وذلك في ٩ سبتمبر ٢٠١٤، وهو لقب 
فريد مت تخصيصه من منظمة األمم املتحدة لســمو الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، وهو أيضا الشهر الذي مت فيه تكرمي سموه من 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب بوسام االستحقاق العسكري 
برتبة قائد أعلى في حفل أقيم خصيصا داخل البيت األبيض في ١٨ 
سبتمبر ٢٠١٨ وهو أرفع األوسمة األميركية وال ُمينح إال نادراً في 
تاريخ الواليات املتحدة األميركية ولقادة الدول الذين أثروا السياسة 
الدولية بزخم جهودهم العظيمة حلل النزاعات وإرساء قيم السالم 
واألمن اإلقليمي والدولي، وهو نفس الشهر الذي رحل فيه سموه 
عــن عاملنا الفاني لتبقى أعمالــه وإجنازاته حتكي قصة اإلخالص 
والوفاء والعبقرية في أبهى صورها ملا قدمه سمو األمير الوالد من 

عطاء إنساني غير محدود لوطنه وللعالم أجمع.
ولد ســمو الشيخ صباح األحمد في ١٦ يونيو ١٩٢٩ وهو االبن 
الرابع لســمو الشــيخ أحمد اجلابر، احلاكم العاشر للكويت، وقد 
تلقى تعليمه في املدرســة املباركية ثم ابتُعث للخارج الســتكمال 
تعليمه وقد ظهر نبوغه في ســن مبكرة حتــى مت تعيينه في عام 
١٩٥٤ عضوا في اللجنة التنفيذيــة العليا ملتابعة الدوائر احلكومية 
والتخطيط لها ومتابعة التنفيذ، وفي عام ١٩٥٥ تولى سموه رئاسة 
الشــؤون االجتماعية والعمل لتنظيم العالقة بني العمال وأصحاب 
العمل، وفي عام ١٩٥٦ أبــدى اهتماما عاليا بالفنون والتراث حيث 
أنشأ أول مركز للفنون الشعبية، وفي عام ١٩٥٧ تولى رئاسة دائرة 
املطبوعات والنشر، حيث أحدث سموه طفرة في الصحافة واألدب 
بعد إنشاء املطبعة احلكومية وإصدار جريدة «الكويت اليوم» ومجلة 
«العربي» وأمر بإنشاء جلنة خاصة مهمتها كتابة تاريخ الكويت، وقد 
اهتم سموه بإحياء التراث العربي وذلك بإعادة طباعة ونشر الكتب 

واملخطوطات القدمية.
بعد اســتقالل الكويت عام ١٩٦١ مت اختيار ســموه في اللجنة 
التأسيسية لوضع أول دستور للكويت ومت اختياره وزيرا لإلرشاد 
واألنباء (اإلعالم) وذلك في أول تشكيل وزاري للكويت الدستورية 
بعد االستقالل، ونظراً لعبقريته ونبوغه وكفاءته في املناصب التي 
تقلدها سموه تولى منصب وزارة اخلارجية وهو أول من رفع علم 
الكويــت في مبنى األمم املتحدة حينما مت قبول الكويت عضوا في 
املنظمة الدولية في مايو ١٩٦٣، ومن هذا التاريخ بدأ سموه مسيرة 
طويلة من العمل الديبلوماسي الشاق وملدة أربعة عقود حتى منحه 
املجتمع الدولي لقب شيخ الديبلوماسية وعميدها، واملقال ال يتسع 
حقيقة ملا قدمه للعالم أجمع من جهود جليلة حلل النزاعات بال كلل 
أو ملل، وكان له الدور األكبر في لّم الشــمل اليمني بني الشــمال 
واجلنوب وذلك في مطلع السبعينيات والتقريب بني سلطنة عمان 
واليمن عام ١٩٨٠، والدور األبرز بعد الغزو العراقي الصدامي الغاشم 
للكويت أغسطس ١٩٩٠، والذي كان لسابق جهوده وأعماله الفضل 
في وقوف العالم أجمع مع حق الكويت في دحر هذا العدوان العراقي 
الصدامي اخلسيس، وذلك رداً للجميل والفضل الذي كانت وال تزال 
تقدمه الكويت احلبيبة للجميع بال مقابل، وقد تكلل جهد سمو الشيخ 
صبــاح األحمد، رحمه اهللا، وذلك بفضــل اهللا تعالى بتطهير تراب 
الوطن من دنس االحتالل، وبعد تاريخ حافل وملدة ٤٠ عاما من العطاء 
الديبلوماسي وبالتحديد عام ٢٠٠٣ تولى سموه رئاسة مجلس الوزراء 
الستكمال مسيرة العطاء في الداخل وأولى اهتماماً كبيراً بالشباب 
واملرأة والطفل وذوي االحتياجات اخلاصة حيث اهتم سموه بدعم 
ومتويل املشروعات الصغيرة للشباب وفتح فرص العمل، كما قام 
سموه عام ٢٠٠٥ بتعيني د.معصومة املبارك أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة الكويت في منصب وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون 
التنمية اإلدارية كأول امرأة في تاريخ الكويت تتولى منصبا وزاريا.
وفي ٢٩ يناير ٢٠٠٦، تولى صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
مسند اإلمارة والتي كانت بداية عهد جديد في كافة املجاالت اقتصاديا 
وسياســيا وحقوقيا واجتماعيا، حيث منح ســموه كافة احلقوق 
السياســية للمرأة وألول مرة في تاريخ الكويت وذلك مبنحها حق 
التصويــت ودخول انتخابات املجلس البلــدي ومجلس األمة، كما 
شــهد عهده زيادة هامش احلريات السياسية والدميوقراطية مبا 
ال يضر بالصالح العام للمجتمع الكويتي، كما أحدث ســموه طفرة 
اقتصادية متثلت في إجنازات البنية التحتية في إطار خطة التنمية 
االقتصادية الشــاملة «رؤية ٢٠٣٥» وإنشــاء مدينة صباح األحمد 
كأول مدينة ينفذها القطاع اخلاص، وحلرص سموه على أال يقتصر 
العطاء اإلنساني على الداخل فقط فقد شهد عهده تنظيم الكويت في 
يناير عام ٢٠٠٩ ملؤمتر «القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
العربية» والتي شهدت مبادرة سمو الشيخ صباح إلنشاء صندوق 
لدعم ومتويل املشــاريع الصغيرة واملتوســطة برأس مال قدره ٢ 
مليار دوالر ساهمت فيه الكويت بـ ٥٠٠ مليون دوالر، ولن ينسى 
العالم موقف سموه بتنظيم الكويت للمؤمتر الدولي للمانحني لدعم 
الالجئني الســوريني في الدول املجاورة لســورية، وكذلك موقفه 
اإلنساني النبيل بعقد مؤمتر «إعادة إعمار العراق» في فبراير ٢٠١٨ 

والذي نتج عنه املساهمة مببلغ ٣٠ مليار دوالر.
إن احلديث عن املغفور له بإذن اهللا صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، حديث ال بداية له وال نهاية وال حصر 
ملا تركه لنا من إرث عظيم وبحر يتدفق بأمواج من العطاء واإلخالص 
واإلنسانية، وال منلك في حضرة الذكرى األولى لرحيله إال أن ندعو 
اهللا سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يجازيه 
عنا خير اجلزاء، وأن يلهمنا اهللا الصبر والتوفيق لنكمل مســيرة 

العطاء والعمل اإلنساني، فما عندنا ينفد وما عند اهللا باق.

قام ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد خالل 
الشهر املاضي بجوالت ميدانية على العديد من املشاريع الرئيسية 
في البالد، كما قام بعرض مرئي، وهذا بال شــك يعطي رسالة إلى 
الوزراء بأهمية متابعة املشــاريع والعمل على إجنازها! وفي هذا 
السياق كم كنت أمتنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الطلب من 
الوزراء وكبار مسؤولي الوزارات املعنية وضع جدول زمني محدد 
إلجناز تلك املشاريع املهمة وعلى رأسها املستشفيات، واملطار اجلديد 
يبدأ من زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لها وتقدمي تقارير دورية 
وربع سنوية عن مراحل اإلجناز وحتديد املعوقات إن وجدت، هنا 

فقط ميكن محاسبة املسؤول.
كما أن حتديد اجلدول الزمني سيضاعف من اجتهاد املسؤولني 
في إجنازها وإال اعتبر ذلك تقصيرا منه يستوجب تطبيق ما أشار 

إليه سمو الرئيس بأنه ال مكان للمقصر.
وهنا يجــدر مبجلس الوزراء أن يحــدد معايير محددة ألداء 
املؤسسات احلكومية ومدى قدرتها على التجاوب مع الطموح الذي 
يسعى إليه سمو الرئيس في االرتقاء بالعمل احلكومي. والدليل على 
ذلك لم تتحرك البلدية وال املجلس البلدي جتاه جزر جســر جابر 
إال بعد طلب ســمو الرئيس، إذن لوال هذا الطلب ملا اتخذ أي قرار 

جتاه استثمار تلك اجلزر.

أتذكــر حني حصولي على شــهادة 
املاجستير في اإلدارة العامة من جامعة 
كليرمونت ـ لــوس اجنلس ـ الواليات 
املتحدة األميركيــة أن وقتها أحببت أن 
أهدي سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، حني كان رئيس 
الوزراء عام ٢٠٠٤ والتقيت بسموه وقتها 
في قصر بيان وكان لقاء مشجعا وداعما 
لي مبا شــعرت به حني اهتم مبحتوى 
الرســالة، وناقش معي وقتها تشجيع 
ودعم الكويتيني في مستقبلهم الدراسي 
والوظيفــي، كما التقيت معــه لتهنئته 
مبناسبة تسميته قائد اإلنسانية في قصر 
بيان عام ٢٠١٤ ووقتها أهديته كتابا من 
تأليفي باسم (وفاء وطن في بناء اإلنسان 
الكويتي) وكما التقيت به في قصر السيف 
إلهدائه رسالة الدكتوراه في إدارة املوارد 
البشرية والتي حصلت عليه من جامعة 
واشــنطن الدولية في الواليات املتحدة 
األميركية عام ٢٠١٥ وبعدها التقيت معه 
إلهدائه كتابي باسم (األحداث االقتصادية 
واإلدارية في الكويت) عام ٢٠١٨ وفوجئت 
حني تسلم رسالة الدكتوراه والكتاب فتح 
الصفحات واستفســر عن محتوياتهم 

وأهميتها للكويت.
كل هذه اللقاءات مع سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد الصباح، طيب اهللا 
ثراه، كانت مشجعة وداعمة لي في مواصلة 
الكتابة سواء تأليف كتب أو مقاالت تنشر 
في الصحف احمللية ملا فيها من مواضيع 
مهمة للوطن واملواطن والكثير منها نصائح 
ودراســات وحلول وتوصيات ملعوقات 
ومشاكل تواجهها حكومة الكويت وخاصة 
فيما يتعلق بالتوظيف والبطالة ومخرجات 
التعليم والبديل االستراتيجي وإعادة هيكلة 
اجلهاز احلكومي، ومازالت هذه املواضيع 
مستمرة ومن أولويات احلكومة. وأخيرا، 
أسأل اهللا الرحمة والغفران لوالدي سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، مع متنياتي لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، الصحة والعافية، وكذلك سموه 
ما قصر معي نفس املنهج لقاءته معاي 
وإهداؤه مؤلفاتي ورسالة الدكتوراه، واهللا 

يحفظه من كل شر.
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لعل أبلغ ما ميكن عمله يوم ١٧ سبتمبر 
من كل عام هو تقدمي االعتذار املستحق 
والواجب لــكل ضحايا حوادث الرعاية 
الصحية سواء كانت ألسباب شخصية 
أو مؤسسية أومرفقية، فإن هذه املناسبة 
بهذا اليوم وهو اليوم العاملي لســالمة 
املرضى يعتبر فرصة للتوعية بأن السالمة 
في الرعاية الصحية هي حق من حقوق 
املريض. ومــن املؤكد أن كل من يعمل 
بالقطاع الصحــي البد أن يتذكر حادثا 
واحدا على األقل بضرر أصاب املريض 
أثناء تلقيــه الرعاية الصحية بعيدا عن 
املضاعفات الشائعة احلدوث، وال ينبغي 
أن ننسى ضحايا أخطاء الرعاية الصحية 
والذين يصعب حصرهم ألن من يلجأون 
للقضاء هم قلة فقط وأن من يحصلون 
على أحكام قضائية يشكلون نسبة بسيطة 

من الضحايا.
ويجــب على من يضعــون خطط 
وبرامج الرعايــة الصحية االعتذار عن 
ســوء التخطيط الذي يؤدي إلى إجهاد 
العاملني بالرعاية الصحية بساعات عمل 
طويلة تؤدي إلى أخطاء في العمل، وكذلك 
يجب على شركات األدوية أن تعتذر عن 
أدوية حصلت على تراخيص ومت تداولها 
بني املرضى وسحبت بعد ذلك من األسواق 
الكتشــاف خلل ما في التصنيع. وإن 
مدرسة االعتذار عن األخطاء للضحايا 
هي مدرسة الشجاعة، حيث إن عدم اتباع 
الشفافية الكاملة في التعامل مع أخطاء 
انتهاكا حلقوق  الرعاية الصحية يعتبر 
املرضى من مقدمي الرعاية الصحية لهم.

وهناك الكثير من األسباب للحوادث 
التي متس سالمة املرضى والتي يجب 
الكشف عنها أوال بأول لتعلم الدروس 
املســتفادة وتفادي تكرارها وسقوط 
املزيد مــن الضحايا، وخاصة من كبار 
السن والنســاء واألطفال واملزيد من 
اخلســائر في األرواح واألبدان. ومهما 
كانت احتفاالت اليوم العاملي لســالمة 
املرضى في ١٧ سبتمبر فإن ما ينقص 
تلك االحتفاالت هو االستماع للضحايا 
ومن ثم االعتذار لهم ممن ميلك شجاعة 
االعتذار لتقوية الثقة بني مقدمي الرعاية 

الصحية واملرضى.

سموك باحلفاظ على هذه الثروات 
العديــدة، وذلك بأن تقوم احلكومة 
بشراء (وليس تأجير) عمارة من عدة 
أدوار، وبأي مكان رخيص، وأن تعطي 
كل هاو دورا، أو جزءا من دور، ويقوم 
هو بترتيب مقتنياته والشرح عليها، 

ويسمى هذا الركن باسمه.
هذا االقتــراح «مجمع التراث» 
يستفيد منه املواطن، والباحثون من 
الدارسني للتراث، وطلبة املدارس عند 
زيارتهم، والسينما والتلفزيون عند 
استعارة بعض احلاجات من املقتنيات 
القدمية، هذا العمل البسيط يالمس 
شغاف قلب املواطن، وسيكون جزءا 
من حياته في الترفيه، والعلم، وللعلم 
فإن أغلب من ميتلك هذا التراث ال 
يقبل بيعــه أو إعارته ولكن حينما 
يعطى دور أو مساحة من دور وله 
خصوصيته وبيده مفتاحه ليحفظ 
بها مقتنياته، شريطة أن يكون متحفا 
للجميع، ســمو الرئيــس اعتبروا 
تكلفة هذا املشــروع الوطني كهبة 
لليونيسكو، ألنه يخدم الثقافة واألهم 
يشعر املواطن بأن احلكومة تسمع 

نبض الوطن واملواطنني.
ســمو الرئيس بــارك اهللا بكل 

مجهود تقوم به ويذكرنا بكم.

الشقيقة قطر  اتخذتها  في خطوة 
لتطوير آلياتها التشريعية وتوسيع 

نطاق املشاركة الشعبية سياسياً.
متنياتنــا القلبية بكل التوفيق 
والسداد لألشقاء في قطر في هذه 
التجربة الرائدة واخلطوة الصحيحة. 
للمرأة  أن يكــون  كما نتمنى 
القطرية نصيب من مقاعد مجلس 
الشورى وهي التي أثبتت كفاءتها 
وجدارتها فــي عضوية املجلس 
البلدي وكل مجاالت العمل األخرى 
في البالد، وأن تسهم مساهمة فاعلة 
إلى جانب أخيها الرجل في لعب دور 
مهم مبا يتعلــق بالقوانني، وعلى 
األخــص قوانني املرأة واألســرة 

والطفل.
كما نتمنى أن يتالفى هذا املجلس 
النيابي  العمل  سلبيات ممارسات 

والسياسي في وطننا العربي.
بالتزامن مع الشرق القطرية

العمالة  وآخرون قاموا باســتقدام 
املنزلية اخلاصة بهم وكل هذا على 
نفقتهم اخلاصة «طبعا مع مستلزمات 
التنظيف» وكل هذا حتت بند «املبادرة 

والتعاون».
البلية ما يضحك، قضيتنا  شر 
ال تســلط الضوء علــى أن بعض 
املوظفني قاموا بالتنظيف واستقدام 
العمالة املنزلية أو اإلنفاق من مالهم 
اخلاص! بل إضاءتنا اليوم نورها كنور 
الشمس تسلط الضوء على ما يقال 
عليه استراتيجية! هو سؤال واحد 
ال ثاني له نطرحه على مســؤولينا: 
أين استراتيجيتكم من ذلك الوضع؟!
٩/٢٩.. في هذا  ٭ مســك اخلتــام: 
اليوم فقدت الكويت واألمة العربية 
واإلسالمية بل فقد العالم بأكمله قائد 
اإلنسانية املغفور له بإذن اهللا سمو 
الشيخ صباح األحمد... اليوم هو العام 
األول على ذكرى رحيل اإلنسانية 
وقائدها اهللا يرحمك ويسكنك فسيح 

جناتك يا بوناصر.

جتنب آثارها بأفضل ما ميكن نتيجة 
للدروس املستفادة من التعامل مع 

األزمات السابقة).
إذن: إن التعلم طوق النجاة، فإذا 
نظرت إلى املشــكلة كموجة كبيرة 
فسيكون من الصعب عليك التعلم 
من جتربتها، لذا فــكك األزمة إلى 
لتتمكن من دراسة  عناصر جزئية 
كيفيــة مواجهة أزمة مماثلة، وضع 
نصب عينيك حاضرك كي تصحح 
فيه أخطاء ماضيك وتفيدك في أيامك 
القادمــة «ومن ال يتعلم من املاضي 

لن يرحمه املستقبل».
ونختم (زاويتنا) مبقولة األديب 
إبراهيــم نصر اهللا: «ال  والروائي 
أســتطيع أن أقول إن التاريخ يعيد 
البشر يعيدون األخطاء  نفسه، بل 
نفســها، ألنني علــى يقني من أن 
اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي ال 
يتعلم من أخطائــه».. ودمتم ودام 

الوطن.

األمر الثاني رأيت «واتســاب» 
القادسية يجمع  ملواطن في منطقة 
مقتنيات تاريخية كثيرة، ومن كثرتها 
طفحت إلى خــارج بيته في مظلة 
الســيارات، رأيت هذا اجلهد وهذا 
البذل املادي، ورأيت عددا من املواطنني 
الذين يترددون على بيته ليشاهدوا 
ما يسمعون به من مصطلحات قدمية 
تتردد في املسلسالت التلفزيونية، 
(الكاروكه، واملنز، واملنحاز...  مثل 

وغيرها).
يا سمو الرئيس، إني أخشى أن 
يضيع جهد ومال هؤالء الشياب من 
الرعيل األول، وهم يحسنون صنعا، 
لذلك نرجو نحن الشياب، أن تأمر 

املجلس احلالي من ٤٥ عضوا يتم 
انتخاب ٣٠ عضــوا في ٣٠ دائرة 
انتخابية مختلفة، و١٥ عضوا يتم 

تعيينهم بواسطة أمير البالد.
وفي نوفمبر ٢٠٢٠، أعلن سمو 
أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني عن إجراء انتخابات ملجلس 
الشورى ألول مرة في عام ٢٠٢١ 

مبشكلة أولها املباني املتهالكة والبعض 
منها آيلة للســقوط هذا بالنســبة 
للمباني.. أمــا الكارثة الكبرى فهي 
«النظافة والصيانة» لبعض املدارس! 
نعم فمع بداية دوام املوظفني وأعضاء 
للمــدارس فوجئ  التدريس  هيئة 
البعض بأنه ال توجد عمالة للتنظيف! 
فقــام بعض املوظفني واملدرســني 
بالتنظيف بأنفسهم والبعض اآلخر 
للمساعدة،  استقدم عمالة خارجية 

ملثل هذه األزمات مستقبليا، وذلك 
للعمل بكل اجلد واإلصرار على سد 
كل الثغرات التي من شأنها معاودة 
التعرض ملثل هذه األزمات مرة أخرى، 
وللتعلم أيضا أهمية كبيرة جدا، حيث 
انه يعمل على رفع كفاءة القائمني على 
إدارة األزمة ما يؤدي إلى استخدام 
العناصر املتاحة بأعلى كفاءة وحرفية 
مبا ميكن جتاوز التعرض لألزمات أو 

وهي جمع أدوات تراثنا اجلميل ما 
صغر منه وما كبر، وأنا شــخصيا 
كم اطلعت علــى كثير من املتاحف 
اخلاصة، وأعجبتني مقتنياتها التي 
تعود ملائة سنة مضت، وما جعلني 
أكتب هذا املقال أمران، األول متحف 
املرحوم «أبو حامــد» الذي قضى 
عمــره ٨٦ عاما وهو يجمع التحف 
القدمية،  املنزلية  التراثية واألدوات 
وكل قدمي تقع عينه عليه، سافر إلى 
دول اخلليج وجلب ما استطاع من 
حتف قدمية ضاقت بها غرف بيته، 
وما أن فارق احلياة بيع هذا الكنز 
في حلظات بـــ٢٥٠ دينارا، وضاع 

مجهود عشرات السنني.

لبناء مجتمع آمن ومستقر تسوده 
مبادئ العدل واملســاواة وسيادة 
القانون ويصنعــه ويحافظ عليه 

أبناؤه بكل أطيافهم.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى 
في الشــقيقة قطر قد تأسس عام 
١٩٧٢ وضــم ٢٠ عضــوا يقــوم 
األمير. ويتألف  بتعيينهم ســمو 

نصل ألي هدف ما! حتى إذا افترضنا 
بوجود «هدف ما» لم جند الطرق أو 

السبل للوصول لذلك الهدف!
املثال ال  املدارس على ســبيل 
احلصــر.. أكثر مــن عامني مغلقة 
لم يتردد عليها   ١٩-covid والسبب
إال بعــض املوظفني وهم قلة، فأين 
أيام قليلة وتبدأ  اســتراتيجيتكم؟ 
الدراســة في املــدارس احلكومية 
ولألسف البعض يواجه كارثة وليست 

من خالل تدريب األفراد على الوظائف 
املختلفة، ولهذا يقول جيري سيكيتش 
«ال تختبر أي إدارة اختبارا جيدا إال 

في مواقف األزمات».
وقد ذكر أستاذنا د.صالح الديب 
العربي لالستشارات  املركز  رئيس 
وإدارة األزمات (بأن التعلم أحد أهم 
النتائج املستفادة من األزمات، وللتعلم 
أيضا أهمية علــى تفادي التعرض 

بعد التحية واالحترام سمو رئيس 
مجلس الوزراء.. نحن مواطنون من 
أعمارهم  الرعيل األول ممن تعدت 
السبعني عاما، عاصرنا سبع حكام 
للكويت، ومنلك من اخلبرة والعلم 
والتاريخ ما يؤهلنا لتقييم كل عهد 
مبا له وما عليه، ونستذكر كل قيادي 
ســاهم بقول أو فعل، صغيرا كان 
أو كبيرا، في حياة الكويت وأهلها، 
وهذا ما يطلق عليه مقولة «فالن ترك 
بصمة»، بداية من إنشاء محطة حتلية 
مياه البحر عام ١٩٥٣ واالســتقالل 
١٩٦١ والدميوقراطية ١٩٦٢ في عهد 
الشيخ عبداهللا السالم ثم افتتاح جامعة 
الكويت بعهد الشيخ صباح السالم 
عام ١٩٦٦، هذه إجنازات يذكرها العالم 
لكن ما يتمناه املواطن البسيط تكون 
على عاتق ومسؤولية رئيس احلكومة 
والذي هو أقرب ألحاسيس ومشاعر 
املدينة  املواطنني، فمن فكر وأنشأ 
الترفيهية، واملقاهي الشعبية، وغيرها 
لم ينسه الشــعب، إنها ملسة وفاء 
ومسحة عاطفية على رأس كل مواطن.

