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غير مخصص للبيع

«Ooredoo»عبدالعزيز البابطني ومحمد العثمان في صورة جماعية مع مسؤولي «الوطني» و

 ..«iPhoneطرحت «١٣ «Ooredoo»
14في أكبر حفل سنوي بالكويت استمر ملدة ٣ أيام 

ملشاهدة الڤيديو

«املرافق العمومية» تطلب تسّلم 
األراضي الفضاء في «العاصمة» 

لتشغيلها مواقف سيارات سطحية
أحمد مغربي

في خطوة رائدة لتنظيم األراضي الفضاء في مدينة الكويت، 
تقدمت شركة إدارة املرافق العمومية بطلب إلى البلدية لتنظيم 
األراضي الفضاء وتشغيلها وإدارتها كمواقف سيارات سطحية 
منظمــة ذات ملســة جمالية هدفها اســتقطاب األعــداد املتزايدة 
من الســيارات في العاصمة. ووفقا ملصادر مسؤولة حتدثت لـ 
«األنبــاء»، فإن «املرافق العمومية» وجهــت كتابا إلى مدير عام 
بلدية الكويت تعلن من خالله اســتعدادها لتسلم األراضي، كما 
أنها مستعدة إلخالئها متى ما طلب منها ذلك، مشيرة إلى انه مت 
طلــب حتديد األراضي الفضــاء التي تقع في نطاق هذه املبادرة 
وحتديد موعد اجتماع تنسيقي بني الطرفني ملناقشة املوضوع. 
وتعــد تلــك املبادرة جيــدة في ظل النقــص الكبير مبواقف 
السيارات في املدينة، والتي باتت مصدر قلق بالغ وأمرا مؤرقا 
بالنســبة ألجهزة التخطيط العمرانــي. ولفتت املصادر إلى انه 
نظــرا لزيادة التوســع في العقارات التجاريــة، فإن الفجوة في 
مواقف السيارات تتسع وتخلق معضلة واسعة يصعب حلها.

د.مرضي العياش

أمني عام جامعة الكويت د.مرضي العياش 
لـ «األنباء»: دخول اجلامعة للمحصنني بجرعة 
أو جرعتني أو مبسحة نتيجتها سلبية أسبوعيًا

ه في اجلامعة  توجُّ
إلنشاء مراكز إلجراء 

 PCR فحص الـ
في مبانيها بالتنسيق 

مع «الصحة»

«شبيطي» 
و«سبيطم».. أسماك 
مهّجنة في أحواض 

معهد األبحاث

 محليات

ديوان اخلدمة يرفع احلظر 
عن ٢١٤ وظيفة شاغرة 

للوافدين في «الصحة»
عبدالكرمي العبداهللا

رفــع ديوان اخلدمة املدنية احلظر عن ٢١٤ وظيفة 
شاغرة لغير الكويتيني في وزارة الصحة. وذكر الديوان 
في خطابه املوجه إلى «الصحة»، وحصلت «األنباء» 
على نســخة منــه، أن الوظائف التــي مت رفع احلظر 
عنهــا توزعت على ٥٧ وظيفة لألطبــاء، و١٣١ للهيئة 
التمريضيــة، و٢٣ للفنيني، باإلضافــة إلى ٣ وظائف 

للصيادلة. 
ودعا الديوان وزارة الصحة إلى عدم شغل هذه الوظائف 
السابقة إال بعد استيفاء الفترة القانونية التي صرفت 
عنها رواتب لشاغليها املنتهية خدماتهم مقابل رصيد 
إجازاتهم الدورية، فضال عن أال تكون هذه الدرجات ملغاة 
من قبل وزارة املالية مبيزانية وزارة الصحة للسنة املالية
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣. وتضمــن كتاب الديــوان أن الوظائف 
الشاغرة املطلوب رفع احلظر عنها شغرت خالل السنة 

املالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
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مرمي بندق 

أعلنــت فعاليات اقتصاديــة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، انه ينتظر من اللجنة الوزارية 
العليا لطوارئ كورونا اعتماد مزيد من التسهيالت 
واالنفتــاح الــذي أصبــح مســتحقا علــى عدة 

أصعدة. 
وقالت املصادر: ننتظــر أن تبت اللجنة في 
فتح النظام اآللي لتجديد إقامات من بلغ ٦٠ عاما 
لغير الكويتيني من حملة الشــهادات الدراسية 
غير اجلامعية، وأن تخفف اللجنة من اإلجراءات 
املركزية على صعيد تصاريح العمل الستقدام 
عمــال املصانع، حيث ارتفعــت األجور لوجود 

نقص. 
وأضافــت: نأمــل إقــرار املزيد مــن االنفتاح 

على احلياة الطبيعية في ظل حتســن الوضع 
الوبائــي وانخفاض نتائج املســحات اليومية، 
وأن يتم اعفاء احملصنــني القادمني من اخلارج 
مــن مســحة الـ «pcr» ســواء املطلوبــة قبل أو 
بعــد الوصــول والتخفيف من إجــراءات حظر 
غيــر املطعمــني علــى مســتوى الســماح لهــم 
بدخــول املطاعم واملجمعات الكبرى أو الســفر 
للخارج مع اشــتراط تقدمي فحص «pcr» أسوة 
باملدارس. وردا على ســؤال حول رفع الســعة 
التشــغيلية ملطــار الكويــت، أجابــت مصــادر 
أخــرى بأن الطلب على الســفر انخفض منذ ٣ 
اجلــاري، وفــي كل األحوال نحــن جاهزون إذا 
ارتأى مجلس الوزراء رفع أعداد القادمني إلى ١٠ 
آالف راكب يوميا، الفتة إلى أن أعداد املغادرين 

ال سقف لها.

«املالية»: عدالة الرواتب أولوية

رداً على مطالبات بعض املوظفني: البديل اإلستراتيجي املالذ الوحيد 
إلعطاء كل ذي حق حقه.. وحظر تعيني املستقيلني في الوظائف القيادية

مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إن إقــرار أي زيــادات باملزايــا 
املادية أو العينيــة للموظفني 
في أي جهة حكومية ال يحقق 
املساواة، وتاليا تتجدد املطالبات 
بالبدالت واملزايا وتظل تتسع 
املطالبــات مــن دون حتقيــق 
العدالــة. وردا علــى مطالبات 
بعــض املوظفــني فــي بعض 
اجلهــات احلكوميــة بزيادات 
وبــدالت وكوادر جديدة، قالت 
املصادر: إن إقرار أي مزايا مادية 

أو عينيــة ألي جهة لن يحقق 
العدالــة التي تأمــل احلكومة 
حتقيقها لرواتب املوظفني في 
جميع اجلهــات احلكومية من 
خــالل البديــل االســتراتيجي 

للرواتب. 
وشــددت علــى أن اخلطوة 
املطلوبة ليست إقرار مطالبات 
جهة او جهتني، لكن نأمل حتقيق 
القطاع  العدالــة فــي رواتــب 
احلكومي من خالل إقرار البديل 
االستراتيجي للرواتب باعتباره 
املــالذ الوحيد إلعطــاء كل ذي 
حق حقه. هذا، وعلمت «األنباء» 
أن إجراءات ترشيد املصروفات 

احلكومية تتضمن حظر تعيني 
املوظفني املستقيلني مبجموعة 
الوظائــف القيادية ومجموعة 
الوظائــف العامة مــن الدرجة 
(أ) حتى الدرجة الرابعة أو ما 
يعادلها. وتنص اإلجراءات التي 
عممتها وزارة املالية على «حظر 
تعيني املستقيلني في كل اجلهات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العامة واحمللية والشركات التي 
يكون للدولة أو أحد األشخاص 
املعنوية نصيب في رأسمالها 
ال يقل عن ٥١٪ منه». ويشــمل 
حظر التعيــني أيضا املوظفني 

املفصولني من اخلدمة.

عادل الشنان 

أعلنت ممثل املهندس للعقد ١٣٣١ مبشاريع 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية م.منى رجب، 
عن انتهاء أعمال مشروع إنشاء وإجناز وصيانة 
الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية 
والرئيســية وحتديد ٣٢٦٠ قسيمة باإلضافة 
إلى محطات محوالت الكهرباء الفرعية بعدد

٨٩ محطــة وخــزان مياه للري في مشــروع 
جنوب عبداهللا املبارك السكني، الفتة إلى أنه 

من املتوقع أن يخدم املشــروع ٢٨٣٦٢ نسمة 
بتكلفــة ٢٨ مليونا و٩٩٠ ألف دينار.  وأكدت 
م. منى رجب، في لقــاء خاص مع «األنباء»، 
اعتماد التســليم االبتدائي ألعمال املشــروع 
بنسبة  ١٠٠٪، موضحة أن دور اإلدارة العليا 
باملؤسســة ومتابعتهــا ألعمــال تنفيذ العقد 
وتوجيهاتها للجهاز الفني اإلشرافي من العوامل 
التي ساعدت في إجناز املشروع وفق البرنامج 
الزمنــي رغم ظروف جائحــة «كورونا» وما 

ترتب عليها من آثار.

أكدت لـ «األنباء» أن تكلفة املشروع تبلغ  ما يقارب ٢٩ مليون دينار

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى عودته أمس وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 

صاحب السمو يعود إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة
ملشاهدة الڤيديو

احلرمان الشريفان 
جاهزان الستقبال 

الزوار بكامل 
طاقتهما االستيعابية

الريــاض - واس: تتأهب 
الرئاســة العامة لشــؤون 
املســجد احلرام واملســجد 
النبوي الستقبال املعتمرين 
واملصلني والزائرين بكامل 
الطاقة االستيعابية اعتبارا 

من اليوم األحد.
العام  الرئيــس  وأعلن 
لشؤون املسجدين احلرام 
والنبــوي د.عبدالرحمــن 
السديس جاهزية الرئاسة 
العامة الســتقبال ضيوف 
الرحمن ضمــن اإلجراءات 
االحترازية، مؤكدا جاهزية 
احلرمني الشريفني الستخدام 
كامل الطاقة االستيعابية. 
 التفاصيل ص ١٦

 التفاصيل ص ٥

منى رجب: ١٠٠ ٪ نسبة إجناز «جنوب عبداهللا املبارك»  
ويخدم ٢٨٣٦٢ نسمة.. و٣٢٦٠ قسيمة جاهزة للبناء  

«طوارئ كورونا».. االنفتاح مستحق
 «PCR» فعاليات اقتصادية لـ «األنباء»: نأمل التخفيف من «احترازات احملّصنني» ومركزية تصاريح العمل والسماح لغير املطّعمني بدخول املجمعات والسفر مع فحص الـ

أمير .. العفو 
«العفو للجميع» .. العنوان العريض للحدث املرتقب في البالد 

الدافع باجتاه تعزيز الوحدة الوطنية متهيداً لـ «كويت جديدة»

الوسمي لـ «األنباء»: جناح املشاريع الوطنية جناح للكويت وكل عمل سياسي «مشترك» مع التيارات الرئيسية تأسيس ملرحلة جديدة
احملرر البرملاني

بوصول صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
أرض  إلــى  اهللا،  حفظــه 
الوطن، تزداد جرعة التفاؤل 
لتصل مراحل الكمال بصدور 
«العفو الكــرمي» من «أمير 
العفو»، خصوصا بعد انتهاء 
جلسات احلوار الوطني التي 
أعدت ورفعت تقريرها عن 

القضية.

مبــوازاة ذلك، أفصحت 
مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
عن أن «العفــو للجميع»، 
واملتوقع صدور مرسومه 
غدا االثنني، سيكون العنوان 
العريض للحدث املرتقب في 
البالد الدافع باجتاه تعزيز 
الوحدة الوطنية والتالحم 
والتــآزر متهيــدا ملرحلــة 
«كويــت جديــدة» قائمــة 
التســامح والتآخي  علــى 
لطي ســنوات من الصراع 

السياســي وبدايــة لعهد 
قوامه اإلجناز والتنمية.

فــي هذا الســياق، قال 
النائب د.عبيد الوسمي انه 
ال عمل سياسيا حقيقيا من 
دون وجود تيارات فاعلة. 
وأضــاف ـ فــي تصريــح 
خاص لـــ «األنبــاء» ـ ان 
كل عمل سياسي سيكون 
التيــارات  مشــتركا مــع 
الدولة-  الرئيســية فــي 
رأيا وموقفا واشــتراكا- 

«وأقصد التيارات الفاعلة 
الكبرى وغيرها من الكتل 
السياسية» نظرا لدورها 
الكبيــر فــي هــذه الفترة 
االســتثنائية ومواقفهــا 
الوطنيــة التــي يجب ان 
تســجل في تاريخ العمل 

السياسي.
وشدد د.الوسمي على 
حقيقــة أن الرغبــة هــي 
التأســيس ملرحلة جديدة 
العمــل السياســي،  مــن 

فاملشــاريع الوطنيــة هي 
نشاطات وطنية واجلميع 
شريك ومشترك بهذا األمر، 
سواء مؤسسات أو أفراد.

الوســمي: ان  وزاد د. 
جناح هذه املشــاريع هو 
جناح للكويت وفشلها هو 
فشــل للدولة، ومن يقبل 
بفشل الدولة ويعمل على 
ذلك فهذا السلوك ال ميكن 
ان يكــون ســلوكا وطنيا 

مقبوال. د.عبيد الوسمي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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02
االحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ محليات

م بوخمسني والبغلي والريس رواد اخلليج ٢٠٢١ ُتكرِّ
مت  املنامة - (كونا): كرَّ
اللجنــة املنظمــة الحتفالية 
تكــرمي رواد اخلليــج ٢٠٢١ 
حتت شــعار «اللي ماله أول 
ماله تالي» مبملكة البحرين 
نخبــة مــن الشــخصيات 
الكويتية واخلليجية نظير ما 
قدموه من خدمات في األعمال 
اإلنسانية واألدب والرياضة 
والصحافة والشعر والقيادة 

والسياسة.
اللجنــة  مــت  كرَّ كمــا 
املنظمــة فــي احلفــل الذي 
أقيم مســاء امس األول عددا 
الشــخصيات اإلعالمية  من 
واالقتصاديــة والرياضيــة 
الكويتية، منهم اإلعالمي علي 
الريس ورجل األعمال جواد 
بوخمســني ورجــل األعمال 

إبراهيم البغلي.
من جانبه، أعرب اإلعالمي 
علي الريــس في تصريح لـ 
«كونا» عن شكره وتقديره 
ململكة البحرين على تكرمي 
عدد كبير من الشــخصيات 
اخلليجيــة البــارزة الذيــن 
خدموا أوطانهم وشــعوبهم 

في مختلف املجاالت.
الريــس ان هــذا  وقــال 
التكرمي الذي حصل عليه جاء 
نتيجة للجهود املبذولة في 
مجال التلفزيــون واإلذاعة، 
مؤكدا انه «تكــرمي للكويت 

وشعبها املعطاء».
يذكر ان الهيئة العاملية 
لتبــادل املعرفــة اجلهــة 

لتكــون بوتقــة لألفــكار 
اإلبداعية في مجال التعليم 
فــي القــرن الـــ ٢١ وتضم 
مجموعــة مــن اجلامعات 

البحث  واملعاهد ومراكــز 
واملؤسسات املهنية املعنية 
العلمي  بالتعليم والبحث 

في عدد من الدول.

نظير ما قدموه من خدمات في مختلف املجاالت حتت شعار «اللي ماله أول ماله تالي»

تكرمي علي الريس

جواد بوخمسني يتسلم درع التكرمي

املنظمة حلفل التكرمي هي 
مؤسســة تعليميــة غيــر 
ربحية أسست عام ٢٠٠٠ في 
الواليات املتحدة األميركية 

الشمري لـ «األنباء»: تطعيم ٨٠٣٢٩ شخصًا 
مبركز النسيم الصحي خالل ٨ أشهر

مستشفى الفروانية يجري ٢٥ جراحة معقدة 
الستئصال أورام وحلميات باملناظير بنجاح

أذربيجان: السماح بدخول الكويتيني احملّصنني

عبدالكرمي العبداهللا

كشــف رئيــس قســم 
الصحــة العامــة مبنطقــة 
اجلهــراء الصحية د.فراس 
الشمري عن تطعيم ٨٠٣٢٩ 
النســيم  شــخصا مبركــز 
الصحي للتطعيم من شهر 
فبرايــر حتى ســبتمبر من 

العام احلالي.
وذكــر د.الشــمري فــي 
تصريــح لـــ «األنبــاء» أن 

حنان عبداملعبود

النســاء  قســم  أعلــن 
والــوالدة فــي مستشــفى 
الفروانيــة عن اجــراء عدد 
مــن العمليــات اجلراحيــة 
املعقــدة الســتئصال أورام 
الرحــم  ليفيــة وحلميــات 
باملناظير بلغ ٢٥ عملية خالل 
ورشة عمل خاصة مبناظير 
الرحــم املعقدة مبشــاركة 
وحضور األســتاذ املساعد 
باجلامعة اللبنانية األمريكية 
اختصاصي جراحة املناظير 
ومناظيــر الرحــم املعقــدة 
الذي أكد  د.زكي ســليمان، 
ان عمليات املناظير نوع من 
العمليات التي ال حتتاج إلى 
عمل شق جراحي كبير ومن 
ثم التماثل للشفاء سريعا.

وقــال د.ســليمان فــي 
تصريــح له: عندمــا نقوم 
بعمل شق جراحي كبير فإن 
فترة متاثل املريضة للشفاء 
تكون أطــول بكثيــر، وقد 

الكويــت - كونا: أعلن ســفيرنا لدى 
جمهوريــة اذربيجان ســعود الرومي أن 
السلطات في باكو اتخذت قرارا بالسماح 
بدخول الكويتيني شرط تأكيد عدم اإلصابة 
بڤيروس (كورونا املستجد - كوفيد- ١٩) 

واحلصول على التطعيم.
وقال السفير الرومي في بيان لسفارتنا 
في باكو إنه من خالل تنسيق سفارة الكويت 

مع اجلهات الرسمية املختصة في اذربيجان، 
اصدر مجلس الــوزراء االذربيجاني يوم 
اجلمعة قرارا يســمح بدخــول املواطنني 
الكويتيني شرط احلصول على شهادة (بي 
ســي آر) تكون نتيجتها سلبية وصاحلة 
ملدة ٧٢ ســاعة قبل السفر وشهادة تثبت 
حتصني املسافر بجرعتني من لقاح مضاد 
للڤيروس او شــهادة املناعــة التي تؤكد 

إصابة الشخص بالڤيروس وتعافيه منه.
وأشار الى أنه فيما يخص من هم دون 
سن ١٨ عاما فإن عليهم تقدمي شهادة (بي 

سي آر) تكون نتيجتها سلبية فقط.
وأفاد بأنه على ضوء هذا القرار ستقوم 
اجلهــات املعنية بفتــح أجــواء الطيران 
وتسيير الرحالت بني البلدين في القريب 

العاجل.

النســيم الصحــي  مركــز 
للتطعيــم يســتقبل ١٠٠٠ 
مراجــع يوميا مبــا يعادل 
٥٠٠٠ شخص في األسبوع، 
مشــيرا الى أن املركز يعمل 
من الساعة ٣ مساء حتى ٩ 
مساء، ويستقبل املواطنني 
املسجلني مبنصة التطعيم 

حسب املوعد.
الى  ولفــت د.الشــمري 
وجــود إقبــال كبيــر على 
محافظــة  فــي  التطعيــم 

بإجراء عملية جراحية.
كمــا أشــار إلــى أن هذه 
العمليــات  النوعيــة مــن 
اجلراحيــة ليســت ســهلة 
وحتتاج إلى مهارات دقيقة، 
وأدوات جراحية متخصصة 
وغــرف عمليــات خاصــة، 
وبالتأكيــد هــذا النوع من 
العمليات سهل القيام به في 
مستشفيات مثل الفروانية، 
لتواجــد ما نحتاج إليه من 
أماكــن ومعــدات لعمل هذا 

النوع من العمليات.
ولفت إلى أن هذه الورشة 
اخلامســة له في مستشفى 
يقــوم  الفروانيــة، وأنــه 
الطبي  الفريــق  مبشــاركة 
املختص بعمل ما بني ١٥ و٢٠ 
عملية جراحيــة كبيرة في 
كل ورشة، ودائما ما تكون 
النتائــج مرضيــة للجميع 
أطباء ومرضى، مشيرا إلى 
تأقلــم الفريــق الطبــي في 
مستشــفى الفروانيــة مــع 
العمليات اجلراحية باملناظير 

اجلهراء، مجددا تأكيده على 
أنه لم يتم حتويل أي حالة 
ممن تلقوا التطعيم في مركز 
النسيم الصحي للتطعيم الى 
املستشفى اثر مضاعفات غير 
متوقعة وهللا احلمد، مشيدا 
فــي الوقت ذاته بدعم مدير 
منطقــة اجلهــراء الصحية 
العجمي  د.محمد عويضــة 
على تذليله جميع العقبات 
للتســهيل علــى املراجعني 

تلقي اللقاحات.

مرة بعد مرة، ومن ثم تطور 
العــام باملستشــفى،  األداء 
بحيث أصبحنا قادرين على 
عمل عمليات أصعب وعالج 
حاالت أعقد، وكذلك أصبحت 
لدينا القدرة على استيعاب 

عدد أكبر من املرضى.
وأشار إلى أن الهدف من 
الورشــة ليــس فقط عمل 
عمليــات جراحيــة دقيقة 
ومعقدة وإمنا أيضا تدريب 
الطبــي ليكونوا  الفريــق 
قادريــن على القيــام بهذا 
العمليات،  النوع من هذه 
حيــث نبدأ باألساســيات 
فالعمليــات الســهلة ثــم 
فــي كل مــرة نأتــي فيها 
ومع كل عملية نحاول أن 
نبني الفريــق وأن ندربه 
للقيــام بعمليات جراحية 
أصعب، فالهدف مما نقوم 
بعمله بناء فريق عمل في 
الكويــت قــادر علــى أخذ 
الزمــام والقيــام مبا أقوم 

به في املستقبل.

أكد وجود إقبال كبير على التطعيم في محافظة اجلهراء

د.فراس الشمري

د.زكي سليمان

حتتاج إلى أسبوع أو اثنني 
لتعود إلى حياتها الطبيعية. 
وأضاف أن امليزة الرئيسية 
لعمليات املناظير اجلراحية 
أنها تعتمد على عمل فتحات 
صغيرة يستطيع من خاللها 
بالقيــام مبختلف  الطبيب 
أنــواع العمليــات الكبــرى 
والصعبة، وفي اليوم التالي 
تخــرج املريضة إلى املنزل 
مشيا على قدميها، وفي خالل 
أيام ستنسى أنها قد قامت 

مبارك العبداهللا بحث مع السفير األملاني  
العالقات االقتصادية واالستثمارية

الشــيخ مبارك  استقبل 
العبداهللا في القصر األبيض 
ســفير  موبــس  ســتيفن 
أملانيا االحتادية  جمهورية 

لدى الكويت .
اللقــاء  خــالل  ومتــت 
الكثيــر  الــودي مناقشــة 
من القضايا املشــتركة بني 
البلدين، خاصــة اجلوانب 
االقتصاديــة منهــا. كما مت 
بحث فرص تطوير الشراكة 
االقتصادية واالســتثمارية 
األملانية - الكويتية في كافة 
القطاعــات ومنهــا مجاالت 
الطاقة واإلنشــاء والصحة 
والتعليم والتدريب الفني.

الشــيخ مبــارك  وقــال 
العبداهللا إن الفرصة مواتية 
لتحقيق تلك الطموحات التي 
تعزز الشراكة، وتوسع من 
الكويتي في هذه  احلضور 

الثقــة العامليــة باالقتصاد 
الكويتي.

وأضــاف الشيخ مبارك 
املكانــــــــة  أن  العبــــدهللا 
االقتصاديــــة للكويـــــت 

وسياسة حكومتها القائمة 
على التوازن جتعل التأسيس 
وتطوير العالقات االقتصادية 
واالســتثمارية مميــزة بني 

الدولتني الصديقتني.
من ناحيته، أكد ستيفن 
موبس، حــرص بالده على 
تطوير عالقاتها مع الكويت 
الســيما االقتصاديــة منها، 
مضيفا «ان االستقرار واملوقع 
اجلغرافي للكويت وسياستها 
علــى  يحفــز  املتوازنــة 
تشجيع الشــركات األملانية 
على مزيــد من االســتثمار 
فــي الكويــت ألننــا نعتبر 
الكويــت أساســا مهمــا في 
منو املنطقة، كما ان الكويت 
كانت سباقة باالستثمار في 
الســوق األملانية املستقرة 
واملستدامة»، ومت في ختام 
اللقاء تبادل الهدايا التذكارية.

الشيخ مبارك العبداهللا خالل استقباله السفير االملاني ستيفن موبس

احملافل املهمة التي يتم من 
خاللها تأكيد متانة االقتصاد 
الكويتي وتنوعه وامتداده 
فــي كل االجتاهــات خاصة 
مع الدول الكبرى، مما يؤكد 

العبداهللا: بصمات لـ «العالقات العامة» بتنمية املجتمع
جمعيــة  اســتقبلت 
العالقات العامة رئيســها 
الشــيخ خالــد  الفخــري 
العبداهللا بحضور أعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية وعدد 
من الشــخصيات املنتمية 
للجمعية، حيث اطلع على 
اســتراتيجية اجلمعيــة 

ومشاريعها املستقبلية.
وبهــذه املناســبة، أكد 
الرئيس الفخري جلمعية 
العالقــات العامة الشــيخ 
خالد العبداهللا أن اجلمعية 
تسير بخطوات مدروسة 
خلدمة املجتمع وتنميته، 
وتعتبر من جمعيات النفع 
العام املؤثرة التي لها بصمة 
واضحة في تنمية املجتمع 
وتطوير العاملني في مجال 
العالقــات العامــة، مثمنا 

جهود مجلس اإلدارة.
أهميــة  إلــى  وأشــار 
الفعاليــات التــي تنظمها 
اجلمعيــة، ومنهــا جائزة 
التنمية املستدامة مبشاركة 
احلكومــي  القطاعــني 
واخلاص ومنظمات املجتمع 
املدني حتت رعاية ســمو 
رئيــس مجلس الــوزراء، 

العامة وحرصه  العالقات 
الدائم على متابعة وحضور 
الفعاليات واملؤمترات التي 
تنظمها، الفتا الى أن مهنة 
العالقات العامة في الكويت 
شهدت تطورا كبيرا خالل 
الفتــرة املاضيــة، وهناك 
اهتمام من احلكومة بهذه 
املهنة التي ثبتت أهميتها 

في ادارة األزمات.
النصراهللا أن  وأضاف 

اجلمعية بصدد تنظيم عدد 
من الفعاليات املهمة، ومنها 
مهرجــان تكرمي الصفوف 
األمامية في أزمة كورونا، 
ومؤمتر وجائزة تكنولوجيا 
التعليم، هذا باإلضافة إلى 
أن لديهــا خططا تدريبية 
واستضافة محاضرين من 
اخلارج وذلك لصقل خبرات 
ومهارات العاملني في مجال 

العالقات العامة.

الرئيس الفخري اطلع على إستراتيجية اجلمعية ومشاريعها املستقبلية

الشيخ خالد العبداهللا متوسطاً جمال النصراهللا وأعضاء جمعية العالقات العامة

مؤكدا جناح اجلمعية في 
تنظيــم جائــزة الكويــت 
للعالقــات العامة التي لها 
أثر كبير في تطوير ادارات 
العامــة وخدمة  العالقات 
العمــالء فــي مؤسســات 

الدولة والقطاع اخلاص.
من جهته، عبر رئيس 
اجلمعية جمال النصر اهللا 
عن سعادته باهتمام الشيخ 
العبــداهللا بجمعية  خالد 
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إشهار «اخلير اإلنسانية» من مجلس إدارة مكون من ٩ أعضاء
أصدر وزير الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة ووزيــر 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية د.مشعان العتيبي 
قرارا وزاريا رقم ٨٥/أ لســنة 
٢٠٢١ بإشــهار جمعيــة اخلير 

اإلنسانية جاء فيه:
مادة ١: تشهر جمعية اخلير 
اإلنسانية ملدة غير محدودة، 
نظامهــا  ملخــص  وينشــر 
األساسي في اجلريدة الرسمية.
مــادة ٢: يعمل بأحكام هذا 
القــرار من تاريخ نشــره في 
اجلريدة الرسمية، وعلى جهات 
االختصاص العلم وتنفيذ ما 

ورد به.
وجاء فــي ملخص النظام 
األساســي جلمعيــة اخليــر 
اإلنسانية، ان وزارة الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
قامت بتسجيل جمعية اخلير 
اإلنســانية ومقرهــا الكويت 
ملدة غير محدودة وذلك لنشر 
الوعي الديني والثقافي والفكر 
الوســطي واملعتدل في داخل 
الكويــت وحتقيــق  وخــارج 
التكافــل االجتماعي بني أفراد 
املجتمــع وتقــدمي املعونــات 
للفقراء واملساكني واحملتاجني 
وتوزيع الزكوات والصدقات 
والهبــات والتبرعــات علــى 
الكويــت  مســتحقيها داخــل 
وخارجها وتقدمي املســاعدات 
اإلغاثية واإلنسانية واخليرية 

حبيــب ٭  بنــدر  عبــداهللا 
اجلمهور املطيري.

مرجاح محمد املرجاح البراك ٭ 
املطيري.

فايــز غنــام علــي حمدان ٭ 
اجلمهور املطيري.

بــدر محمــد فهــاد هــادي ٭ 
صمعان العجمي.

عبدالرحمــن حمــد محمد ٭ 
عبداهللا العرميان.

مطلــق مطير مجبل مطير ٭ 
الشريحة الرشيدي.

خالد جمعة سليمان خلف ٭ 
اخلالدي.

ســعد محمــد نــادر محمد ٭ 
سويد العجمي.

نايف علــي دغيمان الهيب ٭ 
سالم العدواني.

فيصل ســطم عواد حايف ٭ 
الشمري.

عبداهللا علي عبداهللا طاهر ٭ 
احمد.

ناصــر فهــد مانــع عامــر ٭ 
العجمي.

بــدر ناصــر حمــد جابــر ٭ 
الشمري.

ثامر حمدان مفرج ســالف ٭ 
الشمري.

عادل بتــال مرجاح البراك ٭ 
املطيري.

حياة ســيد يوســف سيد ٭ 
عبداهللا سيد يوسف القالف.

فــرج مطلق محمــد مطلق ٭ 
املرجي الرشيدي.

بندر سعد شالح فراج سعد ٭ 
سوادة احلسيني.

هيــاء حمــود حديجــان ٭ 
الدوسري.

شيخة حمود فهيد.٭ 
حمــود عــرار حديجــان ٭ 

الشبعان الدوسري.
عبــداهللا عــرار حديجــان ٭ 

الشبعان الدوسري.
ضاري وليد زيد زامل سعود ٭ 

الزامل.
وليــد حمد صالــح احلمد ٭ 

الوشمي.
حمد وليد حمد صالح احلمد ٭ 

الوشمي.
مســاعد غنام علي حمدان ٭ 

اجلمهور املطيري.
غنام فايز غنام علي حمدان ٭ 

اجلمهور املطيري.
خالــد غنــام علــي حمدان ٭ 

اجلمهور املطيري.
سويس محمد نادر محمد ٭ 

سويد العجمي.
ويديــر شــؤون اجلمعية 
مجلس إدارة مكون من ٩ أعضاء 
يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية 
العموميــة ملدة ســنتني قابلة 
للتجديــد ملدد مماثلــة، وتبدأ 
السنة املالية للجمعية في األول 
من يناير من كل عام وتنتهي في 
آخر ديسمبر، فيما عدا السنة 
األولى تبدأ من تاريخ إشهارها 
وتنتهي في آخر ديسمبر من 

العام التالي.

فهــد مناور محســن دغيم ٭ 
مناور املطيري.

علي زياد عبدالرزاق جاسم ٭ 
جاسر الصفران.

سليمان صالح عبداجلليل ٭ 
يوسف الكندري.

عبدالرحمن احمد عبدالوهاب ٭ 
عبداهللا الوهيب.

فهــد عامــر حمــد عــازب ٭ 
العجمي.

خالــد عبدالكــرمي عثمــان ٭ 
الدويسان.

ســعد بدر ســليمان محمد ٭ 
املطيري.

فهد عبداهللا سرور اجلرمان ٭ 
املطيري.

عبدالسالم عبدالعزيز منور ٭ 
هالل الضفيري.

عبدالرحمن عبداهللا سرور ٭ 
اجلرمان املطيري.

زيــاد عبدالــرزاق جاســم ٭ 
جاسر الصفران.

مشعل حميد ظاهر الظفيري.٭ 
يوســف عبــداهللا الصالح ٭ 

اخلزي.
محمد عــادل محمود احمد ٭ 

العبدالغفور.
ســالم بــدر ناصر حســني ٭ 

عمران العنزي.
أمينــة بدر ناصر حســني ٭ 

عمران العنزي.
اقبال علي حمد جبر العنزي.٭ 
بــدر ناصر حســني عمران ٭ 

العنزي.

د.مشعان العتيبي

والعالجية للفقراء واملنكوبني 
واملســاهمة في ســد حاجات 
املتضررين من الكوارث داخل 
الكويــت وخارجهــا وتنظيم 
املؤمترات والندوات والدورات 
وورش العمــل واحملاضــرات 
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 
الكويــت،  داخــل  واألهليــة 
وتخضع جميع أهداف اجلمعية 
الى املوافقة املسبقة من وزارة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية واجلهات املختصة.
واملؤسسون للجمعية هم:

غامن سلمان غنيم عبداهللا ٭ 
السالم.

براك عبداحملسن محمد أكبر ٭ 
علي احلسيني.

رجعان عبداهللا مزيد رجعان ٭ 
خلف الرجعان.

ثامر علي زيد سويد الدوخي ٭ 
الصانع.

الكويت تدين استمرار محاوالت ميليشيا احلوثي تهديد أمن السعودية
أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها عن إدانة 
واســتنكار الكويت وبأشــد العبارات اســتمرار 
محــاوالت ميليشــيا احلوثي تهديــد امن اململكة 
 العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة 
جازان بطائرة مســيرة وتهديد املالحة البحرية 
والتجارة العاملية مبضيــق باب املندب وجنوب 

البحر األحمر بزورقني مفخخني. 
 وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه املمارسات 
العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف املدنيني 
واملناطق املدنية وأمن اململكة العربية السعودية 

الشقيقة واستقرار املنطقة وتهديد املالحة البحرية 
والتجارة العاملية يشــكل  انتهاكا صارخا لقواعد 
القانون الدولي واإلنساني ويتطلب حترك املجتمع 
الدولي الســريع واحلاســم لردع هذه التهديدات 

ومحاسبة مرتكبيها.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف 
الكويت التام إلى جانب اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات 

للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
كمــا أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها عن 

إدانة واســتنكار الكويت حلــادث التفجير الذي 
اســتهدف مســجدا في والية قندهار بجمهورية 
أفغانســتان اإلســالمية وأدى الى وقوع  عشرات 

القتلى واجلرحى.
 وأكــدت الوزارة على موقــف الكويت املبدئي 
والثابت املناهض للعنف واإلرهاب بكافة أشكاله 

وصوره.
واختتمت الوزارة بيانها باإلعراب عن خالص 
التعــازي وصــادق املواســاة إلى أســر الضحايا 

ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

استنكرت حادث التفجير مبسجد في والية قندهار األفغانية

م.خالد بن سالمة نائبًا متفرغًا 
لرئيس «الطرق والنقل البري»

صدر مرسوم يقضي بتعيني نائب رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وجاء في القرار: 
يعني م.خالد خلف بن سالمة - نائبا (متفرغا) لرئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري - خلفا 
للمهندس إسماعيل علي الفيلكاوي، الذي انتهت عضويته 

م.خالد بن سالمةباالستقالة، وذلك للمدة املتبقية من مدة املجلس.

«اخلارجية»: نتابع بقلق بالغ تطورات الوضع 
في لبنان وندعوهم إلى ضبط النفس

 أوضحــت وزارة اخلارجية في بيان لها، 
أنهــا تابعــت بقلــق بالغ تطــورات الوضع 
في لبنان الشــقيق واألحداث التي شــهدتها 
الســاحة والتي  أدت إلى مقتــل وجرح عدد 
من األشــخاص.  ودعت الوزارة األشقاء في 
لبنان إلى ضبط النفس ووأد الفتنة وااللتزام 
بالدستور والقانون مبا يحفظ للبنان أمنه 

واســتقراره وميكن احلكومة من االضطالع 
مبسؤولياتها ومواجهة األزمات التي يعاني 
منها البلد الشقيق مبا ميكن املجتمع الدولي من 
مساعدته. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد 
على تضامن الكويت مع لبنان ودعمها لكل 
ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادته 

ويحقق طموح شعبه الشقيق.

احلمود زار مدينة الكويت حللبة 
السيارات مبنطقة عريفجان

قام املستشار بالديوان 
الشــيخ فيصل  األميري 
احلمود بزيارة إلى مدينة 
الكويت حللبة السيارات 

مبنطقة عريفجان.
الشــيخ  أثنــى  وقــد 
فيصل احلمود على رئيس 
وأعضاء الفريق املشرف 
علــى حلبــة الســيارات 
وعلــى اجلهــود الكبيرة 
الشــباب  املبذولــة مــن 
الكويتــي فــي حتقيــق 
الرغبة السامية لصاحب 
السمو في توفير كل الدعم 

والسبل في تســهيل وتذليل كل العقبات 
وتوفير اإلمكانيات لهم الحتوائهم وتفريغ 
طاقاتهم املميزة على جميع مضامير حلبات 
السيارات السبع املوجودة باحللبة، مؤكدا 

أن هذه املدنية فاحتة أبوابها للجميع دون 
استثناء للشباب الكويتي ملمارسة هواياتهم 
املفضلة لتحقيق الوجه احلضاري املشرق 
للكويت، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

الشيخ فيصل احلمود خالل زيارته مدينة الكويت حللبة السيارات

األمير عاد إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البالد

بحفظ اهللا ورعايته، 
عاد صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد إلى 
أرض الوطن مساء أمس 
بعد قضاء إجازة خاصة 

خارج البالد.
مقدمــة  فــي  وكان 
مســتقبلي ســموه على 
أرض املطار ســمو ولي 
العهــد الشــيخ مشــعل 
األحمد ورئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن وكبار 
الشــيوخ وسمو الشيخ 
ناصــر احملمــد وســمو 
رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد 
وكبار املسؤولني بالدولة.

رافقت سموه السالمة 
سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ أحمد العبداهللا والشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي والشيخ ثامر العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح والفريق م. هاشم الرفاعيفي احلل والترحال.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى وصوله وفي استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ ناصر احملمد

صاحب السمو األمير مع اللواء الشيخ سالم النواف صاحب السمو األمير لدى مغادرته املطارالفريق الشيخ فيصل النواف مرحبا بصاحب السمو

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى عودته إلى أرض الوطن وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

ملشاهدة الڤيديو
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انطالق تصفيات مسابقة الكويت حلفظ القرآن اليوم
ليلى الشافعي 

إدارة  مراقــب  أكــدت 
الوقفية عضو  الصناديــق 
اللجنة التحضيرية ملسابقة 
الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده الـ ٢٤، إسالم 
العميري انطالق التصفيات 
النهائية للمسابقة لهذا العام 
حتت شعار «اطمئن» اليوم 
األحــد في املســجد الكبير، 
حيث يعقد حفــل االفتتاح 
برعايــة وزيــر األوقــاف 
والشؤون اإلسالمية عيسى 
الكندري عقب صالة املغرب 
مباشرة، مبشاركة املتسابقني 
املؤهلني للتصفيات النهائية، 

وكبار السن، ومسابقة املجد 
ونزالء دور الرعاية، مشيرة 
إلى أن عدد املشــاركني لهذا 
العــام بلــغ ١٩٣٩ مشــاركا 

ومشاركة.
أن  العميــري  وبينــت 
احلفل سيشارك فيه أعضاء 
اللجنة الدائمة والتحضيرية 
للمســابقة وممثلو اجلهات 
الرسمية واألهلية املشاركة 
في املسابقة، وممثلو وسائل 
املقروءة واملسموعة  اإلعالم 
واملرئية ووســائل التواصل 
واملتســابقني  االجتماعــي، 
واملتسابقات، مشيرة إلى أن 
فعاليات التصفيات النهائية 
للمسابقة ستستمر على مدار 

أسبوعني األول للرجال من: 
٢٠٢١/١٠/١٧ إلــى ٢٠٢١/١٠/٢٠ 
والثاني للنساء من ٢٠٢١/١٠/٢٤ 
إلى ٢٠٢١/١٠/٢٧. وأكدت حرص 
أعضاء املسابقة على العناية 
بالطالب املتميزين واملبدعني 
في فئتهم وتأهيلهم وتقدميهم 
كنماذج طيبة للتأســي بهم، 
ليتمكنــوا من املشــاركة في 
العاملية وخدمة  املســابقات 
القرآن ومتثيــل الكويت في 
احملافل الدولية، مشيرة إلى 
بلوغ عدد اجلهات املشاركة في 
املسابقة الرابعة والعشرين 
إلى ٤٢ جهة أهلية ورسمية، 
مبختلــف شــرائح وفئــات 

املسابقة ذكورا وإناثا.

اسالم العميري

ممن يتنافســون في حفظ 
كتاب اهللا باملسابقة العامة 
ومسابقة النشء والشباب، 
وذوي االحتياجات اخلاصة 

اعتماد وثيقة الكويت لتجديد اخلطاب الديني

«إعانة املرضى» نّظم «املهام التطوعية أثناء األزمات»

أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية م.فريد 
عمــادي عــن تقــدمي وثيقة 
لتجديــد مفهــوم اخلطــاب 
الدينــي، حيث وافــق عليها 
وزراء األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
جــاء ذلــك خــالل القــاء 
كلمة الكويــت في االجتماع 
الســابع للوزراء املسؤولني 
عن الشؤون اإلسالمية بدول 
اخلليج عبر تقنية االتصال 

املرئي. 
وقــال عمــادي: جنتمــع 
مستشــعرين باملســؤولية 
الكبيرة امللقاة علينا من والة 
األمور حفظهــم اهللا تعالى، 
وقياما بالواجب الذي ميليه 
علينا كوننا مواطني جزيرة 
العرب املباركة، وهي جزيرة 
اإلســالم، وانطالقــا من ذلك 
الســياق، واضطالعا بالدور 
املنوط بــوزارة األوقاف في 
الكويــت كانت الــوزارة قد 
طرحت وثيقــة مهمة تعنى 
بإصالح خلــل بدأ يظهر في 
أوســاط فئتــني متقابلتــني 
وعنوانهــا «جتديــد مفهوم 
الدينــي: أهميته،  اخلطــاب 
وشــروطه  وحتدياتــه، 

ليلى الشافعي

التطــوع  نّظــم مكتــب 
إعانــة  «صنــدوق  فــي 
املرضــى» محاضرة بعنوان 
أثنــاء  التطوعيــة  «املهــام 
األزمــات والكــوارث مطلب 
ألقاها  اجتماعي ضــروري» 
القانــون اجلنائــي  اســتاذ 
واستشــاري تدريب العلوم 
القانونية واألمنية د.محمد 
عبداملقصود تنــاول خاللها 
تعريف األزمــات والكوارث 
وأنواعها وطرق حتديد األزمة 
وكيفية مواجهتها والتعامل 
معهــا، ومفهــوم بروتوكول 
التعامل مع األزمات وحتديد 
اجلهــات املعنيــة للتعامــل 
مع االزمــات، وبيان مراحل 
األزمــة بالتفصيــل وقيادة 
التطوعيــة للكوارث  الفرق 
مــع االستشــهاد مبــا حدث 
فــي العالم. وبعدهــا انتقل 
د.عبداملقصــود إلــى شــرح 
مهام الفرق التطوعية لألزمات 
والكوارث ومــا تكون عليه 
وقتها، مشيرا الى استراتيجية 
اتخاذ القرار مع ضرب االمثلة 
وشــرح الدروس املستفادة 
من ازمة كورونــا واحللول 

وأنه كل بيان ينشر لتبيان 
حقائق اإلســالم وشــرائعه 
وتاريخه وتراثه في شــتى 
مجاالت احلياة، عبر مختلف 
الوسائط والوسائل اإلعالمية.
وأشــار إلــى أن الورقــة 
إن  القــول  الــى  خلصــت 
خالصة التجديد املأمول أن 
كل مــا يهون من املســلمات 
الدينيــة فليس من التجديد 
في شــيء كما أن كل ما يخل 
بالضروريات واملصالح العليا 
فهو إلى التبديــد أقرب منه 
إلــى التجديد وعلى رأس ما 
يخل بالضروريات واملصالح 
العليــا الســعي لشــرعنة 
الثــورات وإســقاط األنظمة 
والتحريض ضد الدول ونشر 

اخلطاب الطائفي والفوضى 
الفكرية وهدم الثوابت الدينية 
والوطنية ألن لذلك مفاســد 
كبــرى وأضــرارا عظمــى، 
والواقع خير شاهد على ذلك.

وتابع: أكدت جميع الدول 
على مضمــون هذه الوثيقة 
ووافق الوزراء املســؤولون 
عن الشؤون اإلسالمية بدول 
مجلس التعاون على اعتماد 
وثيقة «جتديد مفهوم اخلطاب 
الديني» املقدمة من الكويت 
بصفة استرشادية، كما وافق 
الوزراء على تكليف اللجنة 
الدائمة من املختصني بإعداد 
اتفاقيــة تعــاون فــي مجال 
الشــؤون اإلسالمية وأخرى 

في مجال األوقاف.

عمادي ترأس وفد البالد في االجتماع السابع لوزراء األوقاف بدول مجلس التعاون نيابة عن الكندري

انتصار احملمد: اقتربنا من العودة للحياة الطبيعية وشعبنا قادر على تخطي العقبات

م.فريد عمادي مترئسا وفد الكويت في االجتماع عبر تقنية االتصال املرئي

الشيخة انتصار احملمد ود.محمد عبداملقصود في مقدمة احلضور        (متني غوزال)

وضوابطه، ومعامله».
وأضاف ان الهدف من طرح 
هذا املوضوع املهم اإلســهام 
فــي تنقية اخلطــاب الديني 
مما ألصق به مما ليس منه، 
وفي الرد على كل من استغله 
في غير محلــه، وما ينبغي 
أن يكــون عليه من التجديد 
املطلوب، ولتجلية اخلطاب 
الديني الصحيح الهادف، الفتا 
الى ان الوثيقة أخذت مجراها 
املرســوم لها وفــق اآلليات 
املتبعة في إطار اعتماد أوراق 
العمل ضمن منظومة األمانة 
العامة ملجلس التعاون ومت 
أخــذ االقتراحات املقدمة من 
الدول األعضــاء، وتضمنت 
بيان حقيقة اخلطاب الديني، 

املستقبلية ملواجهة االزمات 
والكوارث واالستعداد لها.

الشــيخة  بدورها، قالت 
انتصــار احملمد في تصريح 
لـــ «األنباء»: اســتمعنا الى 
محاضرة مهمــة حول أزمة 
كورونــا التــي مررنــا بهــا 
ورأينــا كيف تأثــر اقتصاد 
الكويت بها وتوقف االعمال 
في املؤسســات والشــركات 
واألسواق واملطاعم والنوادي 
الصحيــة وجميــع مجاالت 
العمل، وبــإذن اهللا اقتربت 
عودة األمور تدريجيا الى ما 
كانت عليه وســنعوض كل 

خسارة ان شاء اهللا، مؤكده 
عزم الشعب الكويتي تخطي 

العقبات.
وأضافت الشيخة انتصار 
احملمد: اآلن بحمد اهللا األمور 
عادية والقادم افضل، ونتمنى 
ان نرى الطالب الذين يداومون 
على فترتني ان يجتمعوا في 
فتره واحدة، مشيدة مبا قدمه 
وزير الصحة، مؤكدة انه كان ال 
ينام في بيته بل في املستشفى 
وأقولها أمانة وشهادة أمام اهللا 
ملــا قام به مــن مجهود جبار 
فله الشكر واالمتنان، كما انه 
شــجع الناس على التطعيم 

وقلــل الكثير من اخلســائر 
بكفاءتــه وحكمتــه، فجــزاه 
اهللا خيرا. من جهته، حتدث 
مدير إدارة التوعية واإلرشاد 
بصندوق إعانة املرضى خالد 
الهندي عــن دور املتطوعني 
واملتطوعــات في دعم جهود 
اجلمعية ووزارة الصحة في 
محاربة وباء كورونا، مشيرا 
الى أن التجربة كانت االولى 
للفريق، وسنستمر بإذن اهللا 
في االستمرار بالعمل لنكون 
بجاهزيــة تامــة ملواجهة أي 
كوارث قد حتدث مســتقبال، 

ال قدر اهللا.

ملشاهدة الڤيديو

هل اجتاحتك كما نسميها (نفضة) 
نومية؟

هناك من يقفز من فراشه الإراديا 
ويصرخ!

هي حالة قد تســبق النوم أو في 
آخره وتسمى الفزة!

هذا االستيقاظ املفاجئ (خطر) ألن 
اإلنسان القافز يضرب ما حواليه وقد 
يؤذي جسمه باحمليط أثناء سقوطه 

من فراشه!
هذه احلالة تســمى باالجنليزية: 
(Jerk Hypnic) وهي انتفاضة أو رعشة 
(نقزة)، وهي ظاهرة  وتسمى أيضا 
طبيعية في أغلب األحيان، ويقال طبيا 
إن أســبابها كثيرة، منها على سبيل 

املثال ال احلصر ما يلي:
- التوتر والقلق.

- تنــاول املنشــطات، خاصــة 
الكافيني في الشـــــاي والقهـــوة 

والشوكوالتــة.
- عادات النوم السيئة واملتقطع.

- عدم ممارسة الرياضة واألخطر 
الرياضة ضد ساعتك  إن مارســت 
البيولوجية، أي مترنت، رحت النادي 
لتمارس  ليال  الســاعة ١٠  الرياضي 

الرياضة!
- نزالت البــرد والتهاب األمعاء 
واملعدة أو االلتهابات احلادة وضربة 

الشمس.
عزيزي القارئ، إذا شعرت يوما 
بأنك تقفز في فراشك وترفس بكل 
قــوة مما يجعلك أحيانــا تطير من 
فراشك وتقع على األرض، فاعلم أن 
هذا اضطراب سلوكي حركي يقوم 
به النائم كالركل أو القفز املفاجئ من 
الســرير أو الصرخة، وهذه حتدث 
النوم للمريض، وكما نعلم أن  أثناء 
األحالم مرحلة مهمة من نشاط املخ 

أثناء النوم.
قارئي الكــرمي: انتبه هذه احلالة 
املرضية ال يســتهان بها ألن النائم 
الذي ميارس الركل ويقفز في الهواء 
معرض ألن يُجرح من األثاث احمليط 
به، وقد تنتج عنه إصابات، وللعلم هذه 
احلالة تصيب الرجال أكثر من النساء، 
وينصح بأال تكون أســّرة املرضى 
مرتفعة، كما يبعد عنهم األشياء التي 
قد جترحهم أثناء السقوط وأخذ كل 

أنواع احليطة واحلذر حتى ال يجرحوا 
أنفسهم وعادة ما تكون هذه القفزة 
نتيجة ضغط كبير في العمل وعلى 
مدار الساعة وتسبب القلق والتوتر 
وبسبب التغيرات الفيسيولوجية أو 
تناول الكافيني وقلة النوم واضطراب 
كهرباء املخ أو تناول وجبات دسمة 

قبل النوم!
كيف تتخلص من رعشة اجلسم؟

ال بد من استشارة طبيب مختص 
الكافيني وممارســة  تناول  وجتنب 
الدســمة  الرياضة وجتنب األكالت 

قبل النوم.
القفز من الفراش أو كما نسميها 
(الطمرة - القفزة - الفزة) قد يصاحبها 
لها  القلب، وأدق تفسير  خفقان في 
هو (الشعور بالسقوط) في أول النوم 

أو آخره!