لذلك نحن «شياب الوطن» نشاهد 
البعض من شياب وشباب هذا الوطن 
وهو يعمل بجهده وماله ويزاحم أهله 
وأوالده، بهوايته احملببة له ولنا جميعا 

رغم كل األصوات واآلراء التي 
تناولت انتخابات مجلس الشورى 
والتي ستجرى خالل األيام القليلة 
املقبلة، إال أنها تعتبر خطوة إيجابية 
ومدروسة حتســب لنظام احلكم 
ال عليــه، ورغــم كل اإلجراءات 
واالشتراطات التي وضعتها القيادة 
السياسية، فأهل قطر أدرى بشعابها.
التعاون  كمواطنني مبجلــس 
اخلليجي نرى أن هذه اخلطوة متت 
بعد هذه الفترة الطويلة من مسيرة 
التنمية البشــرية وتهيئة املواطن 
القطري للممارسة الدميوقراطية بكل 
أطيافه بحسب «رؤية قطر ٢٠٣٠» 
الشعب  والتي تؤكد أهمية تزويد 
القطري باملهارات العالية للمساهمة 
في بناء مجتمعهم بكل املجاالت، كما 
أدت إلى تعزيز قدرات املرأة القطرية 
ومتكينها من بناء وطنها مبشاركتها 
السياسية واملساهمة في صنع القرار 

اإلستراتيجية.. تلك الكلمة التي 
أصبحت تتردد على مسامعنا كثيرا 
في أي وقت وبسبب وبدون سبب، 
ومن هذا وذاك وجب علينا التعريف 
البســيط ملعناها لنصل من خالل 
ســطورنا وإضاءتنا لهدف حروفنا 

من مقالنا «إستراتيجية.. ٩/٢٩».
مصطلح االستراتيجية يعد من 
املصطلحــات القدمية املأخوذة من 
كلمة إغريقية Strato وتعني اجليش 
أو احلشود العسكرية ومن تلك الكلمة 
القدمية مصطلح  اليونانية  اشتقت 
Strategos وتعني فن اإلدارة وقيادة 
احلرب.. ذلك هو منبع الكلمة ومن 
ثم يوجد العديد من املعاني واملفاهيم 
وجميعها تتفق على شيء واحد وهو 
أن االستراتيجية هي خطة طويلة األمد 
للوصول إلى هدف ما.. ومن هنا يبدأ 

مقالنا بسؤال: ما هو هذا الهدف؟
عذرا.. ولكن! ما نسمعه من كلمات 
أو نقرأه من سطور أو ما بينهما من 
حروف أكانت مقروأه أو مسموعة لم 

في األسبوع املاضي، كنا في حوار 
مع الزمالء بإحدى االستراحات على 
شارع األردن في عمان، وكان الطرح 
«ما العمل بعد جائحة كورونا»، وكان 
النقاش مثمــراً، والكل أدلى بدلوه 
ونحن جلوس في أجواء رائعة ومنظر 

خالب.
فذكرت إن (التعلم) أحد مراحل 
إدارة األزمــات بل املرحلة األخيرة 
من وضع الضوابط وبناء اخلبرات 
واالســتفادة من الدروس السابقة 
لضمان مستوى عال من اجلاهزية 
في املســتقبل ملنع تكرار احلدث، 
وإن األمم الرشيدة هي التي ال تلقي 
بتجاربها املريرة في سلة النسيان، 
وإن االستعداد التام املستمر من أهم 
عوامل النجاح في إدارة األزمات من 
تعزيز قدرات الصد ألي حدث، ألن 
عناصر األزمة أو ما يسمى مبثلثها هو 
«التهديد واملفاجأة ومحدودية الوقت» 
ال ميكن التغلب عليها والسيطرة إال 

إجنازات حتكي
قصة العبقرية 

واإلخالص واإلنسانية
الشيخة حصة احلمود السالم احلمود الصباح

قضية ورأي

سمو رئيس 
مجلس الوزراء 

واجلدول الزمني!
libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

وقفة

انتخابات قطر

Fn.alazmi@paaet.edu.kw فاطمة ناصر العازمي

محلك سر

إستراتيجية... 
٩/٢٩

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

حديث الساعة

التعلم 
طوق النجاة

Mosaed٦٦@hotmail.comاللواء الركن م.مساعد خزام احلمدان

ملن يهمه األمر

سمو الرئيس... 
(وال تنسوا 

الفضل بينكم)
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي
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حتى ال تضيع «طاسة» برنامج «ليالي الكويت»!
مفرح الشمري
@Mefrehs

التلفزيون هي  برامــج 
العنصــر األساســي الذي 
تعتمــد عليــه أي محطــة 
تلفزيونيــة ســواء كانت 
حكوميــة أو خاصة، لذلك 
جند العديــد من احملطات 
البرامــج  تهتــم بنوعيــة 
التي تقدم على شاشــاتها 
خصوصا في أوقات الذروة، 
وتلفزيون الكويت من تلك 
احملطات، الذي يبحث دائما 
على تقدمي األفضل ملشاهديه 
والدليــل أن لديــه حاليــا 
مجموعــة برامج ترفيهية 
واجتماعية وثقافية وأدبية 
منهــا ما يبث علــى الهواء 

ومنها ما يكون مسجال.
ومن البرامج املهمة في 
تلفزيــون الكويــت حاليا 
الكويت»  برنامج «ليالــي 
الــذي دخــل في موســمه 
السادس وهو من البرامج 
املشاهدة محليا وخليجيا 
ألنــه متنــوع فــي فقراته 
واســتطاع من خــالل هذا 
التنــوع ان يحافــظ علــى 
استمراريته منذ انطالقته 

عام ٢٠١٥.
الشكل واملضمون

البرنامج فكرة اإلعالمية 
كرميــة عــوض، ودعمت 
فكرتها وزارة اإلعالم لتظهر 
إلى النور وذلــك الهتمام 
الوزارة بالتميز من خالل 
الشكل واملضمون في ظل 
املنافســة املوجــودة بــني 
القنــوات احمللية اخلاصة 
واخلليجية والعربية، وهو 
برنامج يخاطب كل شخص 
يتكلم العربيــة مع العلم 
انه لم يدخــل على وزارة 
اإلعــالم أي مــردود مادي 
من ورائه وهذا أمر طبيعي 
كونه يبّث من التلفزيون 

لذلــك يتطلب على مخرج 
البرنامــج ان ينتبه لهذه 
النقطــة التي تتكرر مرارا 

في حلقات البرنامج.
التكرار

كما يالحظ على بعض 
الكويت»  مذيعي «ليالــي 
الطويـــــل  الترحيــــــب 
باملشــاهدين وذكــر اســم 
البرنامــج بشــكل متكرر 
مــع أن املشــاهد يعلم انه 
البرنامــج عبــر  يشــاهد 
التلفزيون لذلك اسمه ظاهر 
أمامه وليس يسمعه عبر 
اإلذاعة حتى يكرر مقدمو 
البرنامج اسمه، فمثل هذا 
األمــر يؤثــر على مســار 
حلقــات البرنامج وتظهر 
وكأنها تريد تعبئة «الهوا» 
بأي كالم، وهنا نفقد حماس 
املشاهد ملتابعته، اضافة الى 
أن بعض مذيعي البرنامج 
هوايتهم «هز الراس» أثناء 
حديث الضيف أو يقول له 

اعلم اإلصرار على وجودها، 
فإذا كان الهدف منها الفصل 
بني الفقرات بالعزف احلي 
فهنــاك شــعار البرنامــج 
وموسيقاه تكفي بالغرض 
دون احلاجة لوجود الفرقة 

بشكل دائم!
فحبًا في هذا البرنامج 
حافظوا على جناحه وتألقه 
بالتــزام مقدميــه بكيفية 
ســواء  حواراتــه  إدارة 
كانت اجتماعيــة أو فنية 
وأال يستخدموا «هواتفهم» 
في تصوير املطربني وهم 
يغنون أثناء بث البرنامج 
بشكل الفت وواضح على 
الشاشــة، وكأن البرنامج 
من دون «مخــرج» ويبث 
على قناة خاصة وليست 
قنــاة الدولة الرئيســية.. 
أمتنى من فريق العمل ان 
يحافظــوا علــى جناحهم 
حتى ال يضيعوا «الطاسة» 
وتذهــب جهودهــم أدراج 

الرياح!

«نعم» كداللة على اإلعجاب 
بكالمه، مع أن هذا األمر من 
األمور اخلاطئة التي يفعلها 
مقدم البرنامج ألنه يعتبر 
«محايدا»، ولألسف الشديد 
مثل هذه األمور رمبا ال يهتم 
بها مقدمو البرامج ويرونها 
عفوية ولكن املفروض أن 
يهتمــوا بهــا وينتبــه لها 
الــذي  البرنامــج  مخــرج 
من حقــه أن ينبه مقدمي 
برنامجه بعــدم إعطاء أي 
إشــارات تدل على اقتناع 
املقدم بكالم الضيف ليبقى 

احلكم للمشاهد!
املوسيقى

من األمور غير املفهومة 
في البرنامج وجود الفرقة 
املوسيقية طوال حلقاته مع 
ان هناك حلقات ال تتطلب 
وجودهــا ألن ضيوفهــا 
«دكاترة» أو «إعالميون» أو 
«شعراء» أو «مختصون في 
البيئة والزراعة»، لذلك ال 

الرسمي للدولة، ولكن مع 
اســتمرارية هذا البرنامج 
الــذي نتمنى له املزيد من 
النجاح جند أن إيقاعه في 
بعــض احللقــات «هابط» 
بســبب بعــض مقدميــه 
الذين ال يلتزمون مببادئ 
طرح السؤال على الضيف، 
خصوصــا ان مثــل هــذه 
البرنامج ال تتطلب اطالة 
في السؤال ألن السؤال إذا 
زاد عن عشر كلمات وتعدى 
العشــر ثــوان «ضاعــت 
احللقة» وهبط االيقاع وهنا 
تتضح عبقرية املقدم بطرح 
الســؤال بطريقة واضحة 
ودون مقدمات قد «تضيع 
املشــاهد والضيــف معا» 
وهــذا األمــر يتبعــه كبار 
املذيعني في العالم من خالل 
برامجهم ألن وقت البرنامج 
مهم لديهم ولدى املشــاهد 
لذلــك وعليهم اســتثماره 
بشــكل جميــل وبعيــدا 
عــن «الفلســفة» الزائدة، 

شادي اخلليج 
يستكمل عالجه 

باخلارج

أحمد الفضلي

ينتظر الفنان القدير عبدالعزيز املفرج 
«شادي اخلليج» انتهاء اإلجراءات اخلاصة 
بسفره الستكمال رحلة العالج في اخلارج 
والتي خضع لها في الفترة املاضية بعد 
تعرضه لوعكة صحية دخل على اثرها 
العنايــة املركــزة في أحد املستشــفيات 
الكويتيــة قبــل ان يغادرهــا بفضل من 
اهللا ثم دعــوات محبيه من اهل الكويت 
واخلليــج وكذلك جمهــوره على امتداد 

الوطن العربي.
ومن جانبه، ذكر املفرج انه وهللا احلمد 

مير بحالة صحية مستقرة حاليا ويخضع 
لكورسات عالجية اثناء وجوده في املنزل 
وينتظر انتهاء االجراءات اخلاصة بالسفر 
الى اخلارج الستكمال رحلة العالج من وعكة 

صحية أملت به في اواخر العام املاضي.
موضحا ان الفترة السابقة اوقفت فيها 
ازمة كورونا العديد من األمور ومنها رحالت 
العالج في اخلارج وهو األمر الذي نتج عنه 
تأجيل ســفره، واآلن عادت األمور بشكل 
تدريجي للكويت وعدد كبير من دول العام 
وقمنا باملراسالت اخلاصة بالسفر وحاليا 
قد اغــادر البالد للعالج فــور االنتهاء من 

االجراءات واملراسالت.

«سلطنة» .. برنامج غنائي يبث اجلمعة

مفرح الشمري

مــن البرامج اجلديدة التي ســيقدمها 
أكتوبــر  الكويــت فــي دورة  تلفزيــون 
البرامجية برنامج «سلطنة» وهو برنامج 
غنائــي شــرقي طربــي خــاص باالغاني 
الشرقية التي غناها فنانو اجليل الذهبي 
مثــل محمــد عبدالوهــاب وكارم محمود 
ومحمــد عبداملطلــب وفايــزة أحمد وام 
كلثوم وعبداحلليم حافظ وفيروز ووردة 
اجلزائريــة وميادة احلناوي وليلى مراد 
وجناة الصغيــرة وغيرهم، ويؤدي هذه 

االغاني ٢٦ مطربا ومطربة سواء املعروف 
منهم في الســاحة الغنائية أو من اجليل 
الواعد، وذلك إلعطائهم الفرصة للظهور 
حتى يتعرف الناس على قدراتهم الصوتية.
الفرقــة املوســيقية في هــذا البرنامج 
الغنائــي الذي ال يوجد فيــه حوار بقيادة 
املايسترو املبدع واملوزع املوسيقي أحمد 
العود واالشراف املوسيقي للملحن القدير 
عبــداهللا القعود واالخــراج للمبدع محمد 
حسني املطيري، وسيبث البرنامج اجلمعة 
من كل أســبوع بعد منتصــف الليل على 

شاشة القناة االولى.

بقيادة املايسترو أحمد العود ومبشاركة ٢٦ مطرباً ومطربة

«ورق التوت» جتربة مختلفة في مصر
أنهت شركة Eagle Films/ جمال سنان 
تصوير مسلسلها اجلديد في القاهرة، «ورق 
التــوت»، املؤلف من ٤٥ حلقة، والذي يعد 
جتربة فريدة من نوعها، ومختلفة عما هو 
سائد، في نوعية النص واحلكاية التي كتبها 
عبادة جنيب، وطريقة تنفيذها مع املخرج 
حسام علي، الذي سبق وقدم أجمل االعمال 
املصرية منها «القاهرة كابول» و«الرحلة».
هــذا العمــل يقــدم نخبة مــن الوجوه 
املصرية الشابة، ويضم في بطولته النجم 
شــريف ســالمة، ومعه: ثراء جبيل، خالد 
أنور، أسماء جالل، محمد كيالني، آية سليم، 
مصطفى منصــور، ليلــى العربي، محمد 
شــفيق، يارا جبران، عمرو صالح، محمد 
ناصر، يوسف األسدي، تقى حسام، حنان 

عادل، معتز هشام وغيرهم.
يجتمع اجلميع في مكان واحد، األكادميية 
العليــا للفنون املســرحية، في إطار دراما 
متشابكة في زمن تسعة أشهر، ليواجه كل 
منهــم ما لم يتوقعه. ونكتشــف من خالل 
القصــة اخللفيــات االجتماعية لكل منهم، 

ونعالج بعــض القضايا احلساســة منها 
اخلتان، العنــف املنزلي، حتديد النســل، 
اجلهل، االضطراب النفسي، التنمر، التحرش 

اجلنسي ومشاكل الطبقية وغيرها.

البلوشي: «حوبتي» يجمعني للمرة األولى مع إلهام الفضالة
عبداحلميد اخلطيب

مسلسل «حوبتي» جديد 
الشــاب منصــور  الفنــان 
عبــر  والــذي  البلوشــي، 
فــي تصريــح لـــ «األنباء» 
بالتجربــة  عــن ســعادته 
التــي جتمعــه ألول مرة مع 
النجمة إلهام الفضالة، وقال: 
«حوبتي» من تأليف عبداهللا 
الرومي، وإخراج حامت حسام 
الديــن، وبطولــة نخبة من 
النجوم منهم إلهام الفضالة 
وشــهاب جوهر وأســمهان 
توفيق وغدير السبتي وراندا 
احلجــاج وإميــان الفيصــل 
وحسن عبدال وروان العلي 

وغيرهم.
وأضاف: العمل مكون من 
٨ حلقــات، و«مســوي» فيه 
شخصية مختلفة عن السابق، 
حيث أجســد شــخصية ابن 
إلهام الفضالة وشهاب جوهر، 
ضمن أحداث شائقة تدور في 
إطار إنســاني اجتماعي، مع 
تسليط الضوء على العديد من 
القضايا املجتمعية بأسلوب 
درامي متميز، وأردف: هذا أول 
مسلســل يجمعني بالنجمة 
إلهــام الفضالــة والتي كنت 
أمتنى أن أعمل معها، وسعيد 

جدا بذلك.
الدرامي  وعن املسلســل 

وإنتــاج شــركة «كتويــل 
برودكشن»، وبطولة عدد من 
النجوم مثل خالد أمني، فيصل 
العميري، عبداهللا التركماني، 
غادة الزدجالي وغيرهم، وهو 

وحصــد جناحــا الفتــا، رد 
منصور البلوشي: احلمد هللا 
األصــداء رائعة جدا، ونالت 
شــخصية «نــواف»، التــي 
جســدتها فيه ثنــاء كل من 
تابعها، وكثيرون أكدوا لي أن 
أدائي التمثيلي تطور وأنني 
قدمت الدور بطريقة مميزة، 
وهذا األمر يعطيني ثقة اكبر 
ويدفعني الى بذل مزيد من 
اجلهد إلرضاء اجلمهور الذي 

يساندني في كل خطواتي.
جديــر بالذكــر أن «مالك 
رحمــة» مــن تأليــف أحمد 
العوضــي، وإخــراج محمد 
ســمير، وإنتاج مشترك بني 
شركتي «كتويل برودكشن» 
للفنان عبــداهللا عبدالرضا 
و«إيغــل فيلمــز» للمنتــج 
جمال سنان، وشارك الفنان 
منصور البلوشي في بطولته 
مع النجوم: شجون الهاجري 
ومرام وعبــداهللا التركماني 
إبراهيــم وغديــر  وحســن 
الســبتي وفــّي الشــرقاوي 
وآخريــن، وتناولت حكاية 
املسلســل قصــة املمرضــة 
«رحمة» التي تعمل في أحد 
املستشفيات، وتتخفى حتت 
ستار املالك الرحيم، وتعامل 
اجلميــع بقســوة، وترتكب 
العديد من اجلرائم، وحتاول 

جاهدة إخفاء األدلة.

مكون من ٨ حلقات، وقصته 
مليئة باإلثارة والتشويق.

وحــول مشــاركته فــي 
مسلسل «مالك رحمة» والذي 
عرض على منصة «شاهد» 

يجسد في العمل شخصية مختلفة عن أدواره السابقة

«ديســتوبيا»، قال: أقدم من 
خالله دورا جديدا، أمتنى أن 
ينال إعجاب املشاهدين، وهو 
من تأليف حبيبة العبداهللا، 
وإخراج أحمــد عبدالواحد، 

ميس مصممة أزياء 
ومطربة رومانسية

القاهرة - محمد صالح

الفنانــة ميــس حمدان  تفرغــت 
ملشــروعها االستثماري اخلاص بها، 
حيث تخصصت في تصميم األزياء، 
وأرادت أن حتقــق جناحــًا فــي هذا 
املجال فابتعــدت مؤقتا عن التمثيل 
وتقــدمي البرامــج، وبدأت فــي عقد 
اتفاقيات مع عدة شــركات ومنظمي 
عروض األزياء، خاصة أنها لم حتصر 
نفسها في تصميم نوعية محددة من 
املالبس بل تعاملت مع مالبس السهرة 
واحملجبات والسهرة وكافة األذواق، 

ورغم عدم دراســتها لهــذا املجال إال 
أنها تؤكــد أنها موهوبة منذ الصغر 

في تصميم املالبس.
وعن التمثيل قالت حمدان: لست 
متعجلة أو مشغولة بالظهور في أعمال 
فنية، وأحرص على تقدمي عمل مميز 
بعيدا عن مساحة وحجم الشخصية، 
لــذا شــاركت فــي حلقة واحــدة من 
مسلسل «ونسني» ألنني فقط أعجبت 
بالدور، وقمت بتصوير أغنية ڤيديو 
كليب وهي أغنية رومانسية، وهذه 
أول مــرة أقــدم هذا اللــون الغنائي، 

وأنتجتها على نفقتي اخلاصة.
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االربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

اقتصادات اخلليج ستعود ملستويات ما قبل «كورونا» مطلع ٢٠٢٢
يكشــف أحــدث تقاريــر 
االقتصاديــة  املســتجدات 
للشرق األوسط، الذي أعدته 
«أكسفورد إيكونوميكس»، أن 
اقتصادات الشرق األوسط قد 
تعافت تقريبا من اخلســائر 
التي تكبدتها بسبب اجلائحة، 
مدعومة بزيادة إنتاج النفط، 
وارتفاع مستويات التطعيم، 
فضال عــن تخفيــف القيود 

املرتبطة بڤيروس كورونا.
وعلى الرغم من املخاوف 
املتزايدة عامليا وإقليميا من 
متحــور ڤيــروس كورونــا 
«دلتا»، من املتوقع أن ينمو 
إجمالــي النــاجت احمللــي في 
الشرق األوسط بنسبة ٢٫٦٪ 
هذا العام، مرتفعا مبقدار ٠٫٢ 
نقطــة مئوية مــن تقديرات 
معهد احملاســبني القانونيني 
الســابق،  «ICAEW» للربــع 
وســيؤدي تصاعد النشــاط 
االقتصادي إلى زيادة تسارع 
منو إجمالي الناجت احمللي إلى 

٤٫٤٪ في ٢٠٢٢.
االقتصادات اخلليجية

وبحسب التقرير، استفادت 
اقتصــادات دول اخلليج من 

النشاط، وبشكل عام، يتوقع 
معهد «ICAEW» منوا للقطاع 
غير النفطي بــدول اخلليج 
بنسبة ٣٫١٪ و٣٫٩٪ هذا العام 

متحــور «دلتــا» واملخاوف 
بشأن متحورات «كوفيد-١٩» 
املستقبلية، أعادت احلكومات 
في املنطقة فتح حدودها، في 

معدالت التطعيم على مستوى 
العالم، مما يضعها في مكانة 
جيدة جلذب السياح والقوى 

العاملة.
وفــي قطاع النفط، هناك 
طلب متزايد علــى الصعيد 
العاملــي، حيــث توصلــت 
التي  مجموعة «أوپيــك+»، 
تقود اجتاهات إمدادات النفط، 
إلى اتفاق في يوليو لزيادة 
اإلنتاج بشــكل تدريجي كل 
شهر حتى ديسمبر من عام 

 .٢٠٢٢
ومــن املتوقع أن تشــهد 
سوق النفط عجزا هذا العام، 
ثم تنتقل إلى زيادة متواضعة 
في اإلمدادات في ٢٠٢٢، حيث 
يتسارع منو اإلنتاج مبعدالت 
أكبــر مــن الطلــب العاملي. 
ونتيجة لذلك، من املتوقع أن 
يبلغ متوسط سعر نفط برنت 
٦٤ دوالرا أميركيــا للبرميل 
فــي ٢٠٢٢ ثــم ٦٠ دوالرا في 
٢٠٢٣، وفقا ملعهد احملاسبني 

.«ICAEW» القانونيني
سياسات اإلصالح

مــع تركيــز احلكومــات 
إصــالح  علــى  اإلقليميــة 

وفي ٢٠٢٢ على التوالي.
تعافي النفط

وبالرغم من زيادة انتشار 

الغالــب للمســافرين الذين 
تلقــوا التطعيــم. ومتتلــك 
العديد من دول املنطقة، مبا 
في اإلمــارات وقطــر، أعلى 

العامة،  املاليــة  سياســاتها 
ظــل اإلنفــاق مقيــدا، وأفاد 
القانونيني  معهد احملاسبني 
«ICAEW» بأن العجز الكلي 
فــي موازنــات دول املنطقة 
ســيتقلص إلى أقــل من ٢٪ 
مــن إجمالي النــاجت احمللي 
اإلجمالــي هذا العــام، وهي 
أصغر فجوة منذ العام ٢٠١٤.
وبلــغ التضخم في دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
ذروته، على الرغم من ارتفاع 
الغذائيــة  املــواد  تكاليــف 
والشحن على مستوى العالم، 
ومع تالشي اآلثار األساسية 
من زيــادة ضريبــة القيمة 
املضافة في السعودية العام 
املاضــي، انخفض التضخم 

السنوي في يوليو.
وبشكل عام، من املتوقع 
أن يبلــغ معــدل التضخــم 
اإلقليمــي ٢٫٩٪ هــذا العــام 
قبــل أن يتراجــع إلــى مــا 
دون ٢٪ فــي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، 
ويعني انخفاض التضخم أن 
البنوك املركزية في املنطقة 
لن تضطر إلى القلق بشــأن 
رفع أسعار الفائدة على املدى 

القريب.

«ICAEW»: منو الناجت احمللي لدول التعاون سيقفز بنسبة ٥٫١٪ خالل العام املقبل

إعــادة فتح األســواق محليا 
وعامليا، وينبغي أن يستمر 
الزخــم اإليجابي حتى ٢٠٢٢ 
مع زيادة إنتاج النفط، ويجب 
أن يعود إجمالي الناجت احمللي 
لدول التعاون إلى مستويات 
ما قبل اجلائحة بالربع األول 
من ٢٠٢٢، مع تسارع النمو من 
٢٫٢٪ هذا العام، إلى ٥٫١٪ في 
.«ICAEW» ٢٠٢٢، وفقا ملعهد
ويظهــر مؤشــر مــدراء 
 (PMIs) املشتريات اإلقليميني
منوا مستمرا في القطاع غير 
النفطي عبر أرجاء املنطقة، 
العمــل  وتتحســن ظــروف 
مدعومــة بتســارع معدالت 
التطعيــم، والنمــو العاملــي 
القوي، كما تشير املستويات 
احملســنة لإلنتاج واألعمال 
اجلديدة والتوظيف إلى مزيد 

من االنتعاش والتعافي.
ولعل التحضير النطالقة 
الفعاليات اإلقليمية الكبرى، 
مبا في ذلك معرض إكســبو 
٢٠٢٠ دبي املؤجل في اإلمارات 
وكأس العالــم لكــرة القــدم 
٢٠٢٢ في قطر، واستراتيجية 
االستثمار القوية للسعودية، 
من شــأنه أن يدعم توســيع 

منو القطاع غير النفطي بدول اخلليج ٣٫١٪ العام اجلاري.. و٣٫٩٪ في ٢٠٢٢

«نفط الكويت» تطرح عقدًا
لتحديث خطوط التدفق غربي الكويت

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت 
أعلنــت عزمها طرح عقد لتحديث خطوط 
التدفق في املرافق النفطية غربي الكويت، 
حيث يشمل نطاق املشروع تركيب وإصالح 
وتعديل خطوط التدفق واألعمال املرتبطة 
بها، ويشــمل العمل ٥ آبــار حقن و١٩ بئرا 

للمياه قليلة امللوحة وغيرها.
وقالت املجلة إن الشركات التي لم يتم 
إدراجهــا بالفعل على أنها مؤهلة مســبقا 
لتقدمي العطاء لديها ٣٠ يوما للتقدم بطلب 
املشاركة، ومت حتى اآلن التأهيل املسبق لـ 
١٤ شــركة لتقدمي عطاءات منها ٧ شركات 
كويتية وشركتان إيطاليتان وشركة واحدة 
مــن كل من الهند واليونان وقطر والصني 

وإندونيسيا.
جتدر اإلشــارة، الى أن خطوط التدفق 
عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر 
نفطية معينة بواحد او اكثر من املشعبات 
أو معدات معاجلة النفط اخلام، وقد تربط 
خطوط التدفق املتعددة اآلبار الفردية في 
حقول النفط والغاز الكبيرة، مبشــعب أو 
موزع، وقد ينقل خط التجميع املتدفق من 
املشعب إلى مرحلة ما قبل املعاجلة أو إلى 

معدات نقل أو بواخر.

وتستخدم خطوط التدفق في احلقول 
البرية والبحرية وميكن مدها حتت األرض 
أو متديدها فوق اليابسة، وتشبه خطوط 
التجميع خطوط التدفق، ولكن األولى جتمع 
النفــط اخلام املنقول مــن خطوط التدفق 
املتعــددة الى مراكز التجميع، وفي العادة 
تكون معظم خطوط التدفق قصيرة، ولكن 
قد متتد في بعض احلاالت والعمليات البرية 

لعدة كيلومترات.

العمل يشمل ٥ آبار حقن و١٩ بئراً للمياه قليلة امللوحة

١٫٣ مليار دينار القروض املمنوحة بالكويت خالل ٢٠٢٠
شريف حمدي

كشفت إحصائية صادرة 
عن البنك الصناعي الكويتي، 
أن القطاع املصرفي الكويتي 
ائتمانيــة  قــدم تســهيالت 
للعمالء خالل العام املاضي 
بلغت نحو ١٫٣ مليار دينار، 
مرتفعة بنسبة ٣٫٥٪، لتصل 
إلى ٣٩٫٧ مليار دينار بنهاية 
عام ٢٠٢٠، مقارنة مع ٣٨٫٤ 
مليار دينار بنهاية عام ٢٠١٩.

وبحسب التقرير السنوي 
لعام ٢٠٢٠ الصادر عن بنك 
الكويت الصناعــي، والذي 
حصلــت عليــه «األنبــاء»، 
فقد جــاء االئتمــان املوجة 
للقطــاع العقاري بالصدارة 
بقيمة ٩٫٢٢ مليارات دينار، 
مستحوذا على نسبة ٢٣٫٢٪ 
من إجمالي االئتمان املمنوح 
من القطاع املصرفي الكويت.
فيما حــل قطاع التجارة 
باملركــز الثانــي مــن حيث 
التسهيالت املمنوحة للقطاع 
اخلــاص بـــ ٣٫٢٧ مليارات 
دينار بـ ٨٫٢٪ من اإلجمالي، 
وحل قطــاع الصناعة ثالثا 
بنحــو ٢٫٠٥ مليــار دينــار 
بنســبة ٥٫٢٪ من اإلجمالي، 
وحل قطاع التشييد والبناء 
رابعــا بـ ١٫٨٨ مليــار دينار 
بنســبة ٤٫٧٪ من اإلجمالي، 
القطاعــات  واســتحوذت 
األخرى على ٢٣٫٣ مليار دينار 
تشكل ٥٨٫٦٪ من اإلجمالي.