٭ ومضة: يشتكي كثير من الناس 
بأنه اذا أراد النوم فز!

أي قام من منامه بعد أن استشعر 
زلزاال مر من خالل جسمه وجسده 
وكأنه قافز أو على أبواب (القمزة - 
بالطيب وكأنك  القفزة) شعور ليس 

تسقط من علو!
ولهذا يعيــش ناس كثر حالة من 
الرعب الليلي قبيــل منامهم، ألنهم 
شعروا أثناء أول النوم أو آخره بالذعر 

الناجت عما نسميه الفزة!
وعالماتهــا إما صرخة أو صيحة 
مخيفة أو السقوط من السرير وجتد 
هذا املريض (جاحظ العينني - متعرقا 
- يعاني صعوبة في التنفس واحمرار 
الوجه و توســع حدقة العني والركل 

والتقلب في الفراش).

٭ آخر الكالم: ال متثل هذه النوبات 
شــيئا مهما، ولكن إن زادت فعليك 
مراجعة الطبيب ألن األمر هنا يتعلق 

بالسالمة للمريض ومن حوله!

٭ زبدة احلچي: أخطر ما في القفز 
من الســرير مضاعفاته، ألن هذا قد 
يـــؤدي الى نعاس مفـــرط طوال 
النهار ألن املريــض في الليــل لم 

ينــم!
كما أن اضطراب النوم قد يعانيه 

املريض من الطــرف اآلخر لوجود 
جرح الذات من شــخص مقرب في 
حاالت نادرة نتيجة استهزاء أو عدم 

المبــاالة!
إن الفزع النومي والقفزة السريرية 
وخفقان القلب كلها عالمات تستوجب 
مراجعــة الطبيب ألنها تضغط حتى 
تصل الى خفقان القلب ونشــاط أو 

عدم نشاط الغدة الدرقية!
لقد بدأ كثيــر من الناس االجتاه 
الى الدين وقــراءة القرآن واألذكار، 
التي تساهم  اليوغا  والبعض مارس 
في تهدئة األعصاب خوفا وتالفيا من 
هزة النوم ولتنظيم عملية التنفس، ألن 
بعض حلقات احللق تسكر أو تنسد 

مما يحول دون التنفس!
كما أن سلس البول والتهاب املسالك 
البولية وفرط نشــاط املثانة كل هذا 
يستوجب مراجعة عيادة الطبيب لعالج 

هذه املشكلة العويصة!

٭ شطارة طبيب
قبل يومني أصبت بطنني في اإلذن 
أو رنني أو كما نسميها ضوضاء في 
األذنــني والعادة ان أذهب الى عيادة 
د.عبــداهللا العلي استشــاري األذن 
الى  أذهب  واحلنجرة، وفي غيابــه 
د.ســيمون وأخرج دائما من هناك 
مرتاحــا، هذه الزيارة التي بال موعد 
جعلتني أقابل د.محمد عبداهللا العلي 
- بوعبداهللا، وكم كنت محظوظا فلقد 
حضرتني صالة املغرب ولم أسمع ما 
يقوله اإلمام وبعدها عاجلني د.محمد، 
اهللا يحفظــه ويعلي مقامه في الدنيا 
واآلخرة، يا سبحان اهللا نفس ابتسامة 
والده وشطارته، وحتما سيصل الى 
خبرته، وصدق من قال: هذا الشبل من 
ذاك األسد، ويا سبحان اهللا طلعت مع 
صالة العشاء ودخلت نفس املصلى، 
غير أنني استمعت الى اإلمام وشكرت 
اهللا عــز وجل على العــالج ثم ابني 
د.محمد - بوعبداهللا - الذي استطاع 
تخفيف معاناتي، فله الشكر والثناء 
والدعاء بظهر الغيب، شكرا د.محمد، 
ومن شابه أباه ما ظلم، رّب يحفظك 

لعيون ترجاك!

.. في أمان اهللا.

ومضات

«فزة» النوم!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن
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املشروع يضم ٨٩ محطة كهرباء فرعية و٤ محطات رئيسية بقوة ١٣٢ ك.ف
إجناز الطرق الرئيسية للمشروع مبساحة ١٢٥ ألفًا و٤٥٧ و٥٢ مترًا طوليًا

اعتماد رمل الكسارة بدًال من الرمل الطبيعي في اخللطة اجلديدة للطرق
املدينة تشمل ١٠ مباني مدارس ملختلف املراحل الدراسية و١٢ مسجدًا

منى رجب لـ «األنباء»: منى رجب لـ «األنباء»: منى رجب لـ «األنباء»: ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٪ 
نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» نسبة إجناز  «جنوب عبداهللا املبارك» 

وووو٣٢٦٠٣٢٦٠ قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء قسيمة جاهزة للبناء

أكدت أن املشروع سيخدم أكدت أن املشروع سيخدم أكدت أن املشروع سيخدم ٢٨٫٣٦٢٢٨٫٣٦٢ مليوناً و و٩٩٠ ألف دينار

في البداية، كم قيمة العقد األصلية 
وما الذي تضمنه املشروع من 

أعمال؟
٭ تبلغ قيمة العقد األصلية 
٢٨ مليونا و٩٩٠ ألف دينار 
الطــرق  ويتضمــن إجنــاز 
الرئيسية للمشروع مبساحة 
تبلغ ١٢٥ ألفا و٤٥٧ و٥٢ مترا 
طوليــا، فيما تبلــغ الطرق 
ألفــا و٢٩٤  الرئيســية ٣٦١ 
و٨٣٤ مترا طوليا ومساحة 
«لوبات وباركات» ٥٠٥ آالف 

و٢٤٥ و١٦٦ مترا طوليا.

كم عدد الكثافة السكنية املتوقعة 
للمشروع؟

٭ مــن املتوقــع أن يخــدم 
املشــروع كثافــة ســكانية 
بإجمالي ٢٨ إلفا و٣٦٢ نسمة.

هل هناك حزام شجري 
للمشروع؟

٭ نعم، بالتأكيد يوجد حزام 
شجري ومساحات ومناطق 
مفتوحة تقدر بـ ٨٥٤٨ هكتارا. 

اإلجمالية  املساحة  عن  ماذا 
القسائم  للمشروع وكم عدد 

السكنية عليها؟
٭ تبلغ املســاحة اإلجمالية 
للمشروع ٤٣٥٫٧٦ هكتارا أي 
ما يعادل ٤ ماليني و٣٥٧ ألفا 
و٦٠٠ متر مربع وتضم قسائم 
سكنية بعدد ٣٢٦٠ قسيمة مت 
االنتهاء من حتديدها فعليا 
وباشــر االخــوة املواطنون 

مباني مركــز لإلطفاء وفرع 
الغــاز والكهرباء والبنشــر 
وموقع محطة الوقود وموقع 
الســراج املنيــر وموقع دار 
القرآن الكرمي وموقع خزان 
مياه وموقع لـ ٤ محطة كهرباء 
رئيسية بقوة ١٣٢ كيلو ڤولت 
باإلضافة الى املباني األخرى 
املعتاد على إجنازها في كل 

مشروع سكني.

وما الذي يضمه مركز الضاحية 
الرئيسي؟

٭ يضــم مركــز الضاحيــة 
الرئيســي مســجدا ومركزا 
القــرآن ومركــزا  لتحفيــظ 

ومخفــر شــرطة وحديقــة 
أطفال ومبنى ديوانية كبار 
الســن وموقع وحدة رعاية 
املســنني وموقعــا لصالتي 

للمتعهد املنفذ لألعمال.
ما مناذج قسائم السكن اخلاص 
في مشروع جنوب عبداهللا املبارك؟
٭ كبقية مناذج القسائم في 
مختلف املشاريع اإلسكانية 
والتي يطلق عليها مبسميات 
متعــارف عليها مثل املربعة 
واملســتطيلة واملشــطوفة، 
باإلضافة الى منوذجني آخرين 
ولكن جميع النماذج مبساحة 
٤٠٠م٢ متاما وهنا أود اإلشارة 
إلى أن النموذج «املشطوف»، 
كمــا يطلق عليــه عاميا، ذو 
ملسة جمالية مميزة إذا ما مت 
استغاللها جيدا وليس عيبا 

كما يرى البعض.

صحيا عاما وسوقا مركزيا 
ومركز تنمية مجتمع ووحدة 
اجتماعية ومكتب بريد ومبنى 
بلدية ومبنى خدمة مواطن 

أفراح واحدة للرجال واألخرى 
للنساء وموقع حديقة عامة 
وموقع بيت الزكاة و٣ مواقع 
مخصصة لنشــاط أو أفرع 

البنوك.

ما أكبر عائق واجهكم أثناء 
تنفيذ أعمال املشروع؟

٭ أكبــر عائــق وحتــد هــو 
جائحــة كورونــا وما ترتب 
عليها من آثار، مثل عدم توافر 
العمالة وعدم توريد املواد في 
مواعيدها، ولكن مت التصدي 
لهذا العائق بالتنسيق الدائم 
والتعاون بني اجلهاز االشرافي 
للمؤسسة واجلهاز االشرافي 

هل مت إجناز وتركيب 
اللوحات اإلرشادية املرورية؟

ألن  بالتأكيــد  نـــعم،  ٭ 
املشروع جاهز بنسبة  ١٠٠٪ 
وهذا النوع من األعمال من 
أجزاء املشــروع، كما متت 
تســوية كتــف الطريق في 
املشروع وتركيب اللوحات 
اإلرشــادية ورصف الطرق 
باإلضافة إلى طباعة أرقام 
علــى  تســهيال  القســائم 
املواطنني إليجاد قسائمهم 

دون عناء.

احلالية  الظروف  ظل  في 
واالستثنائية جلائحة كورونا، 
ما إجراءات األمن والسالمة 

املتبعة؟
٭ من أعمال األمن والسالمة 
املتبعــة حمايــة جلميــع 
املتواجدين في أرض املوقع 
ملشــروع جنــوب عبداهللا 
املبــارك، التعقيــم اليومي 
واملستمر للمكاتب وسيارات 
النقل اجلماعي «الباصات» 
والسيارات اخلاصة جلميع 
املتواجدين وضمان التباعد 
االجتماعــي باإلضافــة إلى 
تكرار عملية تعقيم دورات 
امليــاه يوميــا إلــى جانب 
االلتزام بالتوصيات الصادرة 
عن مجلس الوزراء ووزارة 
الصحة وتوفير االحترازات 
مــن معقمــات  الصحيــة 
وقفازات لأليدي وأقنعة للفم 

واألنف.

(أحمد علي) إحدى احملطات الكهربائية في املشروعم.منى رجب متحدثة إلى الزميل عادل الشنان      

اعتماد رمل الكسارة بدالً من الرمل الطبيعي في الطرق جانب من أعمال القسائم السكنية

القســائم االعمال  اصحــاب 
االنشــائية للبنــاء، وذلــك 
بعــد اصدار اذونــات البناء 
من بلدية الكويت في شــهر 

مارس املاضي.

حدثينا عن مكونات املشروع؟
٭ باإلضافة إلى ما سبق ذكره 
من عدد القســائم السكنية، 
يضم املشروع مباني خدمة 
منهــا تابع لــوزارة التربية 
ممثلة بعدد ١٠ مباني مدارس 
مختلفــة املراحل الدراســية 
للبنــني والبنــات وما يتبع 
 ١٢ بعــدد  األوقــاف  وزارة 
مســجدا محليــا ناهيك عن 

متكني العنصر النسائي
تعتبر م.منى رجب من أولى املهندســات الالتي شغلن 
منصب ممثل املهندس في املشاريع االسكانية، ما يعد متكينا 

للعنصر النسائي في إدارة مشاريع املؤسسة.

باقة ورد
 إلى إدارة العالقات العامة واإلعالم ومنار الشامي على 

جهودها في التنسيق لعمل اللقاء.

أجرى اللقاء: عادل الشنان

االدارة العليا أن دور االدارة االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني االشرافي موضحة أن دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني االشرافي االشرافي موضحة أن دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني االشرافي  موضحة أن دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني االشرافي كانت من العوامل التي ساعدت ألعمال تنفيذ موضحة أن دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني االشرافي باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني االشرافي باملؤسسة ومتابعتها موضحة أن دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها موضحة أن دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني موضحة أن دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها ألعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني االشرافي موضحة أن دور االدارة العليا باملؤسسة ومتابعتها موضحة أن 

ملشاهدة الڤيديو

خريبط والرويح والعنزي
نوابًا ملدير «الرعاية السكنية»

مبوجب مرسوم صدر، مت جتديد تعيني 
نائب مدير عام املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
وجاء في املرسوم: يجدد تعيني م.ناصر 
عادل إبراهيــم خريبط في وظيفة نائب 
مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

بدرجة وكيل وزارة مساعد ملدة ٤ سنوات 
اعتبارا من ١١ يوليو ٢٠٢١.

كما صدر مرســوم يقضي بتعيني كل 
مــن عمر محمد الرويح وم.راشــد هادي 
العنزي في وظيفة نائب مدير عام املؤسسة 

بدرجة وكيل وزارة مساعد.

١٢ عقدًا متأخرًا في «املطالع السكنية» منها ٣ مشاريع 
رئيسية لم تسّلم خزانات الترشيح

عادل الشنان

يشهد مشروع مدينة املطالع السكنية استالما 
مبدئيا لعدد ثالثة مشاريع رئيسية إلنشاء وإجناز 
وصيانــة أعمال الطرق وشــبكات البنى التحتية 
ومحطــات الكهربــاء الفرعية باســتثناء خزانات 
الترشــيح في كل مشروع على حدة، حيث بلغت 
النســبة الفعلية ٨٧٫٧٨٪ ألعمال العقد رقم ١٣٠٠، 
وفي العقد رقم ١٣٢٧ بلغت نسبة االجناز الفعلية 
٧٧٫٦٧٪، أمــا العقد رقم ١٣٢٨ فقد بلغت النســبة 
الفعلية لألعمال ٩٨٫٠٦٪، علما بأن جميع املشاريع 
ســالفة الذكر كان من املفترض أن يتم تســليمها 
للمؤسسة كاملة منذ مارس املاضي بعد ان قامت 

املؤسسة بتمديد فترات االستالم اكثر من مرة. 
ويعاني مشروع مدينة املطالع السكنية أيضا 
من تأخير أعمال مشــروع انشاء وإجناز وصيانة 
املبانــي العامة في الضاحيــة N١٠، حيث كان من 

املفترض أن تبلغ نسبة االجناز تعاقديا ٩٧٫٧٢٪ في 
نهاية سبتمبر املاضي، إال أنها فعليا بلغت   ٦٣٫٢٧٪ 
فقط، وأيضا تأخر اعمال انشــاء واجناز وصيانة 
املباني العامة بالضاحيتني N٧ وN٨ وأعمال خدمات 
البنية التحتيــة واملباني العامة مبركز الضاحية 
الرئيســي N٨، وقد بلغت نســبة االعمال الفعلية 
٥٢٫٩٣٪ ومن املفترض تعاقديا ان تكون نســبتها 
  ٦٧٫٩٣٪ حتــى نهاية شــهر ســبتمبر املاضي، في 
حــني كل العقود التي حتمل ارقام  (١٣٤٦-١٣٤٧-

١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢) متأخرة وكان من 
املفترض استالم اعمالها خالل االشهر املاضية بدءا 
من شهر ابريل حتى تاريخ ٣ أكتوبر. وجار اعداد 
اجلدول الزمني ملشروع تصنيع وتوريد وتركيب 
وصيانة محطات حتويل ثانوية جهد ٠٫٤٣٣/١١ ك.ف. 
للضواحي N٤-N٣-N٢-N١ في مدينة املطالع، ومن 
املفترض ان يكون موعد تســليم العمال تعاقديا 

بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٣.

كان مفترضاً تسلّم أعمالها خالل األشهر املاضية

من مخططات مشروع جنوب املطالع

راشد العنزيعمر الرويحم.ناصر خريبط
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«التربية»: ٧ ماليني دينار في الصندوق اخليري 
للطلبة  «البدون» واحملتاجني والتقدمي من اليوم

الديحاني لـ «األنباء»: ٥ مدارس 
مبنطقة الوفرة جاهزة الستقبال الطلبة

عبدالعزيز الفضلي

تبدأ وزارة التربية ممثلة 
في قطاع التعليم اخلاص 
والنوعي في استقبال طلبات 
التســجيل فــي الصندوق 
الطلبة  اخليــري لرعايــة 
غيــر محــددي اجلنســية 
«البدون» واحملتاجني عن 
العام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 

وذلك من اليوم األحد.
وفــي هذا الصــدد، قال 
مدير الشــؤون التعليمية 

بالتكليف في اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
نائب رئيس الصنــدوق اخليري منصور 
املنصور، إنه وللمرة األولى سيكون استقبال 
طلبات املتقدمني وتقدمي األوراق واملستندات 
https:// املطلوبة عبر املوقع الرسمي لإلدارة
./privateeducationkw.com/charitable-fund
وطالــب املنصور املتقدمني بعد - رفع 
املســتندات املطلوبة على املوقع الرسمي 
لإلدارة املشار إليه -، مبراجعة مبنى التعليم 
اخلاص مبنطقــة مبارك الكبير خالل أيام 
األسبوع من االحد إلى األربعاء من الساعة 
الرابعة عصرا حتى السابعة مساء، بشرط 
أن يتم حجز موعد من قبل املراجعني عبر 
منصة «متى»، وذلك للتصديق على صحة 

البيانات املقدمة.
وفيما أشار املنصور إلى أن الصندوق 
اخليري سيستمر في استقبال طلبات الطلبة 
املستوفني لشروط القبول ملدة شهر تقريبا، 
أوضح أن امليزانيــة التقديرية للصندوق 
للعام الدراسي احلالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ تبلغ 
نحو ٧ ماليني دينار، يستفيد منها أكثر من 

١٨ ألف طالب وطالبة.

وذكــر أن املتقدم عليه 
توفيــر شــروط القبــول، 
والتــي تتمثل فــي وجود 
بطاقــة صاحلــة للطالــب 
واألب واألم مــع شــهادة 
امليــالد للطالــب أو بــالغ 
الوالدة، إضافة إلى صورة 
مــن آخــر مؤهل دراســي 
«ناجح»، وشهادة «ملن يهمه 
األمر» من املدرسة، إضافة 
إلى كشف حســاب آخر ٣ 
شــهور، وصورة من عقد 
اإليجار مع مطابقة األصل، 
وإثبات احلالــة االجتماعية، فضال عن ما 

يفيد بااللتزامات الشهرية لألسرة.
 وبــني املنصور أنه بعــد انتهاء جلنة 
الصنــدوق اخليري املختصــة من تدقيق 
ومراجعة الطلبات املقدمة وحتديد أسماء 
املستحقني، سيتم تسليم الكشوفات التي 
حتمل اســماء الطلبة املتعثرين في سداد 
الرســوم الدراســية إلى املــدارس األهلية 
والنموذجية اخلاصة التي حتتضن الطلبة 
اخلاضعني للصندوق اخليري، والتي تبلغ 
نحو ٦٠ مدرســة، ومن ثــم يعقبها إيداع 
دفعــات من املبالغ املقررة في حســاباتها 

بالبنوك.
وأكــد املنصور حرص قطــاع التعليم 
اخلاص على إحكام الرقابة على الصندوق 
وضبط آلية الصــرف، حيث تقوم اجلهة 
املشرفة على الصندوق اخليري في ضوء 
التنظيــم احلالي بإجراء تســوية شــاملة 
من خالل صرف الدفعتني األولى والثانية 
حيــث تتم مــن خاللهمــا مراجعــة قوائم 
التسجيل والتحقق من قيد الطالب باملدرسة 

واستمراره بها.

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن مديــر منطقــة 
التعليميــة  االحمــدي 
منصــور الديحانــي عــن 
جاهزية ٥ مدارس جديدة 
في منطقة الوفرة السكنية 
الســتقبال الطلبة، مشيرا 
الــى ان منطقــة االحمدي 
قامت بإصدار قرارات نقل 
للهيئات التعليمية واإلدارية 
للمدارس بعد دخولها حيز 

التشغيل الفعلي.
وذكر الديحاني في تصريح لـ «األنباء» 
ان الـــ ٥ مــدارس اجلديــدة هــي: روضة 
الطموح قطعة ٤، ومدرسة د.عبدالرحمن 
العوضــي االبتدائية للبنــني ذات معلمات 

قطعة ١، ومدرســة نصرة 
علي النقي االبتدائية للبنات 
قطعة ٤، ومدرسة موضي 
سلطان العيسى املشتركة 
- متوســط وثانــوي - 
للبنات قطعة ٨، ومدرسة 
الزامل  عبدالعزيز مســلم 
متوســط   - املشــتركة 
وثانوي- للبنني قطعة ١.

انــه مبتابعــة  وذكــر 
مــن وزير التربيــة د.علي 
املضف ووكيل الوزارة علي 
اليعقــوب ووكيل التعليم 
العام اســامة السلطان مت وهللا احلمد هذا 
اإلجناز، مشيدا بجهود العاملني في املنطقة 
التعليمية واإلدارات املدرســية التي قامت 

بواجبها على أكمل وجه.

منصور املنصور

منصور الديحاني

متارين رياضية للطلبة أثناء احلصص الدراسية

رسائل توعوية من حملة «تعليم آمن» للعودة
 للمدارس في ثانوية «صالح جاسم الشهاب»

عبدالعزيز الفضلي

التربوي  امليــدان  «أهل 
أدرى بطلبتهــم»، لذلــك ال 
خوف علــى الطلبة عندما 
يكونــون بيــد معلميهــم، 
فبعــد تكــرار املطالبــات 
التســاهل مــع  بضــرورة 
الطلبــة في الصــف وعدم 
جلوســهم لوقــت طويــل 
على الكراســي، قام العديد 
من املعلمني بتخصيص وقت 
لعمل متارين رياضية أثناء 

احلصة.
وفي هذا السياق، كشفت 

مصادر تربوية لـ «األنباء» أن التمارين الرياضية 
التــي يقوم بها الطلبة أثنــاء احلصة لتقوية 
عضالتهــم وحتريكهــم وعدم إشــغالهم فقط 

ذكــرت اإلدارة العامــة 
للعالقــات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية أنه ضمن 
اســتمرار أنشــطة احلملة 
الوطنية للمدارس، والتي 
انطلقت تزامنــا مع بداية 
العام الدراسي اجلديد حتت 
شعار «تعليم آمن»، والتي 
مت تنفيذهــا بالتعاون مع 
وزارات التربيــة والصحة 
واإلعــالم، قــام فريــق من 
اإلدارة العامــة للعالقــات 
واإلعــالم األمني بالتعاون 
مع ممثلي اجلهات املعنية 
باحلملة من وزارات الدولة 
بزيــارة ثانويــة «صالــح 
جاســم الشــهاب - بنني» 
مبنطقة حولي التعليمية، 
لنشر الرســائل التوعوية 
واإلرشــادية، ومت توزيــع 
العديــد مــن الهدايــا التي 
حتتــوي علــى معقمــات 

وكمامات للطلبة.
إلــى  اإلدارة  وأشــارت 

أن احلملــة ستســتمر على مــدار العام وفق 
اشتراطات وإجراءات صحية، وهدفها التأكيد 
علــى التزام الطلبة وأوليــاء األمور والهيئة 
اإلدارية والتعليمية بتطبيق جميع االشتراطات 

بالدروس، مشيرة الى ان بعض املعلمني يقدم 
مســابقات ترفيهية كلعبة الكراســي وغيرها 

لتنمية مهارات وقدرات الطلبة.

واإلجراءات االحترازية والصحية، مشيرة إلى 
استمرار زياراتها إلى جميع مدارس محافظات 
الكويت على مدار العام بهدف توصيل الرسالة 

التوعوية جلميع طالب املراحل الدراسية.

متارين رياضية للطلبة أثناء احلصص الدراسية

لقطة تذكارية خالل زيارة ثانوية صالح جاسم الشهاب

الفارس: توافق مخرجات التعليم وسوق العمل يحقق رؤية ٢٠٣٥

آالء خليفة

اســتكماًال لالجتماعــات 
التنسيقية بشــأن حتديث 
مخرجــات التعليم وربطها 
العمل،  مبتطلبــات ســوق 
والتــي جــاءت بنــاء علــى 
قــرار مجلس الــوزراء ٩٣٥ 
التعليــم  بتكليــف وزيــر 
العالي بالتنسيق مع جهات 
االختصاص املعنية لتقدمي 
رؤية مشتركة بشأن تنويع 
مخرجات التعليم مبا ينسجم 
العمل،  مع متطلبات سوق 
عقــد االجتماع التنســيقي 
الثالث برئاسة وزير النفط 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
د.محمد الفارس، وبحضور 
ممثلني مــن وزارة التعليم 
العالي، مجلــس اجلامعات 

العمــل وتتصــف بــروح 
املبادرة والقيادة، مؤكدا أن 
االجتماعات التنسيقية تسير 
وفــق خطــوات ثابتة نحو 
حتقيق مسار جديد لتحديث 
وتنويع مخرجات التعليم، 

وربطها بسوق العمل.
وأضــــــــاف: اســتكماال 
التنســيقية  لالجتماعــات 
السابقة فقد متت دعوة مدير 
عام الهيئة العامة للشــباب 
لالطالع على مشاريع الهيئة 
التي تهدف للمســاهمة في 
أهــداف احملــاور  حتقيــق 
الرئيســية لبرنامــج عمل 
احلكومة، وسد الفجوة بني 
مخرجات التعليم ومتطلبات 
سوق العمل، كما قدم مدير 
عام اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمــان جودة 

أبعاد رئيسية هي: حوكمة 
املواءمــة بني ســوق العمل 
والتعليــم، والبعــد الثاني 
التنفيذية  تضمن املشاريع 
لتفعيل مواءمة التعليم مع 
سوق العمل، والبعد الثالث 
فيتناول القرارات التنفيذية 
املقترحة، أمــا البعد الرابع 
واألخيــر فيتعلــق بتنظيم 
حمالت توعوية وطنية تعزز 
الوعي العــام للتخصصات 
التــي يطلبها ســوق العمل 
الكويــت وخطتها  ورؤيــة 
التنموية، موضحا إنه ستتم 
صياغة الرؤية النهائية بشأن 
تنويع مخرجات التعليم مبا 
ينسجم مع متطلبات سوق 
العمل في االجتماع التنسيقي 
القــادم ورفعها إلى مجلس 

الوزراء.

التعليم تقريرا مرئيا بشأن 
تنويــع مخرجــات التعليم 
مبا ينســجم مــع متطلبات 
ســوق العمــل والــذي جاء 
بنــاء على مــا انتهــى إليه 
الثاني  التنسيقي  االجتماع 
بتكليــف اجلهــاز الوطنــي 
لالعتماد األكادميي وضمان 
التعليم بالتنســيق  جودة 
مع اجلهــات املعنية لتقدمي 
احللــول ملعاجلة التحديات 
احلاليــة، وصياغــة رؤيــة 
املــدى  مشــتركة قصيــرة 
بشأن ربط مخرجات التعليم 

باحتياجات سوق العمل.
وتابع: جاءت التوصيات 
ملرئيــات  وفقــا  األوليــة 
الوطني  إصالح االقتصــاد 
واملاليــة العامة في برنامج 
عمل احلكومــة على أربعة 

ضرورة إعداد كوادر متتلك املهارات املطلوبة وتتصف بروح املبادرة والقيادة

د.محمد الفارس مترئسا االجتماع التنسيقي الثالث لتحديث مخرجات التعليم

احلكومية، جامعة الكويت، 
العامــة للتعليــم  الهيئــة 
التطبيقي والتدريب، مجلس 
اجلامعات اخلاصة، اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمــان جــودة التعليــم، 
ديوان اخلدمة املدنية، الهيئة 
العامة للقوى العاملة، األمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى 
للتخطيط والتنمية، الهيئة 

العامة للشباب.
الفارس  ولفت د.محمــد 
التنســيقي  بعــد االجتماع 
الثالث إلــى أهمية التوافق 
بني مواءمة مخرجات التعليم 
وسوق العمل لتحقيق أكبر 
أثــر تنمــوي ممكــن نحــو 
حتقيــق رؤيــة ٢٠٣٥، مــن 
خــالل إعداد كــوادر متتلك 
املهــارات املطلوبة لســوق 

«التعليم العالي»: إضافة برنامج املاجستير 
تخصص حفظ التراث الثقافي بجامعة الشارقة

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا 
وزاريا رقم (٢٥٩/٢٠٢١) بشأن تسجيل 
والتحاق الطلبة الكويتيني في جامعة 
الشــارقة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، جاء فيه: بناء على توصية جلنة 
اقتراح معايير ومراجعة وحتديث قوائم 
مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت 
باجتماعها السادس عشر املنعقد بتاريخ 

٦ أكتوبر ٢٠٢١م.
وبناء على عرض مدير عام اجلهاز 

الوطني لالعتماد االكادميي وضمان 
جــودة التعليم، وعلى مــا تقتضيه 
العامة، فقــد تقرر إضافة  املصلحة 
برنامج املاجستير تخصص إدارة حفظ 
التراث الثقافي في جامعة الشارقة الى 
برنامج الدراســات العليا املنصوص 
عليها بالقرار األكادميي رقم ٣٢/٢٠١٤ 

الصادر بتاريخ ٨ يوليو ٢٠١٤م.
ويجب أن يتبع البرنامج الدراسي 
الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم 

التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام 
املنظم خالل األســبوع  احلضــور 

الدراسي.
كما يجــب أن يكــون البرنامج 
الطلبة  الذي ســيلتحق به  الدراسي 
قد اجتــاز املدة الدراســية احملددة 
ملنــح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج 
الدفعــة االولى من الكلية التي تطرح 

هذا البرنامج.
ويجب مراعــاة القرارات املنظمة 

لاللتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات 
التعليم العالي خــارج دولة الكويت، 
ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية 
قد استوفت متطلبات احلصول عليها 
وفقا للقرارات املنظمة لها الصادرة من 
وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
ويســري هذا القرار اعتبارا من 
تاريخه ويُلغــى كل نص يخالف ما 
ورد بهذا القرار، ويُنشر في اجلريدة 

الرسمية.

العياش لـ «األنباء»: دخول اجلامعة للمحّصنني
 بجرعة أو جرعتني أو مبسحة نتيجتها سلبية أسبوعيًا

آالء خليفة

ذكــر أمــني عــام جامعة 
الكويت واملتحدث الرســمي 
باســم اجلامعــة ا.د.مرضي 
العياش ان الدراسة بجامعة 
الكويت ستبدأ ٢٤ اجلاري، 
دخــول  ان  علــى  مشــددا 
اجلامعــة ســواء ألعضــاء 
هيئــة التدريــس أو الطلبة 
لن يكون إال للمحصنني فقط 
من احلاصلني على التطعيم 
ضد ڤيروس كورونا املستجد 
«كوفيد- ١٩» سواء بجرعتني 

أو جرعة واحدة.
وشــدد د.العيــاش فــي 
تصريح خــاص لـ «األنباء» 
علــى ان غيــر احملصنــني 
يجــب عليهــم عمــل فحص 
PCR أســبوعيا، وذلك وفقا 
لتوجيهات وزارة الصحة بهذا 

اخلصوص.

سيتم تقســيمها على نظام 
الشرائح «املجموعات» أو ان 
تدرس «أونالين»، الفتا الى 
ان جامعــة الكويت حافظت 
على نظام التدريس عن بعد 
ولم تلغه خاصة بعد قبول 
أعداد متزايدة من الطلبة العام 
احلالي ممــا زاد عن طاقتها 
االستيعابية وبالتالي أصبح 
املقررات  «أونالين» لبعض 
مطلبا لتدريب أعضاء هيئة 
التدريس على االستمرار في 
الدراســة «أونالين» وكذلك 
لتعويد الطلبة على التعلم 
الوســائل  علــى اســتخدام 

التكنولوجية احلديثة.
وتابع د.العياش: مازلنا 
في جامعة الكويت مستمرين 
احلضــوري  النظــام  فــي 
وأيضا اذا وجدت احلاجة لـ 
«أونالين»، الســيما للطلبة 
الذين على وشك التخرج او 

املراكز ميكن من خاللها عمل 
مسحة الـ PCR، الفتا الى ان 
اجلامعــة نظمــت ٣ حمالت 
تطعيم بالتعاون مع وزارة 
الصحــة، مؤكــدا ان األمور 
مســتقرة ومطمئنة، مشددا 
كذلك على ان مجلس اجلامعة 
واإلدارة اجلامعيــة وعمداء 
الكليات ال يألــون جهدا في 
توفيــر جميــع االحتياجات 
التي تساهم في سير العملية 
التعليميــة بجامعة الكويت 

بكل سهولة ويسر.
وكشــف د.العياش عن ان 
هناك توجها في جامعة الكويت 
إلنشــاء مراكز إلجراء فحص 
الـــ PCR عالوة علــى املراكز 
املوجودة في وزارة الصحة، 
مؤكدا ان اجلامعة مســتعدة 
لذلــك ولكن بانتظــار وزارة 
الصحة لتزويدنا باملتطلبات 

الالزمة لعمل املسحة.

الطلبة املستجدين في السنة 
الدراسية األولى واملقبولني 
الكليــات ذات  فــي بعــض 
الكثافــة الطالبيــة العاليــة 
الســيما في الكليات األدبية 
فيمكن حتويل بعض الشعب 
الدراســية «أونالين»، وذلك 
بالتنســيق بني عميد الكلية 

وعمادة القبول والتسجيل
وعلى صعيد متصل، بني 
د.العياش ان هناك نقاط أمن 
وســالمة موجــودة أمام كل 
كليــة، وبالتالي لن يســمح 
بدخول غير احملصني إذا لم 
يقدموا مسحة تكون نتيجتها 
سلبية أسبوعيا حتى يسمح 
لهم بدخول اجلامعة، مبينا 
ان ٩٦٪ من أســاتذة وطلبة 
جامعــة الكويت محصنون، 
عــالوة على ذلــك فإن هناك 
تعاونا بــني جامعة الكويت 
ووزارة الصحــة في بعض 

أمني عام جامعة الكويت واملتحدث الرسمي باسمها أكد أن   دوام الطلبة  ٢٤ اجلاري

د.مرضي العياش

من ناحية أخرى، أوضح 
د.العيــاش انه قد مت ترتيب 
الدراســية بحيث  القاعــات 
يطبق فيها التباعد اجلسدي 
بني الطــالب واحلفاظ على 
التــي حددتهــا  املســافات 
وزارة الصحــة، وبالتالــي 
فإن الشــعب الدراسية ذات 
الكثافة الطالبية احلالية اما 

جانب من احلملة التوعوية

توجه في اجلامعة إلنشاء مراكز إلجراء فحص الـ PCR في مبانيها بالتنسيق مع «الصحة»

طلبة «التطبيقي» يعودون للدراسة اليوم حضوريًا
يعود طلبة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
إلى الدراسة حضوريا بدءا من 
اليوم األحد املوافق ١٧ اجلاري، 
وذلك بعــد انقطاع منذ بداية 
تطبيــق اإلجــراءات الصحية 
املرافقــة لبدايــات جائحــة 
«كورونا» في مــارس ٢٠٢٠، 
على أن يسمح بالدخول فقط 
للمطعمــني من أعضاء الهيئة 
التدريسية والتدريبية والطالب 
بجرعــة أو جرعتني، أما غير 

٣٠ طالبا بنظام «األونالين»، 
أو يتــم تقســيم الطلبــة إلى 
مجموعات حسب أستاذ املقرر، 
وبالنسبة لالختبارات الفصلية 
والنهائية فستكون حضوريا 

بالكامل.
وأوضــح القــرار أن على 
احملصنني بجرعــة واحدة أو 
بجرعتني إبراز شهادة التطعيم 
ألستاذ املقرر، وغير احملصنني 
عليهم إبراز شهادة فحص الـ 

PCR ليسمح لهم بالدخول.

احملصنني منهم فعليهم إحضار 
شــهادة فحص PCR بداية كل 
أسبوع دراســي للدخول إلى 

مقر الكلية أو املعهد.
وأصدر مدير عــام الهيئة 
د.جاسم األنصاري قرارا بأن 
تعــود الدراســة الكاملــة في 
كليات ومعاهد الهيئة اعتبارا 
مــن تاريخ ١٧ أكتوبــر ٢٠٢١، 
وذلك وفقا لعدد من الضوابط 
احملددة بحيث يكون التعليم 
في املقررات التــي تزيد على 

للمحّصنني بجرعة واحدة أو جرعتني أو بشهادة PCR نتيجتها سلبية

شعار الهيئةد.جاسم األنصاري

ملشاهدة الڤيديو
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«شبيطي» و«سبيطم».. أسماك مهّجنة في أحواض «األبحاث»

دارين العلي

فــي إجناز جديــد، متكن 
الباحثون في معهد الكويت 
مــن  العلميــة  لألبحــاث 
إنتــاج نوعــني مهجنني من 
االسماك، أحدهما من تزاوج 
أنثــى ســمكة الشــعم وذكر 
الســبيطي، ومتت تسميتها 
«شــبيطي»، واألخــرى من 
تزاوج أنثى السبيطي وذكر 
الشــعم وسميت «سبيطم»، 
وذلك ضمن إسهامات املعهد 
في تنويع طرق االســتزراع 
السمكي لتعزيز األمن الغذائي 

من األسماك.
وأظهــرت االبحــاث التي 
يجريها قطــاع مركز أبحاث 
البيئــة والعلــوم احلياتية 
ضمن برنامــج ادارة املوارد 
البحرية القائمة على النظام 
نتائــج مشــجعة  البيئــي 
باالســماك املهجنــة وتفوق 
نوعي الهجني في معدل النمو 
باملقارنة باألمهات باإلشارة 
لعدم وجود اختالف واضح 
في معدل النمو بني النوعني.
هــذا مــا أكــده الباحثان 
العامــالن علــى  العلميــان 
املشروع د.محمد علي وعادل 
الصفار لـ «األنباء»، مشددين 
علــى ضرورة إجــراء املزيد 
من التجارب لتحديد الطرق 
املثاليــة لرفــع معــدل منو 
الهجني إلى احلجم التجاري 
في أقل فترة ممكنة، ملساهمة 
األسماك املهجنة املستزرعة 
في ســد جزء مــن متطلبات 

األمن الغذائي.
وأضاف الباحثان: لوحظ 
أن بعــض األســماك تتمتع 
بصفات بيولوجية مرغوبة 
لالستزراع ولديها في الوقت 
نفســه بعض الصفات غير 
املرغوبــة، ومــن هنــا أتــت 
فكرة إنتاج الســمك املهجن 
في محاولــة للحصول على 
الصفــات املرغوبــة من كال 
األبويــن وعلى أمل أن تظهر 
هــذه الصفــات فــي األجنة، 
موضحــني انــه مت اختيــار 
سمكتي الســبيطي والشعم 
لهــذه املهمة، حيث إنهما من 
العائلة نفسها وميكن إجراء 
عملية التــزاوج بينهما، في 
حــني ال ميكن القيام بعملية 
الســبيطي  بــني  التــزاوج 
والهامور، على سبيل املثال، 
ألنهما من عائلتني مختلفتني.

صفات األسماك
وتابعا: الشعم سمكة هادئة 
وتتقارب مع قريناتها بطبعها 
وال تقفز من األحواض بسبب 
األصوات أو الذبذبات الناجتة 
عن الطرق أو إدخال الشبك في 
احلوض جلمع العينات على 
سبيل املثال، أو حدوث الرعد 
والبرق، وإنتاجها في املفرخ 

أنثى الشعم وذكر السبيطي 
ومت تســميتها «شــبيطي»، 
واألخــرى من تــزاوج أنثى 
الســبيطي وذكــر الشــعم 
واطلقوا عليها «ســبيطم»، 
حيــث جــرى العــرف بــني 
الباحثني الذين يطلقون أسماء 
على الكائنات التي مت تهجينها 
أن يجعلوا أول حرف من اسم 
املهجن هو أول حرف من اسم 
األم. ولفتا الى ظهور نتائج 
مشجعة في الهجني مثل تشابه 
شكل الهجني مع مظهر اجلسم 
بسمكة السبيطي، مما يؤدي 
إلى احلصول على سعر أفضل 
في الســوق، وشبهه لسمكة 
الشعم في زيادة نسبة بقاء 
اليرقــات، مما يعني التفوق 
في إنتاج اإلصبعيات، إضافة 
إلى اختفاء صفتي القفز من 
األحــواض وتدنــي ســلوك 
العض بني اصبعيات املهجن.

األمن الغذائي
وحول اهمية ذلك بالنسبة 
لألمن الغذائي، عرف الباحثان 
األمن الغذائي بأنه قدرة الدولة 
علــى توفير الســلع واملواد 
الغذائيــة كليا أو جزئيا وال 
يعني ذلك بالضرورة إنتاج 
الغذائيــة  كل االحتياجــات 
األساســية، بــل يقصــد به 
أساســا توفير املواد الالزمة 

األســماك من خــالل برنامج 
االستزراع السمكي واستطاع 
أن يتبــوأ مركــز الريادة في 
أبحاث االســتزراع السمكي 
مبنطقــة اخلليج والشــرق 
األوســط، ويتــم فــي موقع 
برنامج االســتزراع السمكي 
مبنطقة رأس األرض بالساملية 
إجراء التجارب على استزراع 
أسماك محلية مثل السبيطي 
والهامور والزبيدي والشعم 
وأنواع مستوردة من أسماك 
املياه العذبة مثل البلطي، كما 
قام املعهد أيضا باســتزراع 
الروبيان بهدف التوصل إلى 
تقنيات استزراع أسماك ذات 
أهمية جتاريــة وجعل هذه 
التقنية في متناول شركات 
القطــاع اخلــاص لغــرض 
االستثمار التجاري ومساندة 
عملية تطوير القطاع السمكي.

جناحات غير مسبوقة
«األبحــاث»  ان  وبينــا 
استطاع تسجيل جناحات غير 
مسبوقة في تبيض وتربية 
أســماك الهامور والسبيطي 
والشعم والزبيدي، ويعكف 
الباحثــون حاليــا على حل 
املشــكالت املتعلقة باإلنتاج 
التجاري لهذه األسماك بأفضل 
الطرق، كاستخدام األقفاص 
العائمة في البحر أو استخدام 
األحواض على اليابســة مع 

تدوير املياه بعد تنقيتها.
تغذية اليرقات

وأوضح الباحثان عملية 
تغذية اليرقــات على الغذاء 
احلــي، وهــي عبــارة عــن 
كائنات صغيرة جدا تسمى 
«الروتفرا» وهذه بدورها تربى 
بكميــات كبيرة جــدا حيث 
تتــم تغذيتها على الطحالب 
اخلضــراء املجهرية، وتزود 
يرقات األسماك مبعدل خمس 
«روتفرا» لكل ملليتر من ماء 
حوض التربية في اليوم، كما 
تتغــذى بعــد الروتفرا وفي 
مرحلة متطورة من عمرها، 
بكائنات حية تسمى «ربيان 
املوالح»، وإلنتاج الغذاء احلي 
تستخدم تقنيات متطورة من 
مثل التحكم بدرجة احلرارة 
واإلضــاءة، وبعــد مرحلــة 
اليرقة تبدأ األصبعيات ومن 
ثم التســمني، ويراعى خالل 
هاتني املرحلتني توفير الغذاء 
املطحون الــذي تتوافر فيه 
جميع عناصر متطلبات النمو 
اجليد لألســماك، وبحكم أن 
تربية األســماك تعتمد على 
الكثافــة العاليــة، فان هناك 
قابلية لظهور بعض األمراض 
العاليــة  الكثافــة  بســبب 
امليــاه،  وانخفــاض جــودة 
لــذا، فان هناك مراقبة دائمة 
على جــودة املياه ودراســة 
طرق تنقيتهــا والوقاية من 

الطفيليات.

لهــذه االحتياجات من خالل 
منتجــات أخــرى يتمتع بها 

البلد.
احمللي واملستورد

تطرق الباحثان الى الفارق 
بــني املســتورد واحمللي من 
االسماك، ففي عام ٢٠١٦ مثال 
بلغ اجمالي األسماك والروبيان 
املطروح في األسواق بالكويت 
١٦٢٧٥١٣٥ كيلــو غراما وبلغ 
املصيد احمللي منها ٥٤٩٢٨٠٢ 
كيلوغرام بنسبة ٣٤٪، وبلغ 
املســتورد منها بنسبة ٦٥٪ 
واملســتزرع منهــا ١٩٦٦١٠ 
كيلوغرامات بنســبة ١٫٢٪، 
الواضــح أن نســبة  ومــن 
األســماك املســتوردة عالية 
جــدا، وانه مبقدور نشــاط 
استزراع األسماك املساهمة 
في سد جزء كبير من الطلب 
على األسماك طوال العام دون 
احلاجة الى انتظار مواســم 
الصيد في البحر أو االستيراد، 
وبالتالي املساهمة في تعزيز 

األمن الغذائي من األسماك.
أهمية كبيرة

أهميــة  عــن  وحتدثــا 
االستزراع، حيث أولى معهد 
الكويــت لألبحــاث العلمية 
أهميــة كبيــرة للنشــاطات 
البحثية املتعلقة في استزراع 

د.محمد علي وعادل الصفار لـ «األنباء»: املعهد جنح في إنتاجهما من التزاوج بني السبيطي والشعم

د.محمد عليعادل الصفار

سهل وبكثافات كبيرة ألنها 
شــديدة اخلصوبة، ومعدل 
التفقيــص وبقــاء اليرقــات 
واإلصبعيــات جيــد مقارنة 
بسمكة السبيطي، ومن املآخذ 
على سمكة الشعم بطء منوها 
وانخفاض سعرها التسويقي 
الســبيطي.  مقارنة بســعر 
وذكرا ان ســمكة الســبيطي 
منوها عال مقارنة بســمكة 
الشــعم (نحو ضعف معدل 
النمو)، وتسويقها ممتاز جدا 
ألن ســعرها أعلى وعرضها 
في السوق قليل، في حني أن 
الصفات االســتزراعية غير 
املرغوبة لســمكة السبيطي 
كونهــا مفترســة وعدائيــة 
وال حتــب الكثافات العالية، 
وهي حساســة حتاول القفز 
مــن احلوض عندما تشــعر 
باخلوف أو سماع األصوات 
الذبذبــات،  عــن  الناجتــة 
ومحاولــة القفز تــؤدي إلى 
ســقوطها خارج احلوض أو 
جرحها، إضافة إلى أن إنتاجها 
في املفارخ صعــب، ومعدل 
بقاء اإلصبعيات متدن بعكس 

الشعم.
جناح التهجني

الباحثــني  ان  وأوضحــا 
جنحوا في انتاج سمك مهجن 
من نوعني، أحدهما من تزاوج 

تشابه شكل الهجني في مظهر اجلسم بسمكة السبيطي يؤدي للحصول على سعر أفضل استمرار التجارب لتحديد الطرق املثالية لرفع معدل منو الهجني إلى احلجم التجاري
الشعم سمكة هادئة وإنتاجها في املفرخ سهل وبكثافات كبيرة ألنها شديدة اخلصوبةاختيار سمكتي السبيطي والشعم ألنهما من العائلة نفسها وميكن إجراء التزاوج بينهما

االستزراع يسهم في سد جزء كبير من الطلب دون انتظار مواسم الصيد أو االستيراد السبيطي سمكة مفترسة وعدائية ومنوها عاٍل وتسويقها ممتاز جدًا ألن سعرها أعلى 

محاور أبحاث االستزراع السمكي تبييض السبيطي طوال العام 
أشار كل من د.محمد علي وعادل الصفار 
الى ان مجال أبحاث االستزراع السمكي 
يتضمن عدة محاور منها: رعاية أمهات 
األسماك البياضة، وتقنية إنتاج اليرقات 
وتربيتها إلى إصبعيات (األسماك الصغيرة 
بعد تعــدي مرحلة اليرقة)، وإنتاج الغذاء 
الحي، والتغذية، وصحة ووقاية األسماك.
واضاف الباحثــان ان المحافظة على 
أمهات األســماك البحرية في األحواض 
المناســبة وتغذية  البيئة  تتطلب توفير 

هذه األمهات (الذكور واإلناث) وتزويدها 
بالمــاء النظيف طوال اليــوم وحمايتها 
من األمراض حتى يحين موسم تكاثرها 
وبالتالي الحصول على البيوض الملقحة 
لزوم التفريخ واإلنتاج، ويتم جمع آالف 
البيوض الملقحة من اإلناث خالل موسم 
التزاوج ووضعها في أحواض خاصة حتى 
تفقس، بعــد يوم أو يوم ونصف اليوم، 
تبدأ بعدها مرحلة اليرقة التي تستمر نحو 

٤٥ يوما.

ذكر الباحثان ان من الدراسات التي قام 
بها املعهد، جعل سمكة السبيطي تبيض على 
مدار العام تقريبا وفي خارج موسم تكاثرها 
الطبيعي ما بني شهر فبراير وأبريل وذلك 
من خالل التحكم بالوســط البيئي كفترات 
اإلضــاءة ودرجة حرارة املــاء، حيث يبدأ 
موسم تكاثر السبيطي مع بدء زيادة ساعات 
النهار وارتفاع درجة حرارة ماء البحر وهما 
املؤشران اللذان يحفزان السمكة لالنخراط 

في التزاوج وإنتاج البيض.

وتابعا: ما قامت به الدراســة هو أقلمة 
مجموعات من إناث وذكور الســبيطي في 
أحواض حتت منط ثابت من اإلضاءة ودرجة 
حرارة املاء، بعدها يبدأ تغيير اإلضاءة ودرجة 
احلرارة على فترات مختلفة من ابريل إلى 
يونيو، وتغييرها فــي أحواض أخرى في 
الفترة من يونيو إلى سبتمبر، وبذلك تبيض 
أسماك السبيطي في فترات مختلفة، وبالتالي 
احلصول على البيض على مدار العام مما 

يعزز اإلنتاج التجاري لهذه السمكة.

اخلالد: القضاء على ٧٠٪ من مخالفات البناء في بنيد القار

أكد محافظ العاصمة الشيخ 
طالل اخلالد أن أبواب احملافظة 
مفتوحة أمــام املبادرين الذين 
أفــكارا وتصورات  ميتلكــون 
لتعزيــز رؤيتنا فــي التطوير 
والتجميــل، ومتــد يدهــا لكل 
األفكار التي تتالقى مع خطتنا 
التي رســمناها إلحــداث نقلة 
نوعيــة لعاصمتنــا. جاء ذلك 
خــالل الزيــارة امليدانية التي 
أجراهــا اخلالد فــي بنيد القار 
مساء اجلمعة ورافقه بها رئيس 

محافظة صحية، ومطلبنا في 
التطويــر والتجميــل يتطلب 
انتفاضــة إداريــة ومجتمعية 
وإرادة مشــتركة تتعاون فيها 
كل مكونات املجتمع والقطاعات 
املختلفة وأبناء املناطق، مجددا 
التأكيد على أن التعاون مفتاح 

التقدم والتطوير املنتظر.
وذكــر ان مخالفــات البناء 
والعشــوائيات داخــل األبنية 
فــي مناطــق العاصمــة تقــف 
حجر عثرة أمام مسيرة التنمية 

تتخذ بالتعاون مع اجلهات ذات 
الشــأن تأتي في إطار احلفاظ 
على سالمة القاطنني وكرامتهم 
وتطبيق القوانني واألنظمة بحق 
املخالفني، كاشفا عن ٩ عقارات 
متهالكة جاهزة للهدم من قبل 
مالكها بعــد إخالئها، والقضاء 
على أكثر من ٧٠٪ من مخالفات 
البنــاء في بنيد القــار، آمال أن 
تتحق رؤية احملافظة في عاصمة 
بال مخالفات وتسريع عمليات 

التجميل والتطوير املنشود.