وكان «املركزي» الكويتي 
قد قرر خــالل مارس ٢٠٢٠ 
تخفيض ســعر اخلصم من 
٢٫٥٪ الى ١٫٥٪، أي تخفيض 
بواقع ١٪ وهو أدنى مستوى 
بهــدف  وذلــك  تاريخيــا، 
تخفيض تكلفــة االقتراض 

أمضــى ٤٧ عاما في نشــاط 
اإلقــراض الصناعي، حيث 
قدم خاللها قروضا صناعية 
ميسرة لعدد ١١٣٥ مشروعا 
إلــى ٥١٨  صناعيــا، منحت 
منشأة صناعية في مختلف 

القطاعات بالكويت.
وقد بلغ مجموع متراكم 
التزامــات البنــك الصناعي 

٢ مليون دينار، في حني بلغ 
متوسط حجم القرض الواحد 

١٫١٦ مليون دينار.
جديــر بالذكر، انه خالل 
جائحة ڤيروس كورونا قام 
بنك الكويت الصناعي بدعم 
عمالء البنك عن طريق تقدمي 
حزمة إجراءات حتفيزية من 
خالل دعم القطاعات احليوية 
واألنشطة ذات القيمة املضافة 
لالقتصاد احمللي من األفراد 
الصغيــرة  واملشــروعات 
والشــركات،  واملتوســطة 
وذلــك عبــر تقــدمي البنــك 
متويال ميسرا لتلك القطاعات 
لتغطية العجز في التدفقات 
النقدية لهــا جتنبا لتحول 
التحديــات التــي يواجههــا 
العمــالء مــن نقــص مؤقت 
في الســيولة، إلى مشــاكل 
طويلــة األجــل تؤثــر على 
املالية باالســتمرار  قدرتهم 
ومســاعدتهم علــى تخطي 

األوضاع الراهنة.
وامتثاال لقرار بنك الكويت 
املركزي الصادر في ٣١ مارس 
٢٠٢٠، قامــت دائرة متويل 
املشاريع الصناعية واحملفظة 
اإلسالمية ومحفظة متويل 
املشروعات الصغيرة في بنك 
الكويــت الصناعي، بالعمل 
على قانون التمويل امليسر 
وتأجيل األقساط متاشيا مع 
قرار مجلس الوزراء، وذلك 
بهدف مساعدة عمالء البنك 
املتعثرين خالل هذه األزمة.

كما قامت محفظة التمويل 
الزراعــي بتأجيل األقســاط 
لدعــم املزارعــني وإعطائهم 
فرصــة للتركيــز باإلنتــاج 
وتغطية حاجه السوق احمللي 
من املنتجات الزراعية خالل 

الفترة املعنية.

بالقــروض الصناعيــة منذ 
بــدء نشــاطه فــي متويــل 
املشــروعات الصناعية عام 
١٩٧٤ وحتى نهاية عام ٢٠٢٠، 
نحو ١٫٣ مليار دينار، حيث 
بلغ متوسط نسبة التمويل 
البنك إلى تكلفة املشروعات 
نحو ٥٧٪، ووصل متوسط 
تكلفة املشروع الواحد حوالي 

إجمالي التسهيالت املقدمة من البنوك الكويتية ارتفع ٣٫٥٪ العام املاضي لتصل إلى ٣٩٫٧ مليار دينار

جلميع القطاعات االقتصادية 
واملالية من أفراد ومؤسسات 
لتعزيز بيئــة داعمة للنمو 
االقتصادي واحملافظة على 

االستقرار النقدي.
البنك الصناعي

مع نهاية عام ٢٠٢٠، يكون 
بنــك الكويــت الصناعي قد 

تأكيدًا ملا نشرته «األنباء».. «ميد»: «البترول» تدعو ١٣ بنكًا 
وشركة لتقدمي استشارات التمويل لشركاتها التابعة

محمود عيسى

نشــرته  ملــا  تأكيــدًا 
«األنباء» في عددها الصادر 
في ٢٧ ســبتمبر اجلاري، 
ذكــرت مجلــة «ميــد» أن 
مؤسسة البترول الكويتية 
وجهت الدعوة إلى ١٣ بنكا 
وشــركة ماليــة محليــة، 
مــن خالل طــرح مناقصة 
الســتدراج عروض بشأن 
تقدمي خدمات استشــارات 
مالية للمؤسسة والشركات 
التابعة لها، وذلك في غمرة 
مشاكل امليزانية احلادة التي 
يعاني منها قطاع الطاقة في 
البالد مــا أدى الى تعليق 

لهذه املناقصة، عليا تقدمي 
التأهيــل املســبق  وثائــق 
بحلول ٢٦ أكتوبــر املقبل، 

ميد أنها ال تتوقع بدء تشغيل 
مصفاة الزور الكويتية التي 
تبلغ تكلفتها ١٦ مليار دوالر 
قبل حلول العام املقبل بسبب 
مشاكل امليزانية التي تؤثر 
على عملية التشــغيل، كما 
ألغت شــركة نفط الكويت 
مناقصــة  طــرح  عمليــة 
مشروع حتديث شبكة الغاز 
واملكثفات في شرق الكويت 
لذات السبب، شــأنها شأن 
العديد من مشــاريع مرافق 
التابعة  اإلنتاج اجلوراسي 
لشركة نفط الكويت املعروفة 
باسم JPF-٤ وJPF-٥ والتي 
شــهدت أيضا تأخيرات مت 

اإلعالن عنها هذا الشهر.

وتشير الوثائق الرسمية الى 
أن اجلهات املدعوة تشمل ١٣ 
بنكا وشركة مالية محلية، 
وهي: البنك األهلي املتحد، 
بنك برقان، البنك التجاري 
الكويتي، بنك اخلليج، بنك 
الكويــت الصناعــي، بنــك 
 ،«KIB» الدولــي الكويــت 
«ان بــي كيه» كابيتال، بنك 
وربة، بيتك كابيتال، شركة 
األهلي كابيتال لالستثمار، 
بوبيــان كابيتــال، كامكــو 
إنفست، وشركة املركز إلدارة 
األصول واخلدمات املصرفية 

االستثمارية.
وفــي وقــت ســابق من 
سبتمبر اجلاري، ذكرت مجلة 

حددت ٢٦ أكتوبر املقبل آخر موعد لتقدمي وثائق طلبات التأهيل

أو إلغاء عشرات املشاريع.
وأوضحــت املجلــة أن 
البنوك والشــركات املؤهلة 

«البترول»: أحمد اخلراز نائبًا
للعضو املنتدب للتدقيق الداخلي

أحمد مغربي

علمت «األنباء» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية اعتمد ترقيــة أحمد اخلراز ليصبح نائبا 
للعضو املنتدب للتدقيق الداخلي في املؤسسة اعتبارا 
من يوم األحد املقبل. وأصــدر الرئيس التنفيذي 
أحمد اخلرازملؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم تعميما بالقرار.

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب القطاع في عام ٢٠٢٠

النسبة (٪)حجم التسه يالت (مليون دينار)القطاع
٢٫٠٥٩٥٫٢الصناعة
٣٫٢٧٩٨٫٢التجارة

١٫٨٨٩٤٫٧التشييد والبناء
٩٫٢٢٦٢٣٫٢العقار
٢٣٫٣٢٨٥٨٫٦أخرى

٣٩٫٧٨٢١٠٠٫٠جملة التسهيالت االئتمانية

صناديق الثروة السيادية تدعم
دول اخلليج لالستثمار في حماية املناخ

محمود عيسى

دعــت مجلــة ميــد إلــى إعــادة توجيه 
االستثمارات نحو الوقاية من تغير املناخ 
في ضــوء ارتفاع درجات احلرارة بشــكل 
أســرع من املتوسط في الشــرق األوسط، 
ومع أن املنطقة ليست غريبة على درجات 
احلرارة القصوى والظواهر املناخية، فإن 
العديد من التطورات في عام ٢٠٢١ ساعدت 
في دفع قابلية املنطقة للتأثر بتغير املناخ، 
وما جنم عنه مــن ارتفاع حاد في درجات 
احلرارة وأدى الى الكوارث الطبيعية مبا فيها 
حرائق الغابات في مختلف الدول والقارات 

في العالم.
وباعتبارها واحدة من أكثر مناطق العالم 
حرارة وجفافا، فإن جزءا كبيرا من منطقة 
الشرق األوســط وشــمال أفريقيا - مينا 
معرض بالفعل لنقص الطاقة في الصيف، 
مع ارتفاع درجات احلــرارة والطلب على 

أجهزة تكييف الهواء.

كما ان ندرة املياه شــائعة أيضا، حيث 
يؤدي انخفاض هطــول األمطار واجلفاف 
املتكرر ونضوب املياه اجلوفية إلى ضغوط 
على أنظمة املياه، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن 
اقتصادات اخلليج باحتياطياتها املرتفعة 
وديونها املنخفضة، ميكنها االستثمار بحرية 
أكبــر وتوجيــه املزيد من املــوارد نحو ما 

تعتبره أولويات حلماية املناخ.
ومن املرجح أن تلعب صناديق الثروة 
السيادية اإلقليمية دورا مهما نظرا ملوقعها 
كمجمعات للسيولة املتاحة بسهولة والتي 
ميكن إعادة توجيهها بسرعة نحو األهداف 
االســتراتيجية، وهو «وضع حتسد عليه 

دول املنطقة متاما».
وقالت املجلة إن الكويت التي متتاز بواحد 
من أكثر فصول الصيف حرارة في املنطقة، 
شهدت ارتفاعا غير عادي اعتبر مؤشرا على 
االجتاه التصاعدي، وكانت السنوات السبع 
املاضية األكثر سخونة في درجات احلرارة 

التي تشهدها البالد على اإلطالق.

املنطقة أصبحت مهددة بشكل أكبر بالتغيرات املناخية
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فهد اجلوعان: «الغرفة» تهدف
إلى زيادة التبادل التجاري بني الكويت وأوكرانيا

«حماية املنافسة» يضع ضوابط احلدود اإلجمالية والفردية

نظمــت غرفــة جتــارة 
وصناعة الكويت بالتعاون 
مــع ســفارة أوكرانيــا لدى 
افتراضية  البــالد، فعاليــة 
بعنــوان «دعــم احلكومــة 
لالستثمارات في أوكرانيا»، 
وذلــك صباح أمــس، حيث 
الكويتــي  تــرأس اجلانــب 
النائب الثاني لرئيس الغرفة 
فهد اجلوعــان، فيما ترأس 
اجلانب األوكراني نائب وزير 
خارجية أوكرانيا دمييترو 

سينيك.
«الغرفــة»  وأوضحــت 
أن  صحافــي،  بيــان  فــي 
اللقــاء شــهد حضــور كل 
من: السفير األوكراني لدى 
الكويت الكاسندر باالنونسا، 
وسفيرنا لدى أوكرانيا راشد 
العدوانــي، ورئيــس احتاد 
شــركات االســتثمار صالح 
السلمي، ومن الهيئة العامة 
املذكور،  لالستثمار يوسف 
وقد شــارك أيضا بالفعالية 
عدد من الشركات الكويتية 

واألوكرانية.
افتتــح اجلوعــان  وقــد 
الفعالية بكلمــة رحب فيها 
بالســادة املشاركني في هذه 
الفعالية التي تهدف إلى فتح 
آفاق جديدة للتعاون املشترك 

األمــوال األجنبية من خالل 
اعتماد ١٦ مليار دوالر، لتنفيذ 
مشاريع كبرى في أوكرانيا 
حيويــة  قطاعــات  بعــدة 
كالتعدين، العقارات، الطاقة 
املتجددة والزراعة، وتقنية 
املعلومات وغيرها، معربا عن 
أمله في أن يكون للشركات 
الكويتية نصيب في تنفيذ 
هــذه املشــاريع ذات أهمية 
اســتراتيجية في االقتصاد 

األوكراني.
وتضمن برنامج الفعالية 
تقدمي عــرض مــن اجلانب 
األوكرانــي عــن اخلدمــات 
التــي تقــدم للمســتثمرين 
من خالل النافــذة الواحدة، 
وكذلك التشريعات القانونية 
التي حتمي رؤوس األموال 
األجنبيــة، باإلضافــة إلــى 
الفرص االستثمارية املتاحة 

في عدة قطاعات حيوية.
من جانب آخر، أكد رئيس 
احتاد شــركات االســتثمار 
صالح السلمي اهتمام قطاع 
االستثمار واإلطالع على ما 
متلكه أوكرانيا من إمكانات 
ومشاريع طموحة، معربا عن 
أمله ملزيد من التعاون في هذا 
املجال باملستقبل للشركات 

االستثمارية في الكويت.

الكويتي واألوكراني، مشيرا 
الى أن العالقات املشــتركة 
بــني البلديــن الصديقني قد 
ترســخت بشــكل كبير منذ 
تأسيسها في ١٩٩٣، ويعود 
الفضل للجهود احلكومية في 
حتسني بيئة األعمال وحركة 

التيسير التجاري.
وأكد اجلوعان أن اجلهود 
التــي تبذلها الغرفــة تنبع 
من احساســها باملسؤولية 
في اإلســهام بعملية تعزيز 
االقتصاديــة  العالقــات 
املشتركة من خالل رفع معدل 
التبادل التجاري بني الكويت 
وأوكرانيا والتشــجيع على 
إقامة شــراكات استثمارية 

استراتيجية.

مــن جانبــه، أكــد نائب 
وزيــر اخلارجية األوكراني 
أن حكومة بالده تولي اهتماما 
خاصــا بتوطيــد التعــاون 
االستثماري مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي والسيما 
الكويت، مشيرا إلى أنه قد مت 
تشريع العديد من القوانني 
مؤخرا بهدف وضع إصالحات 
شــاملة لالقتصــاد الوطني 
وتقــدمي احلوافــز جلــذب 
رؤوس األمــوال األجنبيــة، 
وباإلضافة إلى تطوير البنية 
التحتية، وحتديد العديد من 
األراضي لالستثمار الزراعي.
الوزير أيضا  كما تطرق 
إلى املبادرة الرئاســية التي 
تهــدف إلــى جــذب رؤوس 

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة 
قرارا بشــأن ضوابط احلــدود اإلجمالية 
والفرديــة، حيــث أوضــح أن القرار حدد 
احلاالت امللزمة ألطراف التركز بتقدمي طلب 

املوافقة على عملية التركز االقتصادي.
وأضــاف اجلهاز في بيان صحافي، أن 
القرار الذي حمل الرقم (٢٠٢١/٢٦)، ينص 
علــى أن الطلب يقدم وفقا للنموذج املعد 
لهذا الغرض عند حتقق أحد ضوابط احلدود 
اإلجماليــة والفردية، وهي في حال حقق 
أطراف التركز مبيعات سنوية في الكويت 
تزيد على ٥٠٠ ألف دينار طبقا للبيانات 
املالية املدققة آلخر سنة مالية قبل التركز.

وأوضح اجلهاز انه يجب تقدمي الطلب 
أيضا «في حال حقق أطراف التركز مبيعات 
سنوية مجمعة بقيمة تزيد على ٧٥٠ ألف 
دينــار طبقًا للبيانات املالية املدققة آلخر 
ســنة مالية قبل التركز». وأشــار إلى أن 
احلالة الثالثة املوجبة لتقدمي الطلب «في 
حال جتاوز قيمة األصول املسجلة ألطراف 
التركز في الكويت قيمة ٢٫٥ مليون دينار 
طبقا للبيانات املالية املدققة آلخر ســنة 
مالية قبل التركز». وألغى القرار كل حكم 
يخالفه، مؤكدا على املسؤولني -كل فيما 
يخصــه- تنفيذه، ويعمل بــه من تاريخ 

صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

خالل تنظيم فعالية افتراضية بعنوان «دعم احلكومة لالستثمارات في أوكرانيا»

توضح احلاالت امللزمة ألطراف التركز بتقدمي طلب املوافقة على عملية التركز االقتصادي

فهد اجلوعان ونائب وزير خارجية أوكرانيا دمييترو سينيك خالل اللقاء

«البترول الوطنية»: الكويت تستهدف الوصول بطاقة 
التكرير إلى ١٫٦ مليون برميل يوميًا في ٢٠٢٥

أحمد مغربي

قالت رئيسة فريق التحكم 
باملشاريع في شركة البترول 
الوطنية م.ياسمني املطوع 
ان مشــروع الوقود البيئي 
يســهم في حتقيق التوجه 
ملؤسســة  االســتراتيجي 
البترول الكويتية بالوصول 
إلى تكرير ١٫٦ مليون برميل 
في عام ٢٠٢٥ بأعلى مستوى 
حتويلي بتعظيم تصريف 
الثقيلة  الكويتيــة  النفوط 
في مصافي شركة البترول 
الوطنية وتلبية االحتياجات 

احمللية من الطاقة.
وخالل الندوة النقاشية 
التي نظمتها إدارة العالقات 
العامة واالعــالم في وزارة 
النفــط، قالــت املطــوع إن 
اهم اهداف املشروع توفير 
احتياجات الســوق احمللي 
العامليــة مــن  واالســواق 
املنتجات البترولية املتوافقة 
بيئيا مع املواصفات العاملية.
واضافــت ان املشــروع 
يهــدف لتوســعة مصفاتي 
االحمدي وميناء عبداهللا من 
حيــث حتويل زيت الوقود 
الكبريتــي  احملتــوى  ذي 
العالــي ملنتجــات بترولية 
عالية اجلودة «ذات محتوى 
كبريتــي منخفــض» مــع 
حتقيق عائد امثل لالستثمار، 
وحتقيق االستخدام االمثل 
ملرافــق مصفــاة الشــعيبة 
بعــد اغالقها مثل اخلزانات 
ومرافق التصدير البحري، 
باالضافة إلــى خلق فرص 
عمل جديدة للعمالة الوطنية 
الشــركة  وتطوير مصافي 
لتصبــح مجمعــا تكريريا 
متكامــال لتلبية احتياجات 

االسواق املختلفة.
وأكدت ان مشروع الوقود 
بــأداء  البيئــي ســيرتقي 
الكويتيــة بيئيا  املصافــي 
ويرفع مســتويات السالمة 
واالعتمادية التشغيلية مع 
احملافظة على االســتخدام 
االمثــل للطاقــة وزيــادة 
االعتمادية وكفاءة املعدات 
للمصافي وتعزيز وتشجيع 
التنمية االقتصادية احمللية.

نطاق العمل

من جانبــه، قال رئيس 
قســم العمليات في مصفاة 
االحمدي م.فهد العجمي ان 
نطاق عمل املشروع جزآن، 
االول بنــاء ٧٦ وحدة منها 
٣٩ وحدة جديدة رئيســية 
تتميز بأحــدث املواصفات 
والتكنولوجيــا و٣٧ وحدة 
للخدمات واملرافق، واجلزء 
الثانــي حتديــث وتطويــر 
القائمة  الوحدات  وتشغيل 
وتضمنت ٣٠ وحدة منها ٧ 
وحدات رئيسية و٢٣ وحدة 

للخدمات واملرافق.
وقالت ياســمني املطوع 
التكريريــة  الطاقــة  ان 
االجمالية ستصل إلى ٨٠٠ 
ألف برميل يوميا ملصفاتي 
االحمدي ومينــاء عبداهللا 
من خــالل تنفيذ مشــروع 
الوقــود البيئي بواقع ٤٥٤ 
ألف برميل ملصفــاة ميناء 
عبــداهللا و٣٤٦ ألف برميل 

ملصفاة االحمدي.
وأشــارت إلــى ان كلفة 
املشروع بلغت ٤٫٦٨ مليارات 
دينار، وبلغ اجمالي الصرف 
حتى اغســطس ٢٠٢١ نحو 
٤٫٥١٨ مليارات دينار، مضيفا 
ان احملتوى احمللي باملشروع 

بلغ ٢٣٫٤٪.
املواد املستخدمة باملشروع

وعن املواد املستخدمة في 
املشروع، قالت املطوع إنه مت 

اكبر ضاغطات هيدروجني 
في العالم، إضافة إلنشــاء 
وحدتــني خلفــض نســبة 
فــي  العطريــة  املركبــات 
وقود الســيارات ألول مرة 

في الكويت.
وفيما يخص نطاق العمل 
قــال العجمــي مت حتديــث 
وتطويــر ٥ وحــدات قائمة 
واعمــال اخــرى لوحدتــني 
الطاقــة االنتاجيــة  لرفــع 
ليصبح اإلجمالي ٧ وحدات 
وحتسني املواصفات وبناء 
وتشــغيل ٣٤ وحدة تكرير 
منها ١٧ وحــدة جديدة و١٧ 

وحدة للخدمات واملرافق.
وأضاف العجمي مت ربط 
٢٣٧٥ نقطــة بني مشــروع 
الوقــود البيئي مع مصفاة 
األحمدي، وبالنسبة للمباني 
مت إنشــاء ٤٨ مركــز حتكم 
وورش ومختبــر ومبانــي 
مشــغلي احلقل والصيانة 

وغيرها.
إلــى  العجمــي  ولفــت 
بدء تشــغيل أول الوحدات 
االنتاجية في ديسمبر ٢٠١٩ 
واالنتهاء من تشــغيل آخر 
وحدة في ابريل ٢٠٢٠، كما 
مت االنتهاء من تشغيل مركز 
حتكم املصفاة يوليو ٢٠٢١ 
النظم  وتشــييده بأحــدث 
واملواصفات ويتسع لنحو 
١٧٠ موظف وهــو من اكبر 
مراكــز حتكــم املصافي في 

الشرق األوسط.
وقــال العجمي مت انتاج 
وتصديــر الديزل منخفض 
الكبريــت ديســمبر ٢٠١٩ 
أول  وتصديــر  وانتــاج 

شــحنة جتارية من الفحم 
البترولي مايو ٢٠٢٠ وبناء 
ورش صيانة جديدة للقيام 
بكل أعمال الصيانة ملعدات 

املصفاة.
وعن نطــاق العمل في 
مصفــاة مينــاء عبــداهللا، 
قال رئيس قســم تخطيط 
العمليات في مصفاة ميناء 
عبداهللا م.عبدالناصر املياس 
انه مت حتديث وتطوير٢٣ 
وحدة منها ٢ لرفع الطاقة 
االنتاجيــة وتوفيــر لقيم 
جديد وحتسني املواصفات 
واعمال اخرى لـ ٢١ وحدة 
أخرى، ومت بناء وتشغيل 
٤٢ وحدة تكريرية منها ٢٢ 
وحدة جديدة اضافة إلى ٢٠ 
وحدة للخدمات واملرافق، 
ومت اجراء ١٧٨٨ عملية ربط 
بني مشروع الوقود البيئي 
واملصفــاة وبناء ٨٨ مبنى 
ملركز حتكم وورش ومختبر 
ومبانــي فرعية ملشــغلني 
حقل وصيانة ومباني حتكم 
فرعية ومحوالت كهربائية 

رئيسية وفرعية.
وقال املياس ان تشغيل 
اول الوحدات االنتاجية كان 
في نوفمبر ٢٠٢٠ ومت تشغيل 
آخر وحدة باملشروع بتاريخ 
٢١ ســبتمبر ٢٠٢١ لتكتمــل 

بذلك أعمال املشروع.
وعن مواصفات املنتجات، 
اوضح املياس انه املنتجات 
ستفتح اسواقا جديدة بعد 
للمواصفــات  مطابقتهــا 
العاملية مع انخفاض نسب 
الكبريت ما سيعظم القيمة 

املضافة لبرميل النفط.

خالل ندوة نقاشية نّظمتها إدارة العالقات العامة واإلعالم في وزارة النفط

استخدام ٤٨٢ ألف متر مكعب 
من اخلرسانة ما يعادل حجم 
٢٠٠ حمام اوليمبي، ١٢٤ ألف 
طن من احلديد ما يعادل ١٧ 
برجا مثل ايفل، و٣ ماليني متر 
من االنابيب ما يعدل املسافة 
بني الكويت وبودابست، و١١٫٥ 
كيلومتــرا مــن الكيبالت ما 
يعادل عند توصيلها مسافة 
ذهاب وعودة من الكويت إلى 

بانكوك.
مميــزات  ان  وقالــت 
اكبــر  انشــاء  املشــروع 
ســعة انتاجية فــي العالم 
للهيدروجــني فــي مــكان 
واحد في العالم بسعة ٥٥٥ 
مليون قدم مكعبة قياسي 
يوميا، كما يضم املشروع 
ازالة  اكبر مجمع لوحدات 
الكبريت من متبقي التقطير 
اجلــوي في العالم بســعة 
٢٠٠ ألــف برميــل يوميــا، 
كمــا ان جميــع شــعالت 
افران املشروع حتتوي على 
انظمة حتد انبعاثات اكاسيد 

النيتروجني والكبريت.
وأضافــت أن مشــروع 
البيئي يســتخدم  الوقــود 
التبريــد املغلق في  نظــام 
التصنيــع وذلك  عمليــات 
حلماية البيئة، ومت إنشــاء 
وحــدة ملعاجلــة املخلفات 
النفطية الصلبة وحتويلها 
ملواد صديقــة للبيئة وهي 
األولى في الكويت، كما يضم 
املشروع أكبر مجمع لوحدات 
التكسير الهيدروجيني في 
العالم بسعة ١٢٠ ألف برميل 
يوميــا فــي مصفــاة ميناء 
عبــداهللا، كما يحتوي على 

متاضر الصباح: «الوقود البيئي» يدعم الكويت 
في دخول األسواق العاملية مبنتجات عالية اجلودة

٥٤٫٤ ألف عامل في «الوقود البيئي»
أكدت م.ياسمني املطوع ان العمالة الهائلة 
في مشروع «الوقود البيئي» والتي وصلت 
وقت الذروة إلى ٥٤٫٤ ألف عامل وموظف 
من جميع اجلنســيات والثقافات كان ابرز 
التحديــات حيث مت توفيــر بيئة صحية 
ومعيشية أمنة لهم كما مت خفض تدريجي 

لهذه العمالة مع قرب انتهاء املشروع.
وكذلك من ابرز التحديات كانت جهود 
الوطنية في مواجهــة كورونا  البتــرول 
خصوصا في املراحل النهائية للمشــروع 
لعدد كبير من الوحدات الكبرى واستطاعت 
الكوادر الوطنية من حتقيق التشغيل الناجح 

واالمن للعديد من الوحدات في اوقات عصيبة 
مير بها العالم أجمع رغم غياب االستشاريني 
العامليني الذين تعثر حضورهم للمشاركة في 
اعمال التشغيل النهائية للوحدات اجلديدة 

بسبب كورونا. 
من جانبه قال مهنــدس أول الصيانة 
امليكانيكية في مصفاة ميناء األحمدي نايف 
بستكي أن من التحديات عمليات الربط بني 
البيئي ووحدات املصفاة  الوقود  مشروع 
القائمة وجنحنا في عمليات الربط من دون 
اغالق املصفاة القدمية ولم تتأثر باالنشاءات 

وظلت تعمل بشكل طبيعي.