املستهدفة، وزيارتنا الى بنيد 
القار ورؤيتنــا للعقارات التي 
تســتغل جميــع املســاحات 
املخصصة للطوارئ وللتهوية 
كغرف تتكدس بها العمالة تعد 
كارثة بحقهم وحق الوطن وال 

ميكن السكوت عنها.
وحول اإلخالءات اجلزئية 
والكلية من العقارات املخالفة 
والتــي تتكــدس بهــا العمالة 
لتصحيــح أوضاعهــم، لفــت 
الى أن جميــع اإلجراءات التي 

محافظ العاصمة أكد وجود ٩ عقارات متهالكة جاهزة للهدم باملنطقة

محافظ العاصمة متفقدا أحد العقارات املخالفة الشيخ طالل اخلالد خالل اجلولة في بنيد القار

العاصمة  فريق طوارئ بلدية 
زيد العنــزي وأعضاء الفريق 
الــى جانب عدد من مســؤولي 
ديــوان عام احملافظة. وأضاف 
الطريــق  اخلالــد أن خارطــة 
التي وضعتها احملافظة ليست 
إلزالة املخالفات فحسب بل هي 
مشروع كبير ورسائل تخاطب 
جميــع مؤسســات املجتمــع 
املدني، داعيــا اجلميع كال من 
موقعه الى حتمل مسؤولياته 
في جتميــل العاصمة وجعلها 

أبواب احملافظة مفتوحة أمام املبادرين ومند يدنا لكل األفكار التي تعزز رؤيتنا للتطوير والتجميل

العمران ينير حياة األطفال برواية «ولد فاطمة»

طرح بسطات السلع املوسمية في الري
أعلنــت بلدية الكويت عن طرح بســطات 
ســوق الســلع املوســمية في منطقة اسواق 
الــري لالســتغالل ملدة ٦ أشــهر فقــط وفق 
الشــروط والضوابــط الــواردة فــي «الئحة 
االســواق العامة» الصــادرة بالقرار الوزاري 
رقم ٢٠٠٦/١٥١. وطالبت البلدية الراغبني ممن 
تنطبق عليهم الشــروط والضوابط بالتقدم 
بطلباتهــم مصحوبة باملســتندات الثبوتية 
الى مراقبة االغذية واالسواق بإدارة التدقيق 

ومتابعة اخلدمات البلدية فرع بلدية العاصمة 
في الشــويخ خلف ادارة اجلوازات والهجرة 
في الفترة مــن ٢٠٢١/١٠/٢٤ الــى ٢٠٢١/١٠/٢٨ 
أثناء الدوام الرسمي، ولن ينظر الى الطلبات 
املقدمة قبل هــذا االعالن او بعد انتهاء موعد 
تقدمي الطلبات، علما انه سيتم السحب بالقرعة 
العلنية ملن تنطبق عليهم الشروط يوم االثنني 
٢٠٢١/١١/١٥ الســاعة ٩ صباحــا في مقر مركز 

بلدية اسواق الري.

تركز رواية «ولد فاطمة» 
علــى األبعــاد اإلنســانية 
والوجدانية واالجتماعية 
والنفسية للطفل، وميكن 
القــول إنهــا تــكاد تكون 
«صرخة» احتجاج وتنديد 
بكل ما يخدش حياء وبهاء 
عالم الطفولة الكريستالي 
الشــفيف، وينتقــص من 
براءته وعفته، مع توجيه 
اصبع االتهــام إلى األهل، 
جريا مع املثل القائل: «اآلباء 
يأكلون احلصرم، واألبناء 

يضرسون».  وقد أجاد الروائي الكويتي جاسم 
العمران في إضاءة السراديب املعتمة ألبطال 
روايتــه، ففضح العقلية األســرية املتزمتة، 
والتربية الكالسيكية العقيمة، وأطلعنا على 
جوانــب مهمة من حياة األطفال والناشــئة، 
بل واألســرة العربية في الكويت بأســلوب 
واقعي ناقد للمفاهيم وللرؤى املغلوطة التي 
تسود مجتمعاتنا العربية واملنظومة األسرية 
فيها، وامتلك الكاتب أدوات إبداعية جيدة عبر 
من خاللها عن رؤيته للحياة املعاصرة بكل 

تشــابكاتها، وقدم عالجــات ناجعة، وانحاز 
إلى املنطق في قيادة بطل قصته إلى مصير 
شــبه محســوم.  أما اللغة فجاءت واضحة، 
مأنوسة، مكثفة، إذ لم نشهد شططا في السرد، 
وال استرســاال حدثيا زائدا على احلاجة. مع 
توجيه حتية إلى التربية املدرسية واالجتماعية 
احلديثــة. خالصة القول إن باكــورة أعمال 
الروائي الكويتي جاسم العمران املوسومة بـ 
«ولد فاطمة» هي بداية ناضجة، تبشر بثمار 

إبداعية أنضج في قادمات األعمال.

تقدمي الطلبات خالل الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ اجلاري

غالف الروايةجاسم العمران
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رحل املؤرخ وعاشق 
أبو مــرزوق،  التــراث 
ســيف مــرزوق بــن 
شمالن آل سيف، وترك 
لنــا إرثا تراثيــا ثقافيا 
ال يقدر بثمــن، إنتاجه 
الفكري وفير، تخصص 
البحري  التــراث  فــي 
الكويتي وكتــب كتابه 
الغوص  الشهير «تاريخ 
الكويت  اللؤلؤ في  على 
واخلليج العربي»(١٩٧٥)، 
كما كتب عــن «األلعاب 

الشــعبية الكويتية» (١٩٦٨)، وله كتاب «من 
تاريخ الكويت» (١٩٥٩)، وقدم برنامج «صفحات 
من تاريخ الكويت» مع زميله اإلعالمي املرحوم 
رضا الفيلي، فنجحا في احلفاظ على التراث 
الشفهي وقدماه على لسان رجاله في حلقات ال 
يزال يبثها تلفزيون الكويت حتى يومنا هذا. 
أما مقاالته الصحافية فهي كثيرة جدا، وقد 
ضمها في كتابه األخير بعنوان «رحلتي مع 
الكلمة» الذي طبعه عام ٢٠١٠ ووزعه بشكل 
محدود جدا على أصدقائه املقربني، وكان لي 
الشــرف الكبير حني خصني بنسخة منه، 
وأوصى بعدم نشره في السوق إال بعد وفاته.

ســيف لم يحافظ على عناصر وأدوات 
التراث الكويتي في منزله فقط، بل امتد ذلك 
إلى ممارسته كنمط حياتي يومي له. فعلى 
سبيل املثال، كنت أراه في ديوان الشمالن 
املطل على شارع اخلليج العربي، شخصية 
تاريخية فذة، نعم شخصية، بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة من معنى، أنيق في هندامه ولباسه 
الكويتي، وطريقته فــي اجللوس تذكرني 
بالصور القدمية لكبار الشخصيات في قهوة 
بوناشي الشهيرة. لم يتأثر سيف بحركية 
املجتمع وتطوره وتغيره املستمر والسريع، 
فقد صارع كل تلك املتغيرات ليحافظ على 
شــخصيته التي ابتغاها لنفسه دون تغيير 
حتى وافاه األجل احملتوم. فله على ســبيل 
املثال طريقته اخلاصة في شرب الشاي، وهي 
طريقة قدمية، تســتخدم لتخفيف سخونة 
الشاي، فيقوم بوضع الصحن الصغير في 
راحة يده اليمني وميسك باالستكانة بأصابع 
يده اليسار، ويسكب قليال من الشاي الساخن 
في الصحن الصغير وينفخ عليه لتبريده، ثم 
يشربه من الصحن، وهكذا يكرر هذه العملية 
حتى يشرب كل الشاي في االستكانة. وأعتقد 
أن هذه الطريقة في شرب الشاي انقرضت 

اآلن بعد رحيل أبو مرزوق!
ملســت في ســيف التواضــع، للكبير 
بالتعرف على  الكبير  والصغير، وشــغفه 
زائريه فــي الديوانية، وما أن يتعرف على 
عائلة الزائر، حتى ينهال عليه بذكرياته عن 
عائلته وشخصياتها. وفي أول زيارة لي لديوان 
الشمالن، عرفني عليه فيصل الشمالن وقال 
له: «هذا الدكتور وليد السيف»، فرد سيف: 
«أي سيف»، قلت له: املوسى السيف «فرد 
بسرعة»: والنعم، يعني يصير لك سليمان 
املوسى السيف، إللي كان مع الشيخ عبداهللا 
املبارك الصباح؟ قلت له: نعم، هو شــقيق 
أجدادي من األم واألب. فسألته: «أتعرفه؟»، 
فرد بتعجب: «أكو واحد في الكويت ما يعرف 
سليمان املوسى، أبو چرمي! اهللا يرحمه ويغفر 
له، وأخوه شــاعر معروف اسمه املال علي 
وعنده قصيدة مشهورة عن الغوص. وكذلك 
له قصيدة أخرى ميتدح بها امللك عبدالعزيز 
آل ســعود، وغناها مطــرب الكويت األول 
عبداللطيف الكويتي. وسجلها على أسطوانة 

ونالت شهرة كبيرة حيث وصل سعرها إلى 
٣٠ روبية، وهي أغلى أســطوانة بيعت في 
الكويت آنذاك». وبدأ يروي للحاضرين بعض 

حكايات «أبو چرمي».
كان سيف يحب يروي احلكايات التاريخية 
والتراثية التي شــهدها بنفسه خالل حياته 
املديدة. في أحد األيام، كنت جالسا في ديوان 
الشمالن أستمع إلى حديثه عن طير مشهور 
في الكويت من طيور الربيع اجلميلة، يطلق 
عليه «حمامي أعربي» ويروي حوله احلكايات 
حول «احلبال» أي صيده بالفخ وكيفية تربيته، 
ألنه -بخالف الطيور الربيعية األخرى- ميكنه 
أن يعيش فترة طويلــة في القفص. وقال 
ســيف: «أنا أحب احلبال لصيد هذا الطير 
العجيب، وصيده ليس باألمر السهل، فيه تعب 
ومشقة، وأذكر أن في مرة ربيته في منزلي 
وعاش ملدة ستة شهور وبعدها مات، وحزنت 
عليه حزنا شديدا». وبعد هذه الرواية، أيقنت 
أن أبو مرزوق عاشــق لهذا الطير، فأهديته 
صورتني للحمامي أعربي وهو يتأهب ألكل 
الغبي (وهو دودة متحركة) في الفخ. وعندما 
شاهد الصورتني، كانت فرحته بهما ال توصف، 
وقرر تعليقهما في ديوان الشمالن ليراهما 
كل يوم يجلس في الديوان ويروي ذكرياته 

حول صيد احلمامي أعربي. 
لقد سبق سيف منظمة اليونسكو بعقود 
من الزمن في صون التراث الثقافي واحلفاظ 
عليه، خصوصا التراث الثقافي غير املادي 
كالعادات والتقاليد واألهازيج واالحتفاالت 
واللغة واأللعاب والفنون الشــعبية واملهن 
البحريــة وغيرهــا. كتب عنهــا منذ عقد 
اخلمسينات من القرن املاضي، بينما اتفاقية 
اليونيسكو لصون التراث الثقافي غير املادي 
انطلقت عــام ٢٠٠٣م. لقد كان أبو مرزوق 
محاربا شرسا لكل من يحاول طمس الهوية 
الكويتية وتشويه تراثها الثقافي، بشقيه غير 
املادي واملادي، كاملباني التاريخية على سبيل 
املثال، وهدم مدرسة املباركية (القدمية) التي 
درس فيها، وهي أول مدرســة نظامية في 
الكويت، بقيت في ذاكرته حتى آخر سنوات 
عمــره كجرمية عظمى بحق أجيال الكويت 
الذين درسوا فيها، ودائما كان يردد: «ليش 

هدموها.. مو حرام؟!!»
وختاما، ال يبقى من تاريخ الدول إال ما 
أبدعه أهلها وما أنتجه البررة من أبنائها من 
تراث ثقافي يجسد هويتهم الوطنية. وكان 
أبو مرزوق ابناً باراً للكويت وأهلها، مخلصا، 
أمينا، كرميا، وصادقا في كل ما نقله بالقلم 
والصوت والصورة عن بني جيله وأسالفهم. 
رحم اهللا أبا مرزوق رحمة واسعة، وأسكنه 
فســيح جناته وأثابه على جهوده الكبيرة 
في حفــظ وصون التراث الكويتي األصيل 

وتدوينه ونشره.
بقلم: الدكتور وليد حمد السيف 
خبير معتمد من اليونسكو  لصون التراث الثقافي غير املادي

القوبع: عمومية تعاونية العمرية مطلع نوفمبر
دعا رئيس مجلس إدارة 
التعاونية  العمرية  جمعية 
القوبــع، مســاهمي  مذكــر 
ضــرورة  إلــى  اجلمعيــة 
التواجــد وحضور عمومية 
مجلس اإلدارة املقرر عقدها 
املقبــل،  نوفمبــر  مطلــع 
للتصويــت على التقريرين 
املالي واإلداري للسنة املالية 
املنتهية، السيما البند اخلاص 
بحجز األرباح السنوية مدة 
٥ ســنوات أو أقل، إلى حني 
استكمال املبلغ املطلوب لبدء 

عمليــة بناء «مول» علــى أحدث طراز يكون 
بديال عن السوق املركزي احلالي.

وأوضح القوبع أن مجلس اإلدارة والعاملني 
فــي اجلمعيــة على أهبــة االســتعداد لعقد 
العمومية والتي حدد عقدها في مدرسة العمرية 
بنــات، وذلك وفق الضوابط واالشــتراطات 
الصحية لضمان عدم تعرض املساهمني إلى 
خطر اإلصابة بالڤيروس، مشيرا إلى أن إجمالي 
عدد املساهمني الذين يحق لهم التصويت يبلغ 
نحو ٣٢٥٠ مساهم. وقال القوبع إنه «بتضافر 
جهود أعضاء مجلس اإلدارة استطعنا االنتهاء 
مــن احلصول علــى املوافقــات الالزمة كافة 

من اجلهــات احلكومية ذات 
العالقة واخلاصة بالتوسعة 
اخلارجية للسوق املركزي من 
اجلهتني األمامية والشــارع 
الرئيسي، فضال عن اعتماد 
املوقع اجلديــد لفرع لوازم 
العائلة على مساحة ١٥٠ مترا 
مربعا، واملوقع اجلديد لفرع 
إلى املوقع  املكتبة، إضافــة 
اجلديــد لفرع التموين على 
مساحة ٥٠٠ متر مربع»، الفتا 
إلى أنه مت استحداث أنشطة 
جديدة محل البنك التجاري، 
وهي الصرافة، املالبــس اجلاهزة، مطعم أو 
«كوفي شــوب». وأضاف أن «مجلس اإلدارة 
حصل على املوافقات الالزمة العتماد املوقع 
املجاور لفرع «مخبز التنور» ليصبح مكتب 
تأمني بالعمولة، فضــال عن نقل فرع خياط 
الســيدات إلى املوقع الشاغر بجوار صالون 
الســيدات»، مؤكدا أن بــدء تنفيذ جميع هذه 
املشروعات في القريب العاجل، الفتا إلى أن 
عملية توسعة السوق املركزي التي متت في 
امليزانــني وجتديده وحتديثه أدت إلى زيادة 
أعداد مرتادي اجلمعية، مما ترتب عليه ارتفاع 

نسب املبيعات بصورة ملموسة.

ستبحث بند حجز األرباح حلني استكمال مبلغ بناء «مول» حديث

مذكر القوبع

«ورتل»: تفاعل مميز مع «٧ سنابل» ألهل القرآن
أشاد املستشار اإلعالمي 
إلدارة القرآن الكرمي والسنة 
النبويــة «ورتــل» التابعة 
جلمعيــة النجــاة اخليرية 
طالل فاخر بالتفاعل املميز 
من املتبرعني مع مشــروع 
«٧ ســنابل ألهــل القــرآن» 
الــذي مت إطالقه في شــهر 
أكتوبــر اجلــاري. وأوضح 
فاخــر أن املشــروع يهدف 
إلى دعم ٧ مشاريع قرآنية 
هي: كفالة حافــظ، وكفالة 
محفــظ، وكفالــة حلقــة، 

واحلقيبة القرآنية، وكفالة حلقات اإلسناد، 
وتأهيل وتطوير املعلمني، والسهم الوقفي. 
وأضاف: هذه املشاريع تسهم في تعليم القرآن 

الكرمي وعلومه وآدابه وفق 
منهجية متميزة، وتخريج 
جيــل حافظ ومتقن للقرآن 
الكرمي ومتخلــق بأخالقه، 
واالرتقاء مبعلمي ومعلمات 
القرآن من خــالل التدريب 
والتطويــر، ونشــر ثقافة 
القــرآن الكــرمي وتعاليمــه 
في املجتمــع، واحلث على 
حفظه وتعلمــه. ودعا إلى 
االستمرار في دعم املشروع 
حتى اكتماله، مبينا أن باب 
املســاهمة ما زال مفتوحا، 
مــن خالل االتصال على ١٨٠٠٠٨٢، أو موقع 
https:// :جمعية النجاة اخليرية عبر الرابط

.alnaj.at/١٣٤٦٠a٢٥

طالل فاخر

البنك األهلي الكويتي يرعى حملة «رسالتنا لكم»
متاشيا مع إستراتيجيته 
املســتمرة بدعــم مبــادرات 
الرامية  اخلدمة االجتماعية 
إلى تنمية املجتمعات، أعلن 
البنــك األهلــي الكويتي عن 
رعايته ملشــروع «رسالتنا 
لكــم»، وهي حملــة أطلقتها 
إدارة األنشطة العامة واإلعالم 
في قطاع الرعاية االجتماعية 
التابعــة لــوزارة الشــؤون 

االجتماعية والعمل.
ومبادرة «رسالتنا لكم»، 
هــي حملــة توعويــة عامة 
صممــت خصوصــا لرفــع 
مســتوى الوعي االجتماعي 
حــول القوانــني واألنظمــة 
الصلــة  ذات  الكويتيــة 
برعاية نزالء قطاع الرعاية 
االجتماعية من فئة املسنني 

واأليتام واألحداث. 
يشار إلى أن احلملة التي 
تنقسم إلى سلسلة من ست 
رسائل مصورة قصيرة، قد 
مت إعدادها لنشر الوعي لدى 
اجلمهور حــول حقوق تلك 
الفئات وكيفية التعامل معهم 
وأهميــة التعاطــف وتقدمي 

إلى إبراز الدور الذي يقوم به 
هذا القطاع من حيث االهتمام 
بالفئات املعنية فيها والتي هي 
املسنون واألحداث واأليتام، 
فهو يقدم العديد من اخلدمات 
اجلليلة لهذه الفئات الثالث، 
ويصــدر القوانني واألنظمة 
واللوائح التي حتدد التعامل 
مع هذه الفئات الثالث ويركز 
الالزمة  علــى االحتياجــات 
لهم، ســواء كانت نفسية أو 

االجتماعية والعمل والدولة 
بشكل عام، ونحن دائما نقف 
بجانبهم وندعمهم ونتمنى 
لهم كل التوفيق والنجاح».

وتأتي رعاية البنك األهلي 
الكويتــي حلملة «رســالتنا 
لكم» تأكيدا على التزامه بدعم 
املبادرات املجتمعية وحرصه 
على إحــداث تغيير إيجابي 
في حياة األفــراد احملتاجني 
وتعزيز الوعي في املجتمعات 
التي يعمل فيها. ومن خالل 
مشاركته في رعاية مبادرات 
على هذا النحو، يؤكد البنك 
األهلي الكويتي على حقيقة 
مفادهــا أن تنميــة املجتمع 
تشــكل عامــال رئيســيا في 
أجنــدة مشــاريع اخلدمــة 

املجتمعية التي يتبناها.
ملزيد من املعلومات حول 
البنك األهلي الكويتي، يرجى 
املوقــع اإللكتروني  زيــارة 
eahli.com أو االتصال بأحد 
موظفــي خدمة عمالء البنك 
األهلــي الكويتي عن طريق 
خدمــة «أهــال أهلــي» على 

الهاتف رقم ١٨٩٩٨٩٩.

صحية أو اجتماعية. ونود 
فــي هــذا اإلطــار أن نتوجه 
بالشكر والعرفان إلى قطاع 
الرعايــة االجتماعيــة على 
اخلدمات العديدة التي يقدمها، 
وحتديدا هذه اخلدمة، ألنها 
تولــي اهتمامــا خاصا بهذه 
الفئات الثــالث التي هي في 
أمس احلاجة إلى جهة ترعاها 
وتهتم بشؤونها. وهذا دور 
مهم تقوم به وزارة الشؤون 

إحدى مبادرات اخلدمة املجتمعية من إعداد وتنظيم وزارة الشؤون

تقدمي الدعم ملشروع «رسالتنا لكم»

الدعم املستمر لهم.
وقــال مدير عام شــؤون 
مجلــس اإلدارة فــي البنــك 
فــوزي  الكويتــي  األهلــي 
الثنيان: يســرنا فــي البنك 
الكويتــي رعايــة  األهلــي 
مشــروع «رســالتنا لكــم»، 
وهو مشــروع مت إعداده من 
قبل قطاع الرعاية االجتماعية 
بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل. ويهدف هذا املشروع 

٥ أهداف في إستراتيجية «االئتمان» لألعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٥
دعا نائــب رئيس مجلس 
العــام لبنــك  املديــر  اإلدارة 
املضــف  صــالح  االئتمــان 
اإلشرافيني في البنك للتعريف 
عن استراتيجية البنك في مركز 

االئتمان للتدريب.
جــاء ذلــك خــالل كلمتــه 
اللقــاء  فــي  االفتتاحيــة 
التنويري اخلاص باستعراض 
اســتراتيجية البنــك لألعوام 
مــع  ٢٠٢٠-٢٠٢٥، متاشــيا 
قرارات مجلــس الوزراء بهذا 

الشأن.
وذكرت املتحدثة الرسمية 
باسم البنك حباري اخلشتي أن 
استراتيجية البنك ارتكزت على 
٥ أهداف، هي: خلق بيئة عمل 
جاذبة، صحية وفاعلة، حتقيق 
الرضــا للعمــالء واكتســاب 
ثقتهم، التحول الرقمي، تطوير 
قطاع االئتمان لتوفير األمان 
االجتماعي لألسرة الكويتية، 
وحتقيق االســتدامة لألجيال 

القادمة.
وأكدت اخلشتي عن رؤية 
البنــك ومكانتــه كمؤسســة 
الى  حكوميــة رائدة تســعى 
اكتســاب ثقــة عمــالء البنك 
وضمــان حتقيق االســتدامة 

لألجيال القادمة.
وأشارت إلى أهداف البنك 
املبنية على خلــق بيئة عمل 
جاذبــة وصحيــة للموظفني 
من خالل متابعة آلية التقييم 
الوظيفي عبر مؤشرات تقييم 
األداء مع ضرورة االســتمرار 
في تطوير أداء املوظفني عبر 
إشراكهم في دورات تدريبية 
للرفع من كفاءتهم الوظيفية، 
ومن ضمن أهداف البنك حتقيق 
رضا العمالء وكسب ثقتهم من 
خالل تبسيط وميكنة اخلدمات 
وجعلهــا متاحــة إلكترونيــا 
(ONLINE) والتواصل مع عمالء 
البنك عبر وســائل التواصل 
االجتماعي املختلفة واملتاحة 

أنه مت تســلم املوقع اخلاص 
مبشروع بنك االئتمان الكويتي 
فــي منطقة العقيلــة من قبل 
بلدية الكويت مبساحة ٢٠٠٠ 
متر مربع والذي يتسع لعدد 

اخلدمات، ومت تقسيم املشروع 
على النحو التالي:

السراديب «األول والثاني 
والثالث» تســتخدم كمواقف 
ملوظفــي البنك على مســاحة 

األرض املخصصة بالكامل.
الطابــق األرضــي واألول 

للمراجعني واملوظفني.
الطابقــان الثاني والثالث 

يستخدمان للموظفني.
وذكرت اخلشتي أن البنك 
اآلن بصــدد طــرح مناقصــة 

لتنفيذ املشروع.
مــن جانــب آخــر، أكــدت 
اخلشــتي فاعليــة اخلدمــات 
مــن  املقدمــة  اإللكترونيــة 
عــدد  أن  وذكــرت  البنــك. 
املواطنــني املســتفيدين مــن 
خدمة القروض الذكية بتقنية 
 Artificial) الذكاء االصطناعي
 ١٦٠٠ بلغــت   (Intelligence

مواطن منذ إطالق اخلدمة.

ال يقل عن ٢٠٠ موظف وسيتم 
جتهيــزه بجميــع مواصفات 
املبنى الذكي. ويتكون املشروع 
من ٣ سراديب وطابق أرضي 
و٣ طوابــق، باإلضافــة إلــى 

تتركز على خلق بيئة عمل جاذبة وكسب ثقة ورضا العمالء والتحول الرقمي وحتقيق االستدامة

صالح املضف وعدد من موظفي وإشرافيي بنك االئتمان املشاركني في اللقاء التعريفي

منوذج مشروع مبنى البنك في العقيلة

علــى مدار الســاعة، اذ يعول 
البنــك على التحــول الرقمي 
لتقليــص الدورة املســتندية 

للمعامالت.
من ناحية أخرى، أوضحت 

اخلشـتي: املقـر اجلديـد للبنك فـي العقيلة مسـاحته ٢٠٠٠ متر ومت تسـلمه مـن «البلدية»
عدد املسـتفيدين من خدمة القـرض الذكي بتقنية الـذكاء االصطناعي بلـغ ١٦٠٠ مواطن

«العون»: متويل ١٥٥ عملية باملخيم اجلراحي في «عدن»

جوانب أهمها الصحة، املياه، 
محاربة الفقر، تطوير الكفاءات 
البشرية، وخلق روح التعاون 

واإلبداع.
ومكتــب العون املباشــر 
باليمــن عضــو فــي الكتــل 
لــألمم  التابعــة  اإلنســانية 
املتحــدة وهــي: كتلــة األمن 
الغذائــي وحتســني ســبل 
املعيشــة برنامــج األغذيــة 
العاملي، كتلة املياه واإلصحاح 
البيئي منظمة اليونيســف، 
كتلة الصحة منظمة الصحة 
اللوجستية  الكتلة  العاملية، 
الطيران اإلنســاني)  (خدمة 

برنامج األغذية العاملي.

حرصت علــى تنفيذ املخيم 
وفق خطــة وقائية واتخذت 
االحتياطات الالزمة للوقاية 
من ڤيروس كورونا املستجد 

«كوفيد-١٩».
وثمنت العسعوسي، جهود 
جميع الشــركاء واملتطوعني 
وفريــق العون املباشــر في 

تنفيذ املخيم.
جديــر بالذكــر أن العون 
املباشــر تعمل في اجلوانب 
اإلنســانية في قارة أفريقيا 
منذ العام ١٩٨١ ولديها ٣١ فرعا، 
وتعتبر اليمن أول دولة في 
اجلزيرة العربية تعمل فيها، 
وتسعى إلى التركيز على عدة 

وتوفير سبل احلصول على 
األدوية للجميع.

فيما قال منسق مشاريع 
الصحة مبكتب العون املباشر 
في اليمن فريد الدهمشي، إن 
الفريق الطبي قام بفحص ٦٣٥ 
حالة مرضيــة توافدت على 
املخيم وذلك في الفترة من ٢٧ 
سبتمبر إلى ٣ أكتوبر ٢٠٢١، 
مشيرا إلى أن عملية تسجيل 
احلــاالت متت في الفترة من 

٢٠ - ٢٥ سبتمبر.
وأضاف أن املخيم أجرى 
في الفترة من ٢ - ١٥ أكتوبر 
١٥٥ عمليــة متخصصة منها 
١٠٠ جراحــة للوزتــني و١٦ 

ترقيع طبلة األذن، و١٢ جراحة 
اخلصية املهاجرة و٢٧ جراحة 

الشفة األرنبية.
وأشار إلى أنه مت جتهيز 
حاالت إضافية بسبب اإلقبال 
الكبير على املخيم وســتتم 
جدولتهم خالل األيام املقبلة 

مبخيم إضافي.
بــأن  الدهمشــي  وأفــاد 
املخيــم أقيــم فــي مركز ٢٢ 
مايو اجلراحــي التخصصي 
ونفذته مؤسسة نهد التنموية 
بالتنسيق مع السلطة احمللية 
العامــة  الصحــة  ومكتــب 

والسكان في محافظة عدن.
وأكد أن «العون املباشر» 

مّولت «العون املباشــر- 
مكتب اليمــن»، مخيم اليمن 
الطبي اجلراحي املجاني في 
مديرية املنصورة مبحافظة 
عــدن، ومت خاللــه إجــراء 
١٥٥ عمليــة جراحية تكللت 

بالنجاح.
وقالــت املتخصصــة في 
مجال العمل اإلنساني املدير 
املباشــر  اإلقليمــي للعــون 
باليمن، معالي العسعوسي، 
إن مخيمات اليمن اجلراحية 
حققت نقلة نوعية من خالل 
العمليــات املتخصصة التي 
أجرتها في عدة محافظات ملن 
ال يستطيعون حتمل تكاليف 

اجلراحة والعالج.
املخيــم  ان  وأضافــت 
اجلراحــي فــي عــدن شــهد 
إقباال كبيرا جدا من املرضى 
غير القادرين على الوصول 
الطبيــة بســبب  للرعايــة 
األوضاع االقتصادية الصعبة 
في البلد، وكان املخيم مالذهم 
العــالج  علــى  للحصــول 

والعمليات املجانية.
وجاء املخيم ضمن مساهمة 
العون املباشر في تنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة التي تلتزم 
بإنهــاء األمــراض الســارية 
بحلول عام ٢٠٣٠، وحتقيق 
الشــاملة  التغطية الصحية 

إجراء إحدى العمليات اجلراحية في املخيم الطبي رعاية طبية متكاملة للمرضى

سيف مرزوق الشمالن كما عرفته

د. وليد حمد السيف مع املؤرخ الراحل سيف مرزوق الشمالن
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بدر احلميدي: ما أسباب عدم حضور «الديوان الوطني» 
إلى جلسة جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية؟

وجه النائب بدر احلميدي 
سؤالني إلى كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
الرومــي،  النزاهــة عبــداهللا 
ووزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 

د.أحمد الناصر.
وجاء في سؤاله املوجه الى 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير العــدل ووزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبداهللا 
الرومي ما يلي: تداولت وسائل 
اإلعالم والتواصل االجتماعي 
مقطع ڤيديو للســفير جمال 
الغنيم في جلسة األمم املتحدة 
ملناقشة تقرير الكويت اخلاص 
في جلنة احلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.
وقد لفت الســفير الغنيم 

٢ ـ هــل أصــدر الديــوان 
الوطني تقارير محلية ودولية 
خاصة بقضايا حقوق اإلنسان 
في الكويت؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بصــورة ضوئيــة مــن تلــك 

اإلصدارات.

جلنــة احلقــوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية.

وقد لفت الســفير الغنيم 
في اجللســة إلــى أن الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان ال دور 
له وال مساهمة في تقرير دولة 
الكويت، واصفا الديوان باجلهة 
غير الرسمية وغير احلكومية، 
على الرغم من صدور القانون 
رقم ٦٧ لســنة ٢٠١٥ في شأن 
الوطنــي حلقــوق  الديــوان 
اإلنســان، ثم تبعه مرســوم 
بتعيني أعضــاء مجلس إدارة 
الديوان في عام ٢٠١٨، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
٭ كيــف يصف الســفير 
الديوان باجلهة غير الرسمية 
وغير احلكوميــة على الرغم 
مــن صدور قانــون عام ٢٠١٥ 

بإنشائه؟

٣ ـ ما أســباب عدم تعيني 
أمــني عــام للديــوان الوطني 
حلقوق اإلنسان إلى هذا اليوم، 
خصوصا بعد تقدمي ٤٠ شخصا 
أوراقهم لشغل منصب األمني 
العــام ومت إجــراء املقابــالت 
املطلوبة، ثم مت التفاضل بني 
٧ مرشــحني تنطبــق عليهــم 
شــروط شــغل ذلك املنصب، 
واســتبعاد الفائــز األول من 

دون سبب واضح؟
وجاء في سؤاله الى وزير 
الدولــة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 

د.أحمد الناصر ما يلي:
تداولــت وســائل اإلعالم 
والتواصــل االجتماعي مقطع 
ڤيديو للســفير جمال الغنيم 
في جلسة األمم املتحدة ملناقشة 
تقريــر الكويت اخلــاص في 

في جلسة األمم املتحدة ملناقشة تقرير الكويت

بدر احلميدي

في اجللســة إلــى أن الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان ال دور 
له وال مساهمة في تقرير دولة 
الكويت، واصفا الديوان باجلهة 
غير الرسمية وغير احلكومية، 
على الرغم من صدور القانون 
رقم ٦٧ لســنة ٢٠١٥ في شأن 
الوطنــي حلقــوق  الديــوان 
اإلنســان، ثم تبعه مرســوم 
بتعيني أعضــاء مجلس إدارة 
الديوان في عام ٢٠١٨، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ ما أسباب عدم حضور 
وفــد مــن الديــوان الوطنــي 
حلقوق اإلنســان إلى جلســة 
جلنــة احلقــوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية املذكورة 
أعاله، وما أسباب عدم تقدمي 
الديــوان تقريرا إلــى اللجنة 

املختصة؟

الصيفي الصيفي: هل توجد الئحة
للجنة اختيار مدير جامعة الكويت؟

النائــب الصيفي  وجه 
الصيفي ســؤاال إلى وزير 
التعليــم  النفــط ووزيــر 
العالــي د.محمــد الفارس، 

جاء كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ ـ هــل توجــد الئحــة 
مكتوبــة لتشــكيل جلنــة 
االختيــار ملديــر جامعــة 
الكويت؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فيرجى تزويدي 

بصورة ضوئية منها.
٢ـ  مــا اجلهــة املخولة بتشــكيل جلنة 

االختيار، وما دور الوزير فيها؟
٣ ـ ما مصير مقترحات جمعية أعضاء 

هيئة التدريس في تشكيل اللجنة؟
٤ ـ مــا فترة التقدمي للترشــح ملنصب 
مدير اجلامعة بذكر تاريخ البداية والنهاية، 

وأسماء املتقدمني؟
٥ ـ هل فتح باب الترشــح لفترة ثانية 
بعد انتهاء املدة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجــى تزويدي بالتواريــخ اجلديدة مع 
أســماء املتقدمني فيها، وهل رشــح أي من 

املتقدمني بعد انتهاء اإلعالن األول؟
٦ ـ مــا آليــة تقييم املتقدمــني ملنصب 
مدير اجلامعة؟ وكم نصيب رئيس اللجنة 

وباقي األعضاء من درجات 
التقييم؟

٧ ـ هل ضمن املتقدمني 
من له قرابة أو مصاهرة أو 

نسب مع الوزير؟
إلــى علمــي  ـ منــى   ٨
الوزيــر أحــد  اصطحــاب 
املتقدمــني معه في زيارات 
لشــخصيات قياديــة فــي 
احلكومة ليس لها اختصاص 
في جلنة االختيار، فما مدى 

صحة ذلك؟
٩ ـ مــا مــدى صحة ما 
يشــاع أن جلنة االختيار لديها أفكار غير 
مكتوبة تــروج أن مدير اجلامعة يجب أن 
يكــون من خلفيات اجتماعية معينة، وأن 
إدارة اجلامعة ال ميكن أن يتبوأها أشخاص 

ينتمون إلى فئات اجتماعية أخرى؟
١٠ـ  هل ضمن شروط الكفاءة في اختيار 
مدير اجلامعة أن تتوافر في املرشح روح 
الوحدة الوطنية حتى ال يكون تعامله مع 
اآلخرين على أساس خلفياتهم االجتماعية؟

١١ـ  ورد في بيان أعضاء هيئة التدريس 
الكثير عن ممارسات جلنة االختيار والشكوك 
حول أعمالها وتوجهات شخوصها، يرجى 

تزويدي برد الوزير على البيان املذكور.

سأل عن مدى وجود أفكار غير مكتوبة للجنة

الصيفي الصيفي

فارس العتيبي: ما األهداف 
اإلستراتيجية لتطوير اإلعالم؟ 

النائــب فــارس  وجــه 
العتيبي ســؤاال إلــى وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 

املطيري جاء كالتالي:
صــرح وزيــر اإلعــالم 
والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشــباب بأن وزارة اإلعالم 
بصدد إطالق اســتراتيجية 
جديــدة لألعــوام اخلمســة 
املقبلة، وذلك إلرساء إعالم 
مســتدام ورائد يؤصل قيم 
املجتمــع وهويته وعقيدته 

اإلسالمية الوسطية، يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي: ما األهداف االســتراتيجية اإلعالمية 
والعناصر التي سترتكز عليها الوزارة لتطوير 
اإلعالم الرســمي في البــالد؟ وما اإلجراءات 
العملية التي اتخذتها الوزارة والهيئات التابعة 

لها واملؤسسات التي تعنى 
باملعرفة والثقافة والفن، وما 
مراحل تنفيذ االستراتيجية 
اإلعالمية للسنوات املقبلة؟ 
اللجــان  وكشــف بأســماء 
وعددهــا  العمــل  وفــرق 
التي شــكلت لوضــع رؤية 
وأهداف الوزارة لتنفيذ هذه 
االستراتيجية وآلية تنفيذها 
مع بيان مســميات األعضاء 
الوظيفية، وصورة ضوئية 

من التوصيات.
وهـــل عـقـــدت دورات 
تدريبيــة ملوظفي الــوزارة ومقدمي البرامج 
واملخرجني؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 
إفادتي بالقطاعات املســتهدفة بهذه الدورات 
وعدد من اجتازوها. وما اجلهة املشرفة على 

تدريب املوظفني؟

فارس العتيبي

مهند الساير: هل هناك دراسات
ملعهد الكويت لالختصاصات الطبية؟

وجه النائب مهند الساير سؤاال إلى وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح، ونص السؤال على ما يلي:

١ ـ هــل هنــاك أي دراســات بشــأن إعطــاء املزيد 
مــن الصالحيات واالختصاصات إلــى معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية والتوسع ليشمل التخصصات 
الصحيــة أيضا؟ إذا كانت اإلجابــة باإليجاب، يرجى 

تزويدي بصورة ضوئية عنها.
٢ـ  هل قدمت أي مقترحات لكم أو لألمني العام ملعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية بشأن تعديل مرسوم 
إنشاء املعهد الصادر منذ عام ١٩٨٤؟ إذا كانت اإلجابة 

مهند السايرباإليجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.

عبدالكرمي الكندري: ما سبب تأجيل قرار 
قصر وظيفة أمني سر جلسة على الكويتيني؟

وجــه النائب د.عبدالكرمي الكندري ســؤاال إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير 

الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد اهللا الرومي.
ونص السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
٭ ما ســبب إصــدار الوزير قــرارا بتأجيل العمل 
بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢١/١٠٠ بشــأن قصر شغل 
وظيفة أمني ســر جلســة على املوظفني الكويتيني 
ملــدة عام رغم اتخاذ مجلس الــوزراء قرارات عدة 

بشأن املضي بتطبيق سياسة اإلحالل؟.
د.عبدالكرمي الكندري

في كلية التربية األساسية

ثامر السويط يطلب  تقرير اختيار
مساعد عميد الشؤون الطالبية

وجه النائب ثامر الســويط سؤاال إلى وزير التربية 
د.علي املضف، ونص الســؤال على ما يلي: فيما يخص 
كلية التربية األساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: صورة ضوئية 
من تقرير جلنة اختيار مساعد العميد للشؤون األكادميية 
مع بيان نتائج درجات املرشحني الثالثة للمنصب، وصورة 
ضوئية من تقرير جلنة اختيار مساعد العميد للشؤون 
الطالبية (بنني) مع بيان نتائج درجات املرشحني الثالثة 
للمنصب، وصورة ضوئية من تقرير جلنة اختيار مساعد 
العميد للشؤون الطالبية (بنات) مع بيان نتائج درجات 
املرشحني الثالثة للمنصب، وصورة ضوئية من تقرير 
جلنــة اختيار مســاعد العميد للشــؤون الطالبية (فرع 
اجلهراء) مع بيان نتائج درجات املرشحني الثالثة للمنصب.

ثامر السويط

عبدالعزيز الصقعبي: هل تتعامل «الطيران املدني»
مع مراكز خاصة إلجراء مسحات «كوفيد - ١٩» ؟

وجه النائب د. عبدالعزيز 
الصقعبي ســؤاال إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــيخ حمــد جابر 

العلي جاء كالتالي:
منى إلــى علمي أن إدارة 
الطيران املدني زودت بعض 
التجاريــة (املراكز  اجلهات 
مثــال)  اخلاصــة  الطبيــة 
ببيانات املسافرين القادمني 
إلى مطار الكويت، األمر الذيـ  
إن صحـ  يعد انتهاكا صارخا 

خلصوصية األفراد وحريتهم 
الشــخصية وحــق إقامتهم 
وتنقلهــم وحرية املراســلة 
وفقــا ملا جاء فــي املواد ٣٠ 

و٣١ و٣٩ من الدستور.
إفـــادتي  يـرجـــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  ما صحة اخلبر الوارد 
في ديباجة السؤال؟ وإذا كان 
اخلبر صحيحا فما الســند 
القانوني الذي استندت إليه 
اجلهة املعنية عند تزويدها 

٣ـ  هل تتعامل «الطيران 
املدنــي» مــع مراكز خاصة 
معينــة إلجــراء مســحات 
كوفيــد-١٩ للعائديــن من 
الســفر؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجــاب فهــل طرحــت 
مناقصة علنية لتلك املراكز؟ 
مع إفادتي بأســماء املراكز 
الصحية كافة التي تتعامل 
املدنــي»  معهــا «الطيــران 
واملخاطبات والعقود املوقعة 

معها كافة.

املراكــز اخلاصــة ببيانــات 
املسافرين؟

٢ ـ هــل تبلــغ أي جهات 
أخرى ببيانات القادمني من 
السفر في مطار الكويت من 
الطيــران املدني غير وزارة 
الداخلية؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب فمــا اجلهات وما 
سبب تزويدها ببيانات األفراد 
الشــخصية؟ وهل استؤذن 
األفراد لتزويد هذه اجلهات 

ببياناتهم الشخصية؟

للعائدين من السفر عبر مطار الكويت الدولي

د.عبدالعزيز الصقعبي

بدر املال يسأل وزير التعليم العالي عن التقرير
الفني للشركات االستشارية املقدم للجامعة

وجه النائــب د.بدر املال 
ســؤاال إلــى وزيــر النفــط 
وزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس، ونص السؤال على 

ما يلي:
يرجى موافاتنا بإجابات 
تفصيليــة لالستفســارات 
التالية مع إرفاق املستندات 
الثبوتية التي تدعم اإلجابات، 
واملقدمة في العطاء األصلي:
ـ هــل متــت دراســة   1
إمكانيــة الشــركات احمللية 
املذكورة  الشــروط  ملطابقة 
في املناقصة وخلق منافسة 
تصــب في خدمــة املصلحة 

العامة؟
2 ـ ما األســس واملعايير 
التي مت على أساسها تقييم 
الشــروط  الشــركات، ومــا 
اإللزامية التــي قد مت طلبها 
في شــروط املناقصة والتي 
أدت إلــى اســتبعاد كبــرى 
الشــركات الوطنية في هذا 
املجال وترشيح شركة واحدة 

فقط؟
3ـ  هــل امتثلــت جميــع 
الشــركات بتقــدمي مركــز 
البيانــات اخلــاص ملعايير 
البيانات  ومواصفات مراكز 
املســتوى  مــن  املصنفــة 

في الواليات املتحدة األميركية 
وكندا كونها صادرة كمعايير 
أميركية ANSI/TIA-942 وهي 
American Na- اختصارا لـ
 ،tional Standard institutio
فهــل مت اعتمادهــا مــن قبل 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات CAIT داخل دولة 
الكويت في تطبيق املعايير، 
وملــاذا لم يتم طلــب اعتماد 
شــهادات الـــ ISO الدوليــة 
املعتمــدة عامليــا، وكم عدد 
الشركات املستبعدة من هذه 

املناقصة لهذا الشرط؟
6 ـ لوحظ وجود شــرط 
آخر تعجيزي في الشــروط 
اإللزامية في الوثيقة (2-2) 

االجتمــاع  خــالل  املالــي 
التمهيدي للمناقصة؟

٭ هــل مت االعتــراض عليه 
من قبل الشركات املشاركة؟ 
وما رد جامعة الكويت عليه؟
7 ـ مــا نتائج التقرير الفني 
األول الصادر من الشــركات 
االستشارية املقدم للجامعة 
بعد تقدمي العروض من قبل 
جميع الشركات املشاركة في 
املناقصــة؟ وفي حــال عدم 
تطبيــق أي مــن الشــركات 
املشاركة. ملاذا لم تقم جامعة 
الكويت بالطلب من اجلهاز 
العامة  املركزي للمناقصات 
إلغاء املناقصة اسنادا للمادة 
55 البند 7 لسنة 2016 التي 
تنــص علــى «إذا مت كشــف 
قصــور خطيــر أو خطأ في 
وثائق املناقصة مبا ال يتبقى 
معه جدوى من االستمرار»؟
8 ـ مــا صحــة أن بعض 
االستشاريني قد مت نقلهم من 
شركة االستشارات املسؤولة 
عن تقييــم املناقصة للعمل 
لدى الشركة املزمع الترسية 
عليها قبل إغــالق املناقصة 
مبــدة، وفي حال صحة هذه 
املعلومــة يرجى اإلفادة عن 
اإلجراءات املتخذة جتاه ذلك.

صفحــة 142 وهي اشــتراط 
معدل مردود سنوي ودوران 
Annual Turn-) رأس املــال

over) ملبلغ 50 مليون دينار 
عن كل سنة ملدة 3 سنوات، 
أي 150 مليون دينار ملدة 3 
ســنوات، علما أن امليزانية 
التي  التقديريــة للمناقصة 
رصــدت للمشــروع هي 20 
مليون دينار فقط عن كامل 
مدة املشروع وفترة الصيانة 

اخلاص بها (3 سنوات).
الشــركات  عــدد  فكــم  ٭ 
املستبعدة من هذه املناقصة 

لهذا الشرط؟
٭ هــل مت طلــب اعتمــادات 
أو كفــاالت بنكية للتأكد من 
قدرة الشــركات على الوفاء 

بااللتزامات التعاقدية؟
٭ هل حجم املبيعات السنوية 
الشــركات  يعكــس مــالءة 

املالية؟
٭ هل متت دراســة األسس 
واملعايير التي على أساسها 
وضع هــذا الشــرط واألخذ 
بعني االعتبار لعدد الشركات 
احمللية املتخصصة في مجال 
التــي تســتوفي  املناقصــة 

الشرط؟
٭ هل متت مناقشة الشرط 

طلب تأكيد صحة نقل بعض االستشاريني للعمل في إحدى الشركات

د.بدر املال

Tier III Of Uptime. الثالــث
TIA-942 or Higher بوقــت 
تسليم العطاء؟ وهل تقدمي 
شهادة تفيد ذلك وقت تسليم 
العطاء حسبما جاء في كراسة 
املواصفــات للبنــد اخلاص 
 DR-Site-Co-Iocation لـــ
صفحة رقم 143 والبند رقم 

5 من صفحة رقم 36؟
4 ـ ملــاذا قدمــت جامعة 
الكويت طلبا للجهاز املركزي 
العامــة بأخذ  للمناقصــات 
كتــاب التــزام من الشــركة 
املــراد الترســية عليها بناء 
على كتــاب جامعة الكويت 
 (KUCP/CTC/ICT/21/14)
املرســل إلى اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة بتاريخ 29 
أغسطس 2021 الذي نص على 
«على الشركة تقدمي املزيد من 
الوثائــق اخلاصة ملتطلبات 
البيانــات االحتياطي  مركز 
وذلك التأكد من التزام إحدى 

.TierIII الشركات مبعايير
وثيقــة  تضمنــت   5-
املناقصــة وجــود شــرط 
تعسفي في الشروط اإللزامية 
بخصــوص تطبيق معايير 
 (TIA-942-BICSI-002)
حيث إن هذه املعايير تطبق 

عبداهللا الطريجي: املجلس ينظم مؤمترًا برعاية
الرئيس لتطوير الشأن الرياضي وتطبيق االحتراف

قــال النائــب د.عبــداهللا 
الطريجــي إنــه بجانب دور 
التشــريعي  األمــة  مجلــس 
فــإن للمجلــس  والرقابــي، 
دورا آخــر وهــو البحث عن 
أسباب املشكالت التي توجد 
في الســاحة الكويتية سواء 
أو االجتماعية  االقتصاديــة 
او السياســية أو الرياضية 
وإيجــاد احللــول املناســبة 
للتغلــب عليهــا وحــل تلك 

املشكالت.
الطريجــي في  وأضــاف 
تصريح صحافــي، أنه بهذا 
الصــدد يقيم مجلــس األمة 
وبرعاية رئيس مجلس األمة 

محورين هما تطوير األندية 
واالحتــادات الرياضيــة إلى 
جانب محور اإلعالم الرياضي.

علي املري ورئيس جلنة املرأة 
باللجنــة األوملبية الكويتية 
فاطمة حيات، باإلضافة إلى 
عدد من رؤساء بعض األندية 
الرياضية وبعض اإلعالميني 

الرياضيني.
ويأمــل د.الطريجــي أن 
يحقق املؤمتر األهداف املرجوة 
منه مــن حيث الوقوف على 
األســباب احلقيقيــة وراء 
تراجــع املســتوى الرياضي 
الكويتــي وبحــث الســبل 
واحللول الناجعة واخلروج 
بالتوصيات التي من شأنها 
عودة الشأن الرياضي الكويتي 

إلى سابق عهده الرائد.

وقال الطريجي إن املؤمتر 
يضم كوكبة من املتحدثني في 
الشأن الرياضي يتقدمهم وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري، باإلضافة إلى مدير 
الهيئة العامة للرياضة  عام 
حمود فليطــح ونائب مدير 
الهيئــة ومستشــار وزيــر 

الشباب محمود أبل.
انه  الطريجــي  وأضــاف 
ضمــن املتحدثني في املؤمتر 
رئيــس اللجنــة األوليمبية 
الكويتية الشــيخ فهد ناصر 
الصباح وعضو مجلس إدارة 
اللجنة األوليمبية الكويتية 

د.عبداهللا الطريجي

مرزوق الغامن مؤمترا بعنوان 
«سبل تطوير الشأن الرياضي 

وتطبيق االحتراف».
الطريجــي أن  وأوضــح 
املؤمتر سيقام يومي االثنني 
والثالثاء القادمني، الفتا إلى أن 
املؤمتر يرتكز إلى ٤ محاور.