قالت مديرة العالقات العامة واإلعالم في 
وزارة النفط الشيخة متاضر الصباح إن مشروع 
الوقود البيئي يتماشى مع الرؤية االستراتيجية 
العامة للكويت في الوصول إلى مكانة رائدة 
عامليا في قطاع تكرير وتسويق النفط والغاز 
والتميز بأعلى مستويات األداء، حيث يعتبر 
هذا املشروع من أهم املبادرات االستراتيجية 
لتوفير  الكويتية  الوطنية  البترول  لشــركة 
املنتجات البترولية الالزمة لتلبية االحتياجات 
احمللية للطاقة واحتياجات األســواق العاملية 
وذلك وفقا للكميــات واملواصفات املطلوبة. 
وذكرت الصباح في مداخلة لها خالل احللقة 
النقاشية االفتراضية أن مشروع الوقود البيئي 

سيمكن الكويت من اختراق األسواق الرئيسية 
مثل أوروبا وآســيا مبنتجات عالية اجلودة 
ومبواصفات متوافقة مع املواصفات العاملية 
األكثر تشددا من الناحية البيئية. وأشارت إلى 
أن وزارة النفط حريصة على إلقاء الضوء على 
املشاريع النفطية الكبرى التي تنفذها الكويت 
من خالل استضافتها للمسؤولني في الشركات 
النفطية الزميلة للحديث عن تلك املشــاريع، 
وأشادت بالتنسيق املستمر والدائم بني وزارة 
النفط وكافة الشــركات النفطية في تنظيم 
احللقات النقاشية الستعراض أهم املشاريع 
التي تنفذها الكويت لتنمية الصناعة النفطية 
ضمن استراتيجية القطاع النفطي لعام ٢٠٤٠.

«جي إف إتش» تعّني طارق السماهيجي رئيسًا 
تنفيذيًا لعملياتها باململكة املتحدة

صرحــت مجموعــة جي 
إف إتــش املاليــة (جــي إف 
إتش)، بأنه مت تعيني طارق 
السماهيجي رئيسا تنفيذيا 
لعمليات املجموعة في اململكة 

املتحدة بأثر فوري.
الســماهيجي  وســيكون 
مسؤوال عن دعم توسع جي 
إف إتش فــي تواجدها على 
املستوى الدولي، حيث يتمتع 
بأكثر من عقدين من اخلبرة 
في قطــاع األعمال املصرفية 
إدارة  العامليــة مــن خــالل 
األصول، أسواق املال، التمويل 
اإلسالمي واالئتمان، وقد قام 
مؤخرا باملشاركة في تأسيس 
«أورفيوس بارتنرز»، وهي 
مؤسســة استشــارات مالية 
ســريعة النمــو فــي اململكة 

واالستثمارات اإلسالمية في 
بنك بي إن بي باريبا.

وتتوافــر لــدى جــي إف 
إتش حاليا أصــول تتجاوز 
قيمتهــا ١٢ مليار دوالر على 
املستوى العاملي وتتطلع إلى 
إنشاء محفظتها الدولية من 
خالل النمو على املســتويني 
الداخلي واخلارجي. وسوف 
يكــون لعمليــات املجموعة 
في لندن دورا اســتراتيجيا 
في تعزيز الفــرص الواعدة 
والشراكات ملجموعة جي إف 
إتش، بينما تسهم بفاعلية في 
إدارة ومنو استثماراتها املهمة 
عبر القطاعات الرئيسية التي 
تشمل العقار، اللوجستيات 
والتخزين، الرعاية الصحية، 
والتعليــم،  التكنولوجيــا 

وغيرها من القطاعات األخرى.
اجلديــر بالذكــر، أن جي 
إف إتش مسجلة في اململكة 
املتحدة كمكتب متثيلي ملقرها 
الرئيسي مبملكة البحرين في 
أبريل ٢٠١٩ وقامت في ديسمبر 
٢٠٢٠ باالستحواذ على حصة 
أغلبية في شركة «روبك إلدارة 
األصــول»، وهــي مــن أكبر 
مديــري األصــول العقارية، 
حيث تركز على اللوجستيات 
ومساحات األعمال التجارية 
في اململكة املتحدة وأوروبا، 
وتعزز من تواجدها في هذه 
األســواق املهمة، كمــا تدعم 
اجلهود املتواصلة للمجموعة 
وجناحها فــي التنويع عبر 
فئــات األصــول واملناطــق 

اجلغرافية.

طارق السماهيجي

املتحــدة، ومــازال يعمل بها 
كرئيــس مجلــس إدارة غير 
تنفيــذي. وقبــل ذلــك عمل 
السماهيجي رئيسا تنفيذيا 
لبنك بي إن بي باريبا جنمه 
ورئيســا دوليــا للتمويــل 
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حصل مشــروع اخليــران «هايبــرد أوتليت» مول، أحد مشــاريع 
مجموعــة التمدين، على جائزة أفضل مشــروع مســتقبلي، وذلك في 
احلفل الســنوي الذي أقامتــه منظمة التجزئة والترفيــه العاملية في 
العاصمة البريطانية لندن، والذي توجت فيه مجموعة من املشــاريع 
واملراكز التجارية العاملية في مجاالت متنوعة ومختلفة في التســوق 

والترفيه وتطوير املشاريع.
وجاء هذا التتويج نســبة للمفهوم اجلديد لتسوق األوتليت الذي 
سيتم تقدميه في الكويت واملنطقة ككل، حيث سيكون مشروع اخليران 
«هايبرد أوتليت» مول أول وجهة في املنطقة تدمج بني تسوق «األوتليت» 

وخيارات الترفيه املتعددة بأسلوب حياة عصري.
ويقدم املشــروع خيــارات تســوق وترفيه متنوعــة وجديدة مت 
تعريفها حصريا في قطاع التجزئة مبفهوم الـ «هايبرد أوتليت» وهي 
عبارة جديدة يتم استخدامها للتعبير عن الدمج بني القيمة املضافة 

والتجارب املتجددة التي يتم تقدميها للزبون.
ويأتي هذا املفهوم استجابة مباشرة 
لطلبات الزبائن املتغيــرة وتوقعاتهم 
املتزايدة للحصول على جتربة تسوق 
وترفيه شاملة ومتكاملة. يقدم اخليران 
«هايبرد أوتليت» قيمة مثالية للتسوق، 
باإلضافــة الــى جتارب طعــام فريدة 
ومتعددة ومكونات ترفيه مبنية على 
التكنولوجيا والــذكاء االصطناعي، 
باإلضافة الى برنامج حافل على مدار 
الســنة يتضمن الفعاليات املتنوعة 

وإقامة املعارض والعروض.
«هايبــرد  اخليــران  وميتــد 
مــول علــى مســاحة أوتليــت» 
٣٥٠ ألف متر مربع في قلب مدينة 
صبــاح األحمد البحرية ويشــمل 
٧٠ ألــف متر مربع من مســاحات 
التجزئة، كما يكشف املشروع عن 

تصاميــم داخلية اســتثنائية تتضمن تشــكيلة من 
احملالت التجارية املتنوعة والتجارب الترفيهية التي تلبي احتياجات 
املســتهلك العصري وتســتجيب لطلباته املتزايدة للحصول على كل 
ما هو جديد ومختلف، وبشــكل خاص، ما هو ذو قيمة مضافة، حيث 
يقدم مشروع اخليران لرواده أكثر من ٣٠٠ محل جتاري وخيارات من 
املطاعــم والكافيهات املتعددة ومراكز ترفيه عائلية وأخرى شــبابية 

ذات طابع تكنولوجي.
كما يتميز املشروع بوجود خيارات استثنائية للترفيه اخلارجي، 
حيث ســيتمكن الزوار من االســتمتاع باملناظر البحرية املميزة التي 
يوفرها ممشى املرسى والذي ميتد على مسافة ١٫٢٥ كيلومتر بإطاللته 
الفريدة على أكبر مرسى في الكويت والذي يتسع ألكثر من ٩٠٠ قارب.
وميتد املمشى وصوال للحدائق اخلارجية وهي أحد املرافق التي متيز 
مشــروع اخليران، حيث ستتضمن ألعابا خارجية لألطفال ومسرحا 
خارجيا متيزه الفعاليات االستعراضية واملتنوعة. كما يوفر املشروع 
أكثر من ٣٧٠٠ موقف للسيارات ليؤمن لرواده السهولة والراحة أثناء 

جتربة التسوق.

اخليران «هايبرد أوتليت» مول.. 
أفضل مشروع مستقبلي

يقدم خيارات تسوق وترفيه متنوعة ملفهوم الـ «هايبرد أوتليت».. بتقدمي قيمة مضافة وجتارب متجددة

املشروع يشمل ٧٠ ألف متر مربع من مساحات التجزئة.. و٣٠٠ محل جتاري وخيارات من املطاعم والكافيهات

املشروع أول وجهة باملنطقة تدمج بني تسوق «األوتليت» وخيارات الترفيه املتعددة بأسلوب عصري

اخليران «هايبرد أوتليت» مول ميتد على مساحة ٣٥٠ ألف متر مربع بقلب مدينة صباح األحمد البحرية

حصد اجلائزة في احلفل السنوي ملنظمة التجزئة والترفيه العاملية بالعاصمة البريطانية لندن
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م املشاركني «بوبيان» ُيكرِّ
في ورشة عمل اجلودة والتطوير

«اخلليج»: غدًا.. الفرصة األخيرة للمشاركة
في سحب «الدانة» السنوي الكبير

«أولى للوقود» حتصد جائزة التميز الذهبي في البيئة 
والصحة والسالمة للعام الثالث على التوالي

زهران: مستقبل واعد وفرص منو كبيرة للمؤسسات 
املالية اإلسالمية.. خاصة في األسواق الناشئة

«األهلي» ُيعزز الوعي حول اخلدمات املقدمة 
إلى العمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة

هكذا ستلعب الروبوتات دورًا مهمًا
في رحلة «هيونداي موتور» لبناء مستقبل أفضل

م بنك بوبيان مجموعة  كرَّ
من موظفي املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية املشاركني 
في دورة تدريبية عقدها حتت 
عنــوان «اجلــودة وتطوير 
بيئة العمل»، وذلك في إطار 
استراتيجية البنك الهادفة إلى 
التعاون مع عدد من اجلهات 
احلكومية وتبادل اخلبرات 
بني القطاعني العام واخلاص.
حضــر التكــرمي كل من 
الرئيس التنفيذي للعمليات 
عبداهللا احملري ومدير عام 
البشــرية  املوارد  مجموعة 
عادل احلمــاد وفريق إدارة 
التطويــر املســتمر في بنك 
بوبيان بجانب نائب املدير 
العامــة  العــام للمؤسســة 
للرعايــة الســكنية أمينــة 
العوضي والتي أعربت عن 
امتنانها ملبادرة بنك بوبيان 

أن  أعلــن بنــك اخلليــج 
الفرصة األخيرة للمشاركة في 
سحب حساب الدانة السنوي 
هي غدا اخلميس املوافق ٣٠ 
للفــوز باجلائزة  ســبتمبر، 
الســنوية الكبرى للحســاب 
وهي ١٫٥ مليون دينار، حيث 
أعلن البنك العام املاضي عن 
زيادة قيمــة مكافآته لعمالء 
الدانــة لتشــمل اليوم فرصا 
شهرية للفوز بألف دينار لـ 
١٠ فائزين، إضافة إلى سحبني 
ربع سنويني جائزة كل منها 
١٠٠ ألف دينار، وسحب نصف 
سنوي جائزته مليون دينار 
كويتي، إلى جانب الســحب 
السنوي الكبير الذي تنتهي 
فرصة املشاركة فيه بانتهاء 

هذا الشهر.
ودعا محمد القطان، املدير 
العام للمجموعــة املصرفية 
لألفــراد فــي بنــك اخلليــج 
املواطنــون واملقيمــون فــي 
الكويت لالســتفادة من هذه 
الفرصة قائال: أعلنا في يناير 
من هــذا العام عن أول عميل 
محظوظ من عمالء بنك اخلليج 
الذي حصل على جائزة الدانة 
الكبرى وهي ١٫٥ مليون دينار، 
واليوم نصل إلى املوعد األخير 
للمشاركة في سحب هذا العام، 
وبهذه املناســبة أود أن أذكر 
عمالء بنك اخلليج بإمكانية 
فتح حساب الدانة واإليداع فيه 
إلكترونيا عن طريق تطبيق 

بنك اخلليج.
حســاب الدانة من أفضل 
حسابات االدخار في الكويت، 
بســحوباته الدوريــة التــي 
حتمل جوائز قيمة ومبميزاته 
الكثيــرة حلاملي احلســاب، 
فهناك فرص شــهرية للفوز 
بألــف دينــار كويتــي لـــ ١٠ 
فائزين، إضافة إلى ســحبني 

بعد إجنازاتها التي حققتها خالل 
هذا العام في دعم املجتمع، حصلت 
«أولى للوقــود» على جائزة التميز 
الذهبــي في مجــال البيئة والصحة 
والسالمة للسنة الثالثة على التوالي 
علــى مســتوى مجلــس التعــاون 
اخلليجــي لعام ٢٠٢١ من مؤسســة 

.ASSP
وحتققــت هذه اجلائزة واإلجناز 
مــن خالل اجلهود املشــتركة ألفراد 
ومســتثمرين وشــركاء الشــركة 
األولى فــي مجال البيئــة والصحة 
والســالمة التي متثل أهم العناصر 
في مسيرة الشــركة نحو مزيد من 
التقــدم والتطوير على نطاق عاملي 

في كافة القطاعات.

وأكــد رئيــس مجلــس اإلدارة 
عبداحلســني الســلطان: مستمرون 
فــي توفير بيئــة نظيفة ونســعى 
جاهدين من أجل مســتقبل مستدام 
أفضل وإرضاء العمالء وأيضا توفير 

الطاقة في جتديد محطاتنا الوقود.
واختتم قائــال: نتمنى ونأمل أن 
نسير في خطوات متطورة ومتقدمة 
في السنوات املقبلة في مجال البيئة 

والصحة والسالمة.

ذكر رئيس املالية ملجموعة 
بيت التمويل الكويتي (بيتك)، 
شــادي زهــران أن صناعــة 
املالية اإلســالمية  اخلدمــات 
العامليــة حققــت فــي العقد 
املاضي منوا ســنويا مزدوج 
اخلانة، مشيرا إلى أن مستقبل 
مؤسســات اخلدمــات املالية 
اإلسالمية يبدو واعدا وهناك 
فرص قوية للنمو السيما في 

األسواق الناشئة.
وجاء تصريح زهران خالل 
اســتضافة وكالــة «موديز» 
خلدمات املستثمرين للمشاركة 
االفتراضــي  املؤمتــر  فــي 
بعنوان «النظرة املستقبلية 
للمؤسسات املالية اإلسالمية 
العاملية» - مقارنة أداء ومنو 
املالية اإلســالمية مع البنوك 

التقليدية».
وقال زهران: ركزت كل من 
البنــوك التقليديــة والبنوك 
اإلســالمية خــالل جائحــة 
كورونا علــى احملافظة على 
جــودة األصــول والســيولة 
وحماية رؤوس األموال بدال 
مــن التركيــز على توســعة 
أعمالها وأنشطتها ما أثر سلبا 
على منو االئتمان واإليرادات. 

يواصل البنك األهلي الكويتي جهوده 
الدؤوبة والتزامه الراسخ بزيادة الوعي 
حــول أهميــة توفير اخلدمــات املالئمة 
للعمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وذلك متاشيا مع حملة التوعية الوطنية 
الشاملة بعنوان «لنكن على دراية»، التي 
ينظمها بنك الكويت املركزي بالتعاون مع 
احتاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية. 
وهذه احلملة تتماشــى أيضا مع التزام 
البنك بتعزيز مفهوم ومبادئ الشــمول 

املالي في املجتمع بجميع شرائحه.
ويوفر البنك األهلي الكويتي فروعا 
مصممة وفق أغراض تراعي متطلبات ذوي 
االحتياجات اخلاصة في كل محافظة في 
الكويت، وهي مدعومة مبرافق وجتهيزات 
مصممة لتلبية االحتياجات اخلاصة بهم. 
ويتضمن كل فرع من شبكة فروع البنك 
جهــاز صراف آلي ميكــن الوصول إليه 
بسهولة عن طريق املقعد املتحرك، وغرفة 

مع الــدور الكبير الذي 
صارت تؤديه التكنولوجيا 
في تغييــر العالم اآلن، لم 
يعد من املستغرب أن تصبح 
الروبوتات مكونا رئيسيا 
اليوميــة  العمليــات  فــي 
للعديد من الصناعات، مبا 
في ذلك صناعة السيارات.

فقــد صارت هذه اآلالت 
الذكيــة القابلــة للبرمجة 
تستخدم بشكل أساسي في 
عمليــات اللحام املوضعي 
والدهانات وطالء األسطح 
وغيــر ذلــك، بتعبير آخر 
أصبحت الروبوتات جزءا 
حيويا من عمليات تصنيع 
السيارات التي يتم بيعها 
اليوم ونراها على الطريق.

سوق واعد

التــي  وفقــًا لألبحــاث 
 Allied أجرتهــا مؤسســة
Market Research، حقــق 
سوق روبوتات السيارات 
٦٫٦٣ مليــارات دوالر فــي 
عــام ٢٠١٩. وعلــى الرغم 
من التحديات التي شكلتها 
جائحة كوفيد-١٩، يبدو أن 
هذا السوق سيقوى أكثر في 
األعوام املقبلة، حيث قدرت 
قيمته بنحــو ١٣٫٦٠ مليار 
دوالر بحلــول عام ٢٠٢٧. 
وتشير هذه اإلحصائيات 
للــدور الكبير الذي تلعبه 
الروبوتات بشكل عام، وفي 
الوقت نفسه تؤكد أهميتها 

في صناعة السيارات.
في الواقع مينح استخدام 
الروبوتــات  وتطبيــق 
العمليــات  فــي مختلــف 
واملمارســات في شــركات 
السيارات ميزة تنافسية من 
حيث اإلنتاج، فالروبوتات 
تساعد في حتسني اجلودة 
الســعة وحماية  وزيــادة 
العمال مــن القيام بأعمال 
صعبة وخطيرة سيما في 

التنفيذي  املديــر  وقــال 
إلدارة التغييــر والتطويــر 
فــي بنــك بوبيــان عبداهللا 
احلسينان إن ورشة العمل 
التي نظمــت ضمن برنامج 
 Lean Management Program
جاءت انطالقا من املسؤولية 
االجتماعية للبنك جتاه دعم 
وتبادل اخلبرات بني القطاعني 
العام واخلاص، مبينا أن هذا 
النوع من التعاون يهدف إلى 
االرتقاء مبنظومة املؤسسات 
اإلداريــة وضبــط اجلــودة 
وحتسني بيئة العمل داخل 

اإلدارات املختلفة.
وأوضح أن ورشة العمل 
أقيمت حتت إشــراف فريق 
إدارة التطوير املســتمر في 
بنك بوبيان وقد اســتمرت 
٣ أيام وشــهدت مشاركة ١٤ 
موظفا من فريق تطوير بيئة 

أو أن يزيدوه للحصول على 
فرص ربح أكثر باســتمرار. 
ميكــن للعمــالء احلصــول 
على فرصة لدخول الســحب 
الســنوي  األســبوعي وربع 

والسنوي.
وللمشاركة في السحوبات 
القادمــة، يجب فتح حســاب 
الدانــة مببلــغ ٢٠٠ دينــار 
كويتي علــى األقــل، إضافة 
إلى: التقــدم بطلب من خالل 
اخلدمة املصرفية عبراملوبايل/ 
اإلنترنت، أو التفضل بزيارة 
أقــرب فــرع لبنــك اخلليج، 
وذلــك لعمالء بنــك اخلليج 
احلاليني. أما العمالء اجلدد، 
فيرجى منهم التفضل بزيارة 
أقرب فرع لبنك اخلليج، بعد 
حجز موعد للزيارة عن طريق 
تطبيق Visit Gulf Bank، الذي 
يجعل بدوره جتربة الزيارة 

أكثر سهولة ويسر.
إمكانيــة  البنــك  ويتيــح 
اإليــداع فــي حســاب الدانــة 
بسهولة ويسر، وذلك لتمكني 
العمالء من زيادة فرصهم في 
الفوز، حيث ميكنهم اإليداع عن 
طريق: اخلدمة املصرفية عبر 
املوبايل/ اإلنترنت ومن خالل 
خدمة الدفــع الذاتي اجلديدة 
«ePay». أو زيارة أي من أفرع 

التكافلــي، واألصول  التأمني 
املــدارة فقــد أوضــح زهران 
أن هــذه بالرغم مــن أن هذه 
الصناعات تشكل نسبة ضئيلة 
جــدا مــن صناعــة اخلدمات 
املصرفية اإلســالمية، لكنها 
تشهد ازديادا ملحوظا بسبب 
منــو الطلــب علــى منتجات 
التكافل واالستثمار املتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية.
وردا على السؤال بخصوص 
فرص منو العمليات املصرفية 
اإلســالمية فــي تركيــا، قــال 
زهران إن البنوك اإلســالمية 
في تركيا تشــكل نحو ٧٪ من 
إجمالي القطاع املصرفي وان 
االقتصاد التركي هو اقتصاد 
حقيقي متنوع ويشمل شريحة 
كبيــرة جــدا مــن املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة. وأضاف 
أن نســبة النمو كانــت دائما 
مزدوجة اخلانة، ومن املتوقع 
أن حتافظ فرص النمو للبنوك 
اإلســالمية فــي تركيــا علــى 
مستواها اإليجابي احلالي. كما 
أوضح أهمية األعمال املصرفية 
الرقمية وكيفية مساهمتها في 
منو «بيتك - تركيا» وخاصة 

خالل جائحة كورونا.

زجاجية خاصة لهم مزودة بســماعات. 
كما يوفر البنك موقف سيارات خاص في 
تلك الفروع بحيث يكون مجهزا مبمرات 
منحدرة تتيح استخدام املقعد املتحرك 
للوصول إلى الفرع بســهولة، باإلضافة 
إلى توفير املصاعد حيثما يتطلب األمر، 
إلتاحة إمكانية الدخول واخلروج من وإلى 
الفرع، فضال عن توفير عدد من املقاعد 

املتحركة فيها.
ويحرص البنك على توفير عدد من 
املوظفني املتمرســني فــي التعامل بلغة 
اإلشارة والقدرة على طباعة املستندات 

أن تعكس إبداعاتنا اخلاصة 
مبركبات التنقل الشخصية 

هذه الرؤية.
فعلــى ســبيل املثــال، 
قدمــت هيونــداي ســترة 
 Chairless الهيكل اخلارجي
Exoskeleton (CEX) كأول 
روبــوت قابــل لالرتــداء 
مت تطويــره للتطبيقــات 
الصناعية، ملساعدة عمال 
املصانع فــي احلفاظ على 
وضعيــة اجللــوس دون 
احلاجة إلى كرسي، ورغم 
أنه يأتي بوزن ال يتجاوز 
١٫٦ كجــم فقــط، فهو قادر 
على أن يدعم ما يصل إلى 
١٥٠ كجــم. وأثبتت نتائج 
االختبار التجريبي فعاليته 
في راحة جسد العامل أثناء 
عملــه، حيث يقلــل إجهاد 
اخلصر وعضــالت اجلزء 
األسفل اجلسم عند العمل 
بوضعية منخفضة، ما يقلل 
بدوره من خطــر اإلصابة 
ويحسن بشــكل كبير من 

كفاءة العمل. 
وتعمــل هيونداي على 
مفهــوم آخــر هــو الهيكل 
اخلارجي الطبي لهيونداي 
(H-MEX) وهــو عبــارة 
عــن روبوت قابل لالرتداء 
يهدف إلى مساعدة مرضى 
الشلل النصفي على املشي، 
وكذلك اجللوس والوقوف 

العمل واجلودة في املؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعاية 
برئاســة مديــر فريق عمل 
تطوير بيئة العمل واجلودة 
عمــر الرويح قــد مت خاللها 
تناول أفضل أساليب تطوير 
اخلدمات ورفع مستوى األداء 
مــن خالل تقنيــات متميزة 
الوقــت  تســتهدف تقليــل 

املستغرق لإلجراءات.
وأضــاف احلســينان أن 
املختصني في إدارة التطوير 
بوبيــان  ببنــك  املســتمر 
ســيتولون اإلشــراف على 
متابعة مبادرات ومشــاريع 
املتدربني ومشاركتهم بعض 
اخلبرات بجانب التنســيق 
واملتابعــة مــع اإلداريــني 
في املؤسســة فيمــا يتعلق 
مبراحل تطوير تلك املبادرات 

ومستجداتها.

بنــك اخلليج، أو عــن طريق 
 /ATM ٔاجهزة الصــراف آاللي
ؤاجهزة الصراف آاللي التفاعلي 
ITM، أو االتصال مبركز خدمة 
العمــالء ١٨٠٥٨٠٥. كما ميكن 
إنشــاء أمر إيــداع مجاني من 
حســابات أخــرى لــدى بنك 

اخلليج إلى حساب الدانة.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
حساب الدانة متاح للكويتيني 
وغير الكويتيني املقيمني في 
الكويت. ويتعني على العمالء 
إلى االحتفــاظ باحلد األدنى 
للرصيد البالغ ٢٠٠ د.ك لفتح 
احلســاب شــرط االحتفــاظ 
باملبلغ نفسه للتأهل تلقائيا 
للدخول في سحوبات الدانة 
املقبلــة. وفي حــال انخفض 
الرصيــد إلــى مــا دون مبلغ 
٢٠٠ د.ك. فــي أي وقت، يتم 
خصــم مبلــغ ٢ د.ك. مــن 
احلساب على أساس شهري 
حلني اســتيفاء احلــد األدنى 
للرصيد. أما بالنسبة للعمالء 
الذين يفتحون حساب الدانة 
أو يودعــون مبالــغ أكثر في 
احلساب، فيتأهلون للدخول 
تلقائيا في ســحوبات الدانة 
خالل العام لربح جوائز نقدية 
يصل مجموعها إلى أكثر من 

مليوني دينار كويتي.

إلى جانب ذلك، استعرض 
زهــران آراءه خــالل مؤمتــر 
«موديز» االفتراضي بخصوص 
النظرة املستقبلية للمؤسسات 
املالية اإلسالمية مبا في ذلك 
األنشــطة املصرفيــة وإدارة 
األصــول والتكافــل ومــدى 
تأثيــر جائحــة كورونا على 
املؤسســات املالية اإلسالمية 
مقارنــة بالبنــوك التقليدية 
والفــرص احملتملــة ملديري 
الصناعتــني  فــي  األصــول 
اإلســالمية والتقليدية وأداء 
شركات التكافل وآثار القوانني 
الرقمي  اجلديــدة والتحــول 

للصناعة املصرفية.
وتؤكد مشــاركة «بيتك» 
في مؤمتر «موديــز» وغيره 
مــن املؤمتــرات والفعاليات 
دور والتزام البنك باملساهمة 
املالية  إثــراء املؤمتــرات  في 
واالقتصاديــة، وإبــراز دور 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
مع االطالع على آخر التطورات 
االقتصادية ومناقشة الوضع 
احلالــي للبنــوك اإلســالمية 
املســتقبلية  وتوجهاتهــا 
وحتديات اجلائحة مع محللني 

وخبراء في الصناعة.