وبني أن أول هذه احملاور 
والذي سوف يتم تناوله في 
اليوم األول، هو استراتيجية 
العامــة للرياضــة،  الهيئــة 
مضيفــا أن احملــور الثانــي 
يتعلــق باللجنــة األوملبيــة 

الكويتية.
وذكــر الطريجــي أنه في 
اليوم الثاني ستتم مناقشة 
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القبيلة كيان صغيــر ال يقارن بالوطن بأي حال من 
األحــوال، بل إن القبيلة تذوب فيه وتتالشــى مع قيام 
الدولة، ونحن كلنا ننتمي إلى قبائل عربية، ولكن انتماءنا 
لقبائلنا كان في زمــن الالدولة، ومع قيام الدولة انتهى 
دور القبيلة واصبح والؤنا للوطن فقط، هذا الوطن الذي 
رعانا من املهد إلى اللحد، وأعطانا األمن واألمان، وكفل لنا 
العيش الكرمي، فصار لنا األب واألم واخلال والعم، وكل 
شيء بالنســبة لنا، هذا الوطن العزيز الذي جمع أبناءه 
دون تفرقة بني هذا وذاك فجعلنا سواسية فال قبلية وال 
عنصرية وال طائفية، إنها الكويت وحسبك، وكل الطرق 

تؤدي إلى الوطن مهما شرقنا وغربنا.
وقد طفا على السطح في السنني األخيرة ظاهرة سلبية 
مقيتة، لم نكن نعهدهــا وال نعرفها من ذي قبل، وهي 
التفاخر والتباهي واالعتزاز بالقبيلة دون الوطن، وهذه 
الظاهر سلبية ومقيتة وخطيرة، ولها تبعاتها وأضرارها، 
فبدال من أن نعتز ونفتخر كمواطنني بالوطن صرنا نعتز 
بالقبيلة دون الوطن، فهل القبيلة أهم من الوطن؟ ومتى 
كانت القبيلة تقوم مقام الوطن؟ إن هذا األمر اخلطير فيه 
نسف لألسس الوطنية التي تربينا عليها، وإثارة للعصبية، 
وإظهــار للنعرات، ومخالفة صريحة ملبادئ شــريعتنا 
السمحة، كما أنه منزلق خطير له عواقب وخيمة يغفل 
عنها كثير من الناس، فلم ضعفت الوطنية عند شريحة 
كبيرة من املجتمع؟ وكيف تســمح لك نفسك بالتفاخر 
باالنتمــاء للقبيلة دون الوطن األم؟ ومن نحن دون هذا 
الوطن؟ وقد الحظنا أن مئات املواقع اإللكترونية صارت 
بوقا للقبلية، تتغنى مبآثرها متناسني ما كانت عليه القبائل 
من حروب وتطاحن وتناحر قبل قيام دول اخلليج، فمتى 
كان الوالء للقبيلة أهم من الوالء للوطن؟ وما يثير الدهشة 
حقا أننا أصبحنا نســمع قصائد متجد القبيلة وتروج 
لها بعد أن كنا ال نســمع إال القصائد الوطنية التي تبث 
روح محبة الوطن والتضحية في سبيله، وهذا األمر فيه 
تهديد لوحدة الصف ومتاســك املجتمع، فنحن بحاجة 
ماسة الى خطاب وطني ال خطاب طائفي يثير النعرات، 
وال ميكــن أن حتل القبيلة محل الوطن، وال ميكن ألحد 
أن يتباهى علــى أحد، فكلنا أبناء وطن واحد لنا حقوق 
وعلينا واجبات، ونحن منتمون للوطن وليس للقبيلة، 
بل ونتشــرف بانتمائنا لهذا التراب العزيز، الذي نعض 
عليه بالنواجذ، وهذه األصوات النشــاز ال نريد لها أن 
تعلو وترتفع، بل نريد لها أن تختفي، وال نقبل التغريد 

خارج سرب الوطن.
ومــن هنا نقول يجب على الدولة أن تأخذ هذا األمر 
بعني االعتبار، وأال تتســاهل إزاء هذه الظاهرة السلبية 
التي تهدد املجتمع، فال تفريط في الهوية واالنتماء، وقد 
نبهنا اهللا تعالى إلى ذلك حيث قال عز من قائل: (إن أكرمكم 
عند اهللا أتقاكم)، كما قال النبي ژ في حجة الوداع: يأيها 
الناس أال إن ربكم واحــد وإن أباكم واحد، أال ال فضل 
لعربي على أعجمــي وال لعجمي على عربي وال ألحمر 
على أسود وال ألســود على أحمر إال بالتقوى، أبلغت؟ 

قالوا: بلغ رسول اهللا ژ، قال: ليبلغ الشاهد الغائب.
 ويا من تتفاخر بقبيلتك دون وطنك اعلم أن رسول 
اهللا ژ بكــى حزنا وهو يخرج مــن مكة املكرمة وطنه 
ومسقط رأسه، وقال: «ما أطيبك من بلد وأحبك إلّي ولوال 
أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» (رواه أحمد 

وابن ماجه). ودمتم ساملني.

يعتبــر األمن في العراق الشــقيق واجلار أمرا مهما 
للكويــت ودول اجلوار، لذلك حرصنا على متابعة نتائج 
االنتخابــات العراقية ومتنينا أن تســفر عن فوز نواب 
يهمهم أمن العراق واستقاللية قراره، وهللا احلمد جنحت 

كتلة السيد العروبي مقتدى الصدر.
وما ان أسفرت االنتخابات العراقية عن فوزه باملركز 
األول الذي يؤهله لتشكيل احلكومة العراقية توجه بخطاب 
للشعب العراقي والشعوب العربية تشعر من كلماته بحسه 
العروبي، وقد نادى بأعلى صوته بضرورة حصر السالح 
بيد الدولة مرورا بانتهاء زمن امليليشيات املعروفة بتبعية 
النظام اإليراني الذي كان يعبث بالعراق، حيث كان يتدخل 

في الشأن العراقي وفي تشكيل احلكومة.
كذلك أملح السيد مقتدى إلى أنه سيحاسب كل فاسد 
أيا كان وسينزع الفساد بدمائنا لو اقتضت الضرورة.. 
وحتدث أيضا عن األمن واالســتقرار في العراق حيث 
أشار إلى أن الشعب العراقي آن األوان ألن يعيش بسالم 

بال احتالل وال إرهاب.
كذلك فازت في هذه االنتخابات قائمة تقدم برئاســة 
محمد احللبوس باملركز الثاني الذي ميثل الكتلة السنية 
ثم قائمة الكون الكردي، وهذه النتائج تبشــر بأن دولة 
العراق احلرة لن تتبع أي تدخل أجنبي وبالتالي فإن هذا 
يطمئن الكويت ودول اجلوار على عدم السماح ألي تدخل 

إيراني في العراق.
نحن لسنا ضد أي دولة ولكن نرفض أن تتدخل أي 
دولة في شــؤون اآلخرين، ونريد أن نتعامل مع العراق 
دون أن تتدخل في شأنه أي دولة خارجية سواء األميركي 
أو اإليراني، كما هو في لبنان الذي يعجز عن تشــكيل 
حكومة وطنية متثل كل اللبنانيني بســبب تدخل إيران 
من خالل فرض سياستها من خالل حزب اهللا الذي يعلن 
األمني العام للحزب حسن نصراهللا عن تبعيته إليران علنا 

وهذا ما يردده في كل مناسبة.
نرجو للعراق الشــقيق اجلار أن يوفق في تآلف كل 
أطياف العراق ألن يتمســكوا بوطنيتهــم العراقية وأن 
يتبنى مشــاريع لصالح الشــعب العراقي فالعراق دولة 
غنية متلك ثروات نفطية كبيرة وبإمكانها أن جتعل من 
العراق والشعب العراقي أن يعيش حياة راغدة كجاراتها 
اخلليجيات.. ال بد أن يباشر العراقيون الوطنيون ليحموا 
اســتقاللية العراق وعدم التبعية ويحافظوا على الثروة 
العراقية لصالح الشعب العراقي.. والعراق ال ينقصه الرجال 
العروبي مقتدى  املخلصون الوطنيون.. ونبارك للسيد 
الصدر واحللبوسي وكتلة التجمعات الكردية ونأمل أن 

يتعاونوا لصالح العراق والعراقيني.
من أقوال األمير الراحل الشيخ جابر األحمد - طيب 
اهللا ثراه: «إن الشعب الكويتي لم ينظر في أي وقت إلى 
النعمــة التي أفاء اهللا بها عليه نظــرة أنانية ضيقة.. بل 
وضع باالعتبار احتياجات إخوانه العرب فأشــركهم في 

هذه النعمة».
واهللا املوفق.

للمشاية من  الكرم واجلهود والتضحية 
الكيلومترات  العراقيني، وعبر مئات  املاليني 
نحو كربالء للتشرف بزيارة اإلمام احلسني 
گ في «يوم األربعــني»، جتدد له الوالية 

والفداء وهو رمز لطلب اإلصالح في األمة!
ملاذا لم متش إلى صناديق االنتخاب التي 

ال تبعد عنها سوى بضعة أمتار؟!
استفهام وجهته إلى بعض اإلخوة العراقيني 
داخل العراق وخارجه، فأفادوا مبا ملخصه 

ما يأتي:
إلى صناديق االنتخاب  ٭ مشــينا وذهبنا 
ولألسف ومبرارة ضاعت وسرقت أصواتنا.

- الناس عواطــف ال مواقــف، واملؤمنون 
الرساليون ملا تركوا العمل الرسالي وهجروا 
املساجد واملجالس احلسينية وتركوها لآلخرين، 
وانشغلوا باملواقع واملناصب، فكان من نتائجها 
شيوع تدني الوعي والعزوف عن االنتخابات.
٭ التزويــر وارد، وهناك إعالم يعمل على 
تثبيط الهمم، والشعب ناقم على احلكومات 
السابقة واملجلس أيضا! يرون الوزراء والنواب 
يتمتعون بالثروات، بينما هم محرومون من 

الكهرباء واملاء، ويعيشون البطالة!
٭ لم يكن هناك توعية وتبليغ كاف بضرورة 
املشاركة، والتنبيه على خطورة املرحلة خاصة. 
فقط اجلمهور املتحزب الذي ذهب لالنتخابات، 
بينما غيرهم وهم األكثرية مصاب باإلحباط من 
العملية السياسية، فكان يحتاج إلى إعالم واع 
يرفع من معنوياته، السيما أن هذه االنتخابات 
حتتاج إلى حتديث بيانــات الناخب، خاصة 
ان العراقيــني وعبر التاريخ معروفون بعدم 

طول البال !
٭ ألن الوجوه نفس الوجوه والبرامج نفس 
البرامج والوعود نفس الوعود والناس فقدت 

الثقة بهم.
٭ فقدوا الثقة بالطبقة السياسية، ألنهم يعملون 
النتمائهم احلزبي وليس للوطن، فضال عن 
وجود قناعة عند الناس بأن االنتخابات مخترقة،

فكان الفرق شاسعا بني اإلميان باحلسني گ 
كقضية، واالنتخابات كنتاج بشري. 

٭ لقد يئس الناس من االنتخابات ألنها تفرز 
نفس األشخاص واألحزاب 

- لعدم ثقتها مبخرجات العملية االنتخابية. 
٭ أهل البيت النبوي ومنهم اإلمام احلسني 
عليهم السالم هم الصادقون مع اهللا ومع الناس، 
يتفقدون أحوال الرعية، بينما السياســيون 
الهثون وراء مصاحلهم اخلاصة، غافلون عن 
معاناة الناس، خربوا احلرث والنسل والشعب 

يريد التغيير بيده بعيدا عن اإلمالءات. 
- لقد تعبنا من السياســيني، ولم يلمس 
الشعب منهم شيئا! وكأن على العراقيني حتمل 

سنوات عجاف! 
< < <

عن اإلمام احلسن العسكري گ: «ما ترك 
احلق عزيز إال ذل، وال أخذ به ذليل إال عز».

جلست قبل يومني مع صديق زميل عشق 
مهنة التعليم وعشقه على اثرها طلبته.

وكالعادة لم يخل احلديث عن هموم املهنة 
وإرهاصات العام الدراسي احلالي والضعف 
العام لدى كثير مــن الطالب جراء ابتعادهم 
القسري عن مقاعد الدراسة فترة من الزمن 
وقد سيطر على احلديث كيفية إنقاذ ما ميكن 
إنقاذه من تردي املســتوى ورفعه من جديد 
ليبهرني كعادتــه بطريقة ابتكرها مع طلبته 

تتلخص بالتالي:
يختار الطالب بنفسه أحد مواضيع املنهج 
ويقوم بشرح نبذة عنه خالل مدة ال تتجاوز 
الدقيقة من خالل مقطع ڤيديو يقوم شخصيا 
بصناعته، بحيث يكون بواقع مرتني بالشهر 
ليضرب عدة عصافيــر بحجر واحد، منها: 
حتضير الدروس، تعليم نفسه بنفسه وهذا 
من أرقى أنواع التعلم، ارتفاع مستوى الثقة 
بالنفس بسبب التحدث أمام الكاميرا والنشر، 
القضاء على اخلجل لدى التحدث أمام جمهور 
وغيرها من اإليجابيات املتوقعة من جراء هذا 

الفعل العظيم. 
والســؤال اآلن: ملاذا ال يستفاد من تلك 
العقليات اجلبــارة من أبنــاء وبنات بلدي 
وهم كثر وفي جميع املراحل والتخصصات 
للنهوض مبستوى التعليم أو على أقل تقدير 
يساعدون في رسم خطة إنقاذ الفاقد التعليمي 
الذي خصصت له الوزارة ١٥ دقيقة من زمن 
احلصة يضع خطتها رئيس القسم بالتعاون 
مع التوجيه املعني والتي نتمنى أن تنتشلنا 
من كارثة تعليمية متوقعة إذا اســتمر احلال 

كما هو عليه؟. 
الوضع ليس بالبسيط واجليل أمانة في 
عنــق كل من له عالقــة بالتعليم فال تنحوا 
املميزين من أهل امليدان في املساندة ألنهم 

على استعداد حتى هذه اللحظة. 
علــى الهامش: دائما ما أضع الرهان على أهل 
امليدان ألنهم ببســاطة أفعالهم واضحة على 

العيان.

االلتفات الــى عيوب األمس فماذا 
سيكون مصير األجيال القادمة؟ 

حتما ســيظهر جيل عاجز عن 
الكتابة وســتصبح الكتابة العربية 
األبناء  غريبة في دارها وسيهجر 
اللغة العربية، ألنها غامضة صعبة 

غير مرنة في نظرهم.
اإلســعاف احلقيقي:  إننا بحاجة إلى 
إسعاف حقيقي للغتنا وألبنائنا الذين 
ال يدركون أهمية اللغة العربية في 
حياتنا، فهي لغة القرآن، وهى ديننا 
وهى عرضنا وشرفنا وكرامتنا وهى 
الثقافة التي نفخر بها وهي تاريخنا 

وهى تراثنا األصيل. 
ال بد من تأســيس العربية من 
جديد ملن وصل إلى الصف الثالث 
االبتدائي والذي عاش مع لغته خلف 
الشاشة ولم ميسك قلما ولم يتعلم 
فنون الكتابة العربية على أصولها 

عبر جائحة كورونا.

لقد أيقنت أن احلياة تسير على 
دفتني، تارة حتلق بنا في سماء البهجة 
والسعادة وتارة تهبط بنا إلى عمق 
األسى واخلذالن، لذلك تقبل كل هذا 
بصدر رحــب وال جتزع منه فإنها 

سنة اإلنسان والكون.
إن دروس احليــاة علمتني أن 
نظرتك لنفســك اهم شيء حتققه 
ألنها ستحدد قيمتك في عيون من 
حولك وسترســم لك شكل حياتك 
وقبــل أن تركض هنا وهناك باحثا 
عن روح حتتضن انكسارك حاول 
أوال أن حتتضن ذاتك ومتنحها احلب 

والتقدير والقوة والثقة.
إن كل ما يحتفظ به العقل قابل 
للتحقيق وجميع األفكار في نهاية 
املطاف ستتحول إلى حقيقة على أرض 
الواقع، فإذا ما مألت رأسك باألفكار 
السلبية التي تخشاها واخلوف والقلق 
فكن على ثقة بأنه سيحدث ما تخشاه، 
لكنك إذا أحسنت الظن بربك وبذاتك 
وجعلت التفاؤل منهجا لك على الدوام 
فستتحسن أمورك كثيرا وستسكن 

الطمأنينة قلبك.

الكويت، وتخشون القيادة في شوارع 
بريطانيا األكثر أمانا وسهولة!

عزيزي راكب الدراجة الهوائية.. 
السيارات  كن يقظا فأغلب سائقي 
يبغضون وجودكم في الشارع، وضع 
نصب عينيك هذه الكلمات: «قائدو 
هذه املركبات ال يرونك»، وتذكر أنهم 
يقودون مركبة حديدية قد تهشمك 
ودراجتك، فأنــت مهما أخذت من 
األمان والسالمة من خوذة  تدابير 
وسترة واقية، اال أن شوارع الكويت 
وطرقها ليست مناسبة ملمارسة تلك 
الهواية، حتى وإن مت إقرار ساعات 
محددة في تلك الشوارع واجلسور 
ملمارسة هذه الهواية، فهي قرارات 
ال تتوافــر شــروط تطبيقها لدى 
من أقرها، مثل كثير من القرارات 
التي ال تعدو مسكنا أللم ورد فعل 
حلدث معني أو خبر للنشر والظهور 

اإلعالمي.
رحم اهللا ضحايا التقصير وعدم 
تنفيذ مســارات وحارات لركوب 

الدرجات الهوائية.

إن إظهار االحتــرام لآلخرين في 
مــكان العمــل يوفر علــى األقل 
ســت مزايا. االحترام يساهم في 
املوظفني  الوظيفي، ويجعل  الرضا 
السلوكيات  أكثر تفاعال وإنتاجية. 
احملترمة أيضا ترفع الروح املعنوية. 
االحترام يزيد من املشاركة الوظيفية. 
االحترام يخلق بيئة عادلة ويقضي 
على احملسوبية. االحترام يخفض 
التوتر ويساعد في حرية األداء دون 
القلق من أن يكون األداء موضوعا 

للنميمة والسخرية.
في املقابل، اإلنسان غير احملترم 
هو من إذا حضر ال يعد وإذا غاب ال 
يفتقد، فهو ال يألف وال يؤلف، أناني 
وحسود، ال يهمه إال نفسه، ولو على 
حساب اآلخرين، متطفل ويتدخل 
فيما ال يعنيــه، فنحن قلنا إن هذا 
للمحترمني، ولكنهم ال  املقال فقط 
يحترمون اإلرشادات وال القوانني، 
وأنت أيها القارئ الكرمي، بإذن اهللا 
من احملترمني، وأســأله أن يرزقنا 
وإياك القلب السليم، وأن يغفر لنا 
إن أصبنا بعض صفات الناس غير 

احملترمني، واهللا املستعان.

احلقيقية في املرحلة االبتدائية، حيث 
وصل التلميذ إلــى الصف الثالث 
االبتدائي وهو يجهل القراءة والكتابة، 
بأنه يجهل كتابة  وتتفاقم املشكلة 
حتى اسمه. وهنا ال بد لنا من وقفة 
حقيقية مــع النفس ومع الضمير 
ونســأل أنفسنا سؤاال واقعيا: إذا 
مضينا في مشــوار التعليم دون 

نتعلم يوما كيف جنعل من أنفسنا 
سعداء.

قدميــا نصحونا بأن ننظر إلى 
نصف الكــوب اململوء دون نصفه 
الفارغ، وأنا أقول ال بأس أن ندرك 
أن هناك نصفا فارغا في الكوب ولكن 
هل فكرت في أن تكون ممتنا لوجود 

النصف اآلخر اململوء؟
قد نحاول أن نتغنى أحيانا باألمل 
والتفاؤل واحلب لعلنا نلتمس النور 
في ظالم داخلنا وقد نفشــل حينا 

آخر ولكن ال بأس بهذا.

تهتم بآداب الطريق قد تكون فكرة 
مرعبة لــدى الكثيرين، ملا تنطوي 
عليها من مخاطر تصاحب مزاولتها، 
فكيف في مدينة أشبه ما تكون قيادة 
السيارات فيها بحرب شوارع بني 
مستخدمي الطريق، وحارات القيادة 
ينطبق عليها «حارة كل من إيده إلو».
أتذكر صديقنا البريطاني عندما 
علق مستغربا ترددنا بتأجير سيارة 
وقيادتها فــي بريطانيا: «تقودون 
وتتمكنون من قيادة السيارات في 

باالبتسامات؟ وممن إذا أخطأ يقدم 
االعتذارات؟

وهل أنت ممن ال يستغل املنصب 
ويراعي احلرمات؟ وممن ال يرتكب 
أو يتوسط ملن هو غارق باملخالفات؟
وهل أنت ممن يسعى في اخلير 
وقضاء احلاجات؟ وال يساوم على 
مصداقيتــه وأمانتــه مهما بلغت 

املغريات؟
فقيم نفسك بصدق على ما سبق 

ذكره من املقوالت.
 فلنأخذ فوائد انتشار االحترام 
في البيئــة اإلدارية والعملية مثاال. 

الوضــع اجلديد، يــزاول تعليمه 
خلف الشاشة، ويسلم واجبه خلف 
الشاشــة، ويختبر اختباره خلف 

الشاشة كذلك.
أن استقرت  وبعد  املرحلة االبتدائية: 
األوضاع الصحية وعادت احلياة الى 
طبيعتها وبعد أن عدنا الى املدارس 
عبر جميع املراحل، وجدنا الكارثة 

الدوام ملــاذا يخطئ الناس في فهم 
حديثي معهم؟ فالكالم في صدري 
إما أن يصير عقدا تخنق أنفاســي 
فال أجد للحديث سبيال وتداهمني 
العبرات فتغرقني، وإما أن حتل عقدة 
لساني وأصير أحتدث في كل شيء 
بال توقف وبال ترتيب ولكن في نهاية 
املطاف أجد أنني لم أبح مبا في داخلي 
وحتى حديثي لم يكن يشبه ما كنت 

أود قوله.
نحن نعلم جميع السبل إلى احلزن 
ونعرف جيدا كيف نحزن لكننا لم 

يخصص من ماليني الدنانير التي 
لراكبي  أنفقت عليها، إلنشاء ممر 
الدراجــات الهوائية أو الســكوتر 
أو ألواح وأحذيــة التزحلق، وهي 
ممارسات اعتيادية ومشاهد روتينية 
تراها أينما ذهبت في أقدم وأعرق 
املنتزهات في دول العالم، سواء في 
الهايد بارك أو سنترال بارك أو في 

دول اجلوار.
إن فكرة قيادة الدراجات الهوائية 
في املدن العصرية، وفي مدينة ال 

القــاذورات، من  وممن ال يرمون 
شباك السيارات؟

وهل أنت ممن يلتزم باملواعيد 
وبتوقيــت الدوامــات؟ وفي أغلب 

األحيان محترم لألوقات؟
وهل أنت ممــن يحترم جميع 
الشخصيات؟ سواء كان إنسانا بسيطا 

أو من أصحاب املقامات؟
وهل أنــت ممن ال يتنصل عما 
أوكل إليه من مســؤوليات؟ ويقوم 
بعملــه بإخــالص دون اإلخــالل 

باألمانات؟
وهل أنت ممن يستقبل املراجعني 

سمعنا في األعوام املاضية عن 
جيل ال يقرأ، جيل هجر القراءة وأسر 
نفسه لوسائل التواصل االجتماعي 
التي سرقت وقته وشغلت تفكيره. 
وقد سلط عدد من التربويني الضوء 
على هذه الظاهرة، مستعينني بعدد 
من اإلعالميني لترسيخ فكرة أهمية 

القراءة في حياتنا.
وتشتد الكارثة: وتشتد الكارثة ما بعد 
جائحة كورونا وبتنا نخشى جيال ال 
يكتب مستقبال، أي مبعنى أننا قد 
نصل إلى مرحلة جند فيها جيال ال 
يستطيع أن يكتب كتابة صحيحة 

خالية من األخطاء اإلمالئية.
إذا تســاءلنا ما السبب؟ نقول: 
لعلها عواقب كورونا التي أجبرت 
العالم على املكوث في املنزل وأجبرت 
وزارة التربية على التعلم عن بعد، 

حفاظا على أرواح البشر.
الطالب متعايشــا مع  وأصبح 

ال جتعل احلزن يطفئ شــعلة 
احليــاة التي بداخلك، وال تســمح 
للظروف بأن تدفعك إلى زاوية ضيقة 
تسجن بها نفسك فتفقد بهجة احلياة 

وبريقها.
إن العالم قاس مبا يكفي ليطفئ 
شغف احلياة بداخلنا فإنني أعترف 
بأن احلياة هزمتني في مواضع كثيرة، 
ونالت مني حتى بلغ اليأس في قلبي 
مبلغا عظيما، وقد دفعتني إلى زاوية 
ضيقة سجنت فيها نفسي وكنت أطل 
برأسي إلى اخلارج بني حني، وآخر 
أسترق النظر لكي أجد ما يدفعني 
للخروج إال أنني في كل مرة كنت 
أعود سريعا، وقد متلكني اخلوف 

والقلق. 
قد أبدو للجميع قويا ورمبا جامد 
املشاعر ال أبالي بشيء ولكني أواري 
خلف ذلك كله نفسا مهشمة رقيقة 
يؤملها بشــدة كل شيء حتى وخز 

إبرة صغيرة.
دائما مــا كان صوتي اخلارجي 
مسموعا وكلماتي مفهومة بوضوح 
ولكن في داخلي كنت أتساءل على 

من منكم شاهد مقطع السقوط 
اجلماعي ملتسابقي وراكبي الدرجات 
الهوائية في طواف فرنســا؟ الذي 
تســببت فيه مشجعة ومحبة لتلك 
الرياضــة، برفعها الفتــة ورقية، 
املتســابقني،  لتصيب باخلطأ أحد 
فتساقطت الدراجات وتشابكت مع 

أجساد املتسابقني!
هذا املشهد حدث في دولة حاضنة 
ومشــجعة ومهيــأة كبنية حتتية 
وكثقافة مجتمعية، ملمارسة ركوب 
الدراجات، كوسيلة تنقل وهواية أو 
كرياضة تقيم لها املسابقات بصورة 

دورية.
فتخيل مدى خطورة ممارسة تلك 
الهواية أو الرياضة في مدينة ليست 
شوارعها اخلارجية والداخلية فقط 
غير مهيأة للمشاة وراكبي الدراجات، 
بل حتى شواطئها وحدائقها الصغيرة 
في املناطق السكنية مع أكبر حديقة 
فيها وهي حديقة الشهيد، التي نتغنى 
بها كصرح ترويحي، ال يسمح فيها 
مبمارسة هواية ركوب الدراجات، ولم 

االحترام خلق نبيل، وهو أساس 
النجاح في املؤسسات، واإلجناز في 
الشركات، وهو العنصر اجلوهري 
املتقدمة واملتحضرة.  للمجتمعات 
فأســاس املجتمعات أو املؤسسات 
احملترمة هو الشخص احملترم، فمن 

احملترم؟
احملترم يفرض عليك احترامه، 
احملتــرم يهتم بشــكله وهندامه، 
احملتــرم يحرجك بأخالقه ومنطق 
كالمه، احملترم يراعي دينه ويراقب 
أفعاله، جتده مخلصا وملتزما بعمله 
ودوامــه، احملترم يقف مع املظلوم 
والضعيف بشهامة، احملترم يضع 
مخافــة اهللا أمامه، احملترم يتصف 
بعمل اخلير دون ندامه، بل ان احملترم 
جتده يضحي ويتحامل على آالمه، 
ويصبر على أسقامه، فهو من أصحاب 
الكرامة، وغيرها من صفاته احملمودة 
التي ال ميكن حصرها في هذه املقالة.
فلنراجــع أقوالنا وأفعالنا، فقد 
نصيب بعض صفات غير احملترمني 

من حيث نشعر أو ال نشعر.
بالطابور ملتزم  أنت ممن  فهل 
أماكــن االزدحامات؟  وخاصة في 

كلمات ال تنسى

الوطن
أم القبيلة؟

مشعل السعيد

املوقف السياسي

أهمية انتخابات 
العراق وأمن 

املنطقة
عبداحملسن احلسيني

احلكمة سراج العطاء

عالم اإلنسان
الشيخ أحمد حسني محمد

قلم ونون

حارة كل
من إيده إلو

@imandashttiإميان حيدر دشتي

رأي

للمحترمني 
فقط

د. هشام أحمد كلندر

تطوير التعليم

خوفًا من جيل
ال يكتب

د.نورة املليفي



11
اقتصـاداالحد ١٧ اكتوبر ٢٠٢١

٢٣٫٣ مليار دينار حقوق مساهمي ١٥٧ شركة مدرجة في «بورصة الكويت»

احمللل املالي

بعد حتليل البيانات املالية 
للشركات املدرجة في البورصة 
الكويتية لفترة النصف األول 
مــن ٢٠٢١، يتبني ان إجمالي 
حقوق املساهمني لـ ١٥٧ شركة 
بلغ نحــو ٢٣٫٣ مليار دينار، 
لتلك  مقابل إجمالي رأسمال 
الشــركات بلغ ١٠٫٦ مليارات 
دينار، أي ما يعادل ٢٢٠٪ من 
إجمالــي قيمة رؤوس أموال 

تلك الشركات.
وبحسب رصد لـ «األنباء» 
حلقوق مســاهمي الشركات 
املدرجة في بورصة الكويت، 
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، يتبني 
أن الشركات قد أضافت نحو 
١٢٫٨ مليار دينار إلى رؤوس 
أموالها، وذلك مبا يتمثل من 
احتياطيــات وعالوة إصدار 
وأرباح مرحلة (محتفظ بها).

حقوق املساهمني إلى رؤوس األموال
من ضمن الـ ١٥٧ شركة، 
هناك ١١٤ شركة تخطت حقوق 
مســاهميها رأسمالها، حيث 
بلغ مجمــوع رؤوس أموالها 
٨٫٨٩ مليــارات دينار، بينما 
بلغ إجمالي حقوق مساهميها 
٢٢٫٣٤ مليار دينــار، وذلك 
بقيــادة بنك الكويت الوطني 
الذي بلغت حقوق مساهميه 
٣٫٣٤ مليــارات دينار، مقابل 
البالغ ٧١٩٫٣ مليون  رأسماله 
دينار، أي مــا يعادل إضافة 

قدرها ٢٫٦٢ مليار دينار.
وجاء بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) في املركز الثاني بحقوق 
مســاهمني بلغت ١٫٨٧ مليار 

مســاهميها، فقد بلغ عددها 
٤٣ شركة مدرجة وبإجمالي 
خســارة من رؤوس أموالها 
بلغت ٦٥٢ مليون دينار أي ما 
يعادل خسارة نسبتها ٣٩٪ من 
رؤوس أموالها التي بلغت ١٫٦٨ 
مليــار دينار وتتصدرها من 
حيث قيمة اخلسارة شركة آن 
ديجيتال سيرفسس القابضة - 
التي خسرت ٦٤ مليون دينار، 
أي ما يعادل ٧٣٪ من رأسمالها 
الذي بلغ ٨٧ مليون دينار، بينما 

التي تتداول  الكويت  بورصة 
عند مضاعف سعر الى القيمة 
الدفترية ٧٫٠٤ مرات، ومن بعدها 
الزور مبضاعف سعر  شمال 
إلى القيمة الدفترية ٤٫٩٤ مرات 

وبنك بوبيان بـ ٤٫٥١ مرات.
وتتداول أســهم ٦٥ شركة 
مدرجة في البورصة الكويتية عند 
أسعار أقل من قيمتها االسمية 
(١٠٠ فلس)، بينما تتداول أسهم ٩٢ 
شركة بأعلى من قيمتها االسمية، 
يتصدرها هيومن سوفت بسعر 

احتياطياتهــا املالية واألرباح 
احملتفظ بها. بينما ١١٥ شركة 
تخطت قيمتها الدفترية القيمة 

االسمية للسهم (١٠٠ فلس).
 Ooredoo تتصدر شركة
الشــركات املدرجة من حيث 
التي  الدفترية للسهم  القيمة 
بلغت ١٫٠٧٠ دينار، يليها كل من 
شركة كابالت وهيون سوفت 
بقيمة دفترية ٨٩٢ فلسا و٨٧٢ 

فلسا على التوالي.
بلغ عدد الشــركات التي 

حقوق مساهميها انخفض إلى 
٢٣٫٣ مليون دينار.

القيمة الدفترية
وعلى صعيد القيمة الدفترية 
للشركات املدرجة في البورصة، 
فتتداول أســهم ٩٥ شــركة 
مدرجة في البورصة الكويتية 
أقل من قيمتها  عند أســعار 
تتداول أسهم  بينما  الدفترية، 
٦٢ شــركة بأعلى من قيمتها 
الدفترية، يتصدرها شــركة 

٣٫٣٠٨ دنانير للسهم، وشركة 
بورصة الكويت بســعر ١٫٨٤٦ 
دينار للسهم، وأجيليتي وبنك 
الكويت الوطني بـ ٠٫٩٨٧ و٠٫٩٥٥ 

دينار للسهم.
أما بالنسبة للقيمة الدفترية 
املدرجة،  للسهم للشــركات 
ان ٤٢  الى  فتشــير األرقام 
شركة هبطت قيمتها الدفترية 
حتت قيمتها االســمية، مما 
يدل على خسارة جزء كبير 
أموالها وأيضا  مــن رؤوس 

الـ  الدفترية  تتخطى قيمتها 
٥٠٠ فلس ١١ شركة فقط، أما 
الشركات التي تتراوح قيمتها 
الدفترية بني ٣٠٠ فلس و٥٠٠ 
فلس فقد بلغ عددها ١٧ شركة 
وأيضــا ٢٥ شــركة قيمتها 
الدفترية للسهم تتراوح بني 
٢٠٠ و٣٠٠ فلــس، بينما ٦٢ 
شركة مدرجة تتراوح قيمتها 
الدفترية للسهم بني ١٠٠ فلس 
و٢٠٠ فلس و٤٢ شركة قيمتها 

الدفترية أقل من ١٠٠ فلس.

تعادل ٢٢٠٪ من إجمالي قيمة رؤوس أموالهم البالغة ١٠٫٦ مليارات دينار بنهاية يونيو ٢٠٢١

دينار، مقابل رأســماله الذي 
سجل ٨٤٤ مليون دينار، أي 
ما يعادل إضافة قدرها ١٫٠٣ 
مليار دينار، وحلقت شركتا 
املقدمة  أجيليتي وزيــن في 
بحقوق مساهميها التي بلغت 
١٫١٧ مليار و١٫١٦ مليار دينار، 
مقابل رأسمالهما الذي سجل 
٢٢٣ مليون دينــار و٤٣٢٫٧ 

مليون دينار على التوالي.
أما الشركات التي خسرت 
جزءا من رأســمالها وحقوق 

أصول «السيادي» أكبر عناصر القوة للتصنيف االئتماني
عالء مجيد

حّلــت الكويت في املرتبة 
الثالثة خليجيا وعلى مستوى 
منطقة الشــرق األوســط من 
حيث مستقبل قوة التصنيف 
االئتمانــي إلصدارات الديون 
السيادية خالل العامني ٢٠٢١ 
و ٢٠٢٢. وتصــدرت القائمــة 
االمارات تليها قطر في املرتبة 
الثانية، فيما احتلت السعودية 
الرابعــة خليجيــا  املرتبــة 
واخلامســة علــى مســتوى 
املنطقة تلتها ســلطنة عمان 
في املرتبة اخلامسة خليجيا 
والسادســة علــى مســتوى 

املنطقة.
وفي آخر القائمة اخلليجية 
جاءت البحرين، بينما جاءت 
تركيــا ومصر والعراق بآخر 
الترتيب على مستوى املنطقة، 
وذلك وفقــا للتقرير الصادر 
عــن بنك «MUFG» ثاني أكبر 
اليابانيــة. وأشــار  البنــوك 
التقرير إلى أن الكويت تتمتع 

بالنسبة للتصنيف االئتماني 
السيادي للكويت في حالة عدم 
تقدمي حلول للضغوط املالية 
التــي تتعرض لهــا امليزانية 
العامــة للدولــة وخاصة في 
ظل أزمة شــح السيولة التي 

تعاني منها.
يذكر أن قانون الدين العام 

الكويتــي انتهى العمل به في 
أكتوبر من العــام ٢٠١٧ ومن 
وقتها لم يتــم إصدار قانون 
الدين العام اجلديد والذي يأتي 
على رأس األجندة التشريعية 
للحكومــة الكويتيــة خــالل 
الفصل التشريعي اجلديد الذي 

يبدأ الشهر اجلاري.

تتمتع مبصدات مالية قوية بفضل أصولها اخلارجية املتمثلة في «احتياطي األجيال»

مبصدات مالية قوية تتمثل في 
أصولها السيادية في اخلارج 
واملتمثلة في أصول صندوق 
األجيال املقبلة وهو ما ميثل 
أكبر عناصر القوة بالنســبة 
للتصنيف االئتماني السيادي 
للدولــة. فــي املقابــل، أبــرز 
التقرير رؤية مستقبلية سلبية 

٢٢٫٣ مليار دينار حقوق مسـاهمي ١١٤ شـركة.. تتخطى رأسـمالها البالغ ٨٫٨٩ مليارات
٦٥ سهمًا أسعارها أقل من قيمتها االسمية البالغة ١٠٠ فلس.. و٩٢ أعلى من قيمتها االسمية

٩٥ شركة مدرجة تتداول بأسعار أقل من قيمتها الدفترية.. و٦٢ بأعلى من قيمتها الدفترية
١١ شركة فقط تتخطى قيمتها الدفترية الـ ٥٠٠.. و١٧ شركة تتداول بني ٣٠٠ و٥٠٠ فلس

إعادة تأهيل أسطوانات غاز الطبخ في السوق احمللي
أحمد مغربي

في خطوة نحو حتديث 
اســطوانات غاز الطبخ في 
املنازل، تعتزم شركة ناقالت 
الكويتية املسؤولة  النفط 
عن مصنعــي تعبئة الغاز 
املسال في الكويت على إعادة 
تأهيل كامل السطوانات غاز 
الطبخ املسال في الكويت.

التفاصيــل، قالت  وفي 
املصــادر لـــ «األنبــاء» ان 
الشركة تعتزم توقيع عقد 
مع إحدى الشركات العاملية 
التأهيــل  لتنفيــذ عمليــة 
لالسطوانات أحجام ٥ و١٢ 
و٢٥ كيلوغراما املتداولة في 
الســوق. وذكرت املصادر 
ان شــركة ناقــالت النفط 
الكويتيــة تســعى لتوفير 
الســالمة  أعلــى معاييــر 
واألمان في اسطوانات الغاز.
ان  املصــادر  وقالــت 
الشــركة تنــوي جتديــد 
أسطوانات غاز الطبخ لكل 

وكانت ٣ شركات تقدمت 
بعروضها املالية للمناقصة، 
حيث بلغت أدنى األســعار 
٩٨٦٫٩ ألــف دينــار، فيمــا 
بلغ ثاني وثالث األســعار 
١٫٤ مليون دينار لكل منهما.

جتــدر اإلشــارة إلى أن 

إنتاج مصنعي شركة ناقالت 
النفط لتعبئة أســطوانات 
ألــف   ١٥٠ يبلــغ  الغــاز 
أســطوانة، كما أن مخزون 
الشركة االستراتيجي يكفي 
احتياجات الســوق احمللي 

ألشهر عديدة.

طالء جديد لألسطوانات وإعادة فحصها وختمها واختبار الضغط

من فروع الشــركة التابعة 
لها في منطقتي الشــعيبة 

وأم العيش.
وذكرت ان نطاق العمل 
سيشــمل اختبار الضغط 
وإعادة الطالء وختم جميع 

األسطوانات.

احتياطي الكويت النقدي ينخفض إلى ١٢٫٣ مليار دينار
عالء مجيد

انخفض االحتياطي النقدي 
بنهاية شهر سبتمبر  للكويت 
الى مســتوى  املاضي ليصل 
١٢٫٣٥ مليار دينار بانخفاض على 
أساس شهري بلغت نسبته ١٫٢٪ 
بتراجع قدره ١٤٥ مليون دينار 
خالل الشهر مقارنة مبستوى 
بنهاية شهر  ١٢٫٥ مليار دينار 
أغسطس املاضي ليعود إلى نفس 
مستويات شهر يوليو تقريبا.

النقدي قد  كان االحتياطي 
سجل أعلى مستوى تاريخي له 
في أكتوبر من العام ٢٠٢٠ عندما 

وصل الى ١٣٫٨٨ مليار دينار.
النقد  وميثــل احتياطــي 
األجنبي للبالد إجمالي األرصدة 
النقدية واحلسابات والسندات 
وشــهادات اإليداع وأذونات 
اخلزانة وودائع العملة األجنبية 
لدى بنــك الكويــت املركزي 
ورغــم التراجع الطفيف تبقى 

السائلة  االحتياطيات األجنبية 
التي متثل الســواد األعظم بـ 
١٢٫٣٥ مليار دينار باإلضافة الى 
االحتياطات الذهبية بقيمة ٣١٫٧٤ 

والقدرة على مقاومة الضغوط 
التي تتعرض لها العملة احمللية.

بلغ مجمــوع قيم األوراق 
املالية واملسكوكات في سبتمبر 

دينارا بنسبة ٠٫٨٪ مبقدار ٩٫٥ 
ماليني دينــار لتصل الى ١٫٢٢ 
بنهاية ســبتمبر  مليار دينار 
مقارنة بـ ١٫٢٣ مليار دينار في 

أغسطس املاضي.
كما زادت قيمة العمالت فئة 
١٠ دنانيــر مبقدار ٨٫٦ ماليني 
دينار، حيث وصلت في نهاية 
سبتمبر الى ٦٥٢٫٨ مليون دينار 
مقارنة ٦٤٤٫٢ مليون دينار في 
أغســطس املاضي. وتراجعت 
العمالت فئــة ٥ دنانير بقيمة 
٦٫٥ ماليني دينار، حيث بلغت 
بنهاية سبتمبر املاضي ١٠٠٫٢٦ 
مليون دينار مقارنة بنحو ١٠٦٫٨ 
ماليني دينار في أغسطس من 

العام املاضي.
وانخفضت فئة الواحد دينار 
بقيمة ٥٫٨ ماليني دينار، حيث 
بلغت بنهاية ســبتمبر املاضي 
٥١٫٨ مليون دينار مقارنة بنحو 
٥٧٫٧ مليون دينار في أغسطس 

املاضي.

مليون دينار واحتياطات أخرى 
مبقدار ١٩٧ مليون دينار.

وتقيس املوجودات األجنبية 
قــوة املركز املالــي اخلارجي 

نحو ٢٫٠٨ مليار دينار بانخفاض 
قدره ١٥٫٥ مليون دينار وبنسبة 
٠٫٧٪ عن شهر أغسطس املاضي، 
وتراجعت أوراق النقد فئة ٢٠ 

أما على مستوى املسكوكات 
فارتفعت بقيمة ٩٨ ألف دينار 
بنسبة ٠٫٢٣٪ فبلغت في شهر 
ســبتمبر ٣٠٫٤٥ مليون دينار 
مقارنة بـ ٣٠٫٣٥ مليون دينار 
بنهاية شهر أغسطس وارتفعت 
فئة ١٠٠ فلس مبقدار ٥٤ ألف 
دينار، حيث بلغت بنهاية سبتمبر 
بـ  ١٣٫٧٢ مليون دينار مقارنة 
١٣٫٦٦ مليــون دينــار بنهاية 

أغسطس املاضي.
كما ارتفعت فئة ٥٠ فلسا 
مبقــدار ٣٥ ألف دينار، حيث 
وصلت إلى ٩٫٦٢ ماليني دينار 
املاضي  في نهاية ســبتمبر 
مقارنة بـ ٩٫٥٨ ماليني دينار 
في نهاية أغسطس املاضي. كما 
ارتفعت فئة ٢٠ فلسا مبقدار ٣ 
آالف دينار، حيث بلغت ٤٫٠٢ 
بنهاية سبتمبر  ماليني دينار 
املاضي مقارنة بـ ٤٫٠١ ماليني 
دينــار في نهاية أغســطس 

املاضي.

بنهاية سبتمبر بانخفاض بلغت نسبته ١٫٢٪

االحتياطيات السائلة قادرة على 
تغطيــة احتياجات الكويت من 
الواردات ألكثر من ١٣ شــهرا 
مبعدل يفوق املعدل العاملي بنحو 

٤ أضعاف.
لتغطية  وميثل احلد اآلمن 
النقــدي األجنبي  االحتياطي 
السائل باستثناء الذهب ٣ أشهر 

من متوسط قيمة الواردات.
الســنوات  وكعادة جميع 
لم يتغير احتياطي  الســابقة 
الكويت من الذهب الذي استقر 
عند ٧٩ طنا بحســب مجلس 
العاملي وتبلغ  الذهب  احتياطي 
القيمة الدفترية لتلك الكمية من 
الذهب لدى الكويت ٣١٫٧ مليون 
دينار، وذلك حسب األسعار وقت 
الشراء وليس بالقيمة السوقية 

احلالية.
الشهرية  النشرة  وبحسب 
املركزي، وصل  الكويت  لبنك 
إجمالــي موجــودات البنــك 
١٢٫٥٧ مليار دينار موزعة بني 
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جتديد تعيني الشيخ عبداهللا الصباح 
مساعد مدير «تشجيع االستثمار»

«التجارة» ُتصدر قرارًا بتشكيل
جلنة التحقيق في الشكاوى

.. وُتعيد تشكيل جلنة دراسة العقود 
النمطية في مختلف مجاالت االستهالك

.. وتضيف ١٤ نشاطًا ضمن
الدليل املوحد لألنشطة االقتصادية

صدر مرسوم بتجديد تعيني مساعد 
مدير عــام هيئة تشــجيع االســتثمار 
املباشر، حيث جاء في املرسوم: يجدد 
تعيني الشــيخ عبداهللا صبــاح حمود 
الصباح في وظيفة مســاعد مدير عام 
هيئة تشجيع االستثمار املباشر بدرجة 
وكيل وزارة مساعد ملدة أربع سنوات، 

وذلك اعتبارا من ١٦ يناير ٢٠٢٢.
في الوقت نفسه، أصدر سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد قرارا يقضي 
بتعيني أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع 
االســتثمار املباشــر وحتديد مكافآتهم 

السنوية، وجاء في القرار:
مادة أولى: يعني عضوا في مجلس إدارة 
هيئة تشجيع االســتثمار املباشر ملدة 

أصــدرت وزارة التجارة والصناعة 
قــرارا بتشــكيل جلنــة التحقيــق في 
الشــكاوى وذلــك بعضويــة ٧ أعضاء 

ونائبا للجنة.
وجاء في القرار أن تشــكيل اللجنة 

سيكون على النحو التالي:
عبدالرحمــن عبداحملســن املطيري 
- مدير إدارة الرقابــة التجارية نائبا، 
وعضوية كل من خالف معلث الرشيدي 
- مدير إدارة حماية املستهلك، مراحب 
اجلاراهللا - مراقب التنسيق واملتابعة، 
منصور ســيف ناصر سيف - رئيس 
قسم قمع الغش، عبداهللا سعد العجمي 
- رئيس مركز الفحيحيل، تركي عليان 
عادي، سالم احلميدي العتيبي - ممثل 
عــن الرقابــة التجاريــة، وعبدالوهاب 
رمضان عبدالوهاب - التنسيق واملتابعة 

مقرر اللجنة.
وســيكون نظام عمــل اللجنة على 

النحو التالي:
جتتمع اللجنة بدعوة من رئيســها ٭ 

أو من يفوضه فــي حال غيابه أو قيام 
مانع لديه.

يكــون اجتمــاع اللجنــة صحيحــا ٭ 
بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون 

أصــدرت وزارة التجارة والصناعة 
قرارا بشأن إعادة تشكيل جلنة دراسة 
العقــود النمطية فــي مختلف مجاالت 
االســتهالك واخلدمات، حيث ســتكون 
اللجنة برئاسة د.عبداهللا حباب الرشيدي 

- املستشار بالفتوى والتشريع.
و جاء في القرار أن عضوية اللجنة 
ستكون من: مدير إدارة حماية املستهلك، 
ممثل عن وزارة اإلعالم، ممثل عن إدارة 
الفتوى والتشــريع، وممثــل عن إدارة 
الرقابــة التجاريــة، وممثــل عن قطاع 
الشــؤون القانونيــة ود.أحمــد عبيــد 
الديحاني عضوا وسالم حميدي العتيبي 

مقررا وأمني سر.
وســيكون نظام عمــل اللجنة على 

النحو التالي:
- جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها 

أصــدرت وزارة التجارة والصناعة 
قــرارا وزاريــا بإضافة ١٤ نشــاطا الى 
االنشطة التجارية، وذلك ضمن احلدود 
املعمــول بها فــي الدليــل املوحد بدول 
مجلــس التعاون لدول اخلليج العربي 
واملنصوص عليها في املادة الثالثة من 

القرار اإلداري رقم ٧١١ لسنة ٢٠٢١.
وجاء في القرار الذي حمل رقم ١٨٤ 
ســنة ٢٠٢١ ان االنشطة املستحدثة هي 
كالتالي: تركيب أنظمة ومعدات مكافحة 
احلريق، تركيب انارة الطوارئ واملخارج، 
تركيب أنظمة ومعدات التهوية وتصريف 
الدخــان، مقاوالت أعمال مــواد حماية 
الهياكل احلديدية، مقاوالت أعمال مواد 

أربع سنوات قابلة للتجديد كل من:
أوال: أعضــاء مــن ذوي اخلبــرة 

واالختصاص بشؤون الهيئة:
١ - وفاء أحمد القطامي - نائب الرئيس.

٢ - مهند محمد الصانع.
٣ - فيصل منصور صرخوه.

ثانيــا: أعضــاء ممثلــني للــوزارات 
واجلهات احلكومية ذات صلة بنشــاط 

الهيئة:
١ - مدير عام بلدية الكويت.

٢ - مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
٣ - وكيل وزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية: حتدد املكافأة السنوية ألعضاء 
مجلس اإلدارة مببلغ وقدره ٣٠٠٠ د.ك 
(فقط ثالثة آالف دينار كويتي) سنويا.

من بني احلضور رئيس اللجنة أو نائب 
الرئيس إن وجد.

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات ٭ 
أعضائها وعند تساوي األصوات يرجح 

اجلانب الذي فيه الرئيس.
يجــوز للجنــة أن تدعــو حلضــور ٭ 

اجتماعاتها من ترى حضورهم لالشتراك 
في مناقشة موضوع معني دون أن يكون 

لهم حق التصويت.
ُيصــرف ألعضــاء اللجنــة وأي من ٭ 

املســتعان بهم بدل حضور اجللســات 
٥٠ د.ك (فقط خمســون دينارا كويتيا 

ال غير) عن كل جلسة.

أو من يفوضه فــي حال غيابه أو قيام 
مانع لديه.

- يكــون اجتمــاع اللجنة صحيحا 
بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون 
من بني احلضور رئيس اللجنة أو نائب 

الرئيس إن وجد.
- تصــدر قرارات اللجنــة بأغلبية 
أصوات أعضائها وعند تساوي األصوات 

يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
- يجوز للجنــة أن تدعو حلضور 
اجتماعاتها من ترى حضورهم لالشتراك 
في مناقشة موضوع معني دون أن يكون 

لهم حق التصويت.
- ُيصــرف ألعضاء اللجنة وأي من 
املســتعان بهم بدل حضور اجللســات 
٥٠ د.ك (فقط خمســون دينارا كويتيا 

ال غير) عن كل جلسة.

سد الفراغات للمباني.
ومن ضمن االنشطة، تركيب أبواب 
مقاومــة احلريــق وتركيــب املصاعــد 
والســاللم املتحركة وفحــص املصاعد 
والســاللم املتحركــة والبيــع ألنظمة 
ومعدات انذار احلريق وإنارة الطوارئ 
واملخــارج والبيــع ألنظمــة ومعــدات 
مكافحة احلريق والبيع ألنظمة ومعدات 
التهوية وتصريف الدخان والبيع ملواد 
حماية الهيــاكل احلديدية والبيع ملواد 
ســد الفراغات للمبانــي، وأخيرا البيع 
لألبــواب املقاومة للحريــق، وكل هذه 
االنشطة ستكون قوة االطفاء العام جهة 

رقابية عليها.

الوزان: ارتفاع النفط مؤقت وعلى الكويت تنفيذ اإلصالحات

٢٫١٦ مليار دوالر حجم سوق األكسجني الطبي 
العاملي في ٢٠٢١.. بفضل «كورونا»

محمود عيسى

توقــع تقرير صادر عن شــركة 
بيزنس ريسيرتش كومباني ان ينمو 
حجم سوق مكثفات األكسجني العاملية 
من ١٫٩٢ مليار دوالر في ٢٠٢٠ إلى ٢٫١٦ 
مليار دوالر في عام ٢٠٢١ مبعدل منو 
سنوي مركب يبلغ ١٢٫٧٪، وذلك في ظل 
الطلب املتنامي خالل جائحة كورونا.

ويرجــع التغيير في اجتاه النمو 
في سوق مكثفات األكسجني بشكل 
أساســي إلى استقرار الشركات في 
إنتاجها بعد تلبيــة الطلب الذي منا 
بشكل كبير خالل فترة انتشار وباء 
كورونــا عام ٢٠٢٠، ومن املتوقع أن 
إلى  يصل سوق مكثفات األكسجني 
٢٫٩٢ مليار دوالر في عام ٢٠٢٥ مبعدل 

منو سنوي مركب قدره ٧٫٨٪.
وكانت أميركا الشــمالية في عام 
٢٠٢٠ أكبر منطقة لســوق مكثفات 
املركز  أوروبا في  األكسجني وتلتها 
الثاني. أما املناطق املشمولة في تقرير 
ســوق مكثفات األكســجني فتضم 
منطقة آســيا ـ الباسيفيك وأوروبا 
الغربية وأوروبا الشرقية واألميركيتني 

والشرق األوسط وأفريقيا.
وقــال التقريــر إن الزيادة في 
انتشار اضطرابات اجلهاز التنفسي 

األمراض والوقاية منها في الواليات 
املتحدة أن ٤٫٦٪ مــن البالغني كانوا 
يعانون من مرض االنسداد الرئوي 
املزمن أو انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب 
الهوائية املزمن في عام ٢٠١٩، علما بان 
التنفسي تتطلب  اضطرابات اجلهاز 
تدفقــا إضافيا لألكســجني. وتوفر 
مكثفات األكسجني الكميات املطلوبة 
منه عن طريق إنتاجه من البيئة. لذلك، 
فإن الزيادة في انتشــار اضطرابات 
اجلهاز التنفسي هي الدافع لنمو سوق 

مكثفات األكسجني.
ويقســم تقرير ســوق مكثفات 

في جميع أنحاء العالم تسهم في منو 
سوق مكثفات األكسجني، ويعد الربو 
ومرض االنسداد الرئوي املزمن أكثر 
أمراض اجلهاز التنفسي املزمنة شيوعا 

على الصعيد العاملي.
وذكر التقريــر نقال عن منتدى 
اجلمعيات التنفسية الدولية ان ٣٨٤ 
مليون شــخص يعانون من مرض 
االنسداد الرئوي املزمن، بينما يقضي 
هذا املرض على ٣ ماليني شــخص 

كل عام.
وقد أســفرت نتائج االستبيان 
الصحي الوطني ملراكز السيطرة على 

إلى  النوع  العاملية حسب  األكسجني 
أجهزة محمولــة وثابتة. ومن حيث 
التكنولوجيا في جرعة النبض، التدفق 
املستمر، والبعض اآلخر، عن طريق 
التطبيق في مرض االنسداد الرئوي 
املزمــن (COPD)، وســرطان الرئة، 
وااللتهاب الرئوي، وغيرها، من قبل 
املستخدم النهائي في املستشفيات، 
الرعاية املنزلية، وغيرها، ومن حيث 
االستخدام الى اكسجني طبي وصناعي.
العاملية  الســوق  ويقسم تقرير 
ملركزات األكسجني لعام ٢٠٢١ـ  حسب 
النــوعـ  الى أجهزة محمولة وثابتة، 
وحسب التكنولوجيا الى جرعات حسب 
النبض او التدفق املستمر. اما حسب 
التطبيقات فيقسم الى معاجلة أمراض 
املزمن، سرطان  الرئوي  االنســداد 
الرئــوي، واخيرا  االلتهاب  الرئــة، 
النهائي ويشمل  حسب املســتخدم 
املستشفيات، ووحدات الرعاية املنزلية 

وغيرها.
ويلقــي التقرير نظرة عامة على 
الســوق العاملية ملكثفات األكسجني 
وتوقعات منو حجم السوق واجتاهاته 
بالكامل، وقطاعات السوق، واملناطق 
اجلغرافية ومحركات السوق، والقيود، 
وعائدات املنافسني الرائدة، واملالمح، 

وحصص السوق.

طارق عرابي

شدد النائب األول لرئيس 
غرفــة جتــارة وصناعــة 
الكويت عبدالوهاب الوزان، 
على ضــرورة العمــل على 
تنويــع مصــادر الدخل في 
الكويــت عاجال غيــر آجل، 
وعدم التعويــل كثيرا على 
االرتفاع احلالي في أســعار 
النفط، خاصــة أن االرتفاع 
احلالي قد ال يستمر طويال.
فــي  الــوزان  وأضــاف 

والغاز فــي الصني وأميركا 
والدول األوروبية قد تنتهي 
بنهاية العــام احلالي، ومن 
ثم فمــن املتوقــع أن يعود 
إمــداد النفــط والغــاز لهذه 
الدول إلى وضعه الســابق، 
وبالتالي البد من االستفادة 
من االرتفاع احلالي لتعديل 
النفطية، مع  الدول  أوضاع 
التركيز على توفير مصادر 
الدخل األخرى لتعويض أي 
هبوط مستقبلي في أسعار 

النفط.

ارتفاع أسعار النفط املؤقت، 
ويجب أال نركن إلى االرتفاع 
احلالــي فنؤجــل احللــول 
والبدائــل، فارتفاع أســعار 
النفط له أسبابه ومبرراته 
السياسية والفنية، وبالتالي 
متى ما مت القضاء على هذه 
األســباب فإن األســعار قد 
تتراجع إلى مســتويات ٦٠ 
دوالرا مع نهاية العام احلالي 

أو بداية العام املقبل».
وأوضح الوزان أن األزمات 
التي يعاني منها قطاع النفط 

ر من عودة األسعار إلى مستوى ٦٠ دوالرًا للبرميل بنهاية العام احلالي.. مع حل أزمة اإلمداد في أوروبا والصني حذَّ

«بيزنس ريسيرتش»: حجم السوق ارتفع بنسبة ١٢٫٧٪.. مقارنة مع ١٫٩ مليار دوالر بالعام املاضي

عبدالوهاب الوزان

تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أن ارتفاع أسعار النفط يجب 
أال يؤدي إلى توقف أو تأخر 
إجراءات اإلصالحات املالية 
الــدول  واالقتصاديــة فــي 
النفطية بشكل عام والكويت 
بشــكل خاص، الســيما أن 
الكويت تعاني عجزا كبيرا في 
السيولة دفعها إلى التفكير 
في الســحب من الصندوق 
االحتياطي وصندوق األجيال 

القادمة.
وتابع يقول: «ال يغرنكم 

إعداد: مصطفى صالح

تعيني وفاء القطامي نائباً للرئيس.. ومهند الصانع وفيصل صرخوه عضوين

عبدالرحمن املطيري نائباً للجنة

د.عبداهللا الرشيدي رئيساً للجنة

الشال: «املركزي» مؤسسة كويتية
نادرة في االحتراف ..

حافظت على أمانتها ومهنيتها

قال تقرير الشــال األســبوعي 
ان القرار الصائب هو القرار الذي 
يجمع بني سالمة احملتوى وسالمة 
التوقيــت، يفقــد محتــوى القرار 
جناعته إذا ســبق، أو تأخر كثيرا، 
عن توقيته السليم، والكويت بلد 
الفرص الضائعة، كان لديها محتوى 
خلطــط وقرارات ســليمة، وآثرت 
تأجيلها حتى بلــغ الوضع ما هو 

عليه حالها اآلن.
وقد ال ينفع التباكي على ماض 
فات، ولكن املؤشرات تؤكد أن حال 
ضياع الفــرص ما زال على ما هو 
عليــه رغم ضغــوط الواقــع غير 
املسبوقة، ومنذ ٥ ديسمبر ٢٠٢٠، 
وهي مصابة بحالة من الشلل التام.
واحد مــن األمثلــة، كان تأخر 
تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة 
لالستثمار أكثر من ٣ أشهر في زمن 
تعاني فيه الكويت من شــح قاس 
للسيولة، وفي زمن تتعرض فيه 
أســواق املال حلالة من االنتعاش 
مصحوبــة بحالة من ارتفاع كبير 

ملخاطرها.
وتسري شائعة بأن مجلس إدارة 
الهيئة العامة لالستثمار ال يجتمع 
حاليا حتى ال تشوب قراراته شبهة 
بطالن بســبب االســتقالة املعلقة 
لرئيسه، أي وزير املالية وزير دولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار، 
وقد ال يصدق تعليق االجتماعات، 
ولكــن، تظــل املالية واالســتثمار 

واالقتصاد مراكز األولوية الهتمامات 
البلد في وضعها احلالي، ومن غير 
املقبول جمودها وهي حتت مظلة 

وزير مستقيل.
وهناك إشــاعة أخرى قد تفوق 
فــي أهميتهــا مثالنــا األول، وهي 
إبداء محافظ بنك الكويت املركزي 
رغبته في عــدم التجديد له، وهي 

إن صدقت خســارة كبــرى، فبنك 
الكويت املركزي ضمن مؤسســات 
نادرة محترفة حافظت على أمانتها 

ومهنيتها.
ومــا لــم تكــن اإلشــاعة غيــر 
صحيحة، نأمل في بذل جهد حقيقي 
لثني احملافظ عن قراره، فإلى جانب 
الوضع االقتصادي واملالي احلرج 

للبلــد مبا يضاعف مــن متطلبات 
حصافة السياســة النقدية، هناك 
متغيرات كبيرة سوف تطول النظام 
املالي العاملي بسبب تبعات اجلائحة، 
وحتتاج إلى مهنية واستقرار عاليني 
لبنــك الكويــت املركــزي لفهمهــا 

ومواجهة متطلباتها.
أما إذا كان قراره محسوما، فال بد 
من عمل استثنائي لضمان استمرار 
اجلهاز الفني للبنك، وال بد من انتقاء 
مبكر لبديل محترف من أجل انتقال 
آمن للمسؤوليات، ومن أجل التعرف 
وطمأنة جهاز بنك الكويت املركزي 
الفني على كفاءة قيادته اجلديدة.

والبنوك املركزية عالم وثقافة 
مختلفــان، وال يصلــح إلدارتهــا 
حتى اقتصــادي مختص من دون 
تهيئة لإلملام والتشبع بهما، ولعل 
قراءة سيرة فولكر أو غرينسبان 
أو برنانكــي أو ماريــو دراغــي أو 

كريستني الغارد تفي بالغرض.
ونأمل أال تصدق اإلشــاعة في 
احلالتني، أي توقف وزير املالية عن 
ممارسة مهامه وجتميد اجتماعات 
العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
لالستثمار، أو إشاعة عزوف محافظ 
بنك الكويت املركزي عن االستمرار، 
رغــم عدم نفيهمــا، ولكنها حاالت 
محتملة، وغيرها كثير، وال بد من 
تغيير منهجيــة التفكير، والقرار 
لدى اإلدارة العامة الستباق األحداث 

واملتغيرات املؤثرة قبل حدوثها.

هناك متغيرات كبيرة ستطول النظام املالي العاملي بسبب تبعات «كورونا».. 
حتتاج إلى مهنية واستقرار بالبنك املركزي

الكويت متتلك هيئات حكومية 
ضخمة.. معظمها ال يعمل!

ذكر تقرير «الشال» األسبوعي أن هناك أعدادا ضخمة من الهيئات 
احلكومية في الكويت، معظمها ال يعمل، يصاحبها عسر مالي ملواجهة 
احتياجات الناس الضرورية، وأمام واقع جديد لن يســعف فيه سوق 

النفط في املستقبل للتغطية على خطايانا املالية واالقتصادية.
لذلك، ال ميكن ألي مشــروع إصالح اقتصادي أو مالي النجاح إذا 
تعامل مع واقع حجم احلكومة احلالي غير املستدام على أنه مستدام، 
وما لم يشــمل اإلصالح التخلص بالتصفيــة أو بالدمج لغالبية تلك 

الهيئات، لن يكون هناك إصالح.
واملؤكد أن لتلك اخلطوات اإلصالحية تكلفة سياسية، ولكنها تكلفة 
تكبر مثل كرة الثلج إن تأخرت مواجهتها، وما دامت البلد تعيش وقتا 
قصيرا من انفراج في ســوق النفط بســبب اختناقات سوق النقل، 
ومع بعض التغييــر في وظيفة احتياطي األجيال القادمة، ســتكون 
تكلفة اإلصالح عالية، ولكن في أدنى مستوى لها مقارنة مع أي وقت 
في املستقبل، وعالج االنتشار السرطاني لتلك الهيئات، من أولويات 

اإلصالح املنشود.
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«الوطني» يدشن برنامج «أكادميية حتليل البيانات» 

في إطار ســعيه املتواصل 
نحو االســتثمار فــي كوادره 
البشــرية وتأهيلهــم بأفضل 
التــي  التدريبيــة  البرامــج 
العامليــة،  تواكــب املعاييــر 
أعلن بنــك الكويــت الوطني 
عن تدشني البرنامج التدريبي 
«أكادميية حتليــل البيانات» 
وذلــك بالشــراكة مع شــركة 
«SAS» بهــدف صقل موظفيه 
باملهــارات املطلوبــة في علم 

حتليل البيانات.
وميتــد برنامج «أكادميية 
حتليل البيانات» لستة أشهر 
ويعقد افتراضيا وحتى شهر 
مــارس ٢٠٢٢ بحضــور ٢٢ 
متدربا مــن مختلف اإلدارات، 
كما يتضمن ٩ دورات تدريبية 
تشمل عدة مستويات بدء من 
التمهيــدي وحتى  املســتوى 

املتقدم.

على تقنيات معاجلة البيانات.
وتشمل الدورات التدريبية 
الـ ٩ التي يشــملها البرنامج 
تعريــف املتدربــني باملفاهيم 
األساســية  اإلحصائيــة 
الضرورية لفهم واســتخدام 
أســاليب اإلحصــاء وكذلــك 
التدريب على النمذجة التنبؤية 
 SAS/ STAT باستخدام برنامج
هذا إلى جانب صقل مهاراتهم 
فيما يعرف مبخططات تدفق 
التحليل وكذلك التدريب على 
 SAS كيفيــة معاجلــة بيانات

.(SQL) باستخدام لغة
البرنامــج علــى  ويركــز 
حتســني فهــم األمنــاط داخل 
البيانــات، عبــر اســتخدام 
واألســاليب  اخلوارزميــات 
واألنظمة الســتخراج املعرفة 
والرؤى التي تساعد في قرارات 
وحلول أكثر ابتكارا، وهو ما 

يســهم في حتســني وتطوير 
القطاعــات داخل  لــكل  األداء 

البنك.
بهذه املناسبة، قال مدير عام 
املوارد البشرية ملجموعة بنك 
الكويت الوطني عماد العبالني: 
تلعب مجموعة املوارد البشرية 
في بنك الكويت الوطني وعبر 
الدورات التدريبية االحترافية 
التــي تنظمها للموظفني دورا 
حيويا في دفع مسيرة البنك 
نحو صياغة مستقبله الرقمي.
أن اســتراتيجية  وأضاف 
التدريب والتطوير في مجموعة 
املوارد البشرية تركز جهودها 
على املساهمة في تأهيل كوادره 
البشرية لكي يتمتعوا بكل من 
القــدرة وااللتزام على صعيد 
االبتكار والذي أصبح يشكل 
جزءا مهمًا ضمن مكون الثقافة 
الرقمية التي يتمتع بها البنك.

بالشراكة مع «SAS» .. وميتد لـ ٦ أشهر ويتضمن ٩ دورات حتى املستوى االحترافي

قياديو «الوطني» مع مسؤولي التدريب والتطوير في البنك خالل حفل تدشني البرنامجعماد العبالني

وشهد حفل تدشني البرنامج 
حضور نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني - الكويت 
سليمان املرزوق، ومدير عام 
املــوارد البشــرية ملجموعــة 
بنــك الكويت الوطنــي عماد 
العبالني، ومدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
ورئيــس  العثمــان  محمــد 
البيانات ســودهاكار  مكتــب 
نيبهانوبــودي باإلضافة إلى 
مشاركة وحضور مجموعة من 
التدريب والتطوير  مسؤولي 
في البنك. ويستهدف البرنامج 
تعلم برمجــة SAS واخلاصة 
البيانــات والتعلــم  بعلــوم 
اآللــي والــذكاء االصطناعــي 
باإلضافــة إلــى التدريب على 
كيفية الوصول إلى البيانات 
وإعدادهــا  واستكشــافها 
وحتليلهــا بجانــب التعــرف 

.. وفي تقرير للبنك: منو االقتصاد السعودي
غير النفطي يتجاوز ما قبل جائحة «كورونا»

قــال تقريــر صــادر عــن 
الوطنــي إن  الكويــت  بنــك 
السياســات الفعالــة التي مت 
وضعهــا واســتمرار الزخــم 
القوي لإلصالحات االقتصادية 
والهيكليــة، أدت إلى انتعاش 
االقتصاد غير النفطي بوتيرة 
سريعة نسبيا، إذ منا بنسبة 
٥٫٤٪، على أســاس ســنوي، 
فــي النصــف األول من ٢٠٢١، 
متجاوزا بذلك مســتويات ما 

قبل اجلائحة.
بعــض  شــملت  وقــد 
التي مت تطبيقها  اإلصالحات 
مؤخرا ومبادرات السياسات 
التــي  اجلوهريــة  العامــة 
مت طرحهــا عــدة قطاعــات 
كاملشــتريات العامة، والنقل، 
اللوجســتية،  اخلدمــات 
والتكنولوجيا املالية، وحماية 
البيانات الشخصية، والتعليم، 
إضافة إلى العديد من النواحي 

االجتماعية.
ونتوقع تراجع النمو غير 
النفطي في النصف الثاني من 
عام ٢٠٢١، على أن ينهي العام 
بنمــو قوي يصــل إلى ٣٫٩٪، 
قبل أن يصل في املتوسط إلى 
٣٫٣٪ خــالل الفترة املمتدة ما 

بني ٢٠٢٢ و٢٠٢٤.
وعلــى الرغم مــن التأثير 
السلبي للقطاع النفطي على 
النمــو منذ عــام ٢٠١٩، إال أنه 
مــن املتوقــع أن يســهم فــي 
تعزيز معدالت النمو بدءا من 
النصــف الثاني من عام ٢٠٢١ 
نظرا لزيادة إنتاج النفط وفقا 

التفاقية األوپيك وحلفائها.
من جهــة أخرى، انخفض 
العجز املالي بشكل كبير خالل 
هذا العام ونتوقع وصوله إلى 
١٫٨٪ من النــاجت احمللي العام 

التــي مت اتخاذها لتطوير هذا 
القطــاع متاشــيا مــع «رؤية 

.«٢٠٣٠
وعلى الرغم من ذلك، فقد 
االنتعــاش بعــض الزخم في 
الربــع الثانــي من عــام ٢٠٢١ 
في ظل انخفاض اإلنتاج غير 
النفطي بنسبة ٨٪ على أساس 
ربع سنوي، فيما يعزى جزئيا 
إلى العوامل املوسمية. وعلى 
الرغم من استمرار االنتعاش 
في النصــف الثانــي من عام 
٢٠٢١، إال أننــا نرى تســجيل 
معدالت منو أقل على أســاس 
ســنوي، مما كانــت عليه في 
النصف األول من عام ٢٠٢١، وقد 
يعزى ذلــك النخفاض الناجت 
نظرا لتأثيــرات اجلائحة في 
الربــع الثاني مــن عام ٢٠٢٠. 
إال أن العديــد من املؤشــرات 
(كاإلنفاق االستهالكي، ومنو 
االئتمان، ومبيعات اإلسمنت) 
تشير النتعاش تدريجي خالل 

الفترة املقبلة.
وبالنسبة للقطاع النفطي، 
دور  للســعودية  كان  فقــد 
رائد ضمــن منظومة األوپيك 

وحلفائها إلعادة التوازن إلى 
الســوق العامليــة، وميكن أن 
يعزى الكثير من النجاح على 
هذا الصعيد إلى االستراتيجيات 
الفعالة التي تتبناها اململكة. 
وعلى الرغم من الضغوط التي 
فرضها القطــاع النفطي على 
النمو منذ عام ٢٠١٩، إال أنه من 
املتوقــع أن يدعم هذا القطاع 
النمو بدءا من النصف الثاني 
من عــام ٢٠٢١ نظــرا الرتفاع 
إنتــاج النفط وفقــا التفاقية 
األوپيك وحلفائها، ونتوقع أن 
الناجت احمللي اإلجمالي  ينمو 
النفطي بنسبة ٤٫٢٪ بني ٢٠٢٢ 
و٢٠٢٤ بعد أدائه الثابت خالل 
هــذا العام. وبصفة عامة، من 
املتوقع أن ينمو الناجت احمللي 
اإلجمالــي بنســبة ٣٫٧٪ فــي 
املتوســط بني ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، 
بعد منوه بوتيــرة أقل تصل 
إلى ٢٫٣٪ في عــام ٢٠٢١ على 
خلفية تأثره سلبا بأداء القطاع 

النفطي. 

ارتفع بنسبة ٥٫٤٪ بالنصف األول.. مع استمرار الزخم القوي لإلصالحات االقتصادية والهيكلية باململكة

املقبل نظرا لتزايد إنتاج النفط 
والتــزام احلكومــة مبواصلة 
العمــل على زيــادة اإليرادات 
غير النفطية وترشيد اإلنفاق.

تباطؤ النمو بالنصف الثاني
تعافى االقتصاد غير النفطي 
بوتيرة سريعة نسبيا، إذ ارتفع 
بنسبة ٥٫٤٪ على أساس سنوي 
في النصف األول من عام ٢٠٢١ 
(أعلى بنسبة ٢٪ من مستويات 
ما قبــل اجلائحة في النصف 
األول من عام ٢٠١٩)، وذلك بعد 
انكماشه بنسبة ٢٫٣٪ في عام 
٢٠٢٠. ويعزى هذا االنتعاش 
بصفة رئيســية إلــى القطاع 
اخلاص (+٧٫٥٪ في النصف 
األول من العام)، بينما سجل 
القطــاع احلكومي األقل تأثرا 
بتداعيات اجلائحة منوا بنسبة 
٠٫٨٪. وســاهم جنــاح برامج 
اللقاحات (+٥٦٪ من السكان مت 
تلقيحهم بالكامل) في حتقيق 
هذا التعافي الســريع. وشهد 
قطاع الصناعــات التحويلية 
أعلى معــدل منو بلــغ ١١٫٩٪ 
مدعوما بالعديد من املبادرات 

«احلياة العقارية» 
وزعت ٢٫٥٪ أرباح نصف 

سنوية على مساهميها
مجلــس  رئيــس  قــال 
إدارة شركة احلياة الدولية 
العقاريــة هشــام العبيد إن 
الشــركة حققــت ٤٠٨ آالف 
دينــار أربــاح عــن النصف 
األول مــن ٢٠٢١، مقارنة مع 
أرباح ٢٢٨ ألف دينار للفترة 
السابقة، بنسبة منو بلغت 

.٪٧٩
وأشــار العبيــد في بيان 
صحافــي، الــى أنــه تفعيال 
للسياســة اجلديدة لتوزيع 
األربــاح واملنســجمة مــع 

اســتراتيجية الشــركة طويلة اآلجل باحلفاظ على سياسة 
ثابتة ومســتقرة للتوزيعات النقدية على املســاهمني، فقد 
قامــت الشــركة بتحويل األرباح النقديــة املرحلية (نصف 
ســنوية) إلى حســابات املساهمني عن الســنة املالية ٢٠٢١ 
والبالغة ٢٫٥٪ (بواقع ٢٫٥ فلس لكل سهم)، وذلك بناء على 
توصية مجلس اإلدارة وقرار اجلمعية العمومية بتاريخ ١٠ 
مايو ٢٠٢١ واخلاص بتفويض مجلس اإلدارة مسبقا بتوزيع 

األرباح املرحلية.

هشام العبيد

«Redington» شريكة «solutions by stc»
لتقدمي أحدث حلول «مايكروسوفت»

 solutions by أعلنت شركة
stc، ذراع شركة االتصاالت 
الكويتية stc املتخصصة في 
توفير خدمات الشــركات، 
 ،Redington عن شراكتها مع
الرائــد لشــركة  الشــريك 
مايكروسوفت في املنطقة، 
لتقدمي دعم متقدم يساعد 
الشــركات في بــدء رحلة 
الرقمي بسالســة  التحول 
تطبيقــات  خــالل  مــن 
مايكروسوفت. وتتماشى 
هــذه الشــراكة مــع التزام 
solutions by stc مبواصلة 
بناء شراكات قوية مع رواد 
السوق مبا يسهم في تزويد 
عمالء B٢B بأحدث احللول 
املتاحة في العالم الرقمي.

وفي بيان لها، أشــارت 
إلــى   solutions by stc
أنهــا تعمــل علــى تقــدمي 
مجموعة واسعة من حلول 
مايكروسوفت بهدف تعزيز 
جتربة العمالء عبر شراكتها 
املبرمــة حديثــا، وتوفير 
أحــدث احللــول التقنيــة 
التــي تلبــي  واخلدمــات 
احتياجات كل من الشركات 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
وكذلك املؤسســات األكبر 
حجمــا، الســيما في ضوء 
األوضــاع غيــر املتوقعــة 
التي تســبب فيهــا الوباء. 
التطبيقــات  حيــث تعــد 
التي  واخلدمات السحابية 
تقدمها مايكروسوفت هي 
املثاليــة للعمل  املجموعة 
عــن بعد وفي موقع العمل 
السيما مع عودة املوظفني 

للعمل من املكاتب.
تطبيقــات  وتوفــر 
مايكروسوفت ٣٦٥، ثالث 
باقات أساسية تشمل أكثر 
التطبيقات أهمية تتضمن 
كل منها مجموعة متنوعة 
مــن املنتجــات واخلدمات 
التي مت وضعها معا لتلبية 
متطلبــات العمــل، مبا في 
التطبيقــات األكثــر  ذلــك 
اســتخداما مثــل Word و
و  PowerPointو  Excel

الكويتي. 
 solutions by كما توفــر
stc إســتراتيجية تسعير 
تنافسية لباقات اخلدمات 
املشــابهة لتلك املعروضة 
في السوق، ولكنها ستشمل 
استشــارات إعداد مجانية 

وفريق دعم مخصص.
 ،Redington وباالتفاق مع
 solutions by ســتقدم 
stc لعمالئهــا مــن قطــاع 
باقــات   B٢B الشــركات 
خدمــات تنافســية، مــع 
إمكانية الوصول إلى خدمات 
فريق دعم عمالء مخصص، 
باإلضافة إلى خدمات أخرى 
تتم إدارتهــا بالتعاون مع 
Redington. وتشمل منتجات 
مايكروســوفت تطبيقات 
Windows ١٠ Enterprises و

 Windows Server Datacenter
 Remote Desktop Servicesو
و  Project Professionalو

SQL Server والتطبيقــات 
املســتقلة  اخلدمــات  أو 
األخرى. وسيتم أيضا تقدمي 
تطبيقــات Office ٣٦٥ مثل 
 PowerPointو Excelو Word

وOneNote ومايكروسوفت 
Teams مــن خــالل باقــات 
اخلدمــات لتمكــني رحلــة 

التحول للعمالء.
 solutions وأضافت شركة
by stc أنها ستواصل تقدمي 
أحدث احللــول والتقنيات 
التي  املتطــورة واحلديثة 
تسهم بدورها بتعزيز عملية 
التحــول الرقمــي وجتربة 
عمالئهــا الكرام، مســتندة 
الى فهم عميق الحتياجات 
عمالء الشــركة فــي تقدمي 
الكفــاءة  تعــزز  حلــول 
التشغيلية، ستصبح أكثر 
قــدرة على دعم األنشــطة 
اليومية للشركات من جميع 
األحجــام. وكمزود حللول 
 solutions by األعمال، تقدم
stc أيضا مجموعة من حلول 
االتصال، واخلدمات الثابتة 
أو الالسلكية، وخدمات الـ 
٥G علــى شــبكات شــركة 
stc، والفايبر وتكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت، 
وإنترنت األشياء ومنتجات 
تكنولوجيــا  وخدمــات 

املعلومات.

تهدف الشراكة إلى تعزيز جودة حلول مايكروسوفت املقدمة لعمالء الشركات

عــن  فضــال   .Outlook
املنتج اإلضافي   OneDrive
الذي تقدمه مايكروسوفت 
مجانــا للمشــتركني، مبــا 
يسهم في تخزين البيانات 
ومــن  اإلنترنــت.  عبــر 
خــالل OneDrive، ميكــن 
ببســاطة  للمســتخدمني 
تخزين ملفاتهم ومزامنتها 
ومشــاركتها عبــر أجهزة 
األجهــزة  أو  الكمبيوتــر 
النقالة أو غيرها من األجهزة 

األخرى.
اخلدمــات  وتعــد 
التي يقدمها  االستشــارية 
فريــق العمل مــن املهنيني 
املتخصصني الذين ميكنهم 
توجيه العمالء إلى أفضل 
الرقمية  األدوات واحللول 
طبيعــة  تناســب  التــي 
أعمالهم الفريدة، باإلضافة 
إلــى االستشــارات حــول 
عمليات اإلعــداد والتنفيذ 
لالرتقاء وتطوير أعمالهم، 
الرئيســية  الفوائــد  أحــد 
مــن التي ستســتفيد منها 
الشركات لدى احلصول على 
هذه اخلدمات في الســوق 

توفير أحدث احللول التقنية التي تلبي احتياجات الشركات 

التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw
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«Ooredoo» طرحت «iPhone13».. في أكبر حفل سنوي بالكويت

للعــام الثامن علــى التوالي، 
تسجل شركة Ooredoo لالتصاالت، 
إجنازا يضــاف لرصيد إجنازاتها 
فــي عالــم االتصــاالت واألجهزة 
احلديثة، وذلك بإطالق أكبر حفل 
ملنح العمالء فرصة احلصول على 
باقات حصرية وبأسعار تنافسية 
مع أجهــزة «iPhone13» اجلديدة 
 iPhone13»و ،«iPhone13» :كليــا
i-»و «iPhone13 Pro»و ،«Mini

Phone13 Pro Max»، والتي طرحت 
هذا العام بتميز غير مسبوق مع 
تقنية «A15 Bionic»، حيث متكن 
جميع العمالء من التمتع بأقوى أداء 
ال يتوافر في أي هاتف ذكي آخر.

وقد انطلقــت فعاليات احلفل 
يوم اخلميس املاضي 14 اجلاري، 
وامتدت طوال أيــام عطلة نهاية 
األسبوع، في برج «Ooredoo» بقلب 
العاصمة، حيث شهد احلفل حضور 
حشــد كبير مــن العمالء ومحبي 
أجهزة «آيفون»، وجتاوزت أعدادهم 

الـ 3 آالف عميل.
حفل اإلطالق األكبر

 «Ooredoo» التزاما من شــركة
الكويــت بتولــي عجلــة الريادة 
واالبتكار واإلبداع وتقدمي املنتجات 
واخلدمات الرائدة لعمالئها، تقف 
اليوم كعادتها أمام املنافسني بقوة 
لتثبت قدرتها على تلبية متطلبات 
السوق والعمالء املتغيرة وإثراء 

جتربة العميل الرقمية.
أقامت الشركة أكبر حفل إطالق 
ألحدث مجموعة أجهزة من شركة 
«Apple» هواتف «iPhone13» في 
أجواء حماسية جذبت مئات األفراد 
ملدة 3 أيــام متتالية بدءا من يوم 
اخلميس، املوافق 14 أكتوبر وحتى 
أمس (السبت)، ليكون بذلك األكبر 

واألول من نوعه في البالد.
واستقبل برج «Ooredoo» في 
قلــب مدينة الكويــت، العديد من 
العمــالء ومحبــي التكنولوجيــا 
والهواتف الذكية وبالتحديد أجهزة 
«iPhone» الذيــن حرصــوا علــى 
التواجد في املقر الرئيسي للشركة 
من الساعة السادسة مساء وحتى 
ساعات الصباح األولى لالستفادة 
من العرض احلصري واألقوى في 
البالد مقدم مع باقات شــامل برو 
بأسعار تنافســية ومزايا فريدة 
وهدايا مجانية مميزة، حيث قدمت 
الشركة عرضا خاصا على أجهزة 
 ،«iPhone 13 Mini»و ،«iPhone 13»
 iPhone 13»و ،«iPhone 13 Pro»و

 .«Pro Max
مشاركة كبرى

وإلــى جانب احلضور شــهد 
احلفــل حضــور عدد مــن ممثلي 
وسائل اإلعالم ومشاهير شبكات 

التواصــل االجتماعــي، مثل فوز 
الفهد ومحمود بوشهري ومحمد 
ميرزا ونورة العميري وعبداحملسن 
الكوت وإسراء الهاجري وصالح 

السند.
كما احتضن احلفل طيفا واسعا 
من وســائل الترفيه املميزة التي 
حققــت أعلــى املعاييــر وفاقــت 
توقعــات العمــالء لتضمن بذلك 
راحتهــم وحصولهم على جتربة 
اســتثنائية ومفاجأتهــم بجوائز 
مميزة، وشــهد مشــاركة العديد 
من الشــركات واجلهــات الكبرى 
فــي الكويت مثل: االولى للوقود، 
وشــركة فالكــون، اململوكــة من 
قبل شركة New Market والرائدة 
فــي الكويت واملنطقــة في تقدمي 
أحــدث اخلدمــات والتكنولوجيا 
 ،DJI املختصة بالطائرات الدرون
الســور  وCAVARATY، وشــركة 
لتســويق الوقود (ألفــا للوقود) 

وعيادة امليدان.
شراكة استراتيجية مع «الوطني»

 Ooredoo شــركة  احتفلــت 
الكويت وبنــك الكويت الوطني، 
البنك الرائد في الكويت واملنطقة، 
بشراكة استراتيجية جديدة، منحت 
مبوجبها عمالء اخلدمات املصرفية 
اخلاصــة للبنــك مجموعــة مــن 
املميزات شملت أولوية احلصول 
على هاتف iPhone 13 اجلديد في 
 ،Ooredoo املقر الرئيســي لشركة
وذلــك في حفل إطــالق مجموعة 
هواتف iPhone 13 اجلديدة كليا. 
ومت تخصيــص جنــاح خــاص 
لعرض املزايا واملعلومات اخلاصة 
باخلدمات املصرفية خالل احلفل.

وقام كل من الرئيس التنفيذي 
عبدالعزيــز البابطني، ومدير أول 

إدارة االتصــال املؤسســي مجبل 
األيــوب، باســتقبال مديــر عــام 
اخلدمات املصرفية لدى بنك الكويت 
الوطني محمد العثمان وكبار ممثلي 
البنك في قاعة كبار الشخصيات 
Oore-» والنخبة في برج (VIP)

doo»، وذلك بحضور كل من: مدير 
إدارة كبار الشخصيات والعالقات 
احلكومية ثامر الطاحوس، واملدير 
التنفيــذي لقطــاع خدمة العمالء 
عيسى املوســى، ورئيس القطاع 
املالي فادي قعوار، ورئيس القطاع 
التجــاري باإلنابة تابان تراباثي، 
ومديرة إدارة اخلدمــات الرقمية 
«VAS» ســندس الشــطي، ومدير 
أول العالقات العامة واالتصاالت 
الداخلية والرعايات فاطمة دشتي، 
ومديــر أول الشــركات ســليمان 

احلمود.
«V-Thru» شراكة مع

 Ooredoo» شــركة  أعلنــت 
V-Th-» الكويت» عن شراكتها مع

iP-» هذا العام إلطالق أجهزة «ru
hone13»، وهو تطبيق جتاوز عدد 
مستخدميه الـ250 ألف مستخدم 
ميكنهم من الطلب وتسلم الطلب 
من دون النزول من السيارة ليجعل 
جتربة القيادة والطلب أكثر سالسة 

ومتعة.
وخالل أول أيام حفل اإلطالق 
متكن جميع مســتخدمي تطبيق 
iP-» طلــب أي جهاز «V-Thru»

hone 13» وتســلمه دون احلاجة 
إلى النزول من الســيارة، فقد مت 
تخصيص مدخــل خاص لهم في 
مواقف السيارات اخلاص بالشركة 
بهدف حصولهم على عملية شراء 
سلســلة وميسرة وجتربة عميل 
اســتثنائية حتــدث ألول مرة في 

الكويت.
وأثبتــت V-Thru حضورهــا 
القــوي فــي حفــل اإلطــالق مــن 
خالل مشــاركة عدد من مطاعمها 
وكافيهاتها املفضلة لدى اجلميع. 
فكانت هذه اخلطوة هي األولى من 

نوعها لشــركة V-Thru وحققت 
جناحا واســعا مكنت مستخدمي 
التطبيــق مــن التمتــع بعــرض 
 iPhone» حصري لهــم لهواتــف
13»، دون احلاجة إلى النزول من 
الســيارة عززت جتربــة العميل 
وقلصــت األضرار احملتملة جراء 
ڤيروس كوفيد19- وذلك حرصا 

على صحة وسالمة اجلميع.
تذاكر ذهبية

وشاركت 10 مطاعم وكافيهات 
من V-Thru في ليلة حفل اإلطالق 
وعلى مــدة األيــام الثالثة وهي: 
توبيز اســتريت كوفي روســتر، 
و«Doh»، ومطعم ثينيز وفرويو، 
Chocolate-»و ،«Urban Grill»و
Napoli Na-»و ،«MOO»و ،«ness

polita»، و«Botata»، باإلضافة إلى 
.«Voyage»

كمــا قدمــت «Ooredoo» ثالث 
V-Th-» تذاكــر ذهبيــة لعمــالء

ru» منحــت احلاصل عليها جهاز 

«iPhone13»، عن طريق استبدال 
التذكرة في برج «Ooredoo» مقابل 
«iPhone13» اجلديــد كليــا يومي 
اجلمعة والســبت املوافق 15 و16 

أكتوبر 2021.
وقدمــت «Ooredoo الكويــت» 
أيضــا 500 هدية ملكافــأة عمالء 
 «V-Thru» حيث نظمت ،«V-Thru»
مســابقة تشــجيعية لعمالئها مت 
اإلعالن عنها على مواقع التواصل 
االجتماعــي مــن خــالل تطبيقها 
للهواتــف الذكيــة حيــث يطلب 
العمالء إحدى احلقائب الســرية 
باملجان من خالل التطبيق ويقوم 
التطبيــق بتوجيههم للقيادة إلى 

موقع احلدث وتسلم الهدية.
وفــي املوقع، خــاض العمالء 
جتربــة قيــادة ممتعــة، حيــث 
 «V-Thru» فريــق  اســتقبلهم 
للترحيب بهم ومنحهم الهدية التي 
مت طلبهــا عشــوائيا دون معرفة 

محتوى احلقيبة.
جهود مميزة وجناح ساحق

وتعليقــا علــى جنــاح حفــل 
اإلطالق، أعرب الرئيس التنفيذي 
لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز 
البابطــني عــن ســعادته بنجاح 
فعاليات اإلطالق وثمن جهود جميع 
املشاركني وقال: «أتوجه بالشكر 
والتقديــر جلميع من ســاهم في 
 iPhone13 إجناح حفل إطالق أجهزة
مــن Ooredoo، وفخورون بتقدمي 
األفضل لعمالئنــا الذين حضروا 
للحفل واستمتعوا بأفضل الباقات 
الســوق وبأسعار  املطروحة في 
غير مســبوقة وتنافسية عالوة 
على أننا كنا حريصون على تقدمي 
مزايا وهدايا حصرية لهم مع باقات 

شامل ألول مرة».

وقال البابطــني: «إن حفل هذا 
العــام يعــد مميــزا ومختلفا عن 
الســنوات املاضية، حيث يشــهد 
شراكة استراتيجية مع البنك األول 
في الكويت واملنطقة «بنك الكويت 
الوطني» نفتخر بها، حيث منحنا 
عمالء البنك أولوية في احلصول 
على عروض مميزة وحصرية وقمنا 
بتخصيص قاعة خاصة الستقبال 
عمالء البنك من كبار الشخصيات 

إلى جانب عمالئنا من النخبة».
وأضاف البابطني بالقول: «إننا 
فخورون بالتعاون هذا العام كذلك 
 V-thru مع القائمني على تطبيق
من الشباب الكويتي املبدع - وهو 
التطبيق األول من نوعه في الكويت 
لتســليم طلبات املطاعم وغيرها 
بنظــام Drive-thru، حيــث متت 
خدمة العميل ممن طلب جهاز الـ 
iPhone 13 ومت تسليمه اجلهاز إلى 
موقف الســيارات املخصص لهم، 
فقد خصصنا لهم مدخل خاص في 
مواقف الشــركة بهدف حصولهم 
على عملية شراء سلسلة وميسرة 
وجتربة عميل استثنائية حتدث 

ألول مرة في الكويت».
عروض حصرية

من جانبه، قال مدير أول إدارة 
االتصال املؤسسي مجبل األيوب 
إن Ooredoo ملتزمة ومنذ سنوات 
 iPhone بالتفرد فــي طرح أجهزة
وتقدمي جتربة اســتثنائية دائما 
للعمــالء تتضمــن مكافأتهم على 
مدار العام بشــكل فريد وبشــتى 
الطــرق، من خالل مــا تطلقه من 
حمــالت اســتثنائية وعــروض 
تتيــح لهم فرصة دخــول العديد 
من الســحوبات، والفوز بجوائز 
قيمة مت تصميمها وفقا لتطلعاتهم، 
حيث تعتبر مكافأة العمالء ركيزة 
أساسية في استراتيجية الشركة 

إلثراء جتربة العميل.
 Ooredoo وأضــاف: «قدمــت
عــروض حصرية لعمالء الذهبي 
واخلدمات املميزة في بنك الكويت 
 Privilege الوطني حاملي بطاقات
Banking وPrivate Banking شملت 
iP- أولوية احلصول على هاتف
hone13 اجلديد عند تقدمي بطاقة 
الوطني للسحب اآللي باإلضافة إلى 
 VIP التمتع مبيزة الدخول إلى قاعة
والنخبة في الشركة والتي صممت 
لهم على مستوى عال من الفخامة 
والرقي. كما حرصت Ooredoo على 
تقدمي عــروض مميزة وحصرية 
 iPhone لعمالء النخبة على أجهزة
13 اجلديدة كليا تشمل هدايا قيمة 
ومزايا فريدة. إال أن عمالء البنك 
ســيحصلون حصريا على باقات 
شامل برو تبدأ من 25 دينارا للشهر 
.«AirPods 2 وتتضمن هدايا منها

استمر ملدة 3 أيام بحضور جتاوز 3 آالف عميل.. والشركة دشنت شراكتها االستراتيجية مع «الوطني» بعروض ُخصصت لعمالئه فقط

جانب من احلفل الكبير لشركة «Ooredoo» والذي امتد على مدار ٣ أيام

فهد الكندري وفاطمة دشتي وأجهزة «آيفون ١٣»

«V-Thru» بالتعاون مع تطبيق «drive-thru» خدمة

من اليمني: فهد الكندري ومجبل األيوب وفاطمة دشتي وناصر الداوود

فريق املبيعات لدى «Ooredoo الكويت»

احلفل شهد السحب على سيارة مرسيدس

عبدالعزيز البابطني ومحمد العثمان ومجبل األيوب مع فريقي «الوطني» و«Ooredoo» داخل جناح البنك

عمالء شركة «Ooredoo» داخل فرع الشركة

فقرات منوعة وترفيهية خالل احلفل جانب من الفقرات الترفيهية خالل احلفل

«Ooredoo»عبدالعزيز البابطني ومحمد العثمان في صورة جماعية مع مسؤولي «الوطني» و

«Ooredoo» عبدالعزيز البابطني ومحمد العثمان ومجبل األيوب داخل قاعة النخبة مببنى

عبدالعزيز البابطني ومحمد العثمان ومجبل األيوب مع فريق إذاعة «نبض الكويت»

احلفل شهد عروضًا حصرية على «iPhone 13» تبدأ من 25 دينارًا بالشهر.. وسحوبات وفقرات ترفيهية
عروض خاصة لعمالء النخبة وكبار الشخصيات.. وعمالء «Privilege» و«الذهبي» لدى البنك الوطني

تسلُّم األجهزة عن طريق «Drive-thru».. بالتعاون مع تطبيق «V-thru» لتقدمي جتربة شراء استثنائية
«Food Trucks»ومطاعم و ..«DJI»مشاركة «ألفا» و«السور للوقود» و«كفراتي» و«عيادة امليدان» و

تغطية «LIVE» شكرًا رجال «الداخلية»سحب على سيارة مرسيدسقسائم شرائية مجانية
مع «نبض الكويت»  Ooredoo خالل احلفل شــكرت

الشركات املساهمة والتي قدمت  كل 
قسائم شرائية مجانية لعمالء الشركة 
 FN by FN والرابحــني مثل شــركة
وبوتري بارن وبوتري بارن لألطفال 
ووست إلم وفندق شاطئ الكوت وفندق 
ومنتجع نادي النخيل وشركة كنوز 
اخلير للتجارة العامة واملقاوالت ومركز 

دكتور سمايل.

التي  الترفيهية  الفقرات  وشهدت 
قدمها املقدم علي شكر إقباال واسعا 
من احلضور على املشــاركة والقت 
استحسانا كبيرا من كل املشاركني الذين 
أعربوا عن سعادتهم بجميع الفعاليات 
االستثنائية التي نظمتها الشركة، والتي 
تعكس دائما متيز ما تقدمه Ooredoo من 
سحوبات وجوائز وعروض وخدمات 

تؤكد ريادتها وتفوقها.

تضمن احلفل توزيع جوائز ملسابقة «جاوب واربح» 
نظمته Ooredoo الكويت بهدف مكافأة احلضور في 
أول يوم من احلفل، فضال عن فرصة الدخول بالسحب 
 ،CLA على اجلائزة الكبرى، سيارة األحالم مرسيدس
حيث شارك العديد من احلضور باملسابقة عن طريق 

إرسال كلمة «نعم» إلى ١٠١٠.
كما أطلقت مســابقة لإلجابة عن سؤال «كم عدد 
علب الـ iPhone ١٣ داخل سيارة املرسيدس CLA؟» 

حيث حصل الفائز على عدة جوائز قيمة.

تواجد رجال وزارة الداخلية مشــكورين طوال فعاليات حفل 
اإلطالق وملدة ٣ أيام وساهموا مشكورين بتنظيم توافد احلضور 
وضمان أمن اجلميع والتزامهم بالقانون. وتوجهت Ooredoo بالشكر 
اجلزيل لوكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور والعمليات اللواء 
جمال الصايغ جلهوده ودعمه املستمر ولكل من املقدم باسل التركي 
والرائد ناصر بوعباس واملالزم األول محمد القطان والرقيب شهناز 
العنزي والرقيب سيف املشعل وعريف عبدالوهاب القالف والرقيب 
أول علي شــويكر ووكيل عريف حســن القالف ومحمد معيوف 
العنزي ومالزم أول عبداهللا غالب العنزي وشرطي تركي العنزي.

استضافت Ooredoo فريق إذاعة 
نبض الكويت ٨٨٫٨ بتغطية حية وبث 
مباشر مع كل من طالل الياقوت وخالد 
األنصاري من خالل برنامج الديوانية، 
حيث متت تغطية فعاليات احلفل وعقد 
مقابالت مع ممثلي Ooredoo وبنك 

الكويت الوطني.

ملشاهدة الڤيديو
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«اخلليج» يتوج فائز سحب «الدانة»
ربع السنوي الثالث

أجرى بنك اخلليج يوم 
اخلميــس املاضي ســحب 
حساب الدانة ربع السنوي 
الثالــث هذا العــام، وأعلن 
عن فوز موسى علي حيدر 
بجائــزة ١٠٠ ألــف دينار، 
وجرى السحب في مقر بنك 
اخلليج بحضور ممثل من 
وزارة التجارة والصناعة، 
وممثل من شــركة إرنست 

.Ernst & Young آند يونغ
وحول هذا السحب، قال 
محمد القطان، املدير العام 
للمجموعة املصرفية لألفراد 
في بنــك اخلليــج: نبارك 

للفائز موســى علي حيــدر، فوزه بجائزة 
الـــ ١٠٠ ألــف دينار في ســحب الدانة ربع 
الســنوي الثالث هذا العام. ما زالت هناك 
العديد من الفرص القادمة للفوز شــهريا 
وربع سنوي وسنويا، لذلك نذكر العمالء 
وندعوهم لالدخار في حساب الدانة الذي 
ميكنهم فتحه واإليداع فيه إلكترونيا عن 
طريق تطبيق بنك اخلليج، أو زيارة أحد 
فروعنا املنتشرة في أنحاء البالد. وأمتنى 

احلظ الوفير للجميع.
وحســاب الدانــة من أفضل حســابات 
االدخار في الكويت، بســحوباته الدورية 
التي حتمل جوائز قيمة ومبميزاته الكثيرة 
حلاملي احلساب. فهناك فرص شهرية للفوز 
بألف دينار كويتي لـ ١٠ فائزين، إضافة إلى 
ســحبني 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.

ومــن املميزات العديدة التي يتمتع بها 
عمــالء حســاب الدانة أنه 
احلساب الوحيد في الكويت 
الذي يحول فرصك بالفوز 
من السنة املاضية إلى السنة 
التالية وذلك ضمن برنامج 
مكافأة العمالء على وفائهم 

ووالئهم لبنك اخلليج.
كذلك، متــت إضافة كل 
فرص الربح لعمالء الدانة 
احلاليني من عام ٢٠٢٠ (من ١ 
يناير إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) 

إلى سحوبات عام ٢٠٢١.
ولزيــادة فرص الربح، 
العمــالء أن  يجــب علــى 
يحافظوا على املبلغ املودع 
في احلساب بأن ال يقل عن 
٢٠٠ دينــار كويتي، أو أن 
يزيــدوه للحصــول علــى 
فرص ربح أكثر باستمرار. 
ميكن للعمالء احلصول على 
فرصة لدخول في السحب 
الشــهري وربع الســنوي 

والسنوي.
وللمشاركة في السحوبات 
القادمة، يجب فتح حســاب 
الدانــة مببلــغ ٢٠٠ دينــار 
كويتي على األقل، إضافة إلى: التقدم بطلب من 
خالل اخلدمة املصرفية عبراملوبايل/ اإلنترنت، 
أو التفضل بزيارة أقرب فرع لبنك اخلليج، 
وذلك لعمالء بنك اخلليج احلاليني. أما العمالء 
اجلدد، فيرجى منهم التفضل بزيارة أقرب فرع 
لبنك اخلليــج، بعد حجز موعد للزيارة عن 
طريــق تطبيق Visit Gulf Bank، الذي يجعل 

بدوره جتربة الزيارة أكثر سهولة ويسرا.
ويتيح البنك إمكانية اإليداع في حساب 
الدانة بسهولة ويسر، وذلك لتمكني العمالء 
من زيادة فرصهم في الفوز، حيث ميكنهم 
اإليــداع عن طريق: اخلدمة املصرفية عبر 
املوبايل/ اإلنترنت ومن خالل خدمة الدفع 
الذاتي اجلديــدة «ePay». أو زيارة أي من 
أفرع بنــك اخلليج، أو عــن طريق أجهزة 
الصراف اآللي ATM/ وأجهزة الصراف اآللي 
التفاعلــي ITM، أو االتصــال مبركز خدمة 
العمالء ١٨٠٥٨٠٥. كما ميكن إنشاء أمر إيداع 
مجاني من حسابات أخرى لدى بنك اخلليج 

إلى حساب الدانة.

محمد القطان

«MBBF» ٥ فيG زين» تستعرض قصة جناح إطالق شبكة الـ»

اســتعرضت زيــن قصــة 
جنــاح إطــالق تكنولوجيــا 
الـــ٥G وريادتها كأول شــبكة 
اخلدمــات  تقــدم  اتصــاالت 
التجارية لهــذه التكنولوجيا 
الثورية في الســوق الكويتية 
وإطالقها ألكبر شــبكة للجيل 
اخلامس في اململكــة العربية 
الســعودية ومملكة البحرين، 
وذلــك فــي احللقة النقاشــية 
التي اســتضافتها النسخة الـ 
١٢ من املنتدى العاملي لشبكات 
النطــاق العريــض املتنقلــة 
الــذي اســتضافته   ،(MBBF)
شركة هواوي العاملية في دبي، 
وسط مشاركة واسعة من قادة 
الشركات والهيئات العاملية في 
قطاع تكنولوجيــا املعلومات 

واالتصاالت. 
وأبرزت زين أهم احملطات 
التي مرت بها في رحلة إطالق 
تكنولوجيا اجليل اخلامس من 
خالل شاشة عرض خاصة، إذ 
جاءت احللقة النقاشية حتت 
عنوان «اكتشاف الطريق نحو 
 - ٥G جنــاح اجليــل اخلامس
قصة زين»، التي قدمها الرئيس 
التنفيــذي للتكنولوجيــا في 
مجموعة زين نواف الغربللي.