بطريقة برايل، وذلك لضمان متكني العمالء 
املكفوفني ومن ذوي االحتياجات اخلاصة 
مــن إجناز معامالتهم املصرفية بشــكل 
مســتقل. وفضال عــن ذلك، قــام البنك 
بإضافة وســيلة التواصل بلغة اإلشارة 
في جميع مقاطع الڤيديو الترويجية التي 
يبثها على وسائل التواصل االجتماعي 
واملصممــة خصيصا لدعم حملة «لنكن 
على دراية». كما مت جتهيز موقع البنك 
األهلي الكويتي اإللكتروني أيضا بخدمات 
التوجيه الصوتي، ما يتيح للعمالء تقييم 

وتوثيق جتربتهم بشكل مستقل.

واملشي صعودا أو هبوطا 
على الدرج.

خطوة لألمام

اتخذت مجموعة هيونداي 
موتور - في وقت سابق من 
هذا العام - خطوة مهمة إلى 
األمام فــي انتقالهــا كمزود 
خدمة التنقل الذكي من خالل 
االستحواذ على حصة كبرى 
 (Boston Dynamics) في شركة
الرائدة في مجال الروبوتات 
والتي أثبتــت مكانة عاملية 
في تطوير أحدث الروبوتات 
ذات الكفاءة والسرعة العالية 
ملواجهة التحديات املختلفة.

ويعد هذا االستثمار الكبير 
لهيونــداي جــزءا ال يتجزأ 
من سعيها الدؤوب لتوسيع 
الذكيــة  التنقــل  خيــارات 
املستقبلية حيث يدعم بدوره 
استثمارنا في تقنيات القيادة 
الذاتية والذكاء االصطناعي 
التنقــل اجلــوي احلضــري 
(UAM) ومختلــف اخلدمات 

اللوجستية املتطورة.
ونتخيــل فــي هيونداي 
عاملا تكون فيــه الروبوتات 
قادرة على التعامل مع البشر 
واملساعدة في إحداث تأثير 
إيجابــي فــي املجتمــع مــن 
خالل متكني األشــخاص من 
العمل بأمــان ومن ثم زيادة 

اإلنتاجية.
لــذا تخطــط مجموعــة 
هيونــداي موتور لتوســيع 
وجودها في سوق الروبوتات 
البشــرية  البنية  مــن ذوي 
(Humanoid Robot) لتطوير 
روبوتــات تقــدم اخلدمــات 
املتطورة، مثل تقدمي الرعاية 
للمرضى في املستشــفيات. 
وســيؤدي تقــدم تقنيــات 
الروبوتات أيضا إلى التكامل 
مركبــات هيونــداي ذاتيــة 
القيــادة، والتنقــل اجلــوي 
احلضري واملصانع الذكية.

بالتعاون مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية

خالل مشاركة «بيتك» في مؤمتر موديز «النظرة املستقبلية للمؤسسات املالية اإلسالمية العاملية»للفوز مببلغ ١٫٥ مليون دينار كويتي

استمراراً لدعم حملة «لنكن على دراية»

عبداهللا احلسينان

محمد القطان

شادي زهران

اإلدارة العليا لبنك بوبيان تتوسط فريق «السكنية»

نائب الرئيس ورئيس عمليات الشرق األوسط وأفريقيا في هيونداي بانغ سون جيونغ

في عقد وتنظيــم مثل هذه 
التدريبية وورش  الدورات 
العمل ملوظفي املؤسســات 
احلكومية مــن أجل تنويع 
التعــاون  طــرق ومحــاور 
الهادفة إلى الوصول ألفضل 
بــاألداء  أســاليب االرتقــاء 

احلكومي.

ربع سنويني جائزة كل منها 
١٠٠ ألف دينار، وسحب نصف 
سنوي جائزته مليون دينار، 
والسحب السنوي الكبير على 
اجلائزة الكبرى التي تبلغ ١٫٥ 

مليون دينار.
العديدة  املميــزات  ومــن 
التي يتمتع بها عمالء حساب 
الدانة أنه احلساب الوحيد في 
الكويت الــذي يحول فرصك 
بالفوز من السنة املاضية إلى 
الســنة التاليــة وذلك ضمن 
برنامــج مكافأة العمالء على 
وفائهم ووالئهم لبنك اخلليج.
كذلــك، متــت إضافــة كل 
فــرص الربح لعمــالء الدانة 
احلاليني مــن عام ٢٠٢٠ (من 
إلــى ٣١ ديســمبر  ١ ينايــر 
٢٠٢٠) إلــى ســحوبات عــام 
٢٠٢١. ومن اجلدير بالذكر أن 
جميع السحوبات تتم بحضور 
ممثــل مــن وزارة التجــارة 
والصناعــة، وتتــم مراجعة 
الســحوبات ربــع  وتدقيــق 
السنوية والسحب السنوي 
من شــركة إرنست أند يونغ 

.Ernst & Young
ولزيادة فرص الربح، يجب 
على العمالء أن يحافظوا على 
املبلغ املودع في احلساب لكي 
ال يقل عن ٢٠٠ دينار كويتي، 

مع ذلــك، وبناء على النتائج 
املعلنة للبنوك اإلسالمية فقد 
لوحظ أن معظم هذه البنوك 
قد متكنت من تكييف األزمة 
لصاحلهــا بشــكل أفضل من 

البنوك التقليدية.
وأضاف: ميكــن أن يعمل 
االبتكار التكنولوجي والتحول 
الرقمي لدفع الكفاءة التشغيلية 
واســتقطاب العمــالء، فيمــا 
ميكن للمواءمة بني الشريعة 
البيئية  اإلســالمية واملبادئ 
واحلوكمــة  واالجتماعيــة 
أن يســاعد في منــو صناعة 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية.
وفيمــا يتعلــق بصناعة 

مصانع التجميع.
وإذا نظرنــا لألمــر من 
منظور مصنعي السيارات 
العاملني، فــإن تكنولوجيا 
الروبوتــات «الروبوتية» 
صــارت املفتاح ملســتقبل 
النقــل، إذ ال يتصــور أن 
الطريقــة التي نتحرك بها 
اليوم ستظل هي نفسها في 
األعوام العشر أو العشرين 

القادمة.
وما زال لدى الروبوتات 
الكثيــر لتقدمــه بســبب 
علــى  الفائقــة  قدرتهــا 
التطــور والتكيف، وعلى 
القيام مبجموعة واســعة 
من األنشــطة من تســليم 
البضائــع وحتــى دعــم 
األشخاص في جميع أنواع 
املهام واألعمال التي يقومون 

بها في حياتهم اليومية.
ونســعى في هيونداي 
آفــاق جديــدة  الكتشــاف 
للتنقل من خــالل تطوير 
حلول مبتكــرة، ولذا قمنا 
بصياغة رؤيتنا املستقبلية 
حتــت شــعار «التقدم من 
أجل اإلنســانية»، من أجل 
أن يبقى األشــخاص على 
تواصل، ومن أجل أن تتاح 
لهــم املزيــد مــن الفــرص 
متكنهــم مــن منــط حياة 
أكثــر مالءمة واســتدامة، 
وفي هذا اإلطار نعمل على 

تزايد انتشار اخلدمات املصرفية اإلسالمية ليس فقط في الدول اإلسالمية ولكن في جميع العالم
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محمد بن زايد يبحث مع سوليفان تعزيز العالقات الثنائية
خالل استقباله مستشار األمن القومي األميركي واملبعوث اخلاص إلى اليمن 

طهران ترفض طلبًا أميركيًا لدخول املفتشني الدوليني «كرج»
أكدت أنها لن تسمح إلسرائيل بالتواجد على حدودها

عواصــم ـ وكاالت: ذكرت 
وسائل إعالم رسمية إيرانية 
أن طهران رفضت أمس طلبا 
أميركيا للسماح ملفتشي األمم 
املتحدة بدخول املوقع النووي 
كرج، قائلة إن واشنطن ليست 
مؤهلــة للمطالبــة بعمليات 
إدانــة الهجوم  تفتيش دون 
التخريبي الذي تعرضت له 

هذه املنشأة.
ونقلت وكالة اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية لألنباء عن 
رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية محمد إسالمي قوله 
خالل زيارة ملوسكو امس ان 
«الدول التي لم تندد باألعمال 
اإلرهابية ضد املوقع النووي 
اإليراني ال يحق لها التعليق 
على عمليات التفتيش هناك».
إلــى  إســالمي  ووصــل 
موسكو إلجراء محادثات مع 
الرئيــس التنفيذي لشــركة 
اتــوم» احلكوميــة  «روس 
النووية  الروســية للطاقــة 

أليكسي ليخاتشيوف. ونقلت 
الوكالة عنه القول «سنتحدث 
مع اجلانب الروسي كعضو 
في مجموعة ٤+١»، في إشارة 
إلى الدول املتبقية في االتفاق 
النووي اإليراني بعد انسحاب 

الواليات املتحدة منه. 
وقالــت الواليات املتحدة 
أول من أمــس إن على إيران 
التوقــف عــن منــع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة 
لألمم املتحدة من دخول ورشة 
لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد 
املركزي علــى النحو املتفق 
عليــه قبــل أســبوعني وإال 
ســتواجه ردا ديبلوماســيا 
في اجتماع مجلس محافظي 

الوكالة. 
وتصنع الورشة الواقعة 
في مجمع تساي كرج مكونات 
املركــزي  الطــرد  ألجهــزة 
ومعدات تخصيب اليورانيوم، 
وتعرضت لعملية تخريب في 
يونيــو املاضي جرى خاللها 

تدمير واحدة من أربع كاميرات 
تابعة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية هنــاك. وأزالت إيران 
تلــك الكاميرات ولم يتســن 
اللقطــات  احلصــول علــى 
املســجلة على الكاميرا التي 

تعرضت للتدمير.
فــي ســياق آخــر، صرح 
وزارة  باســم  املتحــدث 
اخلارجية اإليرانية بأن إجراء 
إيران ملناورات عسكرية في 
مناطق شــمال غــرب البالد، 
على احلدود مــع أذربيجان، 
أمــر ســيادي يتم مــن أجل 
السالم واالستقرار في املنطقة 
بأسرها، وشدد على أن إيران 

«لن تتسامح مع تواجد
الكيان الصهيوني بالقرب 
من حدودها وستتخذ ما تراه 

ضروريا ألمنها». 
وكان الرئيس األذربيجاني 
إلهام علييف أعرب عن «بالغ 
دهشــته» مــن قــرار إيــران 
إجــراء منــاورات عســكرية 

قرب احلدود بينهما، وســط 
توترات بني اجلارتني بشأن 
طريق نقل رئيســي. ووفقا 
لوكالة «بلومبيرغ» لألنباء، 
التوترات تصاعدت بني  فإن 
باكو وطهران في األســابيع 
األخيرة بعد أن بدأت الشرطة 
ومســؤولو اجلمــارك فــي 
أذربيجان في فرض «ضريبة 
الشــاحنات  مــرور» علــى 
اإليرانيــة التي تنقل الوقود 
والسلع األخرى إلى أرمينيا 

املجاورة. 
باســم  املتحــدث  وقــال 
اخلارجيــة اإليرانيــة ســعيد 
علــى  ردا  زاده،  خطيــب 
تصريحــات رئيس أذربيجان 
«في حني أن هناك عالقات طيبة 
ومحترمة بني البلدين، وقنوات 
االتصال املعتادة بني اجلانبني 
في أعلى مستوى، فإن التعبير 
عــن ذلك بهــذه الطريقة مثير 

لالندهاش». 
وأكــد أن املنــاورات «أمــر 

ســيادي ومــن أجــل الســالم 
املنطقــة  فــي  واالســتقرار 

بأسرها». 
مــن جهة اخــرى، وصف 
مندوب إيران في األمم املتحدة 
مجيد تخــت رواجني خطاب 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
نفتالي بينيت أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة حول إيران 
بأنه «كان مليئا باألكاذيب». 
وكتب تخت رواجني على 
موقــع تويتر امــس «لقد بلغ 
التخويــف من إيــران ذروته 
املتحــدة.  فــي منظمــة األمم 
خطاب رئيــس وزراء الكيان 
الصهيونــي حول إيــران كان 

مليئا باألكاذيب». 
وأضاف «هذا الكيان الذي 
ميتلك مئات الرؤوس النووية 
ليس في موقع يحق له التحدث 
عن برنامجنا السلمي»، وفقا 
ملــا نقلته عنــه وكالــة أنباء 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

(إرنا).

عواصــم ـ وكاالت: بحث 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى 
امــس،  للقــوات املســلحة، 
مع مستشــار األمن القومي 
األميركــي جيك ســوليفان، 
العالقــات  تعزيــز  ســبل 
االســتراتيجية بني البلدين 

في مختلف املجاالت.
وأوضحــت وكالــة أنباء 
اإلمــارات «وام» ان الشــيخ 
محمــد بــن زايد اســتقبل، 
سوليفان، في قصر الشاطئ 
امس، والذي يقوم بجولة في 
املنطقة تشمل عددا من الدول.
وقالــت «وام» ان اللقاء، 
الذي حضره ســمو الشيخ 
طحنون بن زايــد آل نهيان 
مستشــار األمــن الوطنــي، 
تناول العالقات اإلستراتيجية 
بني دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة والواليات املتحدة 
األميركية والســبل الكفيلة 
بتعزيزهــا وتطويرهــا في 
مختلــف املجــاالت إضافــة 
إلــى التطورات فــي املنطقة 
والعمل املشترك لدعم السالم 

واالستقرار فيها.

الوطنــي ويوســف مانــع 
العتيبة ســفير الدولة لدى 
الواليات املتحدة األميركية 
ومحمد مبارك املزروعي وكيل 
ديــوان ولي عهــد أبوظبي، 
والوفــد املرافق للمســؤول 

األميركي.
وكان البيت األبيض أعلن 

لعدم إبداء املتمردين احلوثيني 
املدعومني من إيران، اهتماما 
إلــى  التوصــل  كبيــرا فــي 
وقف شــامل إلطــالق النار، 
ومواصلتهــم هجومهم على 
مدينة مأرب، وســط تقارير 
املئــات فــي  تفيــد مبقتــل 

سبتمبر.

أن سوليفان سيقوم بزيارة 
للمنطقة، وأعلن أن مسؤولني 
عدة ســيرافقون مستشــار 
القومــي بينهم املوفد  األمن 
األميركي اخلاص إلى اليمن 

تيم لندركينغ.
ويأتي ذلك وسط استياء 
عبرت عنه اإلدارة األميركية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة مستقبال مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان            (وام)

كمــا حضر اللقاء ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمد 
بن زايد آل نهيان والشــيخ 
محمد بــن حمد بن طحنون 
آل نهيان رئيس مجلس إدارة 
مطــارات أبوظبي وعلي بن 
حماد الشامسي نائب األمني 
العام للمجلس األعلى لألمن 

«الهجرة» تؤزم العالقة بني فرنسا ودول املغرب.. 
باريس تقيد منح التأشيرات والرباط: قرار غير مبرر

بيونغ يانغ تطلق صاروخًا جديدًا..
وسيئول تدشن ثالث غواصة نووية

توجيه تهم جديدة بـ «التطرف» 
إلى املعارض الروسي اليكسي ناڤالني

عواصــم ـ وكاالت: مت توجيه تهم جديدة 
بـ «التطرف» إلى املعارض الروسي املسجون 
أليكسي ناڤالني وعدد من معاونيه املقربني، 
يعاقب عليها بالسجن لسنوات طويلة، وفق 
ما اعلن محققون امس، وذلك بعد شــهور من 
قمــع حركتــه. وأورد بيان صــادر عن جلنة 
التحقيــق، املســؤولة عــن أبــرز التحقيقات 
اجلنائيــة في روســيا، أن ناڤالني ومعاونيه 
متهمون بـ «تأسيس وقيادة منظمة متطرفة» 
رفعت بشــكل خاص في الفترة من ٢٠١٤ إلى 

٢٠٢١ شعار «تغيير السلطة عبر العنف».
واســتهدف هذا التحقيق اجلنائي اجلديد 
إيفان زدانوف وليونيد فولكوف، املقربني من 
ناڤالني املقيمني خارج روسيا منذ شهور، مثل 
عدة معارضني للكرملني. كما أتى التحقيق على 

ذكر ليوبوف سوبول، املقربة من ناڤالني.
وتتهم السلطات الروسية املعارض والناشط 
في الكشف عن الفساد بالعمل على «النيل من 
ســمعة هيئات الدولة وسياساتها، وزعزعة 
االستقرار في املناطق، وبث الرغبة في االحتجاج 
بني السكان وإقناع الرأي العام بضرورة تغيير 
الســلطة من خالل العنــف». ورأى احملققون 
فــي التظاهرات غيــر القانونيــة التي نظمها 
املعارضون «دعوات للعمل املتطرف واإلرهابي».

ويواجه ناڤالني وزدانوف وفولكوف في 
حال متت ادانتهم بهذه التهم عقوبة الســجن 
ملدة تتراوح بني ٦ و١٠ سنوات، بينما يواجه 
املعارضون اآلخرون املعنيون في هذا التحقيق، 
مثل سوبول، عقوبة السجن ملدة تتراوح بني 

سنتني وست سنوات.

عواصــــم - وكـــاالت: 
يوشك ملف املهاجرين غير 
الشــرعيني أن يتحــول إلى 
أزمة بني فرنسا ودول املغرب 
العربي، حيث أعلن غابرييل 
أتال املتحدث باسم احلكومة 
الفرنسية أن باريس ستقلص 
عدد التأشيرات التي تتيحها 
ملواطني دول املغرب العربي 
نظــرا لرفض حكومات تلك 
الدول قبول املهاجرين غير 
الشــرعيني الذيــن تعيدهم 
السلطات الفرنسية لبالدهم.

وأصبحت الهجرة قضية 
رئيسية في حملة انتخابات 
الرئاســة الفرنســية املقرر 
إجراؤهــا فــي أبريــل العام 

املقبل، حيث تتحدى أحزاب ميينية وميينية 
متطرفة سياسات الرئيس إميانويل ماكرون 
املنتمي لتيار الوسط. ولم يعلن ماكرون بعد 
ما إذا كان سيخوض االنتخابات على أمل الفوز 
بفترة ثانية فــي املنصب أم ال. وأوضح أتال 
أن احلكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف 
عدد التأشــيرات التي تتاح ملواطني اجلزائر 
واملغرب، كما ستقلص تلك املتاحة للتونسيني 
مبقــدار الثلث تقريبا. وقــال إلذاعة أوروبا ١ 
الفرنسية «إنه قرار أصبح ضروريا ألن تلك 
الدول ال تقبل إعادة املواطنني الذين ال نريدهم 

وال ميكن بقاؤهم في فرنسا».
في املقابل، اعتبر املغرب قرار فرنسا تقييد 
منح التأشيرات ملواطنيه «غير مبرر»، وفق ما 
جاء على لسان وزير اخلارجية ناصر بوريطة.

وقال بوريطة خالل مؤمتر صحافي بالرباط 
إن املغرب: «أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره 
غير مبرر»، وأكد أن الرباط سوف «تتابع األمر 
عن قرب مع الســلطات الفرنسية». وكانت 
اليمينية املتطرفة واملنافسة احملتملة ملاكرون 
في االنتخابات املقبل، مارين لوبان أمس األول 
قالت إنها ســتدعو إلى استفتاء بخصوص 
اقتراح لفــرض قيود صارمــة على الهجرة 

إذا مت انتخابها رئيسة للبالد العام املقبل.
وأضافت لقناة فرنسا ٢ التلفزيونية أن 
االســتفتاء ســيقترح فرض معايير مشددة 
لدخــول األراضــي الفرنســية وللحصــول 
على اجلنســية الفرنسية إضافة إلى إعطاء 
املواطنني الفرنسيني أولوية للحصول على 
مزايا اإلسكان االجتماعي والوظائف والضمان 

االجتماعي.

عواصــم ـ وكاالت: أطلقت بيونغ يانغ 
امــس مقذوفا يرجح أنه صــاروخ قصير 
املدى باجتاه البحر، قبل أن يؤكد سفيرها 
لدى األمم املتحدة حق بالده «املشروع» في 
اختبار أسلحة مبواجهة «السياسة العدائية» 
التي تنتهجها كل من واشنطن وسيئول.

وأعلنت رئاسة أركان اجليش الكوري 
اجلنوبي في بيــان مقتضب أن الصاروخ 
أطلق من مقاطعة جاغانغ اجلنوبية باجتاه 

املياه قبالة السواحل الشرقية للبالد.
من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع 
اليابانية لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم 
كشف اسمه، إن املقذوف هو «على ما يبدو 

صاروخ باليستي».
وبعد أقل من ساعة على عملية اإلطالق، 
أعلن سفير كوريا الشمالية في األمم املتحدة 
كيم سونغ مخاطبا اجلمعية العامة أن بالده 
لها «احلق املشــروع» في اختبار أســلحة 

و«تعزيز قدراتها الدفاعية».
وهــذه ثالث جتربة صاروخية جتريها 
كوريا الشمالية الشهر اجلاري، بعد جتربة 
لصاروخ كروز بعيد املدى وجتربة لصواريخ 

باليستية قصيرة املدى.
وتعليقا على ذلــك، عقد مجلس األمن 
القومي في كوريا اجلنوبية اجتماعا طارئا 
بعد التجربة، وأصدر بيانا أعرب فيه عن 
«أســفه لعملية اإلطالق هذه في وقت مير 
االســتقرار السياســي في شــبه اجلزيرة 

الكورية بلحظة حرجة للغاية».
كمــا دانــت وزارة اخلارجية األميركية 
فــي بيان التجربــة الصاروخية اجلديدة، 
وقالت إنها «تشكل انتهاكا للقرارات العديدة 

التي أصدرها مجلس األمن الدولي ومتثل 
تهديدا جليران جمهورية كوريا الشعبية 
الدميوقراطية وللمجتمع الدولي»، داعية 

بيونغ يانغ «لالنخراط في حوار».
العســكرية  القيــادة  بدورهــا، قالــت 
األميركية ملنطقة احمليطني الهندي والهادئ 
(إندوباكوم) في بيان إنه «على الرغم من أن 
هذا احلدث ال يشكل بحسب تقييمنا تهديدا 
مباشرا ألفراد الواليات املتحدة أو أراضيها أو 
حللفائنا، فإن إطالق صواريخ يسلط الضوء 
على التأثير املزعزع لالســتقرار لبرنامج 

األسلحة غير املشروع» لبيونغ يانغ.
من جهة أخرى، أعلنت القوات البحرية 
الكورية اجلنوبية أنها ســتطرح غواصة 
جديدة من فئة ٣٠٠٠ طن قادرة على إطالق 
صواريخ باليستية، وهي الثالثة من نوعها 
املصمم لتعزيز القدرات الدفاعية حتت املياه.

وذكرت القــوات الكورية اجلنوبية في 
بيان امس «تقام مراســم إطالق الغواصة 
اجلديدة، التي ســميت على اســم ناشــط 
االســتقالل الكوري البارز، شــني تشيه-

هو، في حوض بناء السفن التابع لشركة 
هيونــداي للصناعات الثقيلــة في مدينة 
أولسان جنوب شرقي البالد في وقت الحق 
اليوم». وأشارت إلى أن تلك الغواصة تعتبر 
هي الثالثة واألخيرة من ثالث غواصات من 
طراز «جانغ بو-غو» كانت كوريا اجلنوبية 
تبنت تقنياتها اخلاصة في إطار مشــروع 
بقيمة ٣٫٠٩ تريليونات وون مت إطالقه في 
عام ٢٠٠٧. وتتمكــن الثالث غواصات من 
إطالق الصواريخ الباليستية املنطلقة من 

.(SLBM) الغواصة

مغربي يحمل جواز سفره ويعرض تأشيرة شنغن في الرباط      (أ.ف.پ)

الغواصة شني تشاي هو التابعة لكوريا اجلنوبية  (أ.ف.پ)

«طالبان» تتجه إلعادة العمل بدستور العهد امللكي
وتطالب واشنطن بوقف الـ «مسّيرات» «جتنبًا لتبعات سلبية»

أوسنت: بقاؤنا في أفغانستان بعد أغسطس كان سيضر مبصاحلنا

عواصم - وكاالت: أعلنت 
حركــة طالبان األفغانية انها 
تدرس إعادة العمل بدستور، 
يعود إلى عقود مضت خالل 
العهــد امللكــي، يقتصر على 

محاسبة املدنيني والنواب.
وقــال وزيــر العــدل في 
حكومــة طالبان، عبداحلكيم 
شرعي خالل لقاء مع السفير 
الصيني في كابول واجن يي، 
وفقــا لبيان نشــر امس، إن 
احلركة ستطبق آخر دستور 
فــي أفغانســتان أثنــاء عهد 
امللكيــة، بعيــدا عــن البنود 
التي ال تتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية.
مــن ناحيــة أخــرى، أكد 
شرعي أن نظام طالبان يحترم 
هــذه القوانــني واملعاهــدات 
الدولية، التي ال تتناقض مع 

اإلسالم ومبادئ احلركة.
يشار إلى أنه وفقا لدستور 
أفغانستان ١٩٦٤، الذي استمر 
العمل به حتى عام ١٩٧٣، لم 
يخضع آخر ملوك البالد، ظاهر 
أمام الشعب  شاه، للمساءلة 
أو البرملان، مثل القائد األعلى 
لطالبان اآلن. وقد جتاهل ذلك 
الدســتور قانــون األحــزاب 

السياسية.
ويذكر أنه مت تنفيذ دستور 
امللك ظاهر شاه مؤقتا خالل 
الســنوات األولــى مــن حكم 
الرئيــس األفغانــي األســبق 

حامد كرزاي.
وفي ســياق آخــر، دعت 
حركــة طالبــان دول العالم، 
املتحــدة  الواليــات  خاصــة 
األميركية، إلى احترام مجال 
أفغانســتان اجلوي، مؤكدة 
ضرورة وقف واشنطن إطالق 

االنتهاكات «مرفوضة».
إلــى ذلــك، أعلــن املمثــل 
الدائــم للنظــام الســابق في 
أفغانستان في األمم املتحدة 
غالم محمد إسحاق زي تخليه 
عن خطابه في اجلمعية العامة 
لــألمم املتحــدة، حفاظا على 
مقعــد كابول بــاألمم املتحدة 

ومصاحلها الوطنية.
وذكرت وكالة أنباء (خاما 
برس) األفغانية أنه كان من 
املقــرر أن يلقي إســحاق زي 
خطابــا في اجلمعيــة العامة 
السادســة والســبعني لألمم 
املتحــدة أمــس االول، لكنــه 

تراجع.
وقالت بعثة أفغانستان في 

التأشيرات»، مشــيرا إلى أن 
الواليات املتحدة نفذت «أكبر 
عملية إجالء في التاريخ» من 

أفغانستان.
وفي جلســة استماع أمام 
جلنة القوات املسلحة مبجلس 
الشــيوخ األميركــي حــول 
أفغانســتان  االنســحاب من 
املســتقبلية،  واملخططــات 
مبشاركة رئيس هيئة األركان 
املشتركة، مارك ميلي، وقائد 
القيادة املركزيــة األميركية، 
كينيــث ماكينــزي، اعتــرف 
أوسنت بأن «عمليات اإلجالء 
من أفغانستان واجهت عقبات 

لوجستية عدة».
إلــى أن «قــوات  وأشــار 
املارينز انتشرت بسرعة في 
أفغانســتان لتأمــني عمليات 
اإلجالء»، وأن القوات األميركية 
«اســتطاعت تنظيم عمليات 
اإلجــالء بعــد ســاعات مــن 
الفوضى». وأوضح أوســنت 
أنه «لم إدراك حجم الفســاد 
وضعــف القيــادة املنتخبــة 
فــي أفغانســتان». وذكر أن 
«بقاء القــوات األميركية في 
أفغانستان بعد أغسطس كان 
سيضر باملصالح األميركية».