ويعتبر هذا املنتدى الدولي 
الذي تستضيفه شركة هواوي، 
ملتقى ألفكار القياديني وصناع 
القــرار من قطــاع تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت، فقد 
شــهدت هذه الفعاليــات على 
مدار الـ ١١ عاما األخيرة الطفرات 

وعمالء قطاع املشاريع واألعمال 
وفق أعلى املواصفات واملعايير 
العامليــة، ليــس فــي الكويت 
فحســب، بل وعلى مســتوى 

أسواق املنطقة أيضا.
وأضاف: فخــورن جدا بأن 
قصة إطالق تكنولوجيا اجليل 
اخلامس في زين كانت من أكثر 
عمليــات اإلطــالق كفــاءة في 
تاريخ الشــركة، خصوصا أن 
األمر يتعلق بإطالق تكنولوجيا 
جديدة وثوريــة مثل ٥G على 
مســتوى البــالد بأكملها وفي 
فترة زمنية قياسية، مع حرصنا 
علــى تقدميهــا بأعلــى جودة 
بالتزامن مع اإلطــالق العاملي 
في األســواق العاملية. وتابع: 
خــالل عملية إطالقنا خلدمات 
اجليــل اخلامس، وضعنا أمام 
أعيننا نظرة استراتيجية ترتكز 
على مفهوم جوهري مهم جدا، 

زين التحتية، وتأهب شبكتها 
مكننا من احملافظة على مركز 
الريادة الذي دائما ما كانت زين 
حتتله في السوق، وذلك بشهادة 
اجلهات التنظيمية الرســمية 
مثل الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومــات، واجلهات 
 Ookla Speedtest العاملية مثل
التي منحت زين جائزة «أسرع 
إنترنت منزلي في الكويت» عن 
الربعني األول والثاني من العام 
٢٠٢٠، كما منحت Ookla شبكة 
زين السعودية جائزة «أسرع 
إنترنت ثابت في الســعودية» 
عن النصف األول من ٢٠٢١، وهو 
اللقب الذي حتافظ عليه زين 
السعودية للمرة الثالثة على 

التوالي.
واختتــم بقولــه: ســتظل 
زين في صدارة الشركات التي 
توفر أحدث أجيال تكنولوجيا 
االتصاالت واخلدمات الرقمية 
لعمالئها، فالعالم بأســره من 
حكومــات ومؤسســات يتجه 
اآلن إلى مرحلة التحول الرقمي 
بوتيرة متسارعة، ومن البديهي 
أن شبكات االتصاالت املتنقلة 
التقليدية لن تتمكن من إرضاء 
االحتياجات املستقبلية وفق ما 
هــو موجود على أرض الواقع 
حاليــا، لذلك فنحــن نؤمن أن 
تكنولوجيــا اجليــل اخلامس 
ما هي إال بداية العصر الرقمي 
احلديث ملواكبة التغير النوعي 
في سلوكيات االستخدام في كل 

مجاالت احلياة.

وهو أن جودة الشبكة هي لبنة 
البناء األساسية للنمو املستدام، 
لذلك فإن استثمارنا في البنية 
التحتية لشبكتنا، واستفادتنا 
من خبرات شركائنا العامليني، 
وتوظيف جتربتنا الرائدة في 
السوق احمللي، وتفاني فريق 
العمــل، كانت من أهم العوامل 
التي أدت إلى جناح هذا املشروع 
الضخم وتقدمي شبكتنا بأعلى 
جودة ممكنة لعمالئنا.  وبني أن 
زين قامت بعد اإلطالق التجاري 
لتكنولوجيــا اجليل اخلامس 
بتنويع بيئة املنتجات اخلاصة 
بخدمــة ٥G مــن خــالل تقدمي 
تشــكيلة متنوعة من األجهزة 
الذكية، وأجهزة اإلنترنت ذات 
املواصفــات األعلى، مع توفير 
خيارات متعددة مــن الباقات 
لتلبية احتياجات ومتطلبات 
جميع شرائح العمالء، والتركيز 
على تقدمي محتوى يقدم قيمة 
مضافة للعميــل بالتعاون مع 
أكبر مزودي اخلدمة في املنطقة، 
كما حرصنا على توفير باقات 
ترتكز على اهتمامات العمالء 
املختلفة كالترفيه وأمن املنزل 

واألجهزة الذكية وغيرها. 
وأوضح الغربللي: واجهنا 
في اجلائحة بعض الصعوبات 
في احملافظة على جودة الشبكة 
واخلدمة املقدمة، نظرا لالرتفاع 
الهائل في اســتخدام البيانات 
خصوصا خــالل األيام األولى 
مــن اجلائحــة، وأثنــاء فترة 
اإلغــالق، لكن اســتعداد بنية 

الشركة تعتبر جودة شبكة الـ ٥G لبنة البناء األساسية للنمو املستدام

نواف الغربللي مستعرضاً قصة جناح إطالق زين لتكنولوجيا ٥G خالل املنتدى

املتســارعة،  التكنولوجيــا 
واليوم تقدم النسخة األخيرة 
الفرصة لكل من يعمل بصناعة 
االتصاالت للتواصــل وإعادة 
بناء عالم رقمي متصل وذكي، 
وبالنظــر إلى قائمة املتحدثني 
في املنتدى، فــإن قادة القطاع 
على موعد لبحث واكتشــاف 
كيف ميكن لتكنولوجيا النطاق 
العريــض املتنقلة أن تشــكل 
املســتقبل وأن تطــور حيــاة 

املجتمعات والصناعات.
وقال الغربللي في احللقة 
النقاشية: دائما ما نتوسع في 
شــراكاتنا االســتراتيجية مع 
شركائنا في قطاع التكنولوجيا 
حتى نستمر في حتقيق رؤيتنا 
نحو دفع عجلة التحول الرقمي 
بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات، وتقــدمي احللول 
واملنصــات للعمــالء األفــراد، 

«القوى العاملة» تشيد بدور «بيتك»
في تدريب وتوظيف العمالة الوطنية

كرمت الهيئة العامة للقوى العاملة 
بيت التمويــل الكويتي (بيتك) لدوره 
الرائد في توفير فرص التدريب امليداني 
خــالل العطلة الصيفيــة ملجموعة من 
الطلبة الكويتيني، ما يؤكد جهود «بيتك» 
املســتمرة في دعم األنشــطة املتعلقة 
بتنمية وتطوير العنصر الوطني ودعم 
قدرات الشباب الكويتي املقبل على العمل 
في مختلف املراحل العمرية، مبا يؤهل 
أجياال متتالية من الشباب العامل القادر 

على خدمة وطنه ومجتمعه.
وجاء التكرمي الذي تســلمه رئيس 
املوارد البشرية ملجموعة «بيتك» زياد 
العمــر، من نائب املدير العام لشــؤون 
القوى العاملة سلطان الشعالني، ليؤكد 
العالقــات املســتمرة مــن التعاون بني 
اجلانبني، وفي أعقاب مساهمة «بيتك» 
فــي تدريب مجموعة مــن الطلبة وفق 
برنامج تدريبى مكثف وشــامل بهدف 
تهيئتهــم للعمل بالقطــاع اخلاص، أو 
بشــكل منفرد من خالل مبادرات ريادة 
األعمال، وتدريبهم على آليات السوق، 
وحثهم على التوجه نحو العمل احلر، 
مبا يتناسب مع إمكانات كل واحد منهم، 
ما جعل الفترة التدريبية التي قضاها 
الطلبة في «بيتك» مبنزلة تنمية وتوجيه 
لقدراتهــم وحتفيز لطاقاتهــم العملية 
وترسيخ للعديد من القواعد واألمناط 
والتطبيقات االدارية الكفيلة مبساعدتهم 
في حتقيق النجاح في حياتهم العملية.
وبهــذه املناســبة، أكد زيــاد العمر 
على توجهــات «بيتــك» لدعم اخلطط 
والسياســات احلكوميــة الراميــة الى 
اعــادة التــوازن فــي توزيــع القــوى 
العاملة الوطنية علــى قطاعات العمل 
غير احلكومية، مشيرا الى أن العنصر 
الوطني كان واليزال يساهم في جناح 
«بيتك»، عبر فريق متكامل من املوظفني 

املتميزيــن يعمــل دون كلــل لتطويــر 
القــدرات واالمكانيات فــي كل نواحي 
العمل ومبختلف األنشطة، مبا يتناسب 
وطموحات وتطلعات «بيتك» وعمالئه.
وأوضح العمر بانه في الوقت الذي 
اصبــح فيه «بيتــك» وجهــة ومقصدا 
ملعظم اخلريجــني، ويتطلعون للعمل 
فيه واملشاركة بدور في جناحاته على 
مختلــف االصعدة، فــإن جهود تدريب 
الشباب والطلبة حتظى بنفس االهتمام 
والتقدير من إدارة «بيتك» مثل عملية 
التوظيف، معربا عن القناعة االساسية 
لدى «بيتك» بأن العنصر البشري محور 

النجاح الرئيسي ألي مؤسسة.
وتعد ممارســات «بيتك»، في مجال 
توظيــف وتدريــب القــوى البشــرية 
من العنصــر الوطني، ومــا يوليه من 
أهمية كبــرى لهذا املجال، إضافة مهمة 
واســتراتيجية جلهود القطاع اخلاص 
في دعم املشروع التنموي للدولة القائم 
على إفساح املجال أمام الشباب، وصقل 
خبراتهم وتطويــر مهاراتهم العملية، 
وإمكاناتهم العلمية وفق منهج تدريبي 
وتأهيلــي يتبــع أحدث نظــم التدريب 

والتطوير.
وتؤكــد اجلوائز والتقديــرات التي 
يحصل عليها «بيتك» جناح سياساته 
وجهوده في مجال التدريب والتطوير، 
وحرصه على استقطاب الشباب الكويتي 
من اخلريجني اجلدد، وإحلاقهم بالعمل 
بعد إخضاعهم لبرامج ودورات تدريبية 
مكثفة ومتطورة مثل برنامج «فرصة» 
للطلبة الكويتيني اخلريجني املتفوقني 
باجلامعــات، املعد وفــق أعلى وأفضل 
املســتويات املعمول بها على مستوى 
العالم في مجال صقل وتطوير وتنمية 
القدرات البشرية، وإطالق طاقات العمل 

واإلبداع لدى الشباب.

شمل مجموعة من الطلبة ببرنامج شامل لتنمية قدراتهم

زياد العمر متسلماً التكرمي

ر أحدث أجيال تكنولوجيا االتصاالت نواف الغربللي: «زين» في صدارة الشركات التي توفِّ

العمر: مستمرون في دعم تنمية وتطوير قدرات الشباب الكويتي

«وحدة تنظيم التأمني» متنح صفة الضبطية القضائية ملوظفيها

«إن سي إم لالستثمار» كّرمت الكوادر الطبية من باكستان

العليا  اللجنــة  أصــدرت 
التأمــني  تنظيــم  لوحــدة 
قرارات منحت مبوجبها صفة 
الضبطية القضائية لعدد من 
موظفــي الوحــدة، حيث قال 
رئيس وحدة تنظيم التأمني 
محمــد ســليمان العتيبي ان 
القرارات أسندت إلى حاملي 
القضائية ضبط  الضبطيــة 
وإثبات املخالفات على شركات 
التأمني ووسطاء التأمني التي 
تقع باملخالفة ألحكام القانون 
رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٩ بشأن 
التأمــني والئحتــه  تنظيــم 
التنفيذية والقرارات الصادرة 
تنفيذا له بناء على املادة ٤٥ 

من الالئحة التنفيذية.
وأوضح العتيبي في بيان 

اســتقبل نائــب رئيس 
مجلس إدارة شركة إن سي إم 
لالستثمار ناصر عبداحملسن 
املــري، ســفير جمهوريــة 
باكســتان اإلســالمية لدى 
الكويت سيد سجاد حيدر، 
وذلك في حفل عشاء مبناسبة 
وصــول دفعة جديــدة من 
الكــوادر الطبية والصحية 

من باكستان.
وقالت الشركة في بيان 
صحافــي، إن هــذه املبادرة 
الشــخصيات  جمعت كبار 
الباكستانية، الذين اكتسبوا 
ســمعة طيبة فــي األعمال 
التجارية والطبية وغيرها 
مــن املجاالت فــي الكويت، 
وإدراكا ألهميــة اجلاليــة 
الباكســتانية في املساهمة 
في االقتصاد الكويتي، جاءت 
هــذه الدعــوة ضمــن إطار 

مبا يتسم بالعدالة والشفافية 
والتنافسية، وتوفير حماية 
للمتعاملني في أنشطة التأمني، 

أو أي وسائل أخرى لتخزين 
معاجلتهــا،  أو  املعلومــات 
واالســتعانة برجال الشرطة 

عند احلاجة.
إلــى أن حاملــي  وأشــار 
القضائيــة لهــم  الضبطيــة 
إجراء التفتيش على اجلهات 
اخلاضعة لقانون وحدة تنظيم 
التامــني والتأكــد مــن التزام 
شــركات التأمــني ووســطاء 
القانــون  التأمــني بأحــكام 
واللوائح والنظم والقرارات 
التي تصدر تنفيذا له، مبينا 
أن حلاملي صفــة الضبطية 
القضائية احلق في احلصول 
على املعلومات واملبررات عند 
طلبها من الشــركات املزاولة 

ألنشطة التأمني.

علــى مدار العام، حيث كان 
لنا أكثر من تعاون عن طريق 
مشــاركة موظفي شركة إن 
سي إم لالســتثمار في هذه 
احلمــالت ورعايتهــا لهــا 
واملساهمة بتشجيع املجتمع 
على العطاء ضمن مسؤولية 

الشركة االجتماعية».
من جانبه، أعرب السفير 
الباكســتاني ســيد ســجاد 
حيدر عــن آرائه حول مدى 
فاعلية العالقات الثنائية بني 
البلديــن حيث قــال: «نحن 
نسعد باحملبة الكبيرة التي 
يكنها الشــعب الباكستاني 
الكويتــي حيــث  للشــعب 
حتتضــن الكويت نحو ١٠٠ 
ألف مقيم باكستاني، ويعتبر 
الباكستانيون املقيمون في 
الكويت بأنها مبنزلة املوطن 

الثاني لهم».

الفتــا الــى أن القــرار مبنح 
الضبطية القضائية ملوظفي 
الوحــدة ســيحقق ضمــان 
االلتــزام بالقوانني واللوائح 
ذات الصلة بنشاط التأمني من 
قبل شركات التأمني ووسطاء 

التأمني.
حلاملــي  أن  وأوضــح 
الضبطيــة القضائيــة احلق 
أماكــن  إلــى  الدخــول  فــي 
ومقــار األشــخاص لضبــط 
وإثبــات املخالفــات وحترير 
احملاضر إلحالتها إلى اجلهة 
املختصــة، واالطــالع علــى 
السجالت والدفاتر واملستندات 
واحلصــول علــى املعلومات 
والبيانات والوثائق وامللفات 
وأشرطة وأجهزة احلاسوب 

حيــث أعمــل معهــم علــى 
الدوام».

واستطرد املري: «خالل 
فترة تعاوني ومشــاركتي 
في العديد من االستثمارات 
ومشاريع الصناديق املشتركة 
بــني الكويــت وجمهوريــة 
باكســتان اإلســالمية، مت 
تنفيذ العديد مــن األعمال، 
من بينها املساهمة في إنشاء 
بنك ميزان اإلســالمي الذي 
بــات ميتلــك اآلن أكثر من 
٨٠٠ فرع وســاهم في خلق 
أكثر من ١٨ ألف فرصة عمل 

للباكستانيني»؟
وأضاف: «أود أن أثني على 
جهود السفارة الباكستانية 
وأفراد اجلالية الباكستانية 
على الدور اإلنساني النبيل 
في تنظيمهم حمالت منتظمة 
للتبــرع بالدم وااللتزام بها 

محمد العتيبي

ناصر املري مهدياً درعاً تذكارية للسفير الباكستاني سيد سجاد حيدر

صحافي، انه في ظل اجلهود 
الدائمة التي تقوم بها وحدة 
تنظيم التأمني وأدائها لكامل 
املســؤوليات املنوطــة بهــا، 
وحرصها املطلق على التحقق 
من امتثال الكيانات واملنشآت 
اخلاضعة لرقابتها للمتطلبات 
القانونيــة، والتزامهــا التام 
بجميع املتطلبات الواردة في 
التعليمــات الصادرة بقانون 
إنشــاء وحدة تنظيم التأمني 
مت إصدار منح صفة الضبطية 
القضائية لعدد من املوظفني 
العاملــني في وحــدة تنظيم 

التأمني.
وشــدد علــى أن الوحدة 
تعمل علــى تنظيم أنشــطة 
سوق التأمني والرقابة عليه 

توطيد العالقات املشــتركة 
وتعزيز التعاون بني الكوادر 

املهنية من البلدين.
وفــي هذا الســياق، قال 
ناصر املري: «أود أن أشكر 
جميع املواطنني الباكستانيني 
املقيمــني على هــذه األرض 
الطيبة على دعمهم املستمر 
املبذولــة فــي  وجهودهــم 
الكويت من حيث مواهبهم 

وخدماتهم املهنية وإخالصهم 
في العمل، فلطاملا عرف عن 
الباكستانيني حبهم لعملهم 
وإخالصهم وتفانيهم فيه».
وأضــاف: «مــن خــالل 
تواجــدي الدائم في ســوق 
العمــل، رأيــت الكثيــر من 
الواعــدة والعقول  املواهب 
النيرة واألفكار الذكية التي 
يتمتع بها الفرد الباكستاني، 
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الربيعة وزيرًا للحج والعمرة.. واحلرمان جاهزان الستقبال 
املصلني واملعتمرين بكامل الطاقة االستيعابية

متظاهرون مؤيدون للجيش السوداني يطالبون
بـ «استعادة الثورة»:«تسقط حكومة اجلوع»

«القسام» تنشر صور األسرى اإلسرائيليني:
لن يروا النور إال بعدما يرى أسرانا احلرية

الرياضـ  واس: أصدر خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز أوامر ملكية شملت 
إعفاء عدد من الوزراء واملسؤولني 

وتعيني آخرين.
األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
السعودية الرسمية (واس) أن 
األوامر امللكيــة تضمنت إعفاء 
توفيــق بــن فوزان بــن محمد 
الربيعة وزير الصحة من منصبه 
وتعيينه وزيرا للحج والعمرة، 
وتعيني فهد بن عبدالرحمن بن 
داحس اجلالجل وزيرا للصحة.
كما صــدرت أوامــر ملكية 
بترقيــة الفريــق الركن مطلق 
بن سالم بن مطلق االزميع إلى 
رتبة فريق أول ركن، وتعيينه 
قائدا للقوات املشتركة، وإعفاء 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز العريفي مساعد وزير 
اللوجســتية  النقل واخلدمات 
من منصبه، وتعيينه مستشارا 
باألمانة العامة ملجلس الوزراء 
باملرتبــة املمتــازة. وصدر أمر 
ملكي بإنشــاء هيئــة لتطوير 
ينبع وأملــج والوجه وضباء، 
ونــص على أنه «يكون للهيئة 
مجلــس إدارة برئاســة نائــب 
رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد وزير الدفاع 
ويعني أعضاؤه بأمر من رئيس 
مجلــس الــوزراء». إلــى ذلك، 
تتأهب الرئاسة العامة لشؤون 
املسجد احلرام واملسجد النبوي 
الستقبال املعتمرين واملصلني 
الطاقــة  بكامــل  والزائريــن 
االستيعابية اعتبارا من اليوم 

األحد.
وأعلن الرئيس العام لشؤون 
املسجد احلرام واملسجد النبوي 
د.عبدالرحمن السديس جاهزية 
الرئاسة العامة الستقبالهم ضمن 
اإلجراءات االحترازية، وفق بيان 
وزارة الداخليــة فيمــا يخــص 
صــدور املوافقــة الكرمية على 
تخفيــف اإلجراءات االحترازية 

ـ وكاالت: تظاهر  اخلرطوم 
آالف احملتجني املؤيدين للجيش 
السوداني أمام القصر الرئاسي 
فــي العاصمة اخلرطــوم امس 
وهتفوا «تسقط تسقط حكومة 
اجلوع»، في وقت يواجه خالله 
السودان أكبر أزمة سياسية في 
مرحلته االنتقالية املمتدة لعامني، 
فيمــا دعا أنصار نقل الســلطة 
بالكامل إلى املدنيني إلى «تظاهرة 

مليونية» اخلميس املقبل.
واتهم املتظاهرون احلكومة 
االنتقالية بـ «الفشل» في إنهاء 
األزمتني السياسية واالقتصادية، 

مطالبني باستعادة الثورة.
ودعــا فصيــل متحالف مع 
اجليش في قوى إعالن احلرية 
والتغييــر، يشــمل جماعــات 
مســلحة متردت على البشير، 

إلى احتجاجات امس.
وقال أمين خالد والي والية 
اخلرطوم إنه قبيل بدء املظاهرات 
«تفاجــأ أفراد التأمني من قوات 
الشرطة واالستخبارات وأثناء 
قيامهــم بواجبهــم مبجموعــة 
تدعي االنتماء للحركات املسلحة 
ومبجموعــة مــن الســيارات 
قامــت بإعاقتهــم ومنعهــم من 
مواصلة عملهم وإزالة احلواجز 

التأمينية».
الدين  وجــاء يحيى محــي 
من واليته في الشمال للتظاهر 
أمام القصر الرئاسي الذي بات 
مقر الســلطة االنتقالية، رافعا 
الفتة تطالب بـ «إقالة احلكومة» 
التي يترأسها عبداهللا حمدوك 
وتتولى السلطة باملشاركة مع 
اجليش منذ إسقاط عمر البشير 

عواصــم - وكاالت: قال القيــادي في حركة 
«حماس» الفلســطينية خليل احلية إن األسرى 
اإلسرائيليني «لن يروا النور إال بعدما يرى أسرانا 
احلرية»، وأكد أن احلركة جاهزة لصفقة تبادل 

األسرى إذا دفعت إسرائيل استحقاقاتها.
وفيما نشرت كتائب القسام اجلناح العسكري 
حلماس على حسابها في «تليغرام» صورا لـ ٤ 
أسرى إسرائيليني لديها، حذر احلية، الذي يشغل 

منصب رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية 
باحلركة في لقاء تلفزيوني على قناة «األقصى» 
أمس «من سلوك االحتالل السادي جتاه األسرى 

وتعامله مع املضربني عن الطعام».
وأضاف: «ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة 
نقول ألســرانا نحن معكم ولن نترككم وحدكم 
في مواجهة سلوك االحتالل وانتهاكاته بحقكم».

وبخصوص التهدئة في قطاع غزة قال احلية 

إن «حقنــا هو إنهاء االحتالل، وإذا كان هناك أي 
حالــة تخفيف هنا أو هنــاك فاملقاومة من تدير 
ذلك، والتهدئة لها متطلبات على طريق املقاومة 
الشــاملة معه، ولن يكون هناك وقف إطالق نار 

باملجان».
وشــدد بالقــول: «إذا لــم يلتــزم االحتــالل 
باالســتحقاقات فالوضع ســيكون على صفيح 

ساخن في أي وقت».

املعنيــة والعاملــني باحلرمني 
الشــريفني، وتطبيــق جميــع 
اإلجــراءات االحترازيــة خــالل 
تأديتهــم ملناســكهم، لتكــون 
البيئة الصحية داخل احلرمني 
الشــريفني آمنة للجميــع، كما 
شدد على منسوبي ومنسوبات 
الرئاسة العامة بتطبيقهم جميع 
اإلجراءات االحترازية وتطبيق 
جميع التعليمات الصادرة من 

اجلهات املسؤولة.
وكان مصدر في «الداخلية» 
السعودية أفاد، بحسب ما أفادت 
وكالــة «واس»، بأنه بناء على 
مــا رفعتــه اجلهــات الصحية 
املختصــة ونظــرا للتقــدم في 
حتصــني املجتمــع وانخفاض 
أعداد اإلصابــات، متت املوافقة 
على تخفيف االحترازات الصحية 

ابتداء من اليوم ١٧ اجلاري.
كما أوضح أنه لم يعد ملزما 
ارتــداء الكمامــات فــي األماكن 
املفتوحــة فيمــا عــدا األماكــن 

جاء ذلك غداة طرح رئيس 
الوزراء عبداهللا حمدوك في كلمة 
ألقاها أول من أمس خارطة طريق 
للخــروج من األزمة، وحذر من 
أن عدم التوصل حلل ســيلقي 
مبســتقبل البــالد «فــي مهــب 

الريح».
وأقر حمدوك بـ «انقسامات 
عميقــة وســط املدنيــني وبني 
املدنيني والعســكريني»، مؤكدا 
أن «الصــراع ليس بني املدنيني 
والعسكريني بل هو بني معسكر 
االنتقــال املدنــي الدميوقراطي 
ومعسكر االنقالب على الثورة».
واعتبــر أن الســودان مير 

املســجد، واســتخدام تطبيــق 
«اعتمرنــا» أو «توكلنــا» ألخذ 
مواعيد الصالة وزيارة الروضة 

الشريفة.
٣ ـ إلغاء التباعد والســماح 
الطاقــة  كامــل  باســتخدام 
االســتيعابية فــي التجمعــات 
ووســائل  العامــة  واألماكــن 
املواصــالت واملطاعم وصاالت 

السينما ونحوها.
٤ ـ السماح بإقامة وحضور 
املناســبات في قاعــات األفراح 
وغيرها من دون تقييد للعدد، 
مع التأكيد على تطبيق اإلجراءات 

االحترازية.
ويشترط التحصني بجرعتني 
املواقع واألنشــطة  لدخول كل 
املشار إليها، على أن يستثنى من 
ذلك غير املشمولني واملستثنيني 
بحســب ما يظهر فــي تطبيق 
«توكلنا»، مع االلتزام من اجلميع 
بــكل اإلجــراءات االحترازيــة 
املطبقة مبا فيها لبس الكمامة.

لكن بعــد محاولــة انقالب 
فاشلة في سبتمبر الفائت عزت 
السلطات املسؤولية عنها لقوى 
موالية للبشــير، يطالب القادة 
العسكريون بإصالحات لتحالف 
قوى إعالن احلريــة والتغيير 
وللحكومــة املدنيــة. غيــر أن 
القادة املدنيني اتهموا العسكريني 
بدورهم بالسعي للسيطرة على 

السلطة.
ويقول محللــون ان النزاع 
ينبع من خالفات بشأن قضايا 
العدالــة وإعادة هيكلة اجليش 
وتفكيــك اجلهاز املالــي لنظام 

البشير.

املســتثناة مــع االســتمرار في 
االلتــزام بارتدائهــا في األماكن 
املغلقة، للحاصلني على جرعتي 
لقــاح. ولفت املصــدر ذاته إلى 
أنه ســيتم تخفيــف اإلجراءات 
االحترازية بالنسبة للحاصلني 
على جرعتي لقاح «كوفيد-١٩» 

على النحو اآلتي:
١ ـ السماح باستخدام كامل 
الطاقة االستيعابية في املسجد 
العاملــني  إلــزام  احلــرام مــع 
والزائريــن بارتداء الكمامة في 
جميع األوقــات في كافة أروقة 
املسجد، واالستمرار في استخدام 
تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» 
ألخذ مواعيــد العمرة والصالة 
للتحكــم باألعداد املوجودة في 

آن واحد.
٢ ـ السماح باستخدام كامل 
الطاقة االستيعابية في املسجد 
النبــوي مــع إلــزام العاملــني 
والزائريــن بارتداء الكمامة في 
جميــع األوقات فــي كل أروقة 

«بأســوأ وأخطر أزمة» تواجهه 
منذ إسقاط البشير، مشددا على 
أنهــا «تهدد بالدنــا كلها وتنذر 

بشرر مستطير».
ويعاني السودانيون، الذين 
تعتبر بالدهم أحــد أفقر بلدان 
العالم، مــن تضخم يقترب من 
الـ ٤٠٠٪ في ظل برنامج تقشف 
فرضته احلكومــة باالتفاق مع 

صندوق النقد الدولي.
العســكريون  ويتقاســم 
واملدنيون الســلطة في حتالف 
ال يســوده الوفاق منذ اإلطاحة 
بالرئيس املخلوع عمر البشير 

في ٢٠١٩.

اململكة تخفف قيود «كورونا».. ال كمامات باألماكن املفتوحة وتشغيل كامل الطاقة االستيعابية في األماكن العامة

السماح باستخدام كامل الطاقة االستيعابية في احلرمني الشريفني               (واس)

سودانيون يرددون هتافات ضد احلكومة خالل تظاهرة مؤيدة للجيش خارج القصر الرئاسي في اخلرطوم امس                                      (ا.ف.پ)   

الصحية ابتداء من اليوم.
وأكــد د.الســديس جاهزية 
واملســجد  احلــرام  املســجد 
النبوي باستخدام كامل الطاقة 
االســتيعابية في ظل ما توفره 
حكومة خادم احلرمني الشريفني 
من إمكانيات وخدمات تسخرها 
الرئاسة العامة للمحافظة على 
سالمة قاصدي وزوار احلرمني 
الشريفني وتســهيل مناسكهم 
وعباداتهم. كما شدد على تطبيق 
ما ورد في البيان والتزام جميع 
العاملني والعامالت والزائرين 
والزائرات بارتــداء الكمامة في 
جميع األوقات وفي كافة أروقة 
احلرمني الشريفني، واالستمرار 
في استخدام جميع التطبيقات 
الرســمية ألخذ مواعيد العمرة 
والصــالة فــي املســجد احلرام 
والروضة الشــريفة باملســجد 

النبوي، لضبط األعداد.
وطالــب قاصــدي احلرمني 
الشريفني بالتعاون مع اجلهات 

في العام ٢٠١٩.
وقال محي الدين لـ «فرانس 
برس»: «نحتاج إلى حكومة تضم 
كل القــوى الثوريــة» في وقت 
تصاعدت اخلالفات بني أطراف 
املشهد السياسي في السودان.

وإلــى جــوار محــي الدين، 
كانت سيارات نصف نقل تنزل 
أفواجا جديــدة من املتظاهرين 
كان بعضهم يهتف «جيش واحد، 

شعب واحد».
وأشار الرجل البالغ اخلمسني 
من عمره الــى «عدم وجود أي 
اســتقرار وتكاليــف املعيشــة 

مرتفعة للغاية».

عبداهللا بن زايد وجيك سوليفان
يبحثان تعزيز السالم في املنطقة

واشنطن - وام: التقى سمو الشيخ عبداهللا 
بــن زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي فــي دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
مع جيك ســوليفان مستشــار األمــن القومي 
األميركي في واشنطن، بحضور يوسف مانع 
العتيبة السفير اإلماراتي لدى الواليات املتحدة 

األميركية.
وذكرت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية (وام) 
فــي بيان انه جرى خــالل اللقاء - الذي عقد 
امس - بحث العالقات االستراتيجية الراسخة 
بني دولة اإلمارات والواليات املتحدة األميركية 
وسبل تعزيزها وتنميتها في املجاالت كافة.

كمــا بحــث وزيــر اخلارجيــة اإلماراتــي 
ومستشــار األمن القومي األميركي األوضاع 
في املنطقة وجهود البلدين الصديقني لتحقيق 

السالم وتعزيز األمن واالستقرار فيها، وتناوال 
أيضا القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

املشترك.
وأكد سمو الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان 
خــالل اللقاء عمــق العالقات االســتراتيجية 
اإلماراتية- األميركية والتزام البلدين املشترك 
بتعزيز السالم واالستقرار في املنطقة ودعم 

تطلعات شعوبها في االزدهار والتنمية.
وأشــار وزير اخلارجيــة اإلماراتي إلى أن 
العالقات بني دولة اإلمارات والواليات املتحدة 
تشــهد منوا وتطورا مستمرين على مختلف 
األصعــدة، مضيفــا: «نتطلــع إلــى تعزيزها 
وتنميتها في املجاالت كافة مبا يحقق املصالح 
املشــتركة للبلدين الصديقني ويعود باخلير 

على شعبيهما».

ســمو الشــيخ عبداهللا بن زايد وزير اخلارجية اإلماراتي وجيك سوليفان مستشار األمن القومي األميركي عقب 
لقائهما في واشنطن أمس           (وام)

العراق يترقب النتائج النهائية لالنتخابات 
بعد اكتمال الفرز اليدوي واإللكتروني

بريطانيا: صدمة اغتيال برملاني
تعيد أمن النواب للواجهة

واشنطن تعرض تعويضات
على أقارب ضحايا أفغان قتلوا باخلطأ

بغدادـ  وكاالت: تترقب األحزاب والتيارات 
السياســية فــي العراق اإلعالن الرســمي عن 
النتائــج النهائية لالنتخابــات النيابية التي 
أجريت األحد املاضي، بعدما أعلن عبداحلسني 
الهنداوي مستشــار رئيس الوزراء لشــؤون 
االنتخابات أمــس اكتمال العد والفرز اليدوي 

في جميع احملطات االنتخابية.
ونقلت وكالة األنبــاء العراقية (واع) عن 
الهنداوي قوله إن «املفوضية العليا لالنتخابات 
أكملت العد والفرز اليدوي في جميع احملطات 
االنتخابية»، الفتا إلى أن «نتائج العد والفرز 
اليــدوي جاءت مطابقــة لإللكتروني»، مؤكدا 
التــزام املفوضية بإعالن النتائج النهائية في 
األوقات احملددة بالقانون، مشيرا إلى أن هذه 

النتائج ستعلن قريبا جدا.
وأوضــح الهنــداوي أن «احلكومة والكتل 

السياســية داعمة بشــكل كبيــر وقوي لعمل 
املفوضيــة وإجراءاتها، لكن غير الراضني عن 
عملها هم بعض اخلاسرين باالنتخابات»، مضيفا 
أنه توجد طــرق قانونية للشــكوى والطعن 

بالنتائج.
في السياق ذاته، قال عضو الفريق اإلعالمي 
مبفوضية االنتخابات عماد جميل، إن «نتائج 
العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج 
اإللكترونيــة، وهذا األمر مت بوجــود مراقبي 
الكيانات واملراقبني الدوليني»، مبينا أن «نتائج 
هذه احملطات متت إضافتها إلى النتائج األولية».

وأغلقــت مفوضية االنتخابــات اخلميس 
املاضي باب االعتراضات على النتائج األولية 
بعد مهلة اســتمرت ثالثة أيام تسلمت خاللها 
٣٥٠ شكوى للنظر بها في غضون عشرة أيام 

بدأت أول من أمس.

عواصــم - وكاالت: وضع رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون إكليال من الزهور 
أمس في كنيسة شهدت مقتل النائب عن حزب 
احملافظني ديڤيد أميس طعنا أمس األول، في 
حادث تقول الشرطة إنه هجوم إرهابي مرتبط 
على األرجح بالتطرف. وجاء الهجوم على أميس 
بعد ٥ أعوام من مقتل جو كوكس عضو مجلس 
العموم من حزب العمال املعارض، وأدى إلى 

مراجعة لتأمني السياسيني املنتخبني.
ووصفت شرطة العاصمة في بيان صباح 
أمس، جرمية القتل بأنها عمل إرهابي وأشارت 
إلى أن عناصر التحقيق األولى «كشــفت عن 
دافع محتمــل مرتبط بالتطرف اإلســالمي». 

وعهد بالتحقيق إلى إدارة مكافحة اإلرهاب.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية أن املعتقل 
بريطاني من أصل صومالي. وقالت صحيفة 
«ذي غارديان» إن بياناته تتطابق مع بيانات 
شــخص أبلغ عنه مؤخــرا برنامــج مكافحة 
التطرف (بريفنت). وتعتقد الشرطة أن املهاجم 
تصرف مبفــرده. وأجرت عمليتا تفتيش في 
منزلني في لندن. وطعن أميس البالغ ٦٩ عاما، 
عدة مرات في (الي اون سي) شرقي لندن خالل 

اجتماع مع ناخبيه.

وأعادت صدمة االغتيال، مســألة ســالمة 
املسؤولني املنتخبني إلى الواجهة بعد ٥ سنوات 
من جرمية قتل أخرى. وقالت باتل إنه جتري 
مراجعة األمن اخلاص بأعضاء مجلس العموم 

وتعزيزها.
وأحدث موت أميس النائب منذ نحو ٤٠ عاما 
الذي أشــاد به برملانيون من جميع التيارات، 

صدمة في البالد.
وتذكــر عملية القتل هــذه بصدمة حديثة 

تتمثل باغتيال كوكس في يونيو ٢٠١٦.
فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها الـ 
٤١ وطعنت حتى املوت بيد املتطرف اليميني 
تومــاس مايــر (٥٣ عامــا) قبل أســبوع من 
االستفتاء على عضوية بريطانيا في االحتاد 

األوروبي.
وأدت احلادثتان إلى التشكيك في الترتيبات 
األمنية احمليطة بالنواب، السيما عندما يكونون 
على اتصال مع اجلمهور في دوائرهم االنتخابية.

واقترح النائب العمالي كريس براينت في 
عمود في صحيفــة «ذي غارديان» أن يلتقي 
النواب مع ناخبيهم فقط «بناء على مواعيد». 
وقال: «ال نريد أن نعيش في حصون لكنني ال 
أريد أن أفقد زميال آخر في عملية قتل عنيفة».

واشنطن - وكاالت: عرضت الواليات املتحدة 
تقدمي تعويضات مالية ألقارب مدنيني أفغان 
قتلوا عن طريق «اخلطأ» جراء قصف شــنته 
طائرة أميركية بال طيار أواخر أغسطس املاضي 
في كابول. وقال املتحدث باســم وزارة الدفاع 
األميركية (الپنتاغون) جون كيربي في بيان 
أوردته قناة (احلرة) األميركية امس إن نائب 
وزير الدفاع األميركي لسياسات الدفاع كولن 
كال اقترح تقدمي «تعويضات مالية» للعائالت 
خالل اجتماع افتراضي عقده مع ستيفن كوون 
رئيس املنظمة غيــر احلكومية التي كان أحد 
ضحايا القصف، إزمراي أحمدي، يعمل لديها.

ولم يتم حتديــد قيمة هذا التعويض، كما 
عرض املسؤول األميركي مساعدة «أفراد عائلة 
أحمدي الذين يرغبون باالستقرار في الواليات 
املتحدة». وشــدد كال على أن «الضربة كانت 
خطــأ مأســويا، وإزمراي أحمــدي وكذلك من 
قتلوا هم ضحايا أبرياء ال ينتمون إلى تنظيم 
داعش اإلرهابي وال ميثلون «أي تهديد للقوات 

األميركية». وقد دمــرت الواليات املتحدة في 
٢٩ أغســطس، سيارة بيضاء من نوع تويوتا 
كوروال، قائلة إنها «محملة مبتفجرات»، وأكدت 
أنها أحبطت بذلك محاولة هجوم من قبل الفرع 
احمللي لتنظيم (داعش) اإلرهابي، بعد أيام على 
تنفيذ التنظيم هجوما أدى إلى مقتل ١٣ جنديا 
أميركيا ونحو مئة أفغاني قرب مطار كابول.

واستنادا إلى اجلنرال كينيث ماكنزي الذي 
كان يقــود القوات األميركية في أفغانســتان 
قبل انســحابها من البالد، فإن سيارة من هذا 
الطراز كانت متوقفة في ذلك الصباح بالقرب 
مــن مبنــى كان يعتبر مخبــأ لتنظيم داعش 
اإلرهابي، في اليوم التالي قالت أســرة سائق 
الســيارة، إزمراي أحمدي، إنه كان يعمل لدى 
منظمة غير حكومية وإن ١٠ أشخاص، بينهم ما 
يصل إلى ٧ أطفال، قتلوا بالغارة، وقال أميال 
أحمدي، شقيق إزمراي «قتل شقيقي وأطفاله 
الـ ٤، وفقدت حفيدتي وعددا من أبناء إخوتي 

وبنات إخوتي».
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: اإلجنازات احملققة في مصر.. دعم إلهي
القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام 

افتتح الرئيس عبدالفتاح 
السيســي أمس مشروعات 
إسكان بديل للمناطق غير 
اآلمنــة مبدينــة ٦ أكتوبــر 
مبحافظــة اجليــزة وقــام 
بجولــة بالســيارة داخــل 
املشــروع علــى عــدد مــن 
الســكنية، حيث  الوحدات 
رافقه خالل اجلولة كل من: 
د.مصطفى مدبولي رئيس 
الــوزراء، واللواء  مجلــس 
إيهاب الفــار رئيس الهيئة 
الهندسية للقوات املسلحة. 
الرئيس السيسي  واستمع 
خالل اجلولة التفقدية إلى 
شــرح من د.عاصم اجلزار 
وزيــر اإلســكان واملرافــق 
العمرانيــة  واملجتمعــات 
الســكنية  الوحدات  حــول 
ومــا تتضمنه مــن خدمات 

للمواطنني.
وأكد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي خــالل افتتاحــه 
مشــروعات إســكان بديــل 
للمناطــق غير اآلمنة انه ال 
يفــرح مبا يتــم اجنازه من 
مشــروعات قدر انشــغاله 
مبــا اليزال يتعــني تنفيذه 
من مشروعات مستقبلية، 
وقال «أحلم ببناء ٣ ماليني 
وحدة سكنية جديدة بتكلفة 
تتراوح بني ٥٠٠ و٦٠٠ مليار 
جنيه لــكل مليــون وحدة 
ســكنية وذلك دون حساب 
تكلفة األرض»، مشيرا إلى 
أن القضيــة ليســت قضية 
إســكان فقط، لكــن يتعني 
األخــذ في االعتبــار أن من 
يعيش في مناطق غير آمنة 
ســيكون رافضا لكل شيء. 

الوهاب، فساعدونا أنتم بأن 
نأخذ باألسباب».

مــن ناحية أخــرى، قال 
الرئيــس السيســي، فــي 
تعقيبه علــى كلمة وزيرة 

احملددة والدقيقة، مشــيرا 
إلى أن الدولــة تقوم حاليا 
بجهود من أجل التحول إلى 
الرقمنة بهدف تكوين رؤية 
واضحة في كافة القطاعات 
مبا يتيح إعطاء كل إنسان 
حقه وإنهاء املمارسات غير 
السليمة مثل االستيالء على 

الدعم بدون وجه حق.
ونوه الرئيس السيسي 
بأن عدم وجود رقمنة للدولة 
املصرية جعلنا ال نرى األمور 
بصــورة صحيحــة، وهذا 
الوضع اســتمر لســنوات، 
الفتــا إلــى أن البيانات لم 
تكن واضحة وبالتالي حدث 
اســتقرار لواقع غير دقيق 
وغير منضبط، وبه الكثير 
من الفساد بدليل كما ذكرت 
قبل ذلك «بأنني أملك بطاقة 
متوين في املنيا باسمي يتم 

بها صرف التموين».

التضامن االجتماعي د.نيفني 
القباج خالل االفتتاح ذاته، إن 
جزءا من مشكلة الدولة خالل 
الفترة املاضيــة كان يكمن 
فــي االفتقار إلــى البيانات 

افتتح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير اآلمنة مبدينة ٦ أكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل افتتاحه مشروعات إسكان بديل للمناطق غير اآلمنة  مبدينة ٦ اكتوبر امس

وقال السيســي إن «ما يتم 
مــن اجنــازات علــى أرض 
مصــر هو دعم إلهي وليس 
بقدراتنا.. فاهللا يســاعدنا 
ألننا غالبة، وهــو العاطي 

اجليش التركي وفصائل املعارضة يستعدون 
لعملية عسكرية ضد «قسد» في شمال سورية

اجتماع إسرائيلي - أميركي - روسي
حول سورية وإيران

عواصــم - وكاالت: كشــف املتحــدث 
باســم املصاحلة الســورية عمــر رحمون 
عن استعدادات للقوات التركية والفصائل 
املوالية لها للقيام بعمل عسكري ضد قوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد» ووحدات حماية 
الشــعب الكردية التي تسيطر عليها، في 
مناطق شمال سورية خالل األسبوع اجلاري.
وقــال رحمــون فــي تصريــح لوكالة 
األنبــاء األملانية (د.ب.أ) أمس إن «القوات 
التركية والفصائل املوالية لها أنهت جميع 
اســتعداداتها لبدء عملية عســكرية خالل 
األســبوع اجلاري ضد الوحدات الكردية، 
في مناطق تل رفعت ومنبج وعني العرب 
في ريف حلب ومنطقة عني عيسى في ريف 
الرقة الشــمالي وتل متر بريف احلســكة 

الشمالي الغربي».
وأضــاف رحمون: «لن تكون ســيطرة 
القوات التركية علــى تلك املناطق صعبة 
بسبب األهداف التي مت حتديدها، ويتكفل 
سالح اجلو التركي بتدمير جميع املقرات 

وقواعــد الوحدات الكردية، و(قســد) في 
تلك املناطق وعقبها تتقدم القوات البرية».

وحول احتمال إطالق القوات احلكومية 
الســورية لعملية عســكرية واســعة في 
محافظــة ادلــب، أكد رحمــون: «لن تكون 
هنــاك عمليات عســكرية كبيرة بل عبارة 
عن متشيط، وتبدأ قبل نهاية العام احلالي».
ولفت إلى أن اجلهود حاليا تبذل إلنهاء 
وضع النازحني املتواجدين في تلك املناطق 
وتأمني عودتهم إلى مدنهم وقراهم في أرياف 

حماة وادلب وحلب.
وأعلنــت القيــادة التركيــة فــي عــدة 
تصريحــات خــالل الشــهر اجلــاري نفاد 
صبرهــا مــن الهجمات التــي تتعرض لها 
القوات التركية في شــمال سورية وتتهم 

امليليشيات الكردية بالضلوع فيها.
من جانبه، رفض قائد عسكري في اجلبهة 
الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري 
احلر تأكيــد أو نفي بدء عملية عســكرية 

تركية في مناطق شمال سورية.

الســفير  عواصــم - وكاالت: كشــف 
اإلسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي، 
عن اتفاق لعقد اجتماع ثالثي يضم روسيا 
والواليات املتحدة وإسرائيل على مستوى 
رؤساء مجالس األمن، ملناقشة الوضع في 
سورية وإيران. وقال السفير اإلسرائيلي 
لوكالــة «ســبوتنيك» الروســية: «حتــى 
اآلن ال يوجد ســوى فكرة، لم يتم حتديد 
املوعد أو املكان بعد. من جانبنا، نحن على 
استعداد الســتضافة الوفود، لكن هذا لم 
يتقرر بعد»، مشيرا إلى انه قد يتم حتديد 
املوعد واملكان بعد مفاوضات بني الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني ورئيس الوزراء 
اإلســرائيلي نفتالي بينيت، في سوتشي 

يوم ٢٢ أكتوبر اجلاري. وأضاف بن تسفي: 
«آمل أن يأتي رئيس وزرائنا اآلن ويكون 
قادرا فــي النهاية على اتخــاذ القرار. في 
هذه املرحلة ال يوجد سوى اتفاق وتفاهم 
على أن هذا «االجتماع» سيتم، ولكن متى 
بالضبــط - لم يتم االتفاق على هذا بعد. 
وستشمل املواضيع سورية وإيران وقضايا 
أخرى في منطقة الشرق األوسط». وكان 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي يائير البيد، قال 
لوكالة «سبوتنيك» إن إسرائيل وروسيا 
والواليات املتحدة تدرس إمكانية استئناف 
املشــاورات الثالثية على مستوى رؤساء 
مجالس األمن، وقد يعقد االجتماع املقبل 

في أكتوبر اجلاري.

مصر أكبر منتج للصلب في أفريقيا

جنبالط يدعو إلى وأد الفتنة والثقة بالقضاء واحترام الرأي السلمي

القاهرة - هالة عمران

قال مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
مبجلس الوزراء إن مصر تعتبر من أهم 
الدول املصنعة للحديد والصلب في القارة 
األفريقية، حيــث حتتل املركز األول من 
حيـث اإلنتاج أفريقيا، والـ ٢١ على مستوى 

العالم.
جاء ذلك في إنفوجرافيك نشره مركز 
املعلومات امس حتت عنوان (مصر أكبر 

منتج للصلب فــي أفريقيا)، وأوضح أن 
إجمالي اإلنتاج املصري من الصلب وصل 
إلــى ٧٫٨ ماليني طن متــري عام ٢٠١٩، 
مشيرا إلى أن مصر متثل ٢٢٪ من القيمة 
املضافة للصناعات التحويلية بقارة أفريقيا. 
واشار الى أن مصر أكبر مستحوذ على 
االستثمار األجنبي املباشر في مجال صناعة 
اإللكترونيات والكهرباء في أفريقيا بنحو 
٢١٪ من إجمالي عدد املشــروعات خالل 

الفترة من ٢٠١٧ الى ٢٠٢٠.

املختارة ـ عامر زين الدين

الدميوقراطي»  «اللقــاء  دعا رئيس 
الفرقاء  النائب تيمور جنبــالط جميع 
النفس والتخفيف  إلى ضبط  واملعنيني 
من حدة التوترات والتشنجات ومنسوب 
احلمالت السياسية واالعالمية التي رافقت 
وترافق ما حصل بشكل مؤسف في منطقة 
الطيونة وتداعيات تلك االحداث األليمة 
التي شــهدناها، بهدف وأد الفتنة ومنع 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بغية عودة 

األمور إلى نصابها الصحيح.
وشدد جنبالط على «احترام احلريات 

العامة وأحقية التظاهر السلمي والتعبير 
عن الرأي ضمن القوانني املرعية اإلجراء، 
وعدم التعرض لهذه الثوابت واملرتكزات 
حتت اي ظرف مــن الظروف، ورفض 
العنف بكل أشكاله وأنواعه، والركون إلى 
القضاء من اجل القيام بواجباته الكاملة، 
واإلسراع في التحقيقات املطلوبة لكشف 
مالبسات االحداث التي جرت مبنأى عن 

اي تشكيك او ضغوط».
الدولة والوطن  وأردف ان «لبنــان 
احوج اليوم كما جميع ابنائه اللبنانيني 
إلــى التخفيف مــن وطــأة التحديات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحية 

واالزمات اخلانقة التي يعيشها. ونتطلع 
إلى اجراء االصالحات الضرورية لوقف 
التدهــور احلاصل في عناصر مقوماته 
وأسســه واحلد من الهجــرة املتفاقمة 

واملقلقة خصوصا لشبابه».
كالم النائــب جنبــالط ورد ضمن 
استقباالت في قصر املختارة أمس، حيث 
عرض االوضاع مع وفود وشخصيات 
بحضور النواب اكرم شــهيب، د.بالل 
عبداهللا، فيصل الصايغ، وائل ابوفاعور، 
وامني الســر العام في احلزب التقدمي 
االشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب 

جنبالط حسام حرب.