من جانبه قال رئيس هيئة 
األركان املشــتركة، ميلي، إن 
«حركــة طالبــان لــم تقطع 
عالقاتها مع تنظيم القاعدة».

وأضاف أن «طالبان التزمت 
حســب اتفــاق الدوحة بعدم 
مهاجمة قواتنا لكنها لم تلتزم 

بأي شرط آخر».
وأكد ميلي أنه «يجب علينا 
االستمرار في حماية بالدنا من 
اإلرهاب القادم من أفغانستان 
أو القاعدة أو تنظيم داعش».

األمم املتحــدة - في تغريدة 
علــى موقع (تويتــر) - إنها 
ســتواصل العمل مع مجلس 
األمن الدولــي، للحفاظ على 
مقعــد أفغانســتان في األمم 

املتحدة.
املكتــب  عضــو  وقــال 
السياســي لطالبــان ســهيل 
شــاهني - في وقت سابق - 
إن مــن حقهــم املشــاركة في 
األمم املتحــدة، وانتقــد قرار 
استبعادهم من اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة هذا العام احلالي.
مــن جانبه، كشــف وزير 
لويــد  األميركــي  الدفــاع 
أوسنت، أنه لم يتم إجالء كل 
«حلفائنا األفغان بسبب أزمة 

وزير الدفاع األميركي لويد اوسنت يتحدث امام جلنة مجلس النواب العسكرية حول االنسحاب من افغانستان             (أ.ف.پ)

الطائرات املسيرة في األجواء 
األفغانيــة جتنبــا لتبعــات 

سلبية.
ونقلــت وكالــة «بختار» 
األفغانية الرسمية، امس عن 
مسؤولني في طالبان، قولهم 
إن كل دولة لها مجالها اجلوي 
اخلالص وســيادتها اجلوية 
وفقا للقانون الدولي، متهمني 
واشنطن بـ «انتهاك األجواء 
األفغانية ومخالفة التزاماتها 
املنصوص عليهــا في اتفاق 

السالم».
وأوضح املســؤولون من 
طالبــان أن طائرات مســيرة 
أميركيــة تنتهــك األجــواء 
األفغانيــة وأن مثــل تلــك 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«الدعاوى» على بيطار تخّيم على احلكومة ومحاوالت إلغراق جلنة التفاوض مع «النقد» بـ «احملاسيب»
بيروت - عمر حبنجر

تخطت القوى السياســية في لبنان انقساماتها، العميق منها 
والسطحي، للتوحد ضد قاض قرر ان يقول ما حترم هي قوله، 
وان يضــع اصبعه على اجلرح في أكبر كارثة يتعرض لها لبنان 

منذ احلرب األهلية.
وربحت هذه القوى جولة، ضد احملقق العدلي طارق بيطار عبر 
املسالك القانونية الضيقة، لكن املعركة مفتوحة، فكف يد القاضي 
بيطار عن متابعة التحقيق، واستحضار الرؤساء والوزراء والنواب 
وكبار الضباط إلى قصر العدل سبب صدمة لدى أهالي الضحايا، 
وتــرك انطباعا لدى املجتمع الدولي، بأن القضاء في لبنان عاجز 
عن التملص من الضغوط السياسية، وبالتالي عاجز عن حتقيق 

العدالة، كما لم يفعل في أي ملف آخر.
مجلس األمن الدولي تابع هذه القضية وأصدر بيانا حث فيه 
احلكومة اللبنانية على إجراء اإلصالحات املطلوبة منها بشفافية، 
والتحقيق السريع واملستقل والشامل في انفجار مرفأ بيروت، 

مشددا على إجراء االنتخابات في موعدها.
وفي تعليقه على كف يد القاضي بيطار، أيد رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي عمل القضاء، وحتديدا القاضي بيطار، الذي وصفه 

بأنه فوق كل الشبهات ويجب حمايته من التهديدات التي قيل انه 
تعرض لها، وأوضح ميقاتي أنه ال يتدخل في عمل القضاء، لكن 
متنى ان يكمل القاضي مهمته بحســب القوانني، داعيا الى عدم 

احلماسة الختيار قاض آخر.
ويذكر ان مصير مهمة القاضي بيطار حتدده محكمة االستئناف 
التي تنظر في رد قضاة التحقيق، بعد تبادل الدفوع والردود من 
القاضي بيطار ومن وكالء األطراف املعنية، مما قد يجمد التحقيق 

شهرا على األقل.
وكشف رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري 
صادر، عن خلفية التقدم بطلبات رد وادعاءات ضد القاضي بيطار 
في هذا الوقــت، حيث مجلس النواب خارج دورة االنعقاد، التي 
جتعل النائب محصنا ضد املالحقات القضائية، وذلك بهدف تعطيل 
حركة القاضي وجتميــد ادعاءاته على رئيس احلكومة والوزراء 
السابقني األربعة الى التاسع عشر من أكتوبر املقبل، موعد الدورة 
العادية ملجلس النواب، بعدها تــرد الدعاوى إلى احملقق العدلي، 
ليجد نفسه مكبال باحلصانات النيابية وغير النيابية مرة أخرى!

وقال القاضي صــادر: هذه احلصانات هي أكبر لعنة وجدت 
في القانون اللبناني، فهذه احلصانات هي حماية للمدعى عليهم، 

وليست للحقيقة.

وزادت املصادر املتابعة على كالم صادر بأن ثمة خلفية خفية 
أخرى، وراء جتميد عمل القاضي العدلي خالل فترة غياب احلصانة، 
بحكم انتهاء الدورة النيابية، أبعدت احلرج عن الرئيس ميشال عون 
والرئيس ميقاتي، فيما لو اضطر إلى فتح دورة استثنائية ملجلس 

النواب، جتديدا حلالة احلصانة، تفاديا لغضبة شعبية مؤكدة.
«التأزم» القضائي، ميكن ان يأخذ طريقه إلى جلســة مجلس 
الوزراء األولى عصر اليوم األربعاء، الى جانب العديد من املسائل، 
وفي طليعتها اخلطة االقتصادية، وأولويتها تشكيل الوفد املفاوض 
مع صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من تباينات قد تظهر 
حول عضوية الوفد وصالحية تشكيله في سعي من عون لإلمساك 
بعملية التفاوض. لكن ثمة معلومات تشير الى اتفاق عون وميقاتي 
على تشكيل هذه اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة 
الشامي، وعضوية وزيري املال واالقتصاد وحاكم مصرف لبنان، 
وقد ينضم إلى اللجنة وزير الشؤون االجتماعية هكتور حجار، 
ووزير الثقافة وليد فياض، وكالهما من احملسوبني على الفريق 
الباسيلي في احلكومة، فضال عن املستشار االقتصادي للرئيس 
عون، شربل قرداحي، واملسؤول املالي في التيار احلر رفيق حداد.

وضمن هذه اللجنة، من يحمل مسؤولية االنهيار للمصارف 
التي جتاوزت حدود القوانني فــي تعامالتها وفوائدها الباهظة، 

وضمنها من يشرك املودعني باملســؤولية، خصوصا منهم من 
استفادوا من الفوائد ومن الهندسات املالية.

ويفتــرض ان تقدم اللجنة للحكومة اليوم خطة منســجمة 
ومتوازنة، ويبقى املطلوب توحيد أرقام اخلســائر املالية، ألنها 
النقطة التي ستنطلق منها املفاوضات مع صندوق النقد الدولي، 
وتفعيل الصندوق السيادي. وفي هذا النطاق، أكد الرئيس ميقاتي، 
ان خطة اإلنعاش املالي التي ستضعها حكومته ستتضمن توزيعا 
عادال للخســائر التي تكبدها النظام املالي، وحتمي حقوق صغار 
املودعني، نافيا ان يكون جرى التطرق إلى التصرف بأصول الدولة 

اللبنانية، مؤكدا ان الوقت غير مناسب للخطة.
وأبعد عن جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم موضوع وضع 
األمني العام للخارجية هاني شــميطلي بالتصرف، وتعيني بديل 
له، وعلمت «األنباء» ان هذا البند أرجئ الى جلســة الحقة، وانه 
مت التفاهم على تعيني شــميطلي ســفيرا في اخلارج، ال وضعه 

بالتصرف، كما كان مطروحا.
إلى ذلك، تقرر ان يحيل مجلس الوزراء، حادث تفجير خزان 
احملروقات في بلدة «التليل» في عكار الى املجلس العدلي اليوم، 
إضافة إلى بنود تتضمن احتفاظ وزراء: العمل والثقافة والداخلية 

والتنمية اإلدارية بوظائفهم السابقة.

وزير الداخلية األسبق مروان شربل لـ «األنباء»:
التمديد للمجلس سيقابله التمديد لرئيس اجلمهورية

طائرات مجهولة تستهدف فصائل موالية 
إليران وتدمر منصات صواريخ شرق سورية

عمــان - رويتــرز: ذكر ســكان ومصادر 
عسكرية أن طائرات مجهولة استهدفت قاعدة 
تديرهــا فصائل مســلحة مدعومة من إيران 
في محافظة دير الزور بشــرق سورية قرب 
احلدود العراقية، حيث وسعت طهران نطاق 

وجودها العسكري العام املاضي.
وقالوا إن الضربــات وقعت جنوب بلدة 
امليادين على نهر الفرات والتي أصبحت قاعدة 
كبيــرة لعدد من الفصائل املســلحة املوالية 
إليران، ومعظمها من العراق، منذ طرد مقاتلي 

تنظيم داعش قبل أربعة أعوام تقريبا.
ونقلت «رويترز» عن ســكان من املنطقة 
بأن مقاتلي الفصائل املســلحة املدعومة من 
إيران الذين كانوا يجوبون الشوارع وضعوا 
في حالة تأهب قصوى وأن سيارات اإلسعاف 
شــوهدت وهي تسير مسرعة نحو األطراف 
الصحراويــة للمدينة بعد ســماع دوي عدة 
انفجارات. وقال أحد السكان لـ«رويترز» في 

رسالة نصية «عناصر مذعورة للميليشيات 
اإليرانية تطلب من املارة وأصحاب السيارات 

إخالء وسط املدينة».
من جانبه، أفاد املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان بأن استهدافا جويا مجهوال على غرب 
الفرات أســفر عن تدميــر منصات صواريخ 
أرض - أرض إيرانيــة الصنــع، وإصابة ١٢ 
على األقل من أفراد الفصائل املوالية إليران.

وأشــار املرصد السوري إلى أن الفصائل 
التابعــة إليــران كانت قد نصبــت منصات 
الصواريخ مبنطقة املــزارع الواقعة ببادية 
امليادين، والتي وصفها بأنها تعد «أكبر جتمع 

للميليشيات في املنطقة».
وكان املرصــد قد أشــار خالل الســاعات 
املاضيــة إلى انفجارات عنيفــة عند احلدود 
السورية - العراقية، قرب البوكمال، نتيجة 
قصف مــن طائــرة مجهولة، فيما لم تشــر 

املعلومات األولية إلى وقوع قتلى.

ارة بيروت - زينة طبَّ

 أكد وزير الداخلية األسبق 
مروان شربل أن االنتخابات 
النيابية ستحصل ال محالة 
الدســتورية،  في مواعيدها 
وذلك لثالثة أسباب رئيسية 
وهي: التمديد ملجلس النواب 
سيقابله حكما ودون أدنى شك 
التمديد لرئيس اجلمهورية، 
والضغوطات اخلارجية الى 
جانب الضغوطات الشعبية 
داخليا، وعدم قدرة أي كتلة 

نيابيــة أو فريــق حزبي علــى مواجهة عني 
الشعب وتبني التمديد علنا ملجلس النواب، 
علمــا ان ٨٠٪ مــن النواب لن ميانعوا ســرا 

وحتت الطاولة متديد والية املجلس.
ولفت شربل في تصريح لـ «األنباء»، إلى 
ان األخطر مما تتقدم، هو ان املجلس النيابي 
احلالي، ال يســتطيع انتخــاب رئيس جديد 
للجمهورية، وذلك بسبب مخالفته املادة ٤١ من 
الدستور، نتيجة عدم إجراء انتخابات نيابية 
فرعية، على اثر شغور ١١ مقعدا نيابيا سواء 
باستقالة ٨ نواب او بوفاة ٣، األمر الذي تسبب 
في انتفاء املناصفة بني املسلمني واملسيحيني 
في املجلس، خالفا للفقرة أ من املادة ٢٤ من 
الدستور، ما يعني من وجهة نظر شربل، ان 
املجلس النيابي احلالي وان كان شرعيا، فإنه 
غير دستوري، وال يستطيع بالتالي انتخاب 
رئيــس للجمهورية، ما يعني ان االنتخابات 

النيابية باتت مؤكدة وحتمية.
وردا على سؤال، لفت شربل الى انه في حال 
مت التمديد قسرا ملجلس النواب، فإن التمديد 
لرئيس اجلمهورية سيصبح أمرا واقعا ال مفر 
منه، ألن انتخاب رئيس جديد للدولة، بحاجة 
إلى ثلثي عدد النواب إلجنازه، وهو ما لن يتأمن 
بامتناع كتلة القــوات اللبنانية عن حضور 

جلســة االنتخاب، وبغياب 
النواب الـ ١١ بسبب االستقالة 
والوفاة، األمر الذي سيحتم 
النيابية،  إجراء االنتخابات 
وما تأليــف احلكومة خالل 
شــهر من تكليــف الرئيس 
جنيب ميقاتي، سوى رسالة 
واضحــة للراغبني بالتمديد 
ملجلــس النــواب، وبالتالي 
لتفــادي نزاع دســتوري ال 
نعلم أين وكيف ســينتهي، 
ولبنان بغنــى عنه في هذه 
املرحلة احلرجة من تاريخه.

وفي سياق متصل، أكد شربل ان االغتراب 
اللبنانــي يطالب بإنصافه، عبر إعطائه حق 
االقتراع لكامل أعضــاء املجلس النيابي، أي 
بانتخاب ١٢٨ نائبا بدال من ٦ نواب، وهو طلب 
محق انطالقا من كون املغتربني لبنانيني دون 
منة من احد، ومن حقهم بالتالي ان يتساووا 

بنظرائهم في الداخل.
علــى صعيد مختلف، وعلــى هامش هذا 
التصريــح، أكد شــربل انه في حــال وافقت 
محكمة االستئناف على طلب الوزير السابق 
نهاد املشنوق، برد القاضي العدلي في ملف 
انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، سيكون 
كل مــن وزير العدل ومجلس القضاء األعلى 
والســلطة اللبنانيــة برمتها، أمــام صعوبة 
إيجاد قاض ثالث، يقبل بأن يحمل بني يديه 
كرة نار متفجرة، علمــا ان القاصي والداني 
يدرك ان نتائج التحقيق اجلنائي، ســتكون 
مــرآة لنتائج التحقيق في ملف انفجار مرفأ 
بيروت، مــا يعني ان جناح أي محقق عدلي 
بتوقيف وزيــر او نائب على خلفية انفجار 
املرفأ، ســيفتح األبواب أمــام توقيف نواب 
ووزراء ومديرين ومســؤولني رســميني في 
ملف التحقيق اجلنائي، وذلك على قاعدة من 

يستطيع هنا يستطيع هناك.

نتائج التحقيق اجلنائي ستكون مرآة لنتائج التحقيق في ملف انفجار املرفأ

وزير الداخلية األسبق مروان شربل

ميقاتي يؤكد من عني التينة علىإجراء االنتخابات النيابية
و«اخلارجية» حتدد مواعيد وآليات تسجيل املغتربني لالقتراع

بيروت ـ داود رمال ومنصور شعبان

أعلن رئيس احلكومة جنيب ميقاتي، 
بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ظهر أمس، انه عرض مع رئيس 
املجلس بعض النقاط «التي حصلت 
معي في باريس وسألني أسئلة معينة 

خاصة وأعطيته اإلجابات الالزمة».
وأضاف: «لدينا مشاريع قوانني ومن 
بينها الكابيتال كونترول واملراســيم 
التنظيمية الصادرة عن مجلس النواب، 
وبــات أكثر من ٢٠ مرســوما حاضرا 

وسنحث الوزراء إلقرارها».
وتابع ميقاتي «ال إشارة إلى إلغاء 
االنتخابــات النيابيــة ومبــا يتعلــق 
باالنتخابــات البلديــة ليس هناك أي 
نية لتأجيلها أيضا»، علما أنه حتدث عن 
تأجيل االنتخابات البلدية في إطاللته 

التلفزيونية أول من أمس.
وأضــاف «أما فيما يتعلق بقانون 
االنتخابات فنحن سلطة تنفيذية لدينا 
واجبات ســنقوم بها حسب القوانني 
النافــذة لتطبيقها ولدينا نية صادقة 

وأكيدة إلجراء االنتخابات».
وعــن الزيــارة إلى ســورية، قال 
ميقاتي «ال ميكن أن أسمح ليتعرض 

لبنان إلى أي مخاطر».
وأردف «أتعامــل بهــدف من أجل 
اجنــاح املفاوضــات وإنقــاذ لبنــان، 
وسأتوجه إلى البالد العربية بعد أن 
أنهــي زياراتي اخلارجيــة إلى بعض 

الدول».
وأشار ميقاتي إلى أن «قانون قيصر 
ليس عقوبــات على لبنان أو حصارا 
عليه إمنــا هو على مــن يتعاطى مع 

النظام السوري، وهذا ال ينطبق على 
واقع لبنان».

وكان ميقاتــي أكــد فــي اطاللتــه 
التلفزيونية أنه لن يقوم بزيارة إلى 
سورية من دون موافقة املجتمع الدولي.
وأكد أنه «ســيكون هناك ورشــة 
كاملة إلنهاء كل القوانني املوجودة ال 
سيما القوانني اإلصالحية»، ومبوضوع 
التعيينات، قال ميقاتي «إنني لست من 
هواة صنع اخلالفات ألظهر ان أحلها 
وليــس لدينا غاية ال لتعيني أزالم أو 
غيرهم».  ولفت ميقاتي في مقابلة مع 
قناة LBCI إلى أن «جميع الوزراء في 
هذه احلكومة يعملــون النقاذ لبنان 
واخراجــه من هــذه املرحلة الصعبة 
التي مير بها»، مؤكدا أن « التفاهم الذي 
حصل مع رئيس اجلمهورية ميشال 

٢٠٢٢ وذلك ابتداء من االول من شــهر 
أكتوبــر املقبل ولغاية العشــرين من 
نوفمبــر ٢٠٢١ وذلك من خالل اعتماد 
التسجيل االلكتروني عبر الدخول الى 
https:// املوقع املخصص للتســجيل

diasporavote.mfa.gov.lb، أو الدخول 
www.mfa. إلى موقع الوزارة الرسمي

gov.lb، أو احلضور شخصيا الى البعثة 
الديبلوماسية األقرب، أو مبوجب كتاب 
موقع ومثبت وفقا لألصول شرط ان 
ُيبرز املغتــرب اللبناني بطاقة هوية 
لبنانية أو إخراج قيد لبناني أو جواز 
ســفر لبناني وبطاقة إقامة في البلد 
األجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر 
أجنبي أو جواز ســفر لبناني ممهور 
بتأشــيرة هجرة أو بإجــازة عمل، أو 

رخصة قيادة أجنبية.

عــون أدى الى تأليف حكومة»، وقال 
«أنــا لم أكلف كي ال أؤلف، وقد يكون 
توقيتــي مختلفا عن توقيت الرئيس 
سعد احلريري الذي كان يريد حكومة 
اختصاصيني». وأضاف «حكومتي هي 
لوقف االرتطــام، وال وجود حلزبيني 

فيها».
وفي سياق حديثه، أكد ميقاتي أن 
«االنتخابــات النيابية ســتحصل في 

٢٧ مارس».
فــي غضــون ذلــك، أصــدر وزير 
عبــداهللا  واملغتربــني  اخلارجيــة 
بوحبيب تعميما إلى جميع البعثات 
الديبلوماســية اللبنانية في اخلارج 
حدد فيــه موعد تســجيل اللبنانيني 
غيــر املقيمني على األراضي اللبنانية 
لالقتــراع فــي االنتخابــات النيابيــة 

أكد أنه لن يزور سورية دون موافقة املجتمع الدولي

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي في عني التينة 

السيسي يؤكد التطلع لتطوير العالقات مع البرازيل

«التربية»: استعداد كامل الستقبال أبناء العائدين من اخلارج
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن وزير التربية والتعليم د.طارق 
شوقي استعداد املدارس الستقبال أبناء 
املصريني العاملني في اخلارج العائدين 
إلى مصر ســواء للحماية من اإلصابة 
بڤيروس كورونــا او إنهاء أعمال ولي 
األمر هناك. وأشار شوقي الى انه سيتم 
اســتيعاب جميع األعــداد من الطالب 
والطالبــات العائدين بســبب تخفيف 
العمالــة في الــدول املضيفة أو غيرها 

من األســباب. وقال الوزير في تقريره 
العاجل الى مجلس النواب انه مع انتشار 
ڤيــروس كورونا وقيــام بعض الدول 
بتخفيف العمالة وعودة الكثير من أبناء 
اجلالية املصرية مت تيسير طرق االلتحاق 
باملدارس احلكومية للمصريني العائدين 

من اخلارج جلميع املراحل.
وأضــاف أن املســتندات املطلوبــة 
لاللتحــاق مبــدارس التعليــم العــام 
للمصريــني العائديــن مــن اخلــارج 
االستمارة الدالة على النجاح، وشهادة 

ميالد الطالب، وجواز الســفر، وعدد ٣ 
صور حديثة، وتعهد من ولي األمر.

ومن ضمن إجراءات أيضا، التوجه 
إلى اإلدارة التعليمية التابعة حملل اإلقامة 
في مصر، وتقدمي املستندات املطلوبة 
ســابقا، وملء منــوذج طلــب التحاق 
مبدارس على جميع املراحل، وشــراء 
طابع تعليم ولصقه على الطلب، وشراء 
طابع تعليم لصالح صندوق املشروعات.
من ناحيــة أخرى، أعلنــت وزيرة 
الصحة د.هالة زايد انه مت تطعيم ٩٠٠ 

ألف من العاملني في التربية والتعليم 
من أصل مليون عامل، مشددة على أنه 
خالل أيام سيتم االنتهاء من كافة العاملني 

في منظومة التربية والتعليم.
وناشــدت جميع طــالب اجلامعات 
ســواء اخلاصة أو األهلية واحلكومية 
واألزهريــة، التوجه إلــى مراكز تلقى 
لقــاح كورونا البالغ عددها ١١٠٠ مركز 
مبختلف ربوع البالد، من أجل احلصول 
على التطعيم، مؤكدة ان تطعيم طالب 

اجلامعات مجانا.

القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
اعتزاز مصر بالعالقات املتميزة التي 
تربطهــا بالبرازيل، والتطلع لتطوير 
العالقــات بــني البلدين فــي مختلف 
املجــاالت، وذلك لالســتفادة مما لدى 
البلدين من إمكانات متنوعة، خاصة 
في ظل التجربة التنموية البرازيلية، 
واألهمية االســتراتيجية التي متثلها 
البرازيل بالنســبة ملصــر باعتبارها 
شــريكا جتاريــا مهما لها فــي أميركا 

الالتينية.
جاء ذلك خالل اســتقبال الرئيس 
السيسي، امس، نائب رئيس جمهورية 
البرازيل االحتادية هاميلتون موراو، 
بحضور سامح شكري وزير اخلارجية، 
وأنطونيو باتريوتا، السفير البرازيلي 

بالقاهرة.
وصرح املتحدث الرســمي باســم 
رئاســة اجلمهوريــة الســفير بســام 
راضي، بــأن نائب الرئيس البرازيلي 
نقــل إلــى الرئيس السيســي حتيات 

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، 
مشيدا مبا حققته مصر خالل السنوات 
املاضية من تقدم ملموس على صعيد 
اإلصالح االقتصادي وحتقيق التنمية 
الشاملة، ومؤكدا تقديره ملا يجمع بني 
البلديــن الصديقني من روابط متينة 
على الصعيدين السياسي واالقتصادي، 
وحــرص البرازيــل على الدفــع قدما 
بالتعاون الثنائي بني البلدين، خاصة 

السياحية املصرية.
كما حرص نائب الرئيس البرازيلي 
خالل اللقــاء على االطــالع على آخر 
مستجدات األوضاع اإلقليمية في الشرق 
األوسط في ضوء الدور احملوري ملصر 
في املنطقة بقيادة الرئيس السيسي، 
حيــث مت تبادل وجهــات النظر فيما 
يخص القضية الفلسطينية وتطورات 
الوضع في كل من ليبيا وتونس، وقد 
ثمن نائب الرئيس البرازيلي اجلهود 
املصرية املستمرة للحفاظ على األمن 
اإلقليمي وحتقيق األمن واالســتقرار 

لكافة دول املنطقة.
كما مت تبــادل الرؤى بشــأن آخر 
التطورات اخلاصة بقضية سد النهضة، 
مبــا في ذلك صدور البيان الرئاســي 
األخير عن مجلس األمن الدولي، والذي 
دعا إلى امتثال كافة األطراف للتوصل 
التفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا خالل 
فترة وجيزة، حيث أكد نائب الرئيس 
البرازيلي في هــذا اإلطار تفهم بالده 
ألهمية تدفق نهر النيل ملصر من أجل 

األمن املائي والغذائي املصري.

في املجاالت االقتصاديــة والتجارية 
والعسكرية.

وأضاف املتحدث الرسمي أن اللقاء 
شهد التوافق بشأن تعزيز التعاون بني 
البلدين في مختلف املجاالت، خاصة في 
املجاالت العسكرية واألمنية والتجارية 
واالقتصاديــة، إلى جانب االســتفادة 
مــن فرص االســتثمار املتاحة مبصر 
وتشجيع السياحة البرازيلية للمقاصد 

استقبل نائب الرئيس البرازيلي وتبادل معه الرؤى بشأن قضية سد النهضة

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال نائب رئيس البرازيل هاميلتون موراو

عمان تنفي استئناف الرحالت املباشرة: 
«امللكية» ستنقل املسافرين من دمشق برًا

عواصمـ  وكاالت: نفى مدير عام مؤسسة 
الطيران املدني السوري باسم منصور وجود 
أي طلب تقدمت به اخلطوط اجلوية امللكية 
الستئناف رحالتها املباشرة إلى دمشق، وذلك 
بعد ســاعات مــن اعالن اخلطــوط األردنية 
استئناف الرحالت اجلوية املباشرة مع سورية.

ونقلت صحيفة «الوطن» الســورية، عن 
منصور أن «دمشــق ترحــب بطبيعة األمر 
وبأي شركة طيران تريد استئناف رحالتها، 
إال أن اجلانــب األردني لــم يبلغنا حتى اآلن 

برغبته هذه».
مــن جهته، أكد الناطــق االعالمي لوزارة 
النقــل على عضيبات أن الرحالت املباشــرة 
لم يحــدد موعدهــا بعد، وأوضــح في بيان 
ان «امللكيــة االردنية» ســتقوم واعتبارا من 

يوم األحد القادم بتوفير خدمة النقل البري 
ملسافريها من وإلى سورية، حيث ستنطلق 
حافالت مباشــرة من مدينة دمشــق باجتاه 
مطار امللكة علياء الدولي وذلك حلني استئناف 
الرحالت اجلوية في املستقبل. وتؤكد الوزارة 
على ضرورة التقيد مبعايير السالمة العامة 
وضمــن البرتوكوالت الصحية املعتمدة من 
اجلهات الرسمية. وكانت وكالة االنباء األردنية 
الرسمية «بترا» اعلنت أن اجلانبني اتفقا على 
استئناف رحالت طيران امللكية االردنية إلى 

سورية اعتبارا من ٣ اكتوبر املقبل.
وذكــرت «بترا» أن القــرار جاء في ختام 
اجتماعات عقدها وفد وزاري سوري في عمان 
على مدى يومني «بهدف تعزيز التعاون الثنائي 

في العديد من املجاالت االقتصادية».
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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:

أديب وصحافي لبناني من ٩ 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

أمني معلوف

رمياس منصور

مقرترشهـاتا

سادوثمالاا

رساثاوءوحل

يمءيءخمصشش

عصيقينيلور

معوبنادامق

وبرياييلاي

دنةتلرلمقم

اايمشققتير

ءزفدعبتحسس

عوايبةلدوم

فاقحولاثمع

١ - عكس فر - منطقة كويتية، ٢ - أضواء - لعب 
ولهو، ٣ - عكس خيال - غطائي، ٤ - نقيد - القبر، 
٥ - نهض مسرعا - تشمل (معكوسة)، ٦ - من 
الشجر، ٧ - لهب - من األسماء احلسنى (معكوسة)، 
٨ - ابن - عكس أزل، ٩ - للمساحة (معكوسة) - 

طلب - دقي اجلرس، ١٠ - متشابهة - متشابهان.

رقبة
الشعب

الشرقي
ودائع
توثيق

موسيقا
أوزان

موشحات
قافية

شموخ

روي
صعب

بيت
رثاء

مديح

رداء
املتحدث
الوصل

التقليدي
مرسم

هائم
قاسم
سريع

ناي

١ - رقادك (معكوسة) - من أنواع الثعابني، ٢ - من املعادن 
- الفيء (معكوسة)، ٣ - أنهض - تزعم، ٤ - نفاهم - دق 
اجلرس، ٥ - خاصتي - عكس محتران، ٦ - الشعور 
(معكوسة) - انهض - للجر، ٧ - رؤيا، ٨ - مطرب لبناني 
(معكوسة)، ٩ - تنبش التراب (معكوسة) - من مشتقات 

احلليب، ١٠ - يبتعد - علم مؤنث.

أفقياً: عموديًا:
١ - كر - السرة، ٢ - مصابيح - مرح، ٣ - واقع - حلافي، 
٤ - نصفد - اللحد، ٥ - هب - تعم (معكوسة)، ٦ - 
السماق، ٧ - لظى - الغافر (معكوسة)، ٨ - ولد - ابد، 
٩ - ار (معكوسة) - رام - رني، ١٠ - ن ن ن ن ن - ة ة.

١ - نومك (معكوسة) - الورل، ٢ - رصاص - الظل (معكوسة)، 
٣ - أقف - ساد، ٤ - ابعدهم - رن، ٥ - لي - باردان، ٦ - 
احلس (معكوسة) - قف - من، ٧ - حلم، ٨ - راغب عالمة 
(معكوسة)، ٩ - حتفر (معكوسة) - لبنة، ١٠ - يحيد - نادية.

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

إعداد: عروبة حجازي

أحداث ومصطلحات

املسك

التي أقيمت في  الكتبية  منارة أو مئذنة 
مدينة مراكش املغربية منذ ٨ قرون، ُمزج في 
مواد بنائها ٩٠٠ كيس من املسك، بحيث تظل 

عالقة دائما بعطره.

كرباج ماء

اليابانية عام  تعرضت جزيرة ايشيجاكي 
١٩٧١ ملوجة مد عمالقة، ارتفاعها ٢٧٨ قدما حملت 
معها كتلة من الصخور املرجانية تزن ٨٥٠ طنا 

على مسافة ١٫٣ ميل داخل اليابسة.

اليورانيوم

الطاقة  الذي يطلق  اليورانيوم هو املعدن 
الهائلة للذرة. واإلشعاع الطبيعي لليورانيوم 
قد وضع الستعماالت مذهلة في الطب والزراعة 
والصناعة وعلم األحياء. وقطعة واحدة من 
معدن اليورانيوم الصافي تبدو قريبة من معدن 
الفضة او الفوالذ لكنها ثقيلة جدا بالنسبة الى 
حجمها. تصور أن ٠٫٣ متر مكعب من اليورانيوم 
يزن اكثر من نصف طن؟! فاليورانيوم هو أثقل 
الطبيعة، واليورانيوم له  معدن موجود في 
ميزتان غير عاديتني، فهو ذات نشاط إشعاعي، 
أي أن ذراته تتفتت ببطء مطلقة طاقة في شكل 
إشعاع، وبعض ذراته انشطارية، أي أنها ميكن 
أن تنفجر وتنقسم الى اثنني مطلقة كميات هائلة 
من الطاقة. وانشطارية اليورانيوم هي األساس 
لكل معامل الطاقة النووية واألسلحة النووية، 
وكيماويا اليورانيوم هو رجعي الفعل جدا. وهو 
واسع االنتشار بكميات صغيرة. لكنه ال يتواجد 
في الطبيعة في حالة نقية. واستخراجه من 

خاماته هو عملية طويلة ومعقدة.

من كتاب: عجائب وغرائب حول العالم ـ  خالد عبدالاله

عالم الصحة

هل تتناول كثيرًا من البيض؟ إليك احلقيقة الكاملة عنه

كشف خبراء موقع Focus.de، إيجابيات وسلبيات 
خصائص البيض وعواقب تناوله يوميا بانتظام.

ويشير خبراء املوقع إلى أن البيض، كان خالل 
فترة طويلة ينسب إلى املواد الغذائية الضارة، 
باعتباره املصدر الرئيسي للكوليسترول الضار، 
الدموية  القلب واألوعية  الذي يسبب أمراض 
(اجللطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وتصلب 
الشرايني). بيد أن الدراسات احلديثة ال تناقض 
هذه املسألة فقط، بل توضح فوائد البيض في 

مكافحة هذه األمراض.
ووفقا ملا نشرته املجلة الطبية البريطانية، 
انخفض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الذين يتناولون حتى  الدموية لدى األشخاص 
خمس بيضات في األسبوع بنسبة ١٠٪ مقارنة 

مبن يتناول البيض نادرا.
الكلية  ولكن من جانب آخر، نشرت مجلة 
الطبية األميركية ألمراض القلب موضوعا يشكك 
البريطانيني لم  الباحثني  النتائج؛ ألن  في هذه 
الكامل. فكما  الغذائي  النظام  يأخذوا باالعتبار 
هو معروف تساعد اخلضراوات والفواكه الغنية 
البدنية  التمارين  الغذائية، وممارسة  باأللياف 
الكوليسترول  يوميا، على تخفيض مستوى 

في الدم.
من جانبها، تنصح جمعية التغذية األملانية، 
الذين يعانون من مرض السكري  األشخاص 
الدموية، بتناول  القلب واألوعية  أمــراض  أو 
٣-٤ بيضات في األسبوع. ولكن وفقا للخبراء 
السويديني، ميكن زيادة العدد إلى ست بيضات 
في األسبوع، ومن يأكل أكثر يجب أن يكون 

مستعدا لعواقب سلبية.
ويضيف خبراء املوقع، يجب أن نعلم أن طريقة 
حتضير البيض مهمة أيضا، فمثال البيض نصف 
مسلوق يهضمه وميتصه اجلسم بسهولة، مقارنة 
بالبيض املقلي. كما أن استخدام الزيت النباتي 
وقلي البيض مع الطماطم يجعل الطبق متوازنا.

عن «نوفوستي»
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ناصر العنزي

فاز اجلمهور قبل القادسية.. وفاز «األصفر» برأس «فائز» 
في ليلة قدســاوية أعادت الــروح للمالعب بعدما هجرتها 
اجلماهير طويال فكانت بالفعل قمة كروية على ستاد جابر 
الدولي استمتع بها املتابعون وإن كانت الكلمة األخيرة لـ 
«األصفر القدساوي» على حساب غرميه اللدود «األخضر 
العرباوي» مؤكــدا جدارته في التأهل إلى املباراة النهائية 
ملالقاة الكويت على كأس سمو األمير يوم ٢٣ نوفمبر املقبل.
وال يختلف اثنان على جماهيرية القادســية والعربي، 
حيث تشهد مباراتهما معا ازدحاما وتنافسا في املدرجات.. 

لكن مواجهة أمس األول اكتسبت طابعا مختلفا من اإلثارة 
والتشويق بعد غياب طويل بسبب احلظر املفروض على 
دخول املالعب بســبب جائحة كورونــا فكانت اجلماهير 
متلهفة للتشــجيع ومســاندة فريقها، فــي حني اصطادت 
عدســات الكاميرات لقطــات متنوعة جلماهيــر الفريقني 
أثناء املباراة وبعدها تعكس حالة الشــغف التي افتقدتها 

مالعبنا طويال.
أمــا عن املباراة فقد تفوق مدرب القادســية اجلزائري 
خير الدين مضوي على الكرواتي انتي ميشا بعدما فرض 
علــى العبيه «انضباطا» فنيا من دفاعه إلى هجومه، فيما 
ترك ميشــا علــى غير عادته فريقه «تائهــا» في حتركاته 

كأنه يبحث عن «إبرة في كومة من القش»، وساهم العبو 
القادسية جميعهم، من احلارس خالد الرشيدي إلى املهاجم 

أحمد الرياحي، في حتقيق الفوز.
ويســجل خلط وسطه املكون من أحمد الظفيري وفهد 
األنصاري ومحمد خليل واحملترف تاتارا حضورهم الذهني 
والبدني خالل الشوطني، فكانت الكرة تخرج بدقة وحرص 
شديدين إضافة إلى تفوق املهاجمني عيد الرشيدي وأحمد 
الرياحي على «٤» مدافعني عرباويني وشكال خطورة على 
احلارس سليمان عبدالغفور الذي فوجئ مبستوى زمالئه 
املدافعني، كما يسجل لظهير القادسية األمين راشد الدوسري 
قدرته على إيقاف خطورة السنوسي الهادي مصدر خطوة 

«األخضر»، وتألق أيضا احلارس الرشــيدي في الذود عن 
مرماه واحلفاظ على النتيجة بعد التصدي ملجموعة كرات 

منها تسدديتان قويتان على مدار شوطي اللقاء.
أمــا خســارة العربي فيتحملها املدرب انتي ميشــا في 
املقام األول بسبب صمته الطويل عن أخطاء فريقه وتأخره 
في إجراء التبديالت، ثم العبوه في املقام الثاني وحتديدا 
خط دفاعه املكون من محمد فريح وحسن حمدان وجمعة 
عبود وعيسى وليد، حيث كان قلبا الدفاع في حالة ارتباك 
فتراكمــت األخطاء من اخلطوط الثالثة لتكون اخلســارة 
بهدف نظيف فقط بعدما أضاع العبو القادســية أكثر من 

فرصة محققة.

«األصفر».. «فايزين» ومتأهلني.. و«األخضر» فقد التركيز

مضوي: تفوقنا على العربي في جميع النواحي
عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب القادســية خير الدين مضوي عقب 
الفوز على العربي وبلوغ نهائي كأس سمو األمير، 
أن «األصفــر» قدم مباراة كبيرة مبجهود الالعبني 
وتفوق على منافسه في جميع النواحي سواء من ناحية 
السيطرة على الكرة أو الفرص اخلطرة أو التنظيم 
الدفاعي، الفتا إلى أن السيطرة في الشوط الثاني مالت 
لألخضر نوعا ما لكن دون هجمات خطرة، بل على 
العكس كانت الفرص اخلطيرة للقادسية والذي كان 
من املمكن أن يسجل هدفني وثالثة ويقتل املباراة.

وأضاف مضوي أن طابع املباراة وخصوصيتها 
وأهميتها واحلديث الذي سبق املواجهة ساهمت في 

التراجع إلى الوراء بعد الهدف، ورغم ذلك ســيرنا 
املباراة دفاعيا ما حرم العربي من أي هجمات خطرة، 
النهائية  موضحا أن وصول «األصفــر» للمباراة 
وحتقيق األلقاب هو الوضع العادي للفريق، كما أن 
حضور اجلمهور كان له قيمة بدعم الالعبني. وأشار 
إلى أن لياقة العبي الفريق كانت جيدة حيث لم يعان 
أي العب من الشد العضلي، وخير دليل أن الالعبني 
طبقوا اخلطة التي تدربوا عليها من خالل عدم ترك 
املساحات حتى نهاية املباراة لنجبر «األخضر» على 
لعب الكرات الطويلة، وعليه فإن الفريق األقل أخطاء 
هو من كسب املباراة، مؤكدا أن العربي فريق قوي 
وبطل الدوري وعلى املستوى الفردي يعتبر أفضل 

خير الدين مضويمن القادسية الذي تفوق باألداء اجلماعي.

الفهد: لم نكن في يومنا وعلينا التعلم من اخلسارة
مبارك اخلالدي

قال عضو مجلس إدارة النادي العربي وأمني الصندوق فهد الفهد عقب 
خسارة «األخضر» أمام القادسية بنصف نهائي كأس سمو األمير، ان العربي 
لم يكن في يومه، مضيفا أن املوسم في بدايته وأي فريق البد أن يتعرض 

للخسارة وهذا ما حدث مع فريقنا في موقعة حساسة.
ومضى قائال: «حاولنا تهيئة كل الظروف من العبني محترفني وانتدابيات 
محليــة وغيرها من األمور الفنية لكن هذه كرة القدم فالعربي لم يكن في 
يومه وهذا األمر طبيعي ويحدث مع كل الفرق، والواجب علينا وعلى أوالدنا 
الالعبني األبطال أن يتعلموا من هذا الدرس، فاخلسارة التي نعتبرها قاسية 
من املهم التعلم منها لنتوج جهودنا باإلجنازات في قادم البطوالت».  وختم 
قائال: «نتأســف من جميع اجلماهير العرباوية التي كانت تتأمل أن يصل 

فهد الفهدالفريق إلى نهائي البطولة على التوالي إال أنها لم تكن مكتوبة لنا».

خيطان يهزم التضامن وديًا

االنتقاالت الشتوية املقررة في يناير املقبل. 
وكان املبيلــش قد رفض التفاوض مع 
إدارة خيطــان حــول توقيع عقــد يربطه 
بـ«األحمر واألسود» مع توفير راتب شهري 
له، حيث فضل االنتقال إلى سلطنة عمان 
ومن ثم العودة إلى التوقيع مع «األصفر». 
إلــى ذلــك، اســتدعى مــدرب منتخــب 
البحرين، البرتغالي هيليو سوزا، محترفي 
التضامن املدافع عبداهللا الهزاع والعب خط 
الوســط علي حرم لتمثيــل «األحمر» في 
النافذة الدولية «فيفا داي» املقررة األسبوع 
املقبل، حيث سيخوض املنتخب البحريني 
مباراتني وديتني أمام كوراساو ونيوزيلندا 

في املنامة.

يحيى حميدان 

تغلــب خيطــان على 
التضامن ٣-٢ في مباراة 
وديــة جمعــت الفريقني 
امــس  مســاء أول مــن 
فــي إطــار اســتعدادهما 
للمشاركة في املسابقات 
الرسمية املقرر انطالقها 
أوائل نوفمبر املقبل، على 
أن تخوض الفرق ابتداء 
من األسبوع املقبل وملدة 
شــهر منافســات كأس 
االحتــاد «التنشــيطية» 
في ظــل اتاحــة الفرصة 
املنتخــب األوملبي  أمــام 
للمشاركة في بطولة غرب 
آسيا بالسعودية، ومن ثم 

استضافة تصفيات كأس آسيا حتت ٢٣ سنة. 
وحرص مدربا الفريقــني هاني الصقر 
(خيطان) والســلوفاكي رومان بيفارنيك 
(التضامن)، على الدفع بأكبر قدر ممكن من 
الالعبني فــي املباراة الودية، مع األخذ في 
االعتبار إفساح املجال أمام احملترفني األجانب 
على التأقلم مع زمالئهم بعد وصولهم في 
فترات سابقة ولم يتمكنوا من لعب مباريات 

كافية مع فريقيهما. 
إلى ذلــك، طلبــت إدارة نــادي صاللة 
العماني البطاقــة الدولية ملهاجم خيطان 
واملنتخــب الوطني فــواز املبيلش متهيدا 
لتسجيله في كشوف الفريق هناك، مع وجود 
تكهنات حول قرب انتقاله إلى القادسية في 

صاللة العماني يطلب بطاقة املبيلش

(محمد هاشم) فواز املبيلش في مشاركة سابقة مع املنتخب األوملبي  

«األوملبي» يتدرب في ُعمان اليوم
مبارك اخلالدي

يجري اليوم منتخبنا 
األوملبي تدريبا في سلطنة 
عمــان، حتضيــرا للقاء 
املنتخــب العمانــي غــدا 
فــي مبــاراة ودية ضمن 
اســتعدادات املنتخبــني 
دورة  فــي  للمشــاركة 
غرب آسيا لتحت ٢٣ سنة 
املقررة إقامتها في الدمام 

٤ أكتوبر.
وكان األزرق قد أجرى 
تدريبا صباح أمس مبلعب 
احتــاد الكــرة وذلك قبل 
املغــادرة، حيث غاب عن 
العربي  التدريب العبــو 
والقادسية الذين شاركوا 
فــي لقاء الديربي مســاء 
االثنــني بنصــف نهائي 
كأس سمو األمير، وذلك 
بهدف منح الالعبني الراحة 

الكافية جتنبا لإلجهاد.
ومــن املقرر أن تغادر 
بعثة األزرق سلطنة عمان 
فــي ٢ أكتوبــر للتوجــه 
مباشرة إلى الدمام خلوض 
منافسات غرب آسيا إلى 
جوار منتخبات مجموعته 
التي تضم األردن وعمان 

واليمــن والتــي تعتبــر فرصــة ســانحة 
لالســتعداد قبل خوض االستحقاق األهم 
وهو املشــاركة في التصفيات اآلســيوية 
املؤهلة لكأس آســيا حتت ٢٣ ســنة إذ من 

املقرر أن يســتضيف منتخبنا منافســات 
مجموعته التي تضم منتخبات أوزبكستان 
والسعودية وبنغالديش خالل الفترة من 

٢٣ حتى ٣١ أكتوبر.

كارلوس غونزاليس يستعد لتجهيز خطط االوملبي اجلديدة

«سلة» الكويت واليرموك 
يواجهان البطائح والغرافة 

في «العربية» اليوم
هادي العنزي

يدشــن ممثال الكويت 
العربية  األندية  في بطولة 
الـ٣٣ لكرة السلة مشوارهما 
اليوم، ضمن منافسات اليوم 
األول للبطولة التي تستمر 
حتــى ٩ أكتوبر املقبل في 
مدينة االسكندرية، حيث 
يلتقي الكويت بطل اخلليج 
والدوري املوسم املاضي مع 
نظيــره البطائح اإلماراتي 
الرابعة  ضمن املجموعــة 
على صالــة نادي االحتاد 
الســكندري، فيما يواجه 

اليرموك نظيره الوكرة القطري ضمن املجموعة األولى 
بصالة برج العرب.

ويشارك في البطولة العربية ١٨ ناديا من ١٢ دولة عربية، 
وقسمت األندية على ٤ مجموعات، على أن يتأهل األول 
والثاني مــن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بحيث 
يلتقي أول املجموعــة األولى مع ثاني املجموعة الثانية، 
فيما يلتقي أول املجموعة الثانية مع ثاني املجموعة األولى، 
والترتيب ذاته ينطبق على متصدري املجموعتني الثالثة 
والرابعة، وينتهي الدور األول الذي سيقام بنظام الدوري 
مــن دور واحد في ٤ أكتوبر املقبل، ويقام الدور نصف 
النهائي للبطولة اجلمعة ٨ أكتوبر، على أن تختتم باملباراة 

النهائية في التاسع من الشهر ذاته.

.. والعبو القادسية يحتفلون مع اجلماهير بالفوز (هاني الشمري) ليلة سعيدة جلماهير القادسية بعد الفوز في «الديربي»  
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كاناڤارو يترك تدريب غوانغجو
الدفــاع  قلــب  فابيــو أعلــن  الســابق  اإليطالــي 
فريــق غوانغجــو كاناڤــارو، أنــه ترك مهمة  تدريــب 
فيه النادي خطر انهيار شركة الصيني، في وقت يواجه 
وكان رحيــل اإليطالــي عــن إيفرغرانــدي التي متلكه. 
بعد فشله في قيادته املوسم الفريق الصينــي متوقعا 
في الدوري السوبر الصيني، املاضي إلى لقبه التاســع 
املالكــة للنادي، لكن املشاكل في مجموعة  إيفرغراندي 
األســواق املاليــة العاملية، قد والتي هز انهيارها احملتمل 
بقائــه في منصبــه من عدمه حسمت على األرجح مسألة 
التي يعيشها غوانغجو.وســط حالة عــدم اليقني 
حســابه على موقــع «ويبو» وذكر بيان للنادي في 
أنه «بعد مفاوضات ودية، قرر املوازي لتويتر في الصني، 

غوانغجو إيفرغراندي إنهاء عقد فابيو كاناڤارو. نشكر من القلب فابيو كاناڤارو على جهوده 
الكبيرة ومساهمته اإليجابية في النادي، ونتمنى له كل التوفيق في املستقبل».

أنانية نيمار تدفع مبابي للرحيل إلى «امليرنغي»

يناير املقبل وهو املوعد الذي ميكن من خالله 
االتفاق املبدئي والتفاوض مع ريال مدريد.

كما أن جماهير باريس سان جرمان أيضا 
املتعصبة ال تســاعد اإلدارة في إقناع مبابي 
بالبقاء داخــل «حديقة األمراء»، حيث مازال 
الالعب يسمع صافرات االستهجان ضده في 
كل مبــاراة، ألنهم غاضبون للغاية من فكرة 

عدم رغبة الالعب في التجديد.

ذكــرت صحيفة «آس» 
اإلسبانية أمس، أن العالقة 
املتوتــرة بني جنمي نادي 
جرمــان  ســان  باريــس 
الفرنســي كيليــان مبابي 
ونيمار قد تفتح الباب أمام 
األول لالنتقــال إلى نادي 
ريال مدريد اإلســباني في 
سوق االنتقاالت الشتوية 

خالل يناير املقبل.
وأوضحت الصحيفة أن 
مبابي ظهــر غاضبا خالل 
مباراة باريس ومونبلييه 
املاضية بعدما اشتكى من 
عدم التمرير له من نيمار 
بعد صناعة البرازيلي هدفا 
لزميله يوليان دراكسلر في 

اللقاء نفسه.
ووصــــف الفرنســــي 
زميلــه البرازيلي باملهرج 
بعد متريرته إلى دراكسلر، 
وهو ما يوضح مدى سوء 

العالقة بني مبابي ونيمار، وهو وضع مثالي 
يجب أن يستغله «امليرنغي» جيدا، خاصة أن 
بطل كأس العالم ٢٠١٨ اليزال يرفض عروض 

التجديد من باريس سان جرمان.
وكل ما يحدث يؤكد صعوبة احتمال وجود 
٣ العبــني مميزين في باريس ســان جرمان 
بخط الهجوم بعد انضمام ليونيل ميسي، لكن 
الفريق ملزم بإشراك مبابي في املباريات حتى 

«اليوڤي» و«البلوز» لتفادي الهزمية.. 
و«البارسا» في اختبار صعب أمام بنفيكا

«كورونا» ُيبعد كانتي كومان خارج تشكيلة بايرن ميونيخ الليلة
أعلن مدرب تشلسي االجنليزي األملاني توماس توخيل أن 
العب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي، الذي تبني اصابته 
بڤيروس كورونا، سيغيب عن مباراة حامل اللقب أمام يوڤنتوس 
اإليطالي في اجلولة الثانية من دور املجموعات ملسابقة دوري 

أبطال أوروبا اليوم.
وأفاد توخيل في املؤمتر الصحافي الذي عقده قبيل املباراة 
املنتظرة «جاءت نتيجة فحص نغولو إيجابية لڤيروس كورونا 
ويجــب أن يوضع في احلجر. لم يتواجــد في التمارين اليوم 

الثالثاء (أمس)».

شارك اجلناح الفرنسي كينغسلي كومان في التدريب 
األخير لفريق بايرن ميونيخ األملاني قبل املباراة املقررة 
أمام دينامو كييــڤ األوكراني اليوم في دوري أبطال 

أوروبا، لكن ال يتوقع أن يشارك في املباراة.
وكان كومان قد خضع لعملية جراحية بسيطة بسبب 
مشكلة في ضربات القلب، عقب املباراة التي فاز فيها 
بايرن ميونيخ على برشلونة الإلسباني ٣-٠ في اجلولة 

األولى من مباريات دور املجموعات بدوري األبطال.
واقترب كومان من العودة للمشاركة، لكن ذلك سيجرى 

بشكل حذر، وبالتالي ال يتوقع أن يشارك في مباراة اليوم.
وغــاب حارس املرمى ســفن أولريش والعب خط 
الوسط كورنتني توليسو، فقط عن تدريب بايرن ميونخ 
أمس بسبب إصابات تبعدهما عن املالعب لفترة، بينما 
أدى العبا خط الوسط سيرج غنابري وجمال موسياال، 
اللذان شاركا من مقعد البدالء في مواجهة غرويتر فورت 
يوم اجلمعة املاضي، التدريبات اجلماعية بشكل جيد، 
وتشير التوقعات بشــكل كبير إلى مشاركتهما ضمن 

التشكيل األساسي اليوم.

تتجه األنظار إلى مدينة تورينو حيث يلتقي يوڤنتوس 
اإليطالي مع ضيفه تشلسي اإلجنليزي حامل اللقب، وذلك في 
أبرز مواجهات اليوم في اجلولة الثانية من دور املجموعات 

ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبعدمــا افتتح كل من الفريقني مشــواره في املجموعة 
بـ٣ نقاط بعد فوز «البلوز» على زينيت سان بطرسبورغ 
الروســي في ملعبــه ١-٠ و«اليوڤي» علــى مضيفه ماملو 
السويدي ٣-٠، ستكون املواجهة في تورينو اليوم 
مفصلية الى حد كبير في حتديد هوية الفريق الذي 
سيكون السباق الى حسم تأهله وحتى الصدارة.

وخسر جهود «اليوڤي» جهود مهاجميه األرجنتيني 
باولو ديباال واإلسباني ألفارو موراتا بسبب اإلصابة 
خالل فوزه األحد املاضي على سمبدوريا ٣-٢، 
ما سيحرمهما من املشــاركة في موقعة اليوم 
بحسب ما أكد مدربهما ماسيميليانو أليغري.