بعد عاصفة «الطيونة».. خطابات نارية.. واحلكومة وبيطار باقيان
بيروت - عمر حبنجر

حالة من الترقب واحلذر، 
خيمت على األجواء األمنية 
والسياســية في لبنان، بعد 
«خميــس الطيونة» الدامي، 
اللبناني ميســك  فاجليــش 
الفاصلة  بنواصي الشوارع 
بني احملاور القدمية املتجددة، 
فــي محلتي الشــياح وعني 
الرمانة، أما احلراك السياسي، 
الذي كان يجب ان يبدأ بجلسة 
طارئة ملجلس الوزراء، فمازال 
هامــدا، بانتظــار معاجلــة 
املتبادلة، وأبرزها  الشروط 
شــرط حــزب اهللا، «قبــع» 
احملقــق العدلي فــي انفجار 
املرفأ طارق البيطار، وتوقيف 
مطلقي النار على املتظاهرين، 
قبل عقد أي جلسة للمجلس.
وستشــهد األيام القليلة 
املقبلة املزيد مــن املهاترات 
السياســية، والتي ستكون 
بديال عن اســتخدام السالح 
وان كانت أشد إيالما، فبعد 
تهديــدات رئيــس املجلــس 
التنفيــذي فــي حــزب اهللا 
السيد هاشــم صفي الدين، 
خالل تشييع ضحايا املواجهة 
في الطيونة «بالوصول الى 
احلق في الدماء التي سفكت، 
وبأن األيام املقبلة ستشــهد 
على ذلك»، واتهاماته لرئيس 
القــوات اللبنانية د.ســمير 
جعجع باملسؤولية املباشرة 
عمــا حصل، رفــض جعجع 
اتهامات حزب اهللا و«حركة 

أمل».
ونقلت «الوكالة الوطنية 
لإلعالم» اللبنانية عنه قوله، 
فــي مقابلة مع صوت لبنان 
انترناشــيونال: «ميكن لهم 
اتهامنا قدر ما يشــاءون إال 

أن هذا األمر غير صحيح».
وحول تقرير قناة «املنار» 
القناصــني  الــذي قــال إن 
القواتيني معروفون باألسماء، 
أوضح جعجع أن «هذا غير 
صحيح وليســلموا األسماء 
التــي يزعمــون أنهــا معهم 

للجيش».
وأضاف جعجع: «سمعت 
أن رئيس اجلمهورية ليس 
موافقــا على مســألة تغيير 
القاضي البيطار، لذا كان البد 
من ٧ مايو عند املســيحيني 
حتقيقا لهــدف إقالة أو قبع 
القاضي البيطار من أجل قتل 
التحقيــق في انفجــار مرفأ 

بيروت».

أو عبــر احملســوبني عليه، 
خصوصا ما يتناول تناغمه 
مع األميركيني، من اجل رفع 
العقوبات عن باسيل نفسه.

على ان املوقف احلاســم 
املرتقــب، هو لألمــني العام 
حلــزب اهللا الســيد حســن 
نصراهللا يوم غد. ويبدو أن 
تشدد نصراهللا هو الستيعاب 
اســتياء جمهوره لســقوط 
الضحايا في الطيونة وعني 
الرمانــة، ســيواجه بتوافق 
رئيسي اجلمهورية ميشال 
عــون واحلكومــة جنيــب 
ميقاتي، على التمسك باحترام 
مبدأ فصل السلطات، وبالتالي 
ترك معاجلة قضية القاضي 

لإلعــالم» أن ميقاتــي بحث 
خالل االجتماع، ملف أحداث 
الطيونة، وضرورة اإلسراع 
لكشــف  التحقيقــات  فــي 
املالبسات الكاملة ملا حصل 
وإحالــة املتســببني بهــذه 
األحداث إلى القضاء املختص.
وأفــادت وســائل إعــالم 
لبنانية بأن االجتماع دام نحو 
الساعة وتقرر خالله دعوة 
طارق البيطــار إلى اجتماع 
الثالثــاء مع مجلس القضاء 
األعلى للبحث في التطورات 

األخيرة.
أمــا عــن ارتــدادات هذه 
وضــع  علــى  التطــورات 
احلكومــة، فــإن املصــادر 

البيطــار الــى وزيــر العدل 
واملرجعيات القضائية. وقد 
عقد ميقاتي أمس اجتماعا مع 
وزيــر العدل القاضي هنري 
خــوري ورئيــس مجلــس 
القضاء األعلى القاضي سهيل 
عبود والنائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات في 
مكتبــه. ونقل بيــان صادر 
عن مكتب ميقاتي تأكيده أن 
«احلكومة حريصة على عدم 
التدخــل في أي ملف يخص 
القضاء، مشيرا إلى أن امللف 
الكامل ملا حصل في الطيونة 
في عهــدة األجهــزة األمنية 
بإشراف القضاء املختص».

وذكرت «الوكالة الوطنية 

املتابعــة أكدت لـــ «األنباء» 
ان احلكومة باقية مهما بلغ 
العصف الكالمي حدة، ألنه في 
حال طارت حكومة ميقاتي، 
طارت االنتخابــات النيابية 
بالتأكيــد ومعها االنتخابات 
الرئاسية حكما، ولذلك، لن 
تطير احلكومــة ولن يطير 
احملقق البيطار، امنا النقاشات 
القانونية منشغلة بالبحث 
عن مخــرج يرضي مختلف 

األطراف.
وعــن خطــاب نصراهللا 
املنتظر غدا، قالت املصادر، 
ان السيد نصراهللا سيكون 
مضطرا لرفع الدوز الكالمي، 
خصوصا ضد سمير جعجع، 
إرضاء ملناصري حزب اهللا، 
وستكون هناك جلسة ملجلس 
الوزراء، قبل نهاية األسبوع.
علــى ان التفاعـــــــــالت 
اخلارجية مع احلدث اللبناني 
املستجد، كانت أكثر حرارة 
مــن الســجاالت احملليــة، 
خصوصــا بعــد كالم صفي 

الدين. 
وأبــرز هــذه التفاعالت، 
إعــراب وزيــر اخلارجيــة 
السعودي األمير فيصل بن 
فرحــان آل ســعود عن قلق 
اململكــة بشــأن الوضعــني 
االقتصادي والسياســي في 
لبنــان، داعيا الــى التحرك 
إلنقاذه، معتبرا ان األحداث 
تظهــر احلاجة إلــى تغيير 
حقيقي، ناحيا باملســؤولية 

على الزعماء.
بدورهــا، اخلارجيـــــــة 
الفرنسية أبدت قلقها جراء 
التصعيــد احلاصل، ودعت 
الــى  اللبنانيــة  األطــراف 
النفــس والتركيــز  ضبــط 
على اإلصالحات الضرورية، 
وخصوصا قطاع الكهرباء.. 
في حني حمل مصدر فرنسي 
رفيع حزب اهللا مســؤولية 
األحــداث املأســاوية، داعيا 
رئيــس احلكومــة جنيــب 

ميقاتي الى الصمود.
ويعقــد وزراء خارجيــة 
االحتــاد األوروبــي اجتماعا 
لبحــث امللــف اللبناني يوم 
غد. فــي وقــت أعلنــت فيه 
مندوبة فنلندا في األمم املتحدة 
تضامــن بالدها مع الشــعب 
اللبناني عموما، السيما الذين 
تضرروا من أحداث الطيونة، 
وحتدثت عن خطة ملناقشــة 
الوضــع اللبنانــي في األمم 
املتحدة، نهاية األسبوع املقبل.

الوضع اللبناني على طاولة األمم املتحدة األسبوع املقبل.. ومجلس القضاء األعلى يجتمع مع قاضي التحقيق بانفجار املرفأ الثالثاء

(محمود الطويل) حشد من مناصري التيار الوطني خالل املشاركة مبناسبة ذكرى ١٣ تشرين في منطقة نهر املوت 

ولفت إلى أنه ليس لديه 
أي فكرة واضحة عن سبب 
إصرارهم على قتل التحقيق، 
موضحا أن كل هذه املســألة 
بدأت منــذ ٤ أشــهر وليس 

اليوم.
ورأى جعجع ان حكومة 
ميقاتي بخطر، وإذا تعدى أحد 
علينا فســندافع عن أنفسنا 
ولن منوت وأعيننا مفتوحة.
وعصراً رد رئيس التيار 
احلــر جبــران باســيل على 
احلمــالت التــي اســتهدفت 
ورئاســة  التيــار  موقــف 
اجلمهورية، سواء من جانب 
رئيس القوات اللبنانية، أو 
من جانب حزب اهللا مباشرة، 

النائب فادي سعد لـ «األنباء»: 
معركة انتخاب املغتربني مع باسيل 

أكثر مما هي مع حزب اهللا
ارة بيروت - زينة طبَّ

تكتــل  عضــو  رأى 
النائب  القوية  اجلمهورية 
د.فادي ســعد، أن املعركة 
الكبــرى فــي موضوع 
انتخاب املغتربني، هي مع 
التيار الوطني احلر وعلى 
رأسه جبران باسيل، أكثر 
مما هي مــع حزب اهللا أو 
الثنائي الشــيعي، مشيرا 
إلــى ان حزب اهللا اعترف 
علنا وصراحة، بأن انتخاب 

املغتربني يزعجه بالصميم، وذلك بسبب عدم قدرته على 
القيام بجوالت وحمالت انتخابية، وعدم قدرة مناصريه 
على التصويت حتت عامل الرصــد واملراقبة، كما جاء 
في تبرير حزب اهللا، إال ان الطعنة السامة أتت من التيار 
الوطني احلر، عبر موقفه القاضي بتقزمي مقاعد املغتربني 
النيابية إلى ٦ مقاعد، وذلك بهدف سحب تأثير الصوت 
االغترابي على نتائج االنتخابات، وشــطبه بالتالي من 

املعادلة البرملانية.
ولفت ســعد في تصريح لـ «األنباء»، إلى ان رئيس 
التيار الوطني احلر جبران باســيل، يتعاطى بازدواجية 
فــي املواقف من موضوع انتخاب املغتربني، فمن جهة، 
يطالب بإشــراكهم في االنتخابات النيابية، وهو موقف 
صحيــح ومحق وعادل، لكنه من جهة ثانية، يعمل على 
حصر متثيلهم بستة نواب، وكأنهم مواطنون من الدرجة 
الثانية، وذلك ليس لسبب تقني او لوجيستي، إمنا ليقينه 
بأن شعبيته ما عادت وازنة، ولقطع الطرق بالتالي على 
القوات اللبنانية من ان حتصد أعلى نسبة تصويت في 
االغتراب، معتبرا ان باسيل ميارس التجارة السياسية 
محليا وخارجيا، وذلك انطالقا من احتضانه ملبدأ الزبائنية، 
القائم على اخلدمات ذات املنفعة الشــخصية والعائلية، 
ناهيك عن اســتثماره بالفساد على كل املستويات وفي 

طليعتها الكهرباء.
وردا على سؤال، أكد ســعد ان القوات اللبنانية، لن 
ترضى بان يصار إلى ابتالع حق املغتربني في التصويت 
كل في الدائرة االنتخابية التي ينتمي إليها وفقا لسجله، 
وستخوض هذه املعركة الوطنية بغض النظر عن نتائجها، 
ملنع استبعادهم عن العملية االنتخابية، أو ملنع اختصارهم 

بستة مقاعد نيابية.
على صعيد مختلف، وعلى هامش هذا التصريح، أكد 
سعد ان ما يتعرض له قاضي التحقيق في انفجار املرفأ 
طارق بيطار، من تهديــد ووعيد، ومن هجمات إعالمية 
ممنهجة ومبرمجة، ال يستهدف اجلسم القضائي فحسب، 
امنا كيان الدولــة اللبنانية من رأس الهرم حتى قاعدته، 
معتبرا انه لو كان في لبنان عهدا قويا وســلطة صاحلة، 
لكان اليوم مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق في حزب 
اهللا وفيق صفا، يخضع اقله لالســتجواب أمام املراجع 

األمنية والقضائية املختصة.

النائب فادي سعد

ملشاهدة الڤيديو
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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 
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أفقياً:

مدينة فلسطينية من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الناصرة

لطيفة

ريرودحورصا

قااالملاام

الللاتوللت

دقاسقااحجع

حاشراياابت

ررجهمنللري

اةالهتحانا

ئنرقلقمتمو

راكلءمربطر

قعناالارصا

بلدلماءةرق

لمااخرابجي

١ـ  شرف ورفعة (معكوسة)ـ  حرف هجاءـ  مجهول، 
٢ ـ مملكة مينية قدمية ـ أتعبه، ٣ ـ ضوء ساطع 
ـ سلما باليد، ٤ ـ متشابهان ـ بسط، ٥ ـ من رباه 
غير والده ـ أدك، ٦ ـ في الفم ـ ضجر، ٧ ـ فمه ـ 
مسجى، ٨ـ  ولدـ  مكان خالي من البشر، ٩ـ  فصاب 

ـ للجزم، ١٠ ـ سفن (معكوسة) ـ جميل ومبهر.

امتعتي
علم
منط

اوراقي
احلاالت

املقتنيات
القارة
اجلبر

قبل
االشجار

خمائل
احلمراء

كندا
صروح

جبار

االلق
السرة

بر
رقاد

حرائر

دوري
مل

اقامة
لو

١ـ  اعتذارـ  وجد، ٢ـ  من مشتقات احلليبـ  علم مذكر 
(معكوسة)، ٣ ـ نقيصة ـ عكس الليل، ٤ ـ ولد ـ عكس 
برد، ٥ـ  آلة موسيقيةـ  والدة، ٦ـ  متشابهةـ  متشابهة، 
٧ ـ أسقي ـ اسفل الساق (معكوسة)، ٨ ـ لالستفهام 
ـ من آالت االيقاع، ٩ ـ مرض ـ علم مؤنث، ١٠ ـ قط 

(معكوسة) ـ مسجى (معكوسة) ـ ظرف.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ عال (معكوسة) ـ راء ـ سر، ٢ ـ سبأ ـ ارهقه، ٣ 
ـ فنر ـ ناوال، ٤ ـ اا ـ مد، ٥ ـ الربيب ـ اهد، ٦ ـ 
لسان ـ مل، ٧ ـ فاه ـ ممدد، ٨ ـ ابن ـ مقفر، ٩ ـ 

حلام ـ لم، ١٠ ـ مراكب (معكوسة) ـ رائع.

١ـ  أسفـ  ألفى، ٢ـ  لنبـ  باسل (معكوسة)، ٣ـ  عارـ  النهار 
(معكوسة)، ٤ ـ ابن ـ حر، ٥ ـ ناي ـ ام، ٦ ـ ااا ـ م م م، ٧ ـ 
أروي ـ قدم (معكوسة)، ٨ ـ هل ـ الدف، ٩ ـ سقامة ـ رال، 

١٠ ـ هر (معكوسة) ـ ممدد (معكوسة) ـ مع.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم الصحة

هل صحيح أن «الدايت» منخفض السعرات.. يشكل خطرًا على األمعاء

كشفت دراسة جديدة تبحث في كيفية تأثير 
النظام الغذائي منخفض السعرات احلرارية في 
مجموعات امليكروبات املوجودة في األمعاء عن 

نتائج غير متوقعة.
فقد وجدت الدراسة التي اجريت على ٨٠ 
الوزن، عن  الزيادة في  متطوعا يعانون من 
عالقة بني خفض السعرات احلرارية وزيادة 
مستويات البكتيريا املسببة لألمراض املرتبطة 

مبرض التهاب األمعاء.
ومت توجيه نصف املجموعة للحفاظ على 
وزن مستقر ملدة ١٦ اسبوعا، بينما أكمل النصف 
الوزن حتت اشراف  اآلخر برنامجا إلنقاص 
طبي مبا في ذلك ثمانية اسابيع من نظام غذائي 
منخفض السعرات احلرارية (٨٠٠ سعرة حرارية 
في اليوم) بحسبما نشر موقع «نيو أتالس».

الى ذلك، أخذ الباحثون عينات من املشاركني 
الغذائي منخفض  النظام  وتبني ان مجموعة 
السعرات (٨٠٠ سعرة حرارية يوميا) اظهروا 
تغيرات كبيرة في ميكروبيوم االمعاء. وأوضح 
الباحث  راينر جمبرتز فون شوارتزنبرغ، 
الرئيسي في الدراسة، انه الى جانب تقليل العدد 
االجمالي لبكتيريا االمعاء املوجودة، يبدو ان 
اتباع نظام غذائي يغير بشكل واضح سلوك 

امليكروبات املتبقية.
في موازاة ذلك، كشفت حتاليل امليكروبيومات 
البشرية في  التغذية  بها اخصائيو  التي قام 
الغذائي  النظام  ان  املتحدة وأملانيا  الواليات 
منخفض السعرات احلرارية ادى الى سرعة 
تكوين بكتيريا تعرف باسم «املطثية العسيرة» 
والتي تؤدي الى التهاب االمعاء املصحوب في 
اغلب احلاالت باالسهال الشديد والتهاب القولون.

وتعد الدراسة اجلديدة مبنزلة تذكير آخر ملدى 
تعقيد العالقة بني صحة االنسان وامليكروبيوم، 
حيث انه مع اجراء املزيد من الدراسات البحثية 
والتجارب العلمية اصبح من الواضح بشكل 
متزايد انه ال يوجد فرق مباشر بني البكتيريا 

اجليدة والسيئة وفق الدراسة.

«Nature» عن مجلة

فواكه وخضراوات

«تأثير السحر».. هذا ما تفعله بك حبتان من الكيوي

عندما متارس الرياضة بانتظام وتصل بجسدك 
إلى مستوى اإلرهاق، فقد جتد جسدك مير باإلجهاد 
التأكسدي، وهي عملية ميكن أن تسبب اإلصابة 
الشفاء، ولكن هناك  املفرط وتأخير  واإلرهاق 

طريقة بسيطة للمساعدة في منع ذلك.
فقد كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة 
اليابان، أن تناول فاكهة الكيوي كل  كاغاوا في 
يوم، ميكن أن يساعد في تقليل اإلجهاد التأكسدي 
العدائني  الباحثون بتوظيف ٣٠ من  حيث قام 
الذكور في سن الدراسة اجلامعية، وقام نصفهم 
بتناول حبتني من الكيوي كل يوم ملدة شهرين، 
إلى جانب نظامهم الغذائي املعتاد وتدريبهم، في 
حني أن النصف اآلخر لم يستهلك أيا من ثمار 
كيوي. وأظهرت النتائج أن تناول الكيوي ميكن أن 
يقلل من اآلثار السلبية للتدريبات عالية الكثافة.
وحتتوي فاكهة الكيوي على مستويات عالية 
من مضادات األكسدة التي ميكن أن تساعد في 

السيطرة على اإلجهاد التأكسدي.
واألفضل من ذلك، حتتوي فاكهة الكيوي أيضا 
على مادة البوليفينول، وهي جيدة للتحكم في 
مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب، كما حتتوي على ڤيتامني «سي»، 
الفوائد  العديد من  والذي يعتبر مفيدا من بني 

إلصالح أنسجة اجلسم.
عن «سكاي نيوز»
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«جنوم الفن واإلعالم» يكّرم الفائزين بدورته الـ ٦.. الليلة
تحــت رعايــة وحضــور رجــل األعمال فــواز مبارك 
الحســاوي، تنطلق في السادسة من مساء اليوم الدورة 
السادســة لمهرجان «نجوم الفن واإلعالم» بقاعة جراند 
سينما في مجمع الحمراء، وذلك بحضور نخبة من النجوم 
الدراما واإلعالم، إضافة الى عدد من الشــخصيات الذين 

سيتم تكريمهم بجائزة «أوسكار الخليج».
وقــال مدير المهرجان الزميل جمــال العدواني: تأتي 
هذه الدورة بعد توقف دام عامين بسبب ظروف جائحة 
كورونــا، وبعد عودة الحيــاة الي وضعها الطبيعي رأت 
إدارة المهرجان ان تقوم بواجبها بتتويج كل النجوم الذي 
نالوا ثقة الجمهور، ومن اجل تحقيق التباعد االجتماعي 
وااللتزام باالشــتراطات الصحية فضلنا أن يكون هناك 
حفــالن منفصــالن، األول يقــام اليوم وفيــه يتم تكريم 
النجــوم الفائزين بالدورة السادســة لعــام ٢٠٢١، بينما 
الحفل الثاني ســيقام األحد المقبــل الموافق ٢٤ أكتوبر 
الجاري لتكريم الفائزين بالدورة الخامســة لعام ٢٠٢٠، 

حتى نوفي بوعدنا مع نجومنا المكرمين.
أما عن أبرز جوائز «األوسكار الخليجي» للدورة السادسة 
لهذه الليلة، فقال: منحت «جائزة أوسكار اإلبداع التلفزيوني 
واإلذاعي» لوكيلة وزارة اإلعالم منيرة الهويدي، وجائزة 
«أوسكار اإلبداع اإلعالمي» لإلعالمية القديرة فجر السعيد، 
وجائزة «أوسكار اإلبداع الدرامي التلفزيوني» للنجم القدير 
محمد المنصور، في حين «جائزة أوسكار اإلبداع الفني» 
فقد منحت للنجمة القديرة هيفاء عادل، ومنحت جائزة 
«مبارك الحساوي» للكابتن والالعب الدولي محمد ابراهيم.

وتابع العدواني: أما جائزة «أوســكار االبداع األدبي» 
فمنحــت للكاتب يوســف الجالهمة، وجائزة «أوســكار 
االبداع الموســيقي» للموســيقار د.عامــر جعفر، كذلك 
حصل تلفزيون الكويت على «أفضل شاشة رمضانية» 
ويتســلم الجائزة الوكيل المســاعد لشؤون التلفزيون 
تركــي المطيري، أما أفضل إذاعــة رمضانية فكانت من 
نصيب إذاعة الكويت وسوف يتسلمها الوكيل المساعد 
لشــؤون اإلذاعة ســعد الفندي، إضافة الــى العديد من 
الجوائــز للفائزين في المســابقة الرمضانية لمهرجان 

«نجوم الفن واإلعالم».

يعود بعد توقف دام عامني وحفل الدورة اخلامسة يقام ٢٤ اجلاري

راعي املهرجان رجل األعمال فواز مبارك احلساوي ورئيس املهرجان الزميل جمال العدواني

عدد من الفائزين في إحدى دورات املهرجان السابقة

حياة الفهد: خالد الصديق تاريخه مشرف

ياسر العيلة

حرصت الفنانة الكبيرة حياة الفهد 
على رثاء املخرج خالــد الصديق الذي 
رحل عن عاملنا مؤخرا بعد رحلة عطاء 
فنية زاخرة ومشوار فني متميز، وقالت 
أم ســوزان لـ «األنباء»: آملني جدا خبر 
وفاة املخرج املبدع األستاذ خالد الصديق، 

زميل الدرب من البدايات.
وأضافت: أنا أكثر واحدة عاشــرته 
منذ عام ١٩٦٥ تقريبا، حيث قدمنا معا 
أول فيلم سينمائي كان بعنوان «عالية 
وعصام»، وكانت مدته تتراوح بني ١٥ 
و٢٠ دقيقــة، واحلمــد هللا كان، رحمه 
اهللا، مقتنعــا فيني منــذ البدايات، ثم 

أكملنا املسيرة اجلميلة معا من خالل 
فيلم «بــس يا بحر»، وأســعدني جدا 
عندما قال لي إن الفيلم رشــح جلائزة 

األوسكار. 
وتابعت أم سوزان: نحن فقدنا فنانا 
مبدعا تاريخه مشرف، رفع اسم الكويت 
في احملافل العاملية، وحصل على تسعة 
جوائز عاملية، باإلضافة لترشيح األوسكار 
عن فيلم أبدع فيه، ولقد شاركناه في هذه 

املسيرة الناجحة واحلمد هللا.
وأكملت الفنانة الكبيرة حياة الفهد: 
البركة في الشباب يقتدون فيه، وادعو 
اهللا أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح 
جناته، ومن خاللكم أعزي زمالئي الفنانني 
وأعزي نفسي في وفاة هذا املبدع اجلميل.

حرصت من خالل «األنباء» على رثاء املخرج الكبير الراحل زميل دربها

خورشيد يجمع البذال واحلريبي في «نسيتنا»
مفرح الشمري
@Mefrehs

 ميــزة امللحــن القديــر أحمد 
خورشيد (شفاه اهللا) انه يبحث 
عن الكلمات واالشعار الثقيلة حتى 
يترجمهــا موســيقيا النه ينتمي 
الــى ملحني «جيــل الطيبني»، ال 
يهمه التواجد الدائم على الساحة 
الغنائيــة وامنــا يهمــه ان يقدم 
للســاحة الغنائية اغاني وأحلانا 

«تنظف اآلذان» من بعض ما نسمعه 
حاليا من اغان ال حتمل اي معان 
سواء في اخلليج أو الوطن العربي.

 امللحن «بوشهاب» يحرص من 
خــالل تعاونه مــع املطربني على 
تقدمي االفضل وهذا الذي جعله من 
امللحنني الذين يشار إليهم بالبنان، 
وعلى الرغم من متاعبه الصحية 

فإن حضوره طاغ في الساحة من 
خالل ما يقدم لها من اعمال جديدة 

تضاف إلى رصيده املميز.
 امللحن أحمد خورشيد استطاع 
ان يجمع الشاعر القدير خالد البذال 
واملطرب املميز صاحب احلنجرة 
اجلميلة أحمد احلريبي من جديد 
من خالل اغنية «نســيتنا» التي 

ســتبث حصريــا ٢١ اجلاري عبر 
اثير اذاعة صوت اخلليج.

التعــاون اجلديــد ينتظــره   
اجلميــع بفارغ الصبر خصوصا 
بعد جناح اغنية «ال تسأليني عن 
زمــان فات» التي كتبها الشــاعر 
خالد البذال وغناها املطرب أحمد 
احلريبــي وقدمــت منذ ســنوات 
طويلة وكانت مــن االغاني التي 
التزال تتغنى في احلفالت جلمالية 

كلماتها.

بعد غياب دام سنوات طويلة
امللحن أحمد خورشيد الشاعر خالد البذالاملطرب أحمد احلريبي

األغنية ُتبث حصريًا على «صوت اخلليج» ٢١ اجلاري

فالح املطيري
يقوم مبهام

مدير «التشكيلية»
أصــدر األمني العــام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب كامل العبداجلليل 
قرارا اداريا بتكليف مدير ادارة املسرح بقطاع 
الفنــون فالح املطيري باإلضافة الى عمله 
بالقيام مبهام مدير ادارة الفنون التشكيلية.

باإلضافة إلى عمله مديراً إلدارة املسرح

عرض طالبي تّوج احلفل اخلتامي للمخيم الصيفي «كلنا للكون»

شــهد مســرح أكادمييــة لوياك 
للفنون األدائية (البا) عرضا مسرحيا 
غنائيا راقصا لطالب مخيمها الصيفي 
الذي حمل شعار «كلنا للكون»، وذلك 

في احلفل اخلتامي للمخيم.
مشــهد افتقده الطــالب واألهالي 
ألكثر من عام ونصف العام منذ بداية 
جائحة كورونا، قدم خالله األطفال 
مســرحية عكست قلقهم من سطوة 
التكنولوجيا على حياتهم ورغبتهم 
الشــديدة فــي التواصل اإلنســاني 
واالرتباط باألرض والطبيعة. واعتمد 
األطفال في مشاهدهم على ديكورات 

معــاد تدويرها خلدمــة الفكرة. هذا 
وتخلل احلفل معرض لوحات بريشة 
األطفال نفذوها خــالل فترة املخيم 

التي امتدت خمسة أسابيع.
وقدم املخيم لألطفال فرصة تعميق 
معارفهــم في كل احلقول الفنية من  
موسيقى، مسرح، فنون أدائية، فنون 
تشكيلية وحرف يدوية، إضافة إلى 
الرياضــات البدنية والطبخ وفنون 
الدفاع عن النفس واليوغا والقصص 
التفاعليــة والرحالت امليدانية التي 
تضمنــت زيــادة إلى صالة ســينما 

سينيسكيب. 

وقد ركزت أنشــطة مخيم «كلنا 
الفنــون  للكــون» علــى توظيــف 
لتوسيع أفق تفكير األطفال وتطوير 
شخصياتهم وإضفاء منظور جديد 
لكل ما يجري من حولهم، فالقصص 
التفاعليــة على ســبيل املثال، غذت 
مخيلتهــم، واملناظرات التي قام بها 
األطفال عقب كل قصة عززت مهاراتهم 
التواصليــة والتعبيريــة واللغوية 
فــي اللغتني العربيــة واإلجنليزية، 
وجــاءت حصــص الدرامــا لتنمية 
خيالهــم الدرامي وإبداعهــم الفني، 
أما املوســيقى، فطورت لديهم حس 

اإلصغــاء واالســتماع واســتخدام 
صوتهم بشــكل صحي وسليم، أما 
الفنون األدائية والرياضات البدنية 
واليوغــا، فحرصت علــى صحتهم 
اجلســدية والعقليــة وارتباطهــم 
بجسدهم، وهو معلوم كيف تصقل 
الفنون شــخصية الطفل وتساعده 
في احلفاظ على صحته النفســية، 
أما حصص الطبخ، التي قدمها مطعم 
«أيامي» في حديقة الشــهيد، فكانت 
متعة لألطفال ملفاجأة ذويهم بوصفات 
لذيذة وفرصة ليتواصلوا بأيديهم مع 

الطعام واملكونات البسيطة.

مسرح «البا» يعود إلى احلياة

القاهرة - محمد صالح 

أعربت الفنانة سيمون عن دهشتها من 
بعض شائعات «السوشيال ميديا» التي تؤكد 
تفرغها للغناء واالبتعاد عن التمثيل، وقالت: 
إذا تلقيــت عمال يضيف لــي فلن أتردد في 
تقدميه، الفتة الى أن ما عرض عليها منذ فترة 
ال يليق مبا قدمته كممثلة، وأبدت حزنها ألن 
ما قدمته من أعمال درامية وسينمائية يجعلها 
تتلقى أعماال مميزة ولكنها ال تستطيع معرفة 

ســر عدم ترشيحها بالشــكل املناسب، مع 
العلم أن آخر أعمال سيمون مسلسل «قيد 

عائلي» الذي عرض عام ٢٠١٩.
الى ذلك، جتهز ســيمون ألكثر من عمل 
غنائي تتمنى أن يحقق النجاح، مشيرة الى 
أنها انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية أبدت 
سعادتها وتفاؤلها بها، وقالت إنها ستعيدها 
إلى الصدارة وتستعيد أعمالها الرائعة التي 
جنحت جناحــا كبيرا مع اجلماهير خاصة 

الشباب.

سيمون: ال أتلقى أعماًال درامية مناسبة
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٣ آسيويني سقطوا بكمية كبيرة من زجاجات اخلمر
أحمد خميس

كشــفت إدارة العالقــات 
واإلعــالم األمني فــي وزارة 
الداخليــة عن أنــه في إطار 
املبذولــة لفــرض  اجلهــود 
هيبة القانون، وبتعليمات من 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون اإلقامة اللواء أنور 
البرجس بضبط السلوكيات 
الســلبية اخلارجــة وإلقاء 
القبض على مخالفي قوانني 
العمل واإلقامة، قامت اإلدارة 
العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
(إدارة البحث والتحري) عن 
طريق أحد مصادرها السرية 
بضبط أحد األشــخاص من 
اجلنسية اآلسيوية يشتبه 

بالعمل واالجتــار في املواد 
املسكرة احمللية.

انــه  وأوضحــت اإلدارة 
مت ضبط اآلســيوي بعدد ٢ 
زجاجة يشتبه في أنها مواد 
مسكرة، وبعد عمل املزيد من 
عمليــات البحــث والتحري 
مت إلقــاء القبــض على باقي 
التشكيل العصابي وأدوات 
التصنيــع وأدوات الكبــس 
وامللصقــات وعدد كبير من 
الزجاجات املعدة للتوزيع، 
ومبواجهتهم أقروا واعترفوا 

مبا هو منسوب إليهم.
وبينت أنه بناء عليه مت 
إلى  حتويلهم واملضبوطات 
جهات االختصــاص التخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقهم. املتهمون واملضبوطات

«غير طبيعي» إلى «املكافحة» 
بحشيش والريكا و«محلي»

سعودعبدالعزيز

في إطار اجلهــود األمنية التي ال تكل 
في مواجهة آفة املخدرات اخلطيرة، جنح 
رجال أمن الفروانية في إلقاء القبض على 
شخص كان بحالة غير طبيعية في محافظة 
الفروانية، ومتت إحالته الى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن األمنيني 

وخــالل جولــة تفقدية إلحــدى دوريات 
الداخلية في منطقة الفروانية اشــتبهوا 
في شخص بدت عليه عالمات توحي بأنه 

في حالة غير طبيعية.
وأضاف املصدر: طلب رجال األمن من 
املشتبه به أوراقه الثبوتية ومت إخضاعه 
للتفتيش ليتم العثور معه على قطعتي 
حشيش وحبة الريكا وزجاجة خمر محلي، 

جانب من املضبوطات مع املتهمومتت إحالته الى جهة االختصاص.

٤٠ حدثًا إلى النيابة 
وضبط ١٢ مركبة و٤ مطلوبني

سعود عبدالعزيز

أوضحت إحصائيــة املخالفات 
األسبوعية لإلدارة العامة للمرور 
عن األسبوع املاضي حترير ٣٩٧٩٧ 

مخالفة مرورية.
وقال مصدر أمني إن االنتشــار 
األمنــي ومالحقة املســتهترين في 
جميــع احملافظــات بتعليمات من 
وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل 
النواف وبإشراف مباشر من اللواء 
جمال الصايغ أســفر عن إحالة ٥٧ 
مركبــة الى كراج احلجــز، وكذلك 
متت إحالة ٣٦ شــخصا إلى نظارة 

املرور، و٤٠ حدثا إلى النيابة، كما 
مت ضبط ٤ أشخاص مطلوبني على 

ذمة قضايا مالية إلى التنفيذ.
وجاءت محافظة حولي في املركز 
األول في تسجيل املخالفات املرورية، 
حيــث مت تســجيل ٨٣٨٦ مخالفة، 
ثــم محافظــة العاصمة بـــ ٦٤٢٤ 
مخالفة، تليها األحمدي بتســجيل 
٤٠٧٩ مخالفــات.  وجــاءت باملركز 
الرابع محافظة الفروانية بعدد ٣٥٧٩ 
مخالفة، ثم اجلهراء بتسجيل ٢٩٠١ 
مخالفــة مرورية، وجاءت في املركز 
األخير محافظة مبارك الكبير بعدد 

احلمالت األمنية أسفرت عن إحالة ٥٧ مركبة الى كراج احلجز١٢٠٦ مخالفات.

مصري فارق احلياة بعد تصادم 
وانقالب على طريق كبد

محمد اجلالهمة

توفي وافد من اجلنسية املصرية من مواليد 
١٩٧٠ داخل مستشــفى الفروانية، بعد أن مت 
نقله إليه متأثرا بإصابات بالغة حلقت به اثر 
تصادم وانقالب مركبــة دفع رباعي يابانية 
كان يستقلها على طريق كبد باجتاه صباح 
الناصر. ومت تسجيل قضية انقالب ووفاة.

إلــى ذلك، أفادت التحقيقــات األولية بأن 
وفاة وافد مصــري آخر من مواليد ١٩٧٢ في 
منطقــة كبد تعود إلى أســباب طبيعية وال 

توجد شبهة جنائية.

ووفــق مصدر أمني، فإنه وردت إشــارة 
السلكية من غرفة عمليات أمن اجلهراء تفيد 
بوجود بالغ اشتباه بحالة وفاة، ليتحرك رجال 
األمن الســتقصاء األمر، وعند وصولهم الى 
موقــع البالغ تبني وجود غرفة من الصفيح 
وهي عبارة عن غرفة للنوم في ساحة ترابية 
مبنطقة كبد، ومتت مشاهدة املتوفى مستلقيا 
على السرير بوضع النوم وقد فارق احلياة، وال 
توجد آثار كسر أو ضرب في املكان. وأضاف 
املصدر: مت نــدب «األدلة اجلنائية»، وحضر 
الطب الشرعي إلى موقع البالغ، ومت بعد ذلك 
رفع اجلثة وإحالتها إلى جهات االختصاص.

ال شبهة جنائية بوفاة مواطنه في ساحة ترابية

قبل أيام محدودة تطرقت إلى التحاق املرأة 
بالعمل الشرطي، وانطالق هذه اخلطوة الرائدة 
من إميان راسخ بقدرة وكفاءة املرأة الكويتية 
واالستفادة من نصف املجتمع وتعويض أي 
نقص قد ينتج عن عزوف شباب عن العمل 

الشرطي.
وذكرت بأهمية زيادة اعداد الشرطة النسائية 
في قطاع األمن العام لوجود نظارات خاصة 
بالنساء ومبا يحول دون أي قضايا اعتداء أو 
افتراء على رجال شرطة، وأهمية وجودهن 
كي يســتمعن الخوات يتعرضن الى قضايا 
محرجة، ووجود شــرطيات باملخافر له دور 
مهم في التجاوب مع مهام تفتيش نســوة أو 
فض مشاجرات نسائية وانعكاس هذا اخلطوة 
على السلوك العام لقوة املخفر وتعاملهم مع 

اآلخرين.
وجاء طرحي عقب زيارات لوزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ 
فيصل النواف الى معهد الشــرطة النسائية، 
وإعراب الوزير عن الفخر بالفتيات الكويتيات 

لالرتقاء بالعمل األمني.
االسبوع املاضي، أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
قرارا بفتح باب التسجيل للمواطنات لاللتحاق 
بشرف اخلدمة العسكرية في مجال اخلدمات 

الطبية واخلدمات العسكرية املساندة. 
املرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال في 
أصعب الظروف ووصلت الى مناصب رفيعة 

كوزيرة ونائبة ووكيلة وزارة ولها كامل احلق 
الكويتي  الفرصة لاللتحاق باجليش  مبنحها 

وكل قطاعات الدولة.
التحاق اخواتنا وبناتنا في قطاعات عسكرية 
قد يلقى استحسانا من قبل شريحة واعتراضا 
من قبل شــريحة أخرى، ولكن يظل التحاق 
املــرأة باجليش أمر اختياري ال اجباري، كما 
ان قصر االلتحاق على اخلدمات غير القتالية 

أمر جيد ويتناسب مع عطائهن.
فتح الباب للمرأة لالنتساب للجيش ينطلق 
من الدستور والذي ساوى بني الناس في احلقوق 
والواجبات العامة، ويظل القرار اختياريا، وأنا 
علــى يقني من انها جتربة البد ان ترى النور 
خاصة في املجال اخلدمي االنســاني وميكن 

التوسع الحقا.
آخر الكالم

تطرق وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي خالل 
زيارته إلدارة االبعاد ملوضوع احتجاز جوزات 
سفر وافدين من قبل بعض الكفالء يعتبر أمرا 
مهما لكون هذا التجاوز مخالفا للقانون ويعوق 
تسريع وتيرة إبعاد املخالفني، املطلوب زيادة 
الطاقة االستيعابية لســجن االبعاد بصورة 
عاجلة الســتيعاب املخالفني الذين يضبطون 
في احلمالت االمنيــة، وتفعيل القانون لكل 
من يحتجز جواز سفر وافد ولكل من يؤوي 
مخالفا، ومبا ميكن وزارة الداخلية من القيام 
بدورها في مالحقة اكثر من ١٥٠ ألف مخالف.

نافذة على األمن

املواطنة وشرف 
اخلدمة العسكرية

الفريق م.طارق حمادة

وفاة و٣ إصابات في «تصادم» 
على طريق امللك فهد

مبارك التنيب

لفظ وافــد من إحدى 
اجلنســيات اآلســيوية 
أنفاســه األخيــرة، فيما 
أصيب ٣ أشخاص آخرين 
في حادث تصادم مروع 
وقع مســاء أمس السبت 
على طريق امللك فهد مقابل 
قصــر بيــان. وأوضحت 
العامــة  العالقــات  إدارة 
واإلعــالم بقــوة اإلطفاء 
العــام أن فرقــة مركــز 
مشــرف لإلطفاء هرعت 

إلى موقع احلادث وتعاملت معه.
وأضافــت انه مت تســليم املصابني إلى 

الطوارئ الطبية وتســليم جثــة املتوفى 
لألدلة اجلنائية.

آليات اإلطفاء في موقع حادث التصادم

«بدون» يسقط في «ربا فاحش» بعد إيقاعه مواطنًا  بـ «نصب واحتيال»

عبداهللا قنيص 

في قضية تشبه أحداثها 
واإلثــارة  األكشــن  أفــالم 
األميركية سقط شخص من 
املقيمني بصورة غير قانونية 
في قبضة رجال املباحث في 
قضية «ربا فاحــش» بعدما 
أوقع مواطنا في فخ التعامل 
بالربــا ثــم تقــدم بشــكوى 
تسببت في منعه من السفر. 

املــال الــالزم علــى أن يرده 
املواطــن بفائــدة تقترب من 
٣٠٪ مــن املبلــغ، وهو ما مت 
بالفعل بعد أن حصل منه على 

«إقرار دين». 
وتابع: لكن «البدون» عندما 
حصل على املال والفائدة لم 
يسلم «إقرار الدين» للمواطن، 
وهو مــا يبــدو أن املقترض 
تغاضــى عنه بحســن نية، 
فمــا كان من املقــرض بالربا 

من «نصب واحتيال». 
املواطن روى في التحقيقات 
مــا كان من تســديده للمبلغ 
املذكور، وهو ما أثبتت صحته 
تســجيالت كاميرات املراقبة 
في أحــد املواقع، ليتم عكس 
القضية املســجلة إلــى «ربا 
فاحش» بحق «البدون»، قبل 
أن يتــم احتجــازه في مخفر 
ســلوى متهيدا لتحويله إلى 

التحقيق معه.

إال أن تقدم بشكوى إلى املخفر 
يطالب فيها بتحصيل أمواله 
املذكورة في اإلقرار ليسجل 
ضده قضية «نصب واحتيال». 
وأوضح املصدر أن القضية 
املسجلة بحق املواطن تسببت 
في وضع «منع سفر» بحقه، 
وهو ما اكتشــفه باملصادفة 
لدى محاولته مغادرة البالد، 
حتى تبــدأ رحلتــه إلثبات 
براءته مما هو منسوب إليه 

املقترض جلأ إليه لـ «تكييش» قرضه فوقع ضحيته وُمنع من السفر

وفي التفاصيل كما يرويها 
مصدر أمني لـ «األنباء» فإن 
«البــدون» عــرض خدماتــه 
علــى املواطن ليســاعده في 
«تكييــش» قرضــه بأحــد 
البنوك حتى يتمكن املواطن 
من احلصول على قرض جديد 
يخرج به مــن ضائقة مالية 

حلت به. 
عــرض  كان  وأضــاف: 
«البدون» متمثــال في تقدمي 

«املرابي النصاب» استخدم وثيقة تركها املواطن معه في شكوى كيدية وسجل بحقه قضية

ملشاهدة الڤيديو
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األمور، السيما على مستوى 
املسابقات احمللية وانطالق 
بطولــة الــدوري التي كان 
مــن املفتــرض أن تنطلــق 
فــي ٣ نوفمبــر وحاليا من 
الصعــب أن تنطلــق فــي 
هذا التوقيت، لذلك قد يتم 
ترحيل االنطالقة يومني أو 
تأجيلها ملا بعد «فيفا داي» 
فــي نوفمبــر املقبل، حيث 
يجــب أن ينتظــم جميــع 
الالعبــني مــع منتخباتهم 
يــوم ٦ نوفمبــر، علمــا ان 
تنتظــره  األول  «األزرق» 
أمــام  مباراتــان دوليتــان 
التشــيك وليتوانيا تواليا 
في ١١ و١٥ نوفمبر وبالتالي 
فإن الوقت ســيكون ضيقا 
النطــالق اجلولــة األولى، 
لذلك تعمل جلنة املسابقات 
برئاسة فهد الهمالن ونائب 
اللجنة سالم سعدون ومدير 
املسابقات د.حامد الشيباني 
على إعادة جدولة املسابقات 
احملليــة وفقــا للمعطيات 
اجلديدة والتي رافقها تأجيل 
تصفيات املنتخب األوملبي.

مرمى الساملية عبدالرحمن 
الفضلــي لتعويــض غياب 
احلارســني كميــل وخالــد 

البحر.
مصير «املسابقات» معلق

وينتظر منتخبنا حتديد 
التصفيــات ومكان  مصير 
إقامتها وتوقيتها، حيث لم 
تظهر حتــى اآلن أي أخبار 
رســمية مــن قبــل االحتاد 
اآلســيوي لكــرة القدم في 
هذا الشأن والذي سيترتب 
علــى تأخيــره العديد من 

نظيره القطري في مباراة 
ودية ثانية.

وغــاب عــن «األوملبي» 
عدد مــن الالعبني، يأتي في 
مقدمتهم عبدالرحمن كميل 
ومهدي دشتي وحمد القالف 
ومحمد الربيع لظروف خاصة 
وبندر السالمة لإلصابة الذي 
لن يشارك في التدريبات ملدة 
٣ أيام بعد تعرضه لشد قوي 
في العضلة اخللفية، وعلى 
ضوء ذلك قام مدرب األزرق 
األوملبي اإلسباني كارلوس 
غونزاليس باستدعاء حارس 

عبدالعزيز جاسم

حقق منتخبنا األوملبي 
لكرة القدم فــوزا معنويا 
علــى املنتخــب األوملبــي 
القطــري بهــدف دون رد 
سجله يوســف الرشيدي 
الدقيقــة (٢٤) فــي  فــي 
مباراة وديــة تأتي ضمن 
استعدادات األزرق األوملبي 
إلى  املؤهلــة  للتصفيــات 
بطولــة كأس آســيا حتت 
٢٣ عامــا، إذ من املقرر أن 
يلعــب منتخبنا غــدا مع 

«الشباب» يواجه العربي الليلة
العربي  يلتقي منتخبنا للشباب فريق 
فــي مباراة ودية تقام في الســاعة ٨ من 
مساء اليوم على ملعب احتاد الكرة، وبعد 
املواجهة ســيعود العبو أزرق الشاب إلى 
أنديتهم الستكمال مباريات كأس االحتاد 
حتــى موعد املباراة النهائية املقرر لها ٢٨ 

اجلاري ثم يعود من جديد للتجمع حلني 
املغادرة إلى السعودية في األسبوع الثاني 
من نوفمبر املقبل ملواجهة املنتخب السعودي 
في مباراتني وديتني استعدادا للمغادرة إلى 
مدينة أربيل العراقية التي ستســتضيف 

بطولة غرب آسيا في ٢١ نوفمبر.

«األوملبي» يتغلب على قطر بهدف الرشيدي
غيابات كبيرة في صفوف منتخبنا.. واستدعاء حارس الساملية الفضلي

الكويت ينتقل إلى البحرين ملالقاة احملرق
يحيى حميدان

يغادر اليوم وفد فريق 
الكرة بنادي الكويت مدينة 
دبي متجها إلــى العاصمة 
املنامــة قبــل  البحرينيــة 
٣ أيــام من مالقــاة احملرق 
البحريني في نهائي منطقة 
الغرب لبطولة كأس االحتاد 
اآلســيوي، والتــي تعتبر 
احملطــة قبل األخيــرة في 
املسابقة قبل إقامة النهائي 

في ٥ الشهر املقبل.
وقال املنسق اإلعالمي لـ «األبيض» عمر الزامل 
إن طموحات الفريق كبيرة في مواجهة احملرق 
لتحقيق االنتصار إلسعاد الشعب الكويتي في 

التأهل إلى املباراة النهائية للمسابقة القارية.
وأضاف الزامل لـ «األنباء» ان املعسكر التدريبي 

الذي أقيم في دبي خالل األيام الـ ١٠ 
األخيرة كان ناجحا بكل املقاييس من 
ناحية استفادة اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب التونسي فتحي اجلبال أو من 
ناحية نوعية املباريات التجريبية، 
حيــث واجه الكويت كال من النصر 
واجلزيــرة اإلماراتيــني وهمــا مــن 
الفرق الكبيرة في اإلمارات. وتابع: 
«حصل اجلهاز الفنــي على الفائدة 
املرجوة مــن هاتني املباراتني وعمل 
طوال فترة املعسكر التدريبي على 
معاجلة الســلبيات لرفع املستوى 
الفني لالعبني». وأشار الزامل إلى أن 
«األبيض» يعاني من بعض اإلصابة البســيطة 
وغير املقلقة، إذ يعمل اجلهاز الطبي على جتهيزهم 
ملواجهة احملرق، مؤكدا أنه بشــكل عام سيكون 
جميع الالعبني متاحني للمدرب اجلبال في نهائي 

منطقة غرب آسيا من البطولة القارية.

يعمل على جتهيز املصابني لنهائي منطقة غرب كأس االحتاد اآلسيوي

عمر الزامل

كاظمة.. سادس «آسيوية الطائرة»

فشل كاظمة في حتقيق املركز اخلامس 
في بطولة األندية اآلسيوية للكرة الطائرة 
بعد ان خسر أمام غاز اجلنوب العراقي ٣-٠ 

في مباراة حتديد املركز اخلامس.
وتفــوق غاز اجلنوب فــي املباراة منذ 
بدايتها وحســم الشــوط األول ملصلحته 

بنتيجة (٢٥-٢٠)، كما فاز بالشوط الثاني 
(٢٥-٢٢)، وواصل سيطرته ليفوز بالشوط 
الثالث (٢٥-١٤). وبذلك جدد غاز اجلنوب 
العراقــي فوزه علــى «البرتقالــي» للمرة 
الثانية في البطولة، حيث تواجها في دور 

املجموعات وفاز وقتها ٣-٢.

«يد» الساملية تخشى مفاجآت القرين في «املمتاز»
يعقوب العوضي

تشهد صالة مجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا في ضاحية 
الســالم مواجهتني  صبــاح 
ضمن إطــار اجلولة الرابعة 
من الدوري املمتاز لكرة اليد، 
ففي ٥٫٣٠ مساء، اذ يتواجه 
الساملية (٦ نقاط) مع القرين 
(دون رصيد)، وفي املباراة 
الثانيــة يلتقــي كاظمــة (٤ 
نقاط) مع الفحيحيل (دون 

رصيد) في ٧٫٣٠مساء.
الســاملية  هــذا، ويطمح 
بقيادة اجلهاز الفني السعودي 
املكــون مــن املــدرب فاضل 
السعيد ومدرب احلراس مناف 
السعيد إلى مواصلة حتقيق 
النتائج اإليجابية واالنفراد 
بصدارة الترتيب العام مؤقتا، 
اذ يحتــل وصافــة الترتيب 
بفــارق األهداف عــن حامل 

بنن عبداهللا ومحمد فراد من 
تونس باإلضافة الى سعود 
الضويحــي وحارس املرمى 
محمد بويابــس، ناهيك عن 

القويــة املكونة من مشــعل 
الســويلم واحملترفني محمد 
التونسي ونيفني  اجليالني 
ستيبانوفيش البوسني اال أن 
الفريق لم يتمكن من حتقيق 
أي نقطــة، ويتطلــع اليوم 
لتحقيق املفاجأة والفوز على 
املدرب  «الســماوي» بقيادة 
راتكو، مســتندا الى كل من 
ســلمان الشــمالي ومحمــد 
العنــزي وحــارس املرمــى 

عبداهللا الصفار.
وضمن اجلولة الرابعة من 
دوري الدرجة األولى، تشهد 
صالة الشــهيد فهــد األحمد 
مبقر احتاد اليد في الدعية، 
ففــي ٥٫٣٠ مســاء مواجهــة 
النصر  التضامن (نقطتني) 
(نفس الرصيــد)، بينما في 
٧٫٣٠ مســاء يلتقي الساحل 
(دون رصيــد) مــع اجلهراء 

(نقطتني).

علــي عــالء بولنــد وعلــي 
البلوشي وحيدر دشتي.