ويلعب في املجموعة نفســها زينيت سان 
بطرسبورغ الروسي مع ماملو السويدي.

الصراع يتجدد

وعلى ملعب «أولد ترافورد» وضمن املجموعة 
السادسة، يتجدد املوعد بني مان يونايتد اإلجنليزي 
وضيفه ڤياريال اإلسباني في إعادة لنهائي مسابقة 
الــدوري األوروبي «يوروبا ليغ» املوســم املاضي، 
حني خسر «الشياطني احلمر» بركالت الترجيح بعد 

تعادلهما ١-١ في الوقتني األصلي واإلضافي.
وستكون مباراة اليوم فرصة للحارس اإلسباني 
دافيد دي خيا كي يعوض خيبة خسارة غدانسك ضد 
مواطنه ڤياريال، إذ لعب الدور األساســي في حرمان 
فريقه من لقبــه األول بقيادة املدرب النرويجي أولي 
غونار سولشاير بعدما فشل في صد أي من الركالت 
الترجيحية الـ ١١ لڤياريال، فيما كان الالعب الوحيد 
من بني الالعبني الـ ٢٢ الذي يفشل في ترجمة ركلته 

الترجيحية.
وفي املجموعة ذاتها، يلعب أتاالنتا اإليطالي مع 

يونغ بويز السويسري.
من يستطيع إيقاف بايرن؟

وبعد فوزه الساحق على برشلونة اإلسباني ٣-٠ 

خارج قواعده في اجلولة األولى، سيكون بايرن ميونيخ 
األملاني مرشــحا بقوة لتحقيق فوزه الثاني في املجموعة 

اخلامسة حني يستضيف دينامو كييڤ األوكراني في 
أول مواجهــة بــني الفريقني منذ موســم ١٩٩٩-٢٠٠٠ 

(فــاز بايــرن ٢-١ في دور املجموعــات على أرضه 
وخسر إيابا ٠-٢).

وميــر النادي الباڤــاري بفترة رائعــة بقيادة 
مدربــه اجلديــد يوليان ناغلســمان، إذ وبعدما 
افتتح املوســم بتعادل فــي الدوري احمللي أمام 
بوروسيا مونشــنغالدباخ، خرج منتصرا من 
جميــع مبارياته الـ ٧ التاليــة محليا وقاريا، 
مســجال فيها ٣٧ هدفا فيما تلقت شــباكه ٤ 

أهداف فقط.
وسيكون برشلونة أمام امتحان صعب 
للغاية اليوم على ملعب بنفيكا البرتغالي، 
يتبعه بزيارة أكثر صعوبة الســبت الى 
العاصمة اإلســبانية ملواجهــة أتلتيكو 
مدريد حامل اللقب في الدوري احمللي.
الثامنــة األقــل  وفــي املجموعــة 
«جنومية»، يحل إشــبيلية اإلسباني 

ضيفــا علــى ڤولفســبورغ األملاني 
وليل الفرنسي ضيفا على ريد بول 
ســالزبورغ النمســاوي وكل فريق 
يبحث عن انتصاره األول بعد انتهاء 

مباراتي اجلولة األولى بالتعادل.

قمة ثأرية بني مان يونايتد وڤياريال.. والبايرن مرشح لتجاوز دينامو كييڤ في دوري األبطال

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

دوري أبطال أوروبا
٣ ٧:٤٥beIN sports PREMIUMزينيت – ماملو

٢ ٧:٤٥beIN sports PREMIUMأتاالنتا – يونغ بويز
١ ١٠beIN sports PREMIUMيوڤنتوس – تشلسي

١ ١٠beIN sports XTRAبايرن ميونيخ – دينامو كييڤ
٢ ١٠beIN sports PREMIUMبنفيكا – برشلونة

٢ ١٠beIN sports XTRAڤولفسبورغ – إشبيلية
٢ ١٠beIN sports ENGLISHسالزبورغ – ليل

٣ ١٠beIN sports PREMIUMمان يونايتد – ڤياريال

برايتون يفرط في صدارة تاريخية لـ «البرميييرليغ»
بعدمــا اكتفى بـــ ٩ انتصارات في 
كل مــن املواســم الـــ ٤ املاضيــة فــي 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
«البرميييرليــغ»، كان برايتــون على 
موعد اإلثنني مع إمكانية حتقيق فوزه 
اخلامــس في ٦ مراحــل والتربع على 
الصدارة للمرة األولى في تاريخه، إال 
أنه كاد يتلقى الهزمية الثانية باملوسم 
على يد مضيفه كريستال باالس قبل أن 
يخطف التعادل ١-١ في الوقت القاتل.

وبعد موسم واحد في دوري الدرجة 
األولى ســابقا في ١٩٨٢-١٩٨٣، انتظر 
برايتون حتى ٢٠١٧ للعودة الى دوري 
النخبة مبسماه احلالي (الدوري املمتاز) 
مــن دون أن يحقق أفضــل من املركز 
اخلامس عشر من أصل ٢٠ فريقا (في 

املركز ١٥ و١٧ و١٥ و١٦ تواليا).
لكنه فاجأ اجلميع هذا املوسم وحقق 
٤ انتصــارات مقابل هزمية في ســت 
مباريات، وكان قريبا جدا من الثانية في 
ختام املرحلة السادسة بعدما تقدم عليه 
كريستال باالس عبر العاجي ويلفريد 
زاها في الوقت بدل الضائع من الشوط 
األول من ركلة جــزاء انتزعها كونور 
كاالغر من البلجيكي لينادرو تروسار 
(٢+٤٥)، قبل أن ينقذه الفرنسي نيل 
موباي بتســديدة من خــارج املنطقة 
في الوقت القاتل من اللقاء (٥+٩٠).

وحرم باالس فريق املدرب غراهام 
بوتر من أن ينضــم الى الفرق الـ 
١٩ احلالية التي ســبق لها جميعا 
أن تصدرت ترتيب الدوري املمتاز 

ولو ليوم واحد.
ولم يستغل برايتون تعادل ليڤربول 
مع برنتفورد (٣-٣) وخسارة كل من 
مان يونايتد وتشلســي أمام أســتون 
ڤيال (٠-١) ومان سيتي (٠-١) تواليا، 
لكي يتربع على الصدارة وبقي سادسا 
برصيــد ١٣ نقطة لكن بفارق األهداف 
عــن «الســيتي» الثانــي و«البلــوز» 
و«اليونايتد» وإيڤرتون تواليا ونقطة 

عن «الريدز» الذي بقي متصدرا.
في املقابل، فــرط باالس في فوزه 
الثاني واكتفى بنقطة رفع بها رصيده 
الى ٦ نقاط في املركز اخلامس عشر.

إسبانيا

تغلب ســلتا ڤيغــو على ضيفه 

غرناطــة ١-٠ فــي ختــام املرحلــة 
الســابعة مــن الــدوري اإلســباني 

«الليغا».
وسجل دينيس ســواريز هدف 
املبــاراة الوحيــد لســلتا ڤيغو في 
الدقيقة الرابعة من الوقت احملتسب 

بدال من الضائع للشوط الثاني.
إيطاليا

تعادل فينيزيا مع ضيفه تورينو 
١-١ في ختام املرحلة السادســة من 

الدوري اإليطالي.
وتقــدم تورينو فــي الدقيقة ٥٦ 
عن طريق جوسيب بريكالو، قبل أن 
يدرك فينيزيا التعادل عبر العبه ماتيا 
أرامو في الدقيقة ٧٨ من ضربة جزاء.

دينيس سواريز يقود سلتا ڤيغو للفوز على غرناطة في «الليغا»

برشلونة يطمح للحفاظ على فاتي
ذكر املوقع اإلخباري لشــبكة «كواترو» اإلسبانية أمس، أن إدارة نادي 
برشــلونة تسعى إلى التوقيع على عقد جديد متاما مع جناح الفريق انسو 
فاتي خالل األسابيع املقبلة مع اقتراب عقده على االنتهاء. وأوضحت أنه على 
الرغم من أنه بإمكان فريق الشباب في «البارسا» التمديد ملوسمني آخرين مع 
فاتي بحسب العقد احلالي، إال أن العمالق الكتالوني يريد التوقيع على عقد 
جديد بزيادة الراتب السنوي. وينتهي عقد فاتي داخل قلعة «كامب نو» في 
يونيو ٢٠٢٢، وبالتالي يرغب برشلونة في حسم املفاوضات مبكرا خاصة بعد 
منح الالعب اإلسباني القميص رقم «١٠» عقب رحيل األسطورة األرجنتينية 

ليونيل ميسي إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي.
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عت مذكرة تعاون مع «املرافق العمومية»  «الشباب» وقَّ
عبداهللا الراكان

في إطــار متكني الشــباب 
بقطــاع الصحــة واســتثمار 
طاقاتهــم وصقــل خبراتهم، 
أبرمت الهيئة العامة للشباب 
مذكرة تعاون مع شركة إدارة 
املرافق العمومية التابعة للهيئة 
العامة لالســتثمار الستكمال 
تنفيذ مشروع «مالعبنا» لدعم 
وتطوير قدرات الشــباب من 
خالل توفير املالعب املدرسية 
للشباب، وخلق بيئة مناسبة 

لهم لنمط حياة صحي.
وفي هذا السياق، أكد مدير 
عام هيئة الشــباب د.مشــعل 
الشــاهني الربيع في تصريح 
له بعد توقيع مذكرة التعاون 
حرص الهيئة على التعاون مع 
الشركات احلكومية في تنفيذ 
واستكمال املشاريع من خالل 
توقيع بروتوكوالت التعاون 
املشــترك فيما بينهما، مبينا 
ان التعــاون يأتي في ســياق 
توجيهــات مجلــس الــوزراء 
حلــول  إيجــاد  بضــرورة 
جذرية لتخفيف العبء املالي 
واللوجيستي وتخفيف العجز 
في املوازنة العامة للدولة من 
خالل االستغالل األمثل ملرافق 
الدولة وتشغيلها بالشراكة مع 

الشركات احلكومية.
الشـاهيــــــن:  وأضـــــاف 

للمالعــب وفق آليــات متفق 
عليها ضمن املذكرة، علما أن 
حجز املالعب سيكون من خالل 
تطبيق إلكتروني ميكن حتميله 
على األجهزة الذكية مقابل رسم 

رمزي ولوقت محدد.
ومــن جانبه، أكد الرئيس 
التنفيذي لشركة إدارة املرافق 
العثمان،  العموميــة صالــح 
اســتعداد الشــركة ملعاونــة 
الهيئة العامة للشباب لتوفير 
اخلدمات اخلاصة بإدارة املرافق 
التي تشرف عليها الهيئة مبا 
يحقــق اســتدامة تشــغيلها، 

وذلــك ملا للشــركة من خبرة 
متميزة في تطوير املمارسات 
التقليدية في إدارة املنشــآت 
واملرافق فــي القطاعني العام 
واخلاص مــن خــالل توفير 
اخلبرات والكفاءات واألنظمة 

واألساليب احلديثة.
علــى  العثمــان  وأثنــى 
مبــادرة الهيئــة فــي إشــراك 
الشركات احلكومية في حتقيق 
استراتيجيتها وخططها لدعم 
الشباب وتنمية قدراتهم، داعيا 
اجلهات األخرى إلى االحتذاء 

بها.

د.مشعل الشاهني الربيع وصالح العثمان عقب توقيع مذكرة التعاون

مشــاريع  أحــد  «مالعبنــا» 
السياســة الوطنية للشــباب 
املدرجة فــي اخلطة اإلمنائية 
للدولة مبا يحقق رؤية كويت 
جديدة ٢٠٣٥، والتي تخدم فئة 
املهتمني بالرياضة،  الشــباب 
الفتا الى أن املشروع سيمكن 
الشــباب الكويتــي من حجز 
مالعب مدارس وزارة التربية 
خالل الفترة املسائية ملمارسة 
رياضة كرة القدم عبر توفير 
ذوي االختصــاص واخلبــرة 
وتقــدمي الدعــم اللوجســتي 
واإلشرافي والصيانة الدورية 

انطالق دوري «اليد» اليوم
يعقوب العوضي

تنطلق اليوم بطولة الدوري العام لكرة اليد في نسختها 
الـ(٥٥)، حيث يقص الفحيحيل شريط الدوري املمتاز بلقاء 
العربي على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا بضاحية 
صباح السالم في الـ٥٫٣٠ يليه لقاء برقان مع الكويت على 
نفس الصالة في الـ٧٫٣٠، بينما يفتتح الساحل واليرموك 
منافســات دوري الدرجــة األولى في الـــ ٥٫٣٠ على صالة 
الشــهيد فهد األحمد مبقر االحتاد في الدعية تليها مباراة 

خيطان مع الشباب في الـ ٧٫٣٠.
وللمــرة األولى في تاريخ البطولة ستشــهد مشــاركة 
الالعب احملترف، إذ يلعب كل فريق مبحترفني اثنني فيما 

لم يتعاقد خيطان مع أي محترفني حتى اآلن.
وبالعودة إلى املبــاراة االفتتاحية، فقد أعد الفحيحيل 
العدة للمنافسات املرتقبة، إذ تعاقد مع محترفني هما اإليراني 
آفشني صادقي والتونسي إلياس الزمال كما خاض الفريق 
عدة مباريات جتريبية آخرها مع القرين التي تعادل فيها 
٢٧-٢٧، فــي املقابل يعول العربي على جيل جديد خاصة 
في ظل ســوق االنتقــاالت األخيرة التي شــهدت انتقاالت 

ألبرز العبيه مثل سلمان الشمالي وحارس املرمى عبداهللا 
الصفار فيما ضم احملترف سجاد أستكي اإليراني إلى جانب 

األوكراني يفهني وبقيادة املدرب الكرواتي نيناد.
وفــي املباراة الثانية، لم يدخر الكويت كعادته شــيئا 
إلعــداد فريقــه ألي منافســة، فأقام معســكرا خارجيا في 
رومانيا وتعاقد مع احملترفني العامليني الكوبي هيرنالديز 
آنخيل والقطري فرانكس كارول هداف كأس العالم باإلضافة 
إلى إرســال مدرب الفريق الوطني هيثم الرشــيدي لفترة 
معايشــة تدريبية خارجية مع أحد الفرق األوروبية، كما 
ميلك حامل ثنائية املوسم املاضي كوكبة من النجوم جتعل 
منه املرشــح األول حلصد لقب الــدوري أمثال عبدالعزيز 
الدوســري، عبــداهللا الغربللي مع عــودة محمد الغربللي 
وانضمام العب القادســية الســابق مهدي القالف لتدعيم 

اخلط اخللفي.
بدوره، فإن برقان ال يقل شأنا هو اآلخر، فالفريق أعد 
العدة مبعســكر خارجي في البوسنة ومن قبله تعاقد مع 
املدرب املخضرم ســعيد حجازي، كما ركز على االستقرار 
بوجود املدرب الوطني خالد ملحم وتعاقد أيضا مع محترفني 

هما البحريني علي ميرزا والصربي فوك الفوتش.

يشهد مشاركة احملترف األجنبي للمرة األولى

شراكة بني احلكومة و«الهيئة» لتدريب الرياضيني
استعرض فريق صناعة استراتيجية الهيئة العامة 
للرياضة أهم املشاكل والتحديات التي تواجه املؤسسات 
النقابية واجلهات واملؤسســات احلكومية في ممارســة 
األنشــطة الرياضية للوقوف على التصورات واحللول 

للعديد من املشاكل التي أثرت سلبا على عمل النقابة.
وأشار املشاركون من نقابة العاملني في الهيئة العامة 
للرياضة، إلى عدم وجود دعم رسمي من الدولة للنقابة 
وان الصرف على األنشطة يأتي من استقطاعات اجلمعية 
العموميــة واجتهــادات من مجلــس اإلدارة للبحث عن 

مصادر دخل أو استثمار.
وطالبوا بضــرورة إصالح الهيكل التنظيمي للهيئة 
الذي تســبب في وجود الكثير من املشاكل، وباإلضافة 
إلــى أن فصل هيئة الرياضة عن الشــباب ميثل جرمية 

بحــق املوظفني بعدما متت معاملة هيئة الرياضة كأنها 
هيئة حديثة ليس لها دور في محاسبة ومراقبة املوظفني 
أو إعطائهم حقوقهم الوظيفية، بجانب ان احملسوبيات 
واخلصومات بني املســؤولني أثرت بشــكل سلبي على 

عمل الهيئة.
ومت خالل احللقة النقاشــية وضع آلية الشراكة بني 
اجلهــات احلكومية والهيئة العامة للرياضة ومن خالل 
تنظيم ورش عمل مشتركة بني اجلهات احلكومية والهيئة 
لتدريب وتطوير الرياضيني وإيجاد بروتوكول تعاون 
بــني اجلهات احلكوميــة والهيئة لالســتفادة من جميع 
املرافق واملنشــآت الرياضية بالشــكل األمثل، مع إلزام 
الالعبني بتطبيق االشتراطات الصحية التي تهم الهيئة 

وتلك اجلهات.

برونزية للفيلكاوي في بطولة أوروبا للشراع
حقق العب املنتخب الكويتي 
للشراع علي الفيلكاوي ميدالية 
املركــز الثالث في فئــة الليزر 
راديال ضمن منافسات بطولة 
أوروبــا للشــراع التــي نظمها 
االحتــاد الدولــي للشــراع في 
العاصمــة املجرية بودابســت 
مبشاركة منتخبات متثل ١٢ دولة 
أوربية وآسيوية أبرزها أستراليا 
ومالطــا وأوكرانيــا وكرواتيا 
واملجر وسلوڤينيا وكازاخستان 
وصربيــا والهنــد والبحريــن 
وتايلنــد إلى جانــب الكويت. 
وأشاد أمني السر العام في النادي 
خالد الفــودري باإلجناز الذي 
حققه الفيلكاوي، مشيرا إلى انه 
بالرغم من مشاركة الفيلكاوي 
الفردية فإنه اســتطاع حتقيق 
مركز متقدم ومشرف في بطولة 
دولية يشــارك فيها نخبة من 

أبطال أوروبا.



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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االربعاء

واحد أبواللطف

الكويت حتتفل بالذكرى األولى 
ملبايعة صاحب السمو الشيخ 

نواف األحمد أميرًا للبالد.

صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد يقود 

كويت «العهد اجلديد».

   «نواف األول».. أبونا وسندنا     القوي األمني.
وحبيب الشعب.

٤:٢١الفجر
٥:٤٠الشروق

١١:٣٨الظهر
٣:٠٣العصر

٥:٣٧املغرب
٦:٥٤العشاء

أعلى مد: ٠٣:٢٣ ص ـ ٠٦:٥٥ م
أدنى جزر: ١١:١٣ ظ ـ ١٠:٥٧ م

العظمى: ٣٩           الصغرى:  ٢٣

أبعد من الكلمات
«مؤلم رؤيتهم يضربون الناس من فوق 

جيادهم، وسأعاقبهم!»
جــو بايــدن، الرئيــس 
األميركي، يعد بمعاقبة حرس 
الحدود بوالية تكساس، بعد 
قيامهم بطرد المهاجرين من 

هايتي باستخدام الجياد.

«تنمر وليام على هاري سبب الخالف»
أنــدرو مورتــون، كاتب 
متخصص في ســير حياة 
البريطانية،  المالكــة  العائلة 
يفســر قرار هاري وميغان 

بمغادرة العائلة المالكة.

«أغرقت رأسه في الماء ألنني أردت 
طرد الشيطان من جسده»

المراهــق األميركي جاك 
كاالهان، ١٩ سنة، أغرق والده، 
سكوت كاالهان، ٥٧ سنة، في 
غدير قرب المنزل، بزعم طرد 

الشيطان من جسده.

«حلق اللحيــة بالطريقة األميركية 
مكروه»

شبكة فوكس نيوز، تؤكد 
نشــر «طالبــان» تحذيرات 
لحالقي اللحى بمنطقة هلمند 

بالتهديد بالعقاب.

البقاء هللا

إقبال عبدالعزيز أحمد الهارون: زوجة حمد جاسم محمد السعيد: 
٦٩ عاما ـ ت: ٩٧٩٦٧٩٦٧ ـ ٦٦٦٥١٤٨٨ ـ شيعت.

أحمد غازي سطم العيادة الشمري: ٢٢ عاماـ  ت: ٦٦١٨٧٧٧٩ـ  شيع.
عدنان أحمد راشد حمادة: ٦١ عاما ـ ت: ٩٩٨٢٨١٤٨ ـ ٩٩٦٤٣١٨١ 

ـ ٩٧٢٠٦٠٠١ ـ شيع.
علي يوسف الرشود: ٨٨ عاما ـ ت: ٦٦٠٨٦٢٨٩ ـ ٩٩٠٤٥٢٥٢ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.

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

احلربي: كائنات مجهرية بثماني أرجل تعيش 
ببصيالت شعرك وحول جفونك ورموشك

خروج بل حتتفظ بفضالتها 
في داخــل جســمها إال أنها 
تنفجــر ومتــوت، وتنشــر 
كل النفايــات علــى جلدك. 
الفتة إلــى أن اإلصابة بعثة 
الدميودكس تزداد غالبا مع 
التقدم في السن واإلصابات 
تكــون في العــادة أقل لدى 
األطفــال، وتتراوح نســبة 
اإلصابة ما بني ٢٣٪ إلى ١٠٠٪ 
لدى اإلنسان، وتكون أعلى 
بــني األفراد الذيــن تتراوح 
أعمارهم ما بني ٢٠ و٣٠ سنة. 
وميكــن أن يعــزى ذلك إلى 
الدهن والشمع  إفراز  زيادة 
لديهم. ونسبة اإلصابة لدى 

الذكور هي ٢٣٪ وهي األعلى 
مقارنة باإلناث ١٣٪. 

واستدركت بالقول: على 
الرغــم من أننا نعتبر العثة 
زائرا غير مرغــوب فيه، إال 
أنها ال تسبب عادة أي مشاكل 
بل إنها تســاعد على تنقية 
البشــرة من اخلاليا امليتة. 
ولكــن ميكــن أن تصبــح 
إشكالية عندما تنمو أكثر من 
املطلوب، فعثة املسام غالبا 
ما تتسبب بزيادة منو خاليا 
اجللد فتصبح البشرة خشنة 
إلى جانــب بعض األعراض 
مثــل اإلكزميــا، واحلكــة، 

واإلحمرار، واحلرقان.
لدراســة  وفقــا  وزادت 
نشرت في عام ١٩٩٢ في مجلة 
األمراض اجللدية السريرية 
والتجريبية، ميكن أن تتسبب 
هذه العثه إذا كانت متجمعة 
بأعداد كبيرة، مبرض يسمى 
داء الديديكوســيس فضــال 
عن تفاقم األمراض اجللدية 
مثــل األكزميــا أو الوردية. 
وقال كاناد شــينكاي، وهو 
طبيــب أمــراض جلدية في 
جامعــة كاليفورنيا، ســان 
فرانسيسكو: يعيش معظم 
الناس بسالم مع عثة الوجه 
الشــيخوخة، فوجه  حتــى 
يكــون مبنزلــة  اإلنســان 
منزل األســرة لهــذه النوع 
مــن العــث. فــي العمــوم، 
هذه العثــة ال تعتبر تهديدا 
لإلنسان، وممكن السيطرة 
على وجودها وتكاثرها عن 
طريق تنظيف الوجه يوميا، 
أما إذا كنت اإلصابة شديدة 
فتستخدم الزيوت العطرية 
والتنظيــف  والتقشــير 
بالكحول للحد منها وقتلها.

خبيرة علم احلشرات أكدت أن فترة حياتها تتراوح ما بني شهر وشهرين

د.جنان احلربي

عثة الوجه.. ال خطر كبيراً منها

أوضحــت خبيــرة علــم 
احلشرات واألستاذ املساعد 
فــي «التطبيقــي» د.جنــان 
احلربــي أن عثــة الوجه أو 
«دميودكس فوليكيولورم» 
من الطفيليات اخلارجية وهي 
كائن حي مجهري لديها ثماني 
أرجل، وشفافة يبلغ حجمها 
حوالي ٠٫٣ ملم، تعيش في 
بصيالت شعر الوجه وحول 
لــدى  اجلفــون والرمــوش 

الرجال والنساء.
وقالــت: تتغــذى هــذه 
العثــة على الدهــون وبقايا 
جلــد الوجــه، وتنجذب في 
العادة إلى املســام الدهنية، 
وخاصــة املوجــودة حــول 
اخلديــن واألنــف واجلبني. 
وتختبئ هذه احلشــرة في 
املســام نهــارا وفــي الليل، 
وعندما تكون نائما، تزحف 
على سطح اجللد للتزاوج. 
ثــم حتفر األنثــى أنفاقا في 
اجللد وتضع بيضها من ١ إلى 
٥ ملليمترات حتت السطح.

وبينت د.جنان احلربي أن 
فترة حياتها قصيرة متتد في 
الغالب من شهر إلى شهرين 
وال متتلك هذه احلشرة فتحة 

باريس - (أ.ف.پ): انطلق أسبوع املوضة في باريس االثنني 
مبشاركة أكثرية دور األزياء الكبرى التي تعيد عروضها احلية 
على اخلشــبة، كما كانت احلال في أســبوع ميالنو للموضة 
االسبوع املاضي، وذلك بعد انتقالها ألشهر إلى النمط الرقمي 
بسبب جائحة كوڤيد-١٩ التي التزال تفرض حضورها على 
احلدث من خالل إلزامية وضع الكمامات وإبراز تصريح صحي.

(أ.ف.پ) عارضة مشاركة في أسبوع باريس للموضة أمس  

باريس تلحق مبيالنو 
في عروض املوضة احلضورية

«تيك توك» يجتاز 
عتبة املليار 

مستخدم نشط

نيويورك - (أ.ف.پ): 
أكدت شــبكة «تيك توك» 
االثنني أن عدد مستخدميها 
النشــطني (اتصــال واحد 
شهريا على األقل باخلدمة) 
بات يتخطى املليار، بعد ٤ 
سنوات فقط على إطالق هذا 
التابع ملجموعة  التطبيق 

«بايت دانس» الصينية.
«تيــك  واســتقطبت 
توك» أكثر من ٣٠٠ مليون 
مستخدم جديد منذ يوليو 
٢٠٢٠، تاريــخ آخر إعالن 
الشــبكة عــن عــدد  مــن 

مستخدميها.
الشــبكة  وقد عــززت 
احملببــة خصوصــا لدى 
املراهقني بفضل مقاطعها 
أو  الطريفــة  القصيــرة 
الراقصــة، موقعهــا خالل 
جائحة كوڤيــد-١٩ بفعل 
فتــرات اإلغــالق املتكررة 
حول العالم مبا يشمل إقفال 
املــدارس واعتماد املاليني 

على العمل من بعد.
طــول  كان  وبعدمــا 
املقاطــع املصــورة علــى 
«تيــك تــوك» محصــورا 
بـــ ١٥ ثانيــة كحد أقصى، 
رفعت الشــبكة هذه املدة 
القصوى إلى ٦٠ ثانية، ثم 
إلى ٣ دقائق مطلع يوليو 
الستقطاب جمهور أوسع 
وتعزيز موقعها في منافسة 

«يوتيوب».
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