فــإن  املقابــل،  فــي 
التوليفــة  القريــن ورغــم 

الفحيحيل وكاظمة الستعادة التوازن.. ومباراتان في «األولى»

من لقاء سابق للساملية مع القرين

اللقب الكويت والذي يلتقي 
القادسية غدا في قمة اجلولة 
الرابعة، ويعتمد «السماوي» 
علــى كل من احملترفني أنور 

برقان يضم جلوي.. وينتظر وصول املاجري
يحيى حميدان

أنهت ادارة نادي برقان 
اجراءات ضــم الالعب فهد 
جلــوي من كاظمة لتدعيم 
صفوف الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي قبل انطالق 
املوسم اجلديد بداية الشهر 
املقبل. ويعتبر جلوي (٢٠ 
ســنة)، الذي يشغل مركز 
املهاجم وســبق له متثيل 
الالعبــني  الســاحل، مــن 
املميزين وسبق له متثيل 

كل منتخبات املراحل الســنية وســيكون 
إضافة مميزة لتشكيلة املدرب أنور يعقوب 

في برقان.
الــى ذلك، تنتظــر إدارة برقان وصول 
محترفها اجلديد، التونسي فراس املاجري، 

خالل األيام القليلة املقبلة 
حتى يتسنى للجهاز الفني 
جتهيزه قبل انطالق دوري 
الدرجة األولى يوم ٦ الشهر 
املقبل. هــذا، ومــن املقرر 
ان يخوض برقــان مباراة 
جتريبية أمام فريق وزارة 
الصناعــة بعد غد الثالثاء 
في بروڤــة أخيرة للفريق 
الذهبــي، إذ جــاء اختيــار 
«الصناعة» ملشاركة باقي 
الفــرق فــي كأس االحتاد 
«التنشــيطية» باســتثناء 
اجلهراء الذي سافر إلى تركيا إلقامة معسكر 
تدريبي خارجي أول من امس، والصليبخات 
كذلك، ولكن فضل اجلهاز الفني عدم مالقاته 
كونه ســيكون منافسا لبرقان في اجلولة 

الرابعة من «دوري املظاليم».

فهد جلوي اضافة جديدة لبرقان

ل انطالق «املمتاز» «السلة» يؤجِّ

و٨ أخــرى بكأس االحتاد، و٥ مرات بكأس 
«السوبر»، وبكأس اخلليج لألندية األبطال 

مرة واحدة.
وفــي ســياق متصــل، انضــم الدولي 
التونسي والعب نادي ريال مدريد اإلسباني 
السابق وداالس األميركي صالح مجري إلى 
تدريبات الفريق األول لكرة السلة بنادي 
اجلهــراء، وذلك بعــد وصوله أمس األول، 
ليكمل اجلهراء صفوفه قبل ثالثة أيام من 

انطالق منافسات الدوري املمتاز.

هادي العنزي

الثانية، أجلت  للمرة 
جلنة املسابقات وشؤون 
الالعبــني فــي احتاد كرة 
الســلة انطــالق القســم 
األول من الدور التمهيدي 
لبطولــة الــدوري العام 
للدرجة املمتازة، لينطلق 
األربعاء املقبل ٢٠ أكتوبر 
اجلاري عوضا عن املوعد 
املقرر مسبقا ١٧ اجلاري 
(اليــوم)، ولــم تكشــف 
أســباب  عــن  اللجنــة 

التأجيل.
إلى ذلك، انتقل العب 

منتخبنا الوطني لكرة السلة ونادي الكويت 
حسني اخلباز إلى كاظمة رسميا، وذلك في 
صفقة انتقال حر، حضرها أمني السر العام 
بكاظمة يوسف بوسكندر، ومدير الفريق 
عبداللطيف السعيد، وميثل انتقال اخلباز 
إلى فريقه اجلديد دفعة كبيرة لوصيف بطل 
الدوري املوســم املاضي، في سعيه للظفر 
باأللقاب املوسم احلالي، وجاء انتقال اخلباز 
بعد مســيرة رائعة مع «العميد» استمرت 
٢١ عامــا، توج معه بلقب الدوري ٨ مرات، 

اخلباز ينضم إلى كاظمة.. واجلهراء يضم التونسي مجري

يوسف بوسكندر يتوسط حسني اخلباز وعبداللطيف السعيد (املركز اإلعالمي لكاظمة)

«األزرق» يشارك 
في «آسيوية الكريكيت»

الدوحة - فريد عبدالباقي

التصفيات  الوطني «األزرق» في  يشــارك منتخبنا 
اآلسيوية النهائية املؤهلة إلى بطولة العالم للكريكيت أستراليا 
٢٠٢٢، حيث يلعب «األزرق» في التصفيات اآلسيوية التي 
تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) خالل الفترة من ١٩ 
إلى ٢٩ أكتوبر اجلاري بجانب منتخبات قطر والسعودية 

والبحرين واملالديف.
ومن املتوقع أن تبدأ املنتخبات الوصول إلى الدوحة 
اليوم، مع إخطار كل املنتخبات املشاركة بالبرنامج الطبي 
املتبع في قطر، وتأمني كل إجراءات الدخول بالتنسيق مع 
اجلهات الصحية املختصة فيما يتعلق بالتطعيم وإجراء 

املسحة الطبية قبل الوصول.

شبيب إلى قطر للعالج من «الضاّمة»
عبدالعزيز جاسم

غــادر مهاجــم كاظمة 
واألزرق شبيب اخلالدي 
أول من أمس إلى العاصمة 
القطريــة الدوحة، وذلك 
لعــرض إصابتــه علــى 
مستشــفى  أخصائــي 
سبيتار. وتعرض اخلالدي 
لتمزق في العضلة الضامة 
مبقدار (٤ سم)، ما يعني 
أنه بحاجة إلى فترة عالج 
طويلة ال تقل عن شهر من 

أجل التعافي، علما أن رئيس احتاد الكرة 
الشيخ أحمد اليوسف قد تكفل برحلة عالج 
شبيب. وقام الالعب بشكر اليوسف على 

هذه املبادرة قائال: «هذا األمر ليس بغريب 
على رئيس االحتاد الذي دائما ما يقف مع 

الالعبني في جميع الظروف».
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اخلليفة يحرز برونزية «الطاولة»

الالعبــان أداء متميــزا فــي البطولــة يعد 
بالكثيــر، وتنتظرهما مشــاركة مهمة في 
بطولة غرب آسيا حتت ٢٣ سنة في مملكة 
البحرين نوفمبر املقبل»، الفتا إلى أن كرة 
الطاولــة لذوي اإلعاقة قادرة على حتقيق 
أفضل اإلجنازات في ظل الدعم الالمحدود 
من قبل اللجنة الباراملبية الكويتية برئاسة 
ناصر اجلحــدل، والهيئة العامة للرياضة 
بقيادة املدير العام حمود فليطح، ونائبه 
لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر املال.

هادي العنزي

متكــن العــب منتخبنا الوطنــي لكرة 
الطاولة لذوي اإلعاقة يعقوب اخلليفة من 
إحراز املركز الثالث في مسابقة فردي الرجال 
في بطولة «كوستا برافا» الدولية املفتوحة 
لكــرة الطاولة، التي اختتمت منافســاتها 
أمس في مدينة برشلونة مبقاطعة كتالونيا 

اإلسبانية.
واستطاع اخلليفة الفوز باملركز الثالث 
بعد منافســة كبيرة شهدتها البطولة، في 
ظل مشاركة العديد من املنتخبات األوروبية 
املتطورة في اللعبة، وفي مقدمتها إسبانيا، 

وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا.
من جهته، أثنى رئيس اللجنة الباراملبية 
الرياضيــة لكــرة الطاولــة ورئيس الوفد 
دعيــج الهاجري على إجنــاز اخلليفة في 
منافســات الفردي، قائال: «جاءت امليدالية 
البرونزية بعد منافســة شــديدة شهدتها 
األدوار التمهيدية والنهائية مع أفضل العبي 
البطولة، خاصة أن القرعة أوقعت اخلليفة 
في مجموعة صعبة، لكنه بالعزمية واإلصرار 
استطاع مواصلة الفوز وصوال إلى الدور 
قبل النهائي، وهذا اإلجناز يظهر التقدم الذي 
تشهده كرة الطاولة لذوي اإلعاقة، ونأمل 
مبزيد من املراكز املتقدمة في االستحقاقات 

الدولية املقبلة».
وأشار الهاجري إلى أن مشاركة الناشئني 
محمــد الرشــيدي، وفهــد العتيبي جاءت 
إيجابيــة وحققت األهــداف املرجوة منها، 
بقيادة املدرب أحمد فاروق، مضيفا: «قدم 

في بطولة «كوستا برافا» الدولية لذوي اإلعاقة

الالعب يعقوب اخلليفة مع دعيج الهاجري وأحمد فاروق

١٥ دولة تشارك في بطولة الريشة املفتوحة
حتــت رعايــة وحضور 
اللجنــة األوملبيــة  رئيــس 
الكويتية الشيخ فهد الناصر 
وحضور نائبه محمد جعفر 
الرئيــس للنــادي  ونائــب 
الزعابي  الريشــة درويــش 
وأمني عام السر للنادي محمد 
النادي  عبدالهــادي، أطلــق 
الكويتــي للريشــة الطائرة 
البطولــة األولــى للريشــة 
املفتوحة مبشاركة  الطائرة 
١٥ دولة، وذلك خالل الفترة 
من ١٥ حتــى ٢٧ أكتوبر في 
مالعب النادي مبقر اللجنة 
األوملبيــة الكويتية مبنطقة 

جابر األحمد.
النــادي لليوم  واختتــم 
األول لفئة الرجال بحصول 

دولة بروناي على املركز األول 
فيما جاءت ثانية جمهورية 
الهنــد وثالثــة دولة الوس 
والكويــت رابعة، حيث كان 
نظام البطولة خروج املغلوب 
بـــ ٣٢ العبا زوجيا تســود 
بينهم روح رياضية عالية.

يذكــر أن مباريــات فئة 
النســاء ســتقام بتاريخ ٢٢ 
أكتوبر وفئة حتت سن الـ ١٧ 
بتاريخ ٢٩ أكتوبر في الفترة 

الصباحية.
فــي  املشــاركة  والــدول 
البطولة هي بروناي، الصني، 
إندونيســيا،  الهنــد،  مصــر، 
األردن، الوس، ماليزيا، اململكة 
املتحــدة، الواليــات املتحــدة 
األميركية، ڤيتنام، والكويت. الشيخ فهد الصباح مشاركا في تكرمي الفائزين في بطولة فئة الرجال

«الترايثلون» يختتم سباق «الدواثلون»

وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير اإلعالم 
عبدالرحمن املطيري، ومدير عام الهيئة العامة 
للرياضة حمود فليطح ونائباه د.صقر املال 
ود.علــي املروي، ومدير عام هيئة الشــباب 
ورئيس اللجنة األوملبية الشيخ فهد الناصر.

أنهى االحتاد الكويتــي للترايثلون امس 
األول سباق الدواثلون، وهو السباق الثاني 
ضمــن سلســلة ســباقات «بطولــة الكويت 
للصغار والبراعم والناشــئني» والتي بدأها 
في األسبوع املاضي بسباق االكواثلون، على 
أن يكــون الســباق اخلتامــي اجلمعة املقبل 
بسباق الترايثلون. ويتألف سباق الدواثلون 
مــن اجلري ثم ركوب الدراجة الهوائية ومن 
بعدها اجلري، توزعت املسافات على جميع 
الفئات العمرية املشاركة من ٦ ولغاية ١٥ سنة. 
وفي كلمته بنهاية الســباق، شكر رئيس 
مجلس اإلدارة في النادي واالحتاد الكويتي 
للترايثلون راشد الكندري، جميع املشاركني 
وذويهم على احلضور وإجناحهم للبطولة، 
مؤكــدا أن االحتاد يهدف من هذه الســباقات 
إلى إعادة النشاط ألبنائنا وتشجيعهم على 
الرياضــة بعد عامني علــى جائحة كورونا، 
التي منعتهم من ممارسة األنشطة الرياضية، 
كما تقدم بالشكر من الهيئة العامة للرياضة 
واللجنة األوملبية على الدعم الالمحدود في 
ســبيل إجناح البطولــة. وأضــاف أن حفل 
اخلتام سيتخلله حضور كبار الشخصيات 
ومشاركتهم النشاط الرياضي مع األطفال من 
خالل ســباق شرفي، ومن ابرز الشخصيات 

املقصيد: إنشاء ٦ مراكز الكتشاف املوهوبني
قــال رئيس مجلس إدارة االحتاد 
الرياضي املدرســي والتعليم العالي 
فيصل املقصيد إن االحتاد قرر إنشاء 
٦ مراكز الكتشاف املوهوبني في عدد 
من األلعاب اجلماعية والفردية موزعة 
على محافظات البالد لتكون حاضنة 
للرياضيني الطالب لتطوير قدراتهم 
واالهتمــام بهم وفق أعلــى املعايير 

واملواصفات.
وقال املقصيد في تصريح صحافي 

عقب االجتماع الثالث للمجلس الذي 
عقد مساء اخلميس في مقر االحتاد 
مبنطقــة القادســية إن هــذه املراكز 
ستعمل على تنمية النشء والشباب 
رياضيــا وصوال الى اختيار النخبة 
من الطلبــة والطالبــات الرياضيني 
مبختلــف األلعــاب، ومــن عــدد من 
الفئات السنية لالنضمام الى أكادميية 
املوهوبني التي سيتم تأسيسها الحقا، 
مضيفا أن االجتماع ناقش اهم بنود 

اســتراتيجية االحتاد لألعــوام الـ ٥ 
املقبلة والتي تتخذ شعار «مواهبنا 
في مدارســنا»، موضحا أن املدارس 
واجلامعات واملعاهد تعد اهم منابع 
املواهب الرياضية في كل دول العالم 

مبعية األندية الرياضية.
وأكد حرص االحتاد على النهوض 
الرياضيــة  املدرســية  باألنشــطة 
والتركيز على كل املراحل الدراسية 
واكتشاف املواهب الناشئة، إذ يهدف 

إلى إنشاء فريق ميثل االحتاد املدرسي 
في احملافل اخلارجية محليا ودوليا 
في مختلــف األلعاب الرياضية، كما 
ثمن دعــم مدير عام الهيئــة العامة 
للرياضة حمود فليطح لالحتاد الذي 
حضر االجتماع باإلضافة الى أغلبية 
أعضاء مجلس إدارة االحتاد، موضحا 
أن هذا الدعم يعد أهم عناصر جناح 
االحتاد الســاعي لبناء جيل رياضي 

مميز من النشء والشباب.

حمود فليطح مترئسا اجتماع االحتاد الرياضي املدرسي والتعليم العالي

الكويت تستضيف ٣ بطوالت خليجية للشراع والتجديف
أقــرت اللجنــة التنظيميــة للشــراع 
والتجديف مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، استضافة الكويت لبطولة دول 
مجلس التعاون الـ١١ للشراع التي ستقام 
في مارس املقبل، يصاحب ذلك استضافة 
بطولة مجلس التعاون الثانية للتجديف، 
وبطولة مجلس التعاون الثالثة للتجديف 

داخل الصاالت.
جاء ذلك في االجتماع الـ١٨ للجنة الذي 
أقيم في البحرين بحضور رئيس اللجنة 
ورئيس االحتاد العربي للشــراع الشيخ 
خليفة بن عبداهللا آل خليفة، ومبشاركة 
عضو اللجنة، أمني ســر النادي البحري 
الرياضــي خالد الفــودري وبقية أعضاء 
اللجنة من ممثلي الدول اخلليجية األعضاء، 
اذ مت اســتعراض ميزانيــة اللجنة للعام 
٢٠٢١ وما يتعلق بالرســوم املتأخرة، إلى 
جانب اعتماد عضوية ممثل سلطنة عمان 

سعيد بن ناصر الرواحي.

مــن جانبه، أكــد الفودري خالله 
مشــاركته فــي االجتمــاع، حــرص 
الكويــت على تقدمي كل أوجه الدعم 
للجنة، واملشاركة في كل البطوالت، 
والرغبة في أن تقام جميع البطوالت 
في الفتــرة من يــوم األربعاء حتى 
يوم السبت، ليتزامن ذلك مع عطلة 
نهاية األســبوع ومبــا ال يؤثر على 
استمرارية التحصيل الدراسي لالعبني 
الطلبة، كما أكد أهمية تفعيل الدور 
اإلعالمي للدور الذي تلعبه اللجنة وما 
تقدمه من خدمات لالرتقاء بالرياضات 
البحرية من خالل تخصيص موقع 

إلكتروني لها.
من جانبه آخــر، حظي الفودري 
بتكرمي من قبل رئيس اللجنة الشيخ 
خليفــة تقديرا جلهــوده ودوره في 
النهوض واالرتقاء برياضة الشراع 

والتجديف اخلليجية. الشيخ خليفة مكرما الفودري

ساسي يتحدى خاميس في لقاء الدحيل والريان
الدوحة - فريد عبدالباقي

يتطلع الســد حامل اللقب إلى 
احلفاظ على صدارة الدوري وذلك 
عندما يحل ضيفا ثقيال على الغرافة 
مبلعبه ثاني بن جاسم في الـ ٥:٣٠ 
مساء اليوم بتوقيت الكويت ضمن 
منافسات اجلولة السادسة، والتي 
تشهد أيضا لقاء صعبا يجمع بني 
الدحيل والريان في الـ ٨:١٠ مساء 
على ســتاد نادي الغرافة، في لقاء 
آخر سيكون أكثر سخونة في قاع 
املســابقة والذي يجمع بني اخلور 
(الثاني عشــر واألخير برصيد ٣ 
نقاط) واألهلي (احلادي عشر وقبل 
األخير برصيد ٣ نقاط) في الـ ٥:٣٠ 

مساء، على ستاد نادي اخلور.

ويتصدر السد ترتيب الدوري 
بالعالمــة الكاملــة ١٥ نقطة، يليه 
الدحيــل بـ ١٢ نقطة، ولديه مباراة 
مؤجلة مع الوكرة حلساب اجلولة 
اخلامسة ستقام مســاء اخلميس 

املقبل.
ويدخــل الريــان لقــاء اليــوم 
أمــام الدحيل بثــوب جديد وذلك 
بعد تعاقده مــع الثنائي احملترف 
الكولومبــي خاميــس رودريغيز 
والفرنســي ســتيفني نزونــزي 
خالل فتــرة االنتقــاالت الصيفية 
املاضية، وفي الوقــت الذي أطفى 
نادي الدحيل بركان الغضب لدى 
محترفه التونسي فرجاني ساسي 
بعــد تأكيد اســتمراره مع الفريق 
وعدم رحيله في انتقاالت الشتاء.

ويسعى ساسي إلى تقدمي أوراق 
اعتماده لدى إدارة وجماهير نادي 
الدحيل خالل لقاء القمة أمام الريان، 
حيث يدرك أن عدم ظهوره مبستواه 
الطبيعي سوف يكون حبيس دكة 

البدالء خالل الفترة املقبلة.
األفضل لشهر سبتمبر

إلى ذلك، نال املدرب اإلســباني 
لنادي الســد تشــافي هيرنانديز 
جائزة مدرب الشــهر عن سبتمبر 
في بطولة الدوري القطري، وذلك 
وفقا لألرقام واإلحصاءات الصادرة 
عن برنامج شــركة STATS املزود 
الرســمي لإلحصــاءات. كمــا فاز 
املهاجم اجلزائري لنادي السد بغداد 
بوجناح، بجائزة أفضل العب حيث 

سجل في اجلوالت األربع التي أقيمت 
في سبتمبر (٤ أهداف) مبتوسط 
هدف في املباراة الواحدة، كما قدم 

(٣ متريرات حاسمة).
في حــني حصل حــارس املرمى 
الشاب لفريق الدحيل صالح زكريا 
على جائزة أفضل العب حتت ٢٣ عاما.

من جهة اخــرى، أعلن االحتاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» إجالء نحو 
١٠٠ العــب ومدرب كرة قدم بينهم 
نســاء من أفغانستان إلى الدوحة 
على منت رحــالت تابعة للخطوط 
اجلوية القطرية، حيث أعرب «فيفا» 
عن شــكره لقطر التي تستضيف 
كأس العالــم ٢٠٢٢ لدعمها عملية 
اإلجالء وضمانها «ممرا آمنا لهؤالء 
األشخاص األكثر عرضة للخطر».

الزمالك يعبر «توسكر» الكينى

القاهرة - سامي عبدالفتاح

حقق الزمالك فــوزا مهما على نظيره 
توســكر الكيني بهــدف نظيف في ذهاب 
دور الـــ ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا، ليضع 
قدما فــي دور املجموعات انتظارا ملباراة 

العودة في ٢٢ اجلاري بالقاهرة.
وأحــرز هدف املباراة املغربي أشــرف 
بن شــرقي بالدقيقة ٤٦ بعدما اخترق من 
اجلبهة اليسري ووضع الكرة بشكل رائع 

خدعت حارس توسكر.
وبشكل عام سيطر الزمالك على اللقاء، 
حيث امتص ضغط صاحب األرض بالشوط 
األول بعدما التزم العبوه باألداء الدفاعي 
المتصاص حماس البداية لالعبي توسكر، 
حيــث بدا تأثير درجة احلــرارة وارتفاع 
الرطوبة واضحا على مجهود العبي الزمالك، 
وجنح «الفارس األبيض» مع بداية الشوط 
الثاني في مباغتة دفاعات الفريق الكيني 
بهــدف بن شــرقي الرائع،  مــا مثل دفعة 
معنوية للفريق ليفرض ســيطرته على 
باقي الشــوط، كما ألغى حكم اللقاء هدفا 
ثانيــا بالدقيقة ٦٢ حملمود الونش بداعي 

التسلل.
وفي بطولة الكونفدرالية، خرج بيراميدز 
بتعادل ســلبي مــن ملعب نظيــره عزام 
يونايتد التنزاني في إطار ذهاب دور الـ٣٢.

مــن جهة اخرى، ســّربت رابطــة أندية 
الــدوري املصــري لكــرة القدم أنبــاء عن 
احتمالية عدم اســتكمال مســابقة الدوري 
هذا املوســم، بســبب ارتباطــات املنتخب 
املصري، (كأس أمم أفريقيا وكأس العرب) 
ومشــاركة ٤ أندية في مســابقتي أفريقيا، 
رغم متســك األندية بأن يكون الدوري هذا 
املوســم، بنظامه التقليدي، من دورين، اذ 

كانت أقوى التسريبات هو إنهاء املسابقة بعد 
األسبوع لـ١٧ ورمبا بعد انتهاء الدور األول. 
وفي تطور داعم لهذه االحتماالت، فقد اتفق 
املدير الفني ملنتخب مصر كارلوس كيروش 
مع احتاد الكرة ورابطة األندية، على توقف 
الدوري ١٤ يوما اعتبارا من ٢٨ ديسمبر، أي 
قبل انطالق بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 
غير أيام البطولة نفســها احملدد لها خالل 
الفترة من ٩ يناير حتى ٦ فبراير املقبلني.

وسيكون التوقف األول ملسابقة الدوري 
املصــري، بعــد انطالق اجلــوالت الثالث 
األولى، استعدادا لبطولة كأس العرب خالل 
الفترة ٣٠ نوفمبر و١٨ ديسمبر املقبلني.

وحتســبا لهذه االحتمــاالت، وضعت 
رابطــة األندية بنودا فــي الئحة الدوري 
اجلديد، منها البند اخلاص بتحديد األندية 
املصرية األربعة التي ستشارك في النسخة 
املقبلة في بطوالت افريقيا حال عدم اكتمال 
املسابقة وكيفية حتديدها، بان يتم ترشيح 
نفس األندية التي شــاركت في النســخة 
احلالية، أما في حالة عدم اكتمال الدوري 
بعد انتهاء الدور األول وبدء الدور الثاني 
يتــم اختيــار األندية األربعــة األولى في 
اجلدول بعد آخر مباراة مت لعبها جلميع 

األندية املشاركة في املسابقة.
وأكد مســؤولو االحتاد املصري لكرة 
القدم أن كل إمكانات االحتاد موجهة نحو 
تلبيــة طلبــات املنتخــب والوقوف معه 
لتحقيق الهدف الذي من أجله مت التعاقد 

مع جهازه الفني.
إلى ذلــك، يواصل كيروش اجتماعاته 
مع اجلهاز الفني وإدارة الفريق واألجهزة 
املعاونة، الســتعرض ما مت إجنازه خالل 
الفترة املاضية ومراجعة أســلوب العمل 
لضمان استمراره بدرجة اإلتقان املرجوة.

رابطة األندية متهد الحتمالية إنهاء الدوري املصري مبكرًا
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مبابي ينقذ باريس بغياب نيمار وميسي

أكــد كيليان مبابــي مكانته في باريس 
سان جرمان وصحة قرار األخير بالتمسك 
به رغم رغبته الشخصية بالرحيل إلى ريال 
مدريــد، وذلك بقيادته نادي العاصمة إلى 
اســتعادة توازنه بعدما حول تخلفه أمام 
ضيفه أجنيه إلى فوز شاق ٢-١ في املرحلة 
العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
املــدرب األرجنتينــي  ودخــل فريــق 
ماوريسيو بوكيتينو لقاء أجنيه الذي مني 
بهزميته الثالثة عشرة تواليا في مواجهة 
نــادي العاصمة علــى صعيــدي الدوري 
والكأس، باحثا عن تعويض الهزمية التي 
مني بها قبل أسبوعني على يد رين وتوقف 
مسلســل انتصاراتــه املتتالية عند ثماني 

مباريات.
لكنه كان قاب قوسني من تلقي هزميتني 
على التوالي للمــرة األولى منذ املرحلتني 
األوليني من املوسم املاضي، لوال مبابي الذي 

مــرر كرة هدف التعادل للبرتغالي دانيلو 
بيريرا (٦٩) ثم سجل هدف الفوز في الوقت 
القاتل من ركلة جــزاء (٨٧)، وذلك بعدما 
أنهى الضيوف الشوط األول متقدمني عبر 

أجنيلو فوجليني (٣٦).
وجنــح نــادي العاصمة ورغــم غياب 
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار 
بسبب مشاركتهما مع منتخبي بالدهما في 
تصفيات مونديال ٢٠٢٢، في استعادة توازنه 
سريعا وحتقيق انتصاره التاسع ما سمح 
له باالبتعاد موقتا فــي الصدارة بفارق ٩ 
نقاط عن لنس الثاني و١١ عن نيس الثالث، 
وذلك قبل مباراتي األخيرين مع مونبلييه 

وتروا اليوم تواليا خارج ملعبيهما.
كما سيلتقي ميتز مع رين، وبوردو مع 
نانت، وستراســبورغ مع ســانت إيتيان، 
وبريست مع رميس، فيما تختتم مواجهات 

اليوم مرسيليا مبواجهة لوريان.

بايرن وليڤركوزن لفّض «شراكة الصدارة»
يستضـيــــف بايــــر 
ليڤركــوزن املتألــق هذا 
املوســم بايرن ميونيخ 
الساعي إلى إحراز لقبه 
العاشر تواليا في الدوري 
األملاني لكرة القدم ضمن 
مباريات املرحلة الثامنة 
على ملعب «باي ارينا»، 
في لقاء قمة لفض شراكة 

الصدارة بينهما.
وسينفرد الفائز بهذه 
املواجهــة باملركز األول 
علما بأن الفريق الباڤاري 
يتقــدم علــى ليڤركوزن 
بفارق األهداف فقط ولكل 

منهما ١٦ نقطة.
ويلتــقــــي أيضـــــا 
أوغســبورغ مع أرمينيا 

بيليفيلد.
ومني كولن بهزميته الثانية للموسم 
وجاءت بنتيجة كاســحة على يد مضيفه 

هوفنهامي ٠-٥ في افتتاح املرحلة.
دورمتوند صدارة مؤقتة

إلى ذلك، متكــن دورمتوند من اعتالء 
صدارة «البوندســليغا» بعد تغلبه على 
ماينــز بنتيجــة ٣-١، رافعــا رصيده إلى 

١٨ نقطــة، وبفــارق نقطتــني عــن بايرن 
وليڤركوزن اللذين ســيلعبان اليوم، كما 
تغلب بوخوم على مســتضيفه غرويتر 
فورت ١-٠، وتعادل اليبزيغ وفرايبورغ 
١-١، فيما متكن يونيون برلني من التفوق 
على ضيفه ڤولفسبورغ ٢-٠، بينما خسر 
آينتراخت فرانكفورت على أرضه من هرتا 

برلني ١-٢.

تشــهد املرحلة الثامنة مــن الدوري اإليطالي 
لكرة القدم قمة نارية بني يوڤنتوس، الساعي إلى 
العودة بقوة إلى املنافسة على اللقب، وضيفه 
روما بقيــادة مدربــه البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
ويطمح يوڤنتوس إلى مواصلة 
صحوته عندما يســتضيف روما 
على ملعب «أليانز ستاديوم» في 

تورينو.
وبعدما فشــل رجــال املدرب 
القــدمي ماســيميليانو  اجلديــد 
أليغري، في حتقيق الفوز باملباريات 
األربــع األولى في الدوري كســبوا 
املباريات الـ ٣ األخيرة وتخلصوا من 

املركز األخير  وصعدوا الى السابع.
ويأمل يوڤنتوس في حتقيق الفوز الثاني 
على التوالي على روما منذ عام ٢٠١٦ ورفع 
معنويات العبيه قبل رحلتهم إلى ســان 
بطرسبورغ ملواجهة زينيت الروسي في 
اجلولة الثالثة من املسابقة القارية العريقة 

واستضافة إنتر ميالن األحد املقبل.
ويحــاول أليغري اســتغالل تذبذب 
نتائــج فريــق العاصمــة فــي املراحل 
األربع األخيرة، حيث مني بخســارتني 
مقابل فوزين بعدما استهل املوسم بـ٣ 

انتصارات متتالية.

ويخــوض يوڤنتــوس املباراة فــي غياب قلب 
هجومه الدولي اإلســباني ألفــارو موراتا املصاب، 
لكن ســيكون بإمكان مدربه أليغري االعتماد على 
صانع األلعاب الدولي األرجنتيني باولو ديباال بعد 

تعافيه من اإلصابة.
مــن جهتــه، يحوم الشــك حول مشــاركة الدولي 
اإلجنليزي تامي أبراهام مع روما عقب تعرضه إلصابة 
فــي الكاحل مع منتخــب بالده في مباراتــه األخيرة 
ضــد املجر (١-١) فــي التصفيــات األوروبية املؤهلة 

ملونديال قطر.
ويأمــل نابولــي املتصدر أال تــؤدي فترة التوقف 
الدولية إلى تعطيل مستواه الرائع حيث يحاول حتقيق 
فوزه الثامن على التوالي عندما يستضيف تورينو.

وإذا جنح فريق لوتشانو سباليتي في حتقيق ذلك، 
فإنه سيعادل أفضل بداية في تاريخه، بعد فوزه في أول 
٨ مباريات حتت قيادة ساري في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.

ويحمل روما الرقم القياسي في الدوري اإليطالي 
مع ١٠ انتصارات متتالية مبوسم ٢٠١٣-٢٠١٤.

وسيكون مهاجم تورينو أندريا بيلوتي على موعد 
مع تسجيل هدفه املائة في الكالتشيو، علما أن هدفه 

األول كان في مرمى نابولي عام ٢٠١٤.
ويحــل أتاالنتا ضيفا على إمبولي في بروڤة قبل 
قمتــه املرتقبة ضد مضيفه مان يونايتد األربعاء في 

دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي جنوى مع ساسولو، وإمبولي مع كالياري، 

وأودينيزي مع بولونيا.

«البرسا» وكومان للخروج من فخ «اخلفافيش»

إعصار «الريدز» يضرب واتفورد.. وليستر يوجع «الشياطني»
«الشياطني احلمر» على ١٤ نقطة فقط، 

وبينما تعثر يونايتد واصل جاره 
مان ســيتي انتصاراته بتفوقه 

على بيرنلي ٢-٠، ليصل إلى 
١٧ نقطــة ثانيــا مؤقتا خلف 
ليڤربول، وفاز ساوثمبتون 
علــى ضيفه ليــدز يونايتد 

١-٠، بينمــا تعادل نوريتش 
سيتي مع برايتون ٠-٠، ورفض 

ولڤرهامبتون من اخلروج خاسرا 
على ملعب مستضيفه استون ڤيال 

ليخرج فائزا ٣-٢ بعدما كان متأخرا 
٢-٠ حتى الدقائق العشــر األخيرة 

من املباراة.
نيوكاسل املتجدد أمام توتنهام 

تصدر نادي نيوكاســل يونايتد 
الذي يصارع للبقاء في الدوري، عناوين 

الصحف احمللية والعاملية مع تأسيسه 
حلقبة جديدة مع مالكيه اجلدد السعوديني 
وذلك عندما يستضيف توتنهام، ويحلم 
عشاق نيوكاسل أن يستعيد النادي أمجاده 

عقب استحواذ صندوق االستثمارات العامة 
السعودي.

وسجل فيرمينو هدفه الثالث واخلامس 
لفريقه (٩٠+١)، ليحقق البرازيلي أول ثالثية 
منذ العام ٢٠١٨. إلى ذلك، وفي مواجهة مثيرة 
بدقائقها األخيرة متكن ليســتر ســيتي من 
اخلروج فائزا على ضيفه مان يونايتد ٤-٢، 
ليرفع «الذئاب» رصيدهم إلى ١١ نقطة، فيما بقي 

لليڤربــول، وهــي أطــول سلســلة للفريق 
األحمر منذ دانيال ستوريدج (٨) في فبراير 
٢٠١٤. وحمــل هدف صــالح الرقم ١٠٤ له في 
«البرميييرليغ» ليعادل الرقم القياسي ألكبر 
عدد من األهداف لالعب افريقي واملسجل باسم 

العاجي ديدييه دروغبا.

اكتسح ليڤربول بجوهرة جنمه املصري 
محمــد صالح وثالثيــة البرازيلــي روبرتو 
فيرمينو مضيفه واتفورد ٥-٠، في املرحلة 

الثامنة من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم
سجل لبطل ٢٠٢٠ السنغالي ساديو مانيه 
(٩)، وفيرمينــو ثالثية «هاتريك» (٣٧ و٥٢ 

و٩٠+١) وصالح بهدف مهاري رائع (٥٤).
رفع ليڤربول، الوحيد الذي لم يخسر بعد 

هذا املوسم، رصيده إلى ١٨ نقطة.
وثأر ليڤربول بأفضل طريقة خلســارته 
املذلة على أرض واتفورد بثالثية نظيفة في 
فبراير املاضي.  وســجل ســاديو ماني اول 
االهداف (٩) ليصبح ثالث العب إفريقي يصل 
إلى حاجز املئة هدف في البرميييرليغ (دون 
أي ركلة جزاء)، بعد العاجي ديدييه دروغبا 
وزميله صالح. وقتل ليڤربول املباراة منطقيا 
قبل االستراحة، بعدما سجل فيرمينو الهدف 
الثاني (٣٧). بعدها بثوان، ســجل ليڤربول 
الثالث، بواسطة املتابع فيرمينو (٥٢). وعلى 
غرار تألقه الصارخ فــي املباريات األخيرة، 
تالعب صالح بدفاع واتفورد وغربله بدهاء 
مطلقا تسديدة من داخل املنطقة في الزاوية 

اليمنى البعيدة ملرمى فوستر (٥٤).
وهذه املرة الثامنة تواليا يســجل صالح 

رقم قياسي لصالح وماني يدخل نادي الـ ١٠٠ «وهاتريك» لفيرمينو .. و«السيتي» يتجاوز بيرنلي

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٨)

١ ٤beIN Sports Premiumإيڤرتون ـ وست هام
١ ٦:٣٠beIN Sports Premiumنيوكاسل ـ توتنهام

إسبانيا (املرحلة الـ ٩)
٣beIN Sports HD١رايو ڤايكانو ـ إلتشي
٥:١٥beIN Sports HD١سلتا ڤيغو ـ إشبيلية
٧:٣٠beIN Sports HD١ڤياريال ـ أوساسونا
١ ١٠beIN Sports Premiumبرشلونة ـ ڤالنسيا

إيطاليا (املرحلة الـ ٨)
١:٣٠كالياري ـ سامبدوريا

٤إمبولي ـ أتاالنتا
٤جنوى ـ ساسولو

٤أودينيزي ـ بولونيا

٧نابولي ـ تورينو
٩:٤٥يوڤنتوس ـ روما

أملانيا (املرحلة الـ ٨)
٤:٣٠باير ليڤركوزن ـ بايرن ميونيخ
٦:٣٠أوغسبورغ ـ أرمينيا بيليفيلد

فرنسا (املرحلة الـ ١٠)
٢beIN Sports HD٢تروا ـ نيس
٤beIN Sports HD٤ميتز ـ رين

٤beIN Sports HD٢بوردو ـ نانت
٤beIN Sports HD٧ستراسبورغ ـ سانت إتيان

٤beIN Sports HD٣بريست ـ رميس
٦beIN Sports HD٢مونبلييه ـ لنس
٩:٤٥beIN Sports HD٢مرسيليا ـ لوريان

كلوب: صالح األفضل 
في العالم حاليًا

أكد األملاني يورغــن كلوب املدير الفني 
لفريق ليڤربول اإلجنليزي، أن النجم املصري 
أفضــل العب في العالم حاليا، ويتفوق على 

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. 
جاء ذلك في تصريحات للمدرب األملاني 
عقب مباراة واتفورد الذي شهدت تألق صالح 
وتســجيله هدفا رائعا. وأشار كلوب الى أن 
ميسي ورونالدو هيمنا معا على كرة القدم 
العاملية لسنوات لكن صالح في الوقت احلالي 

هو األفضل.

وبعــد مباراة ملعب «كامــب نو» في الدوري 
يواجه برشلونة بعقر داره أيضا منافسه دينامو 
كييڤ األوكراني في اجلولة الثالثة من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا األربعاء، قبل أن يستقبل 
مجددا بعد أربعة أيام غرميه ريال مدريد في 

أول كالسيكو في «ال ليغا».
ويشعر كومان باالرتياح بسبب دعم رئيسه، 
لكنه يدرك جيدا أن الضوء األخضر الذي منحه 
إياه البورتا قبل فترة التوقف الدولية متصل 

بشروط.
ولم يعد برشلونة ميلك ترف حتمل املزيد 

من التعثرات محليا أمام ڤالنسيا وريال بالنظر 
إلى احتالله للمركز التاسع برصيد ١٢ نقطة من ٣ 

انتصارات ومثلها تعادل وهزمية واحدة، مع مباراة 
مؤجلة، كونه يتأخر بفارق خمس نقاط عن قطبي 

العاصمة مدريد، املتصــدر ريال ووصيفيه أتلتيكو 
والباســكي ريال سوسييداد مع ١٧ نقطة لكل منهم، 

لكن مع فارق األهداف لصالح النادي امللكي.
في املقابل، تراجع أداء نــادي «اخلفافيش» بعد بداية 

قوية بقيادة مدربه اجلديد خوســيه بورداالس شهدت فوزه 
بثالث من مباريات األربع األولى في الدوري، قبل أن يفشل 

في الفوز بأي من مبارياته األربع األخيرة (تعادالن 
وهزميتان)، ليحتل املركز الثامن برصيد ١٢ نقطة 

من ٣ انتصارات ومثلها تعادالن وهزميتان، 
وبفارق األهداف عن مضيفه األحد لكن 

مع مباراة أكثر.
ويلتقي اليوم رايــو ڤاليكانو مع 
التشي، ويستضيف سلتا ڤيغو نظيره 
إشبيلية، ويســعى ڤياريال لتجاوز 

عقبة أوساسونا.

يأمل مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، أن يشكل 
واقــع جتديد رئيس النــادي خوان البورتا ثقتــه به وإبعاد 
شــبح «مقصلة اإلقالة» عنه في الوقت احلالي دفعة معنوية 
لالعبيه في أســبوع حاسم للنادي الكاتالوني يبدأ مبواجهة 
قوية باستضافته ڤالنسيا، ضمن منافسات املرحلة التاسعة 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
في املقابل، يغيب قطبا العاصمة مدريد ريال وأتلتيكو عن 
منافسات هذه اجلولة بعد تأجيل مباراتيهما الرتباط العديد 
من العبيهما الدوليني بتصفيات قارة أميركا اجلنوبية املؤهلة 

إلى مونديال ٢٠٢٢ في قطر.

كومان: برشلونة قادر 
على حتقيق اللقب

قال مدرب برشلونة اإلسباني رونالد كومان ان فريقه 
قادر على إحراز لقب «الليغا» هذا املوســم، بحال تعافي 
العبيه املصابني. وتوقع املدرب الهولندي انضمام املهاجم 
اجلديد املخضرم األرجنتيني سيرخيو أغويرو في مواجهة 
ڤالنسيا، إذ لم يخض الالعب القادم من مان سيتي أي لقاء 
بســبب اإلصابة. ويغيب عن الفريق الكاتالوني الفرنسي 
عثمان دميبيلي، بيدري، الدمناركــي مارتن برايثوايت، 
األوروغوياني رونالد أراوخو، فيما عاد الشاب أنسو فاتي 
بعد غياب طويل. قال كومان «نحصل على التشكيلة التي 
نريدها مع مرور الوقت. كان حظنا سيئا مع اإلصابات، لكن 
عندما يتعافون سنحظى بفريق يقاتل على لقب الدوري».

«السيدة» و«الذئاب».. مواصلة صحوة أم عودة؟
نابولي للضرب مجدداً بعد التوقف على حساب تورينو

 نقطة فقط، 

ولڤرهامبتون من اخلروج خاسرا 

الذي يصارع للبقاء في الدوري، عناوين 
الصحف احمللية والعاملية مع تأسيسه 

حلقبة جديدة مع مالكيه اجلدد السعوديني 

عشاق نيوكاسل أن يستعيد النادي أمجاده 
عقب استحواذ صندوق االستثمارات العامة 

لفريق ليڤربول اإلجنليزي، أن النجم املصري لفريق ليڤربول اإلجنليزي، أن النجم املصري 

عقب مباراة واتفورد الذي شهدت تألق صالح 

العاملية لسنوات لكن صالح في الوقت احلالي 



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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االحد

واحد أبواللطف

األمير عاد إلى أرض الوطن بعد 
قضاء إجازة خاصة خارج البالد.

سمو ولي العهد وكبار 
املسؤولني في الدولة 
يستقبلون سمو األمير.

  قّرت عينكم يا أهل الكويت.   عودًا حميدًا يا صاحب السمو

٤:٣١الفجر
٥:٥٠الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٤٩العصر

٥:١٦املغرب
٦:٣٣العشاء

أعلى مد: ١٢:٠٥ ظ
أدنى جزر: ٦:٠٥ ص ـ ٦:٢٩ م

العظمى:  ٣٥           الصغرى:  ١٩

البقاء هللا

رباب أحمد اسفنديار كمال، أرملة حيدر سيد حسن الزلزلة: 
٦٦ عاما - ت: ٩٦٦٩٨٢٤٠ - ٩٧٨٨٨٢٣٩ - شيعت.

محمد غزاي هزاع العتيبي: ٤٩ عاما - ت: ٦٥٠١٧٧٨٨ - ٩٩٨٩٨٥٣٧ 
- شيع.

زهرة غلوم حســني، أرملة خيراهللا عبدالكرمي البلوشــي:
 ٩٤ عاما - ت: ٦٦٦٨٢١٢٣ - ٥١٧٥١٥٨٦ - شيعت.

مشــعل ناصر جمعة اخلشــتي: ٤٩ عاما - ت: ٩٩٦٦٨٥٠٩ - 
٦٦٦٧٧٣١١ - شيع.

محمود ســعود جابر الشــمري: ٥٩ عاما - ت: ٥٠٢٠٢٢٤٤ - 
٦٦٦٦٦٢٣٢ - شيع.

نعيمة عبداللطيف العبداجلليل، أرملة حمد داود العبداجلليل: 
٨٤ عاما - شيعت.

علي إسماعيل علي اجلزاف: ٧٥ عاما - ت: ٥٠٠٠١٩٤٥ - شيع.
زهرة عباس أحمد الشــواف، أرملة منصور عبداهللا احلواج:

 ٧٥ عاما - ت: ٩٩٤٧٤٩٩٤ - ٦٦٦٣٥١٩١ - شيعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

أبعد من الكلمات
«نحتاج إلى إصالح هذا الكوكب وليس للبحث 

عن مكان آخر للعيش فيه»
األمير وليام منتقداً ســياحة 
الفضــاء عقب تصاعــد إطالق 
املليارديــرات رحــالت فضائية 

العتبارات جتارية ال علمية.

«٣٦ الفتة في أهم ميادين أميركا لتذكيره 
بخسارته لالنتخابات» 

مجموعــة مــن ٨ جمهوريني 
أميركيني معارضني لترامب، وضعوا 
أميركية شهيرة  الفتات مبيادين 
حتمل عبارة «ترامب خســر وال 
مزيد من إعــادة فرز األصوات»، 

بكلفة ربع مليون دوالر.

«نقص عمال التحميل باملوانئ وسائقي 
النقل يسبب غياب السلع من األسواق»

بل ســيمون، مدير ووملارت 
الســابق، يحذر من نقص السلع 
في موسم إجازات األعياد القريب.

«ال تساعدني ماليًا ومهووسة بالسيطرة ولذا 
أعول نفسي»

ابنــة مادونا،  ليون،  لوردس 
الشهيرة، تؤكد  املغنية األميركية 
أنها تدفع رسوم جامعتها وإيجار 
شقتها من عملها الشخصي دون 

مساعدة والدتها املسيطرة.

٣٠ مليون دوالر ثمنًا لنسختني 
من «الفتاة مع البالون» لبانكسي

طريقة إجرامية مبتكرة.. لص 
يسرق دراجتني ناريتني بجرار

تناول اللحوم احلمراء والدهون 
يزيد مخاطر فقدان البصر

لندن - أ.ف.پ: بيعت نسخة على لوح مزدوج (ديبتيك) 
لعمل بانكسي الشهير «الفتاة مع البالون»، اجلمعة في 
مقابل ٣٫١ ماليني جنيه اســترليني (٤٫٢٥ ماليني دوالر) 
خالل مزاد أقامته دار كريســتيز في لندن، غداة تسجيل 

رقم قياسي جديد للفنان البريطاني.
ويأتــي ذلك غداة حتقيق نســخة أخــرى من اللوحة 
كانت أثارت ضجة عاملية بعد متزقها ذاتيا في مزاد قبل 
ثالث ســنوات، ســعرا قياســيا قارب ١٨٫٦ مليون جنيه 

استرليني (٢٥٫٥ مليون دوالر).
وجتاوز ســعرها بفارق كبير الرقم القياسي السابق 
ألعمال بانكســي، وهي لوحة بعنوان «غامي تشاينجر» 
(تغيير املعادلة) تكرم أفراد الطواقم العالجية كانت قد 
بيعــت في مارس املاضي فــي مقابل ١٦٫٧٥ مليون جنيه 
اســترليني (٢٣ مليون دوالر) وذهب ريعها الى الهيئة 

الصحية البريطانية.

ملبورن - وكاالت: فيما نشــرت الشرطة األسترالية 
لقطات تظهر قيام رجل في مدينة إيبسويتش في جنوب 
شــرق والية كوينزالند، باستخدام جرار القتحام متجر 
وسرقة دراجتني ناريتني، قبل مطاردته وتوقيفه، قالت 
أمس السبت إنها ضبطت أكبر شحنة هيروين مت اكتشافها 
في البالد حتى اآلن وتقدر قيمتها بنحو ١٤٠ مليون دوالر 
أسترالي (١٠٤ ماليني دوالر) وانها اعتقلت مواطنا ماليزيا 

بتهمة جلب هذه املخدرات.
وأضافت الشرطة في بيان أنه مت ضبط الشحنة التي 
تــزن ٤٥٠ كيلوغراما في حاوية شــحن بحري من بالط 

السيراميك أرسلت من ماليزيا إلى شركة في ملبورن.
ووجهت للرجــل تهمة جلب ومحاولــة حيازة كمية 
جتاريــة من عقار خاضع للرقابة علــى احلدود. وقالت 

الشرطة إن العقوبة القصوى هي السجن املؤبد.

نيويورك  - أ.ش.أ: أظهرت دراسة حديثة، نشرت في 
املجلة البريطانية لطب العيون، أن األنظمة الغذائية الغنية 
باللحوم احلمراء واألطعمة الدهنية، ميكن أن تساعد في 
حتفيز السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى كبار السن.

فقد توصل الباحثون في جامعة «بافالو» في نيويورك، 
أن األشــخاص الذين اعتادوا على تناول أطعمة محملة 
بكميات كبيرة من اللحــوم احلمراء واألطعمة الدهنية، 
كانــوا أكثر عرضة بنحو ٣ مــرات لإلصابة بأضرار في 
وظائــف الرؤية املركزية للعني، وهــي املرحلة املتأخرة 
.(AMD) من الضمور البقعي املرتبط بالتقدم في العمر

نسخة «الفتاة مع البالون»  التي متزقت ذاتيا  (أ.ف.پ)

لص الدراجات لدى اقتحامه املوقع بجرار  (رويترز)

تالــني - (د.ب.أ): بعــد يــوم من ترك 
منصبها، عرضت رئيسة إستونيا السابقة 
كريستي كاجلوليد رؤية مختلفة عن فترة 
عملها رئيسة للبالد. ونشرت كاجلوليد (٥١ 
عاما) مقطع ڤيديو على موقع فيسبوك يشمل 
حاالت انهيار وأخطاء ومشــاهد مضحكة 
خالل تسجيل اخلطابات واالستعداد للنقل 

املباشر على الهواء.

وقالت إن الڤيديو يظهر األعطال الفنية 
وزالت اللسان والتكشيرات ورقصات اإلحماء 
وتدريبات االسترخاء لتمضية الوقت املتبقي 
قبل عمليات البث. وحصل ڤيديو كاجلوليد 
علــى الكثيرمن الدعم، حيــث وضع آالف 
األشخاص عالمة «إعجاب» على املقطع يوم 
اجلمعة. وأشادت التعليقات على اإلنترنت 
بحس الدعابة لديها وشجاعتها في الضحك 

على نفسها.
وكتب أحد مستخدمي اإلنترنت «رائع 

للغاية وطريف».
وأشــاد آخرون بكاجلوليــد التي ظلت 
حتــى ١١ أكتوبر أول امرأة تشــغل منصب 
الرئيس في إســتونيا، ملشاركتها «احلياة 
احلقيقية والصدق» وكتبوا «حتى الرئيس 

رئيسة إستونيا السابقة كريستي كاجلوليديظل إنسانا عاديا».

ع شعبها  رئيسة إستونيا السابقة ُتودِّ
مبقطع ڤيديو يظهر أخطاءها وعثراتها!

دراسة حديثة: األرض أفلتت بصعوبة من مصير الزهرة
باريس - «أ.ف.پ»: خلصت 
دراسة علمية حديثة استخدم 
القائمون عليها منوذجا مناخيا 
متطــورا إلى أن كوكب الزهرة 
بيئة حاضنة  لم يشــكل يوما 
للمحيطات، في نتائج من شأنها 
إضعاف الفرضيــة القائلة بأن 
«التوأم» لألرض رمبا  الكوكب 

كان يؤوي حياة.
ويشرح عالم الفيزياء الفلكية 
واملناخ مارتان توربيه من املرصد 
الفلكي بجامعة جنيڤ، لوكالة 
فرانس بــرس «رمبا قللنا من 
الالزمة جلعل  تقدير الصعوبة 
احمليطات تظهــر على كواكب 
مثل األرض أو الزهرة أو حتى 

الكواكب اخلارجية».
وبات معلوما على ســبيل 
املثال بفضل مســابر ومهمات 
استكشــاف، أن املريــخ كان 
يضم مسطحات مائية كبيرة. 
لكن سطح كوكب الزهرة الذي 
تخفيه سحب كثيفة من قطرات 
حامض الكبريتيك، يظل لغزا إلى 

حد كبير.
ومع ذلك، تســاءلت دراسة 
عام ٢٠١٦ عمــا إذا كان كوكب 
الزهرة قد شــكل بيئة صاحلة 

فريق مــن العلماء من جامعته 
الفلكية  الفيزيــاء  ومختبرات 
في بوردو ومختبر «المتوس» 
الفرنسي املتخصص في الغالف 
اجلوي، تثير شكوكا بشأن هذا 

السيناريو.

اجلانب املشــمس من الكوكب، 
قد ســمحت لغالفــه اجلوي 
بالتبريد بدرجة كافية للتسبب 
املاء وبالتالي  في تكثيف بخار 

تكوين احمليطات.
لكن ملــاذا جنــت األرض 

وهي كوكب من احلجم نفسه، 
من هذا املصيــر؟ ألنه «عندما 
كانت الشــمس أصغر ســنا، 
قبــل ٤ مليارات ســنة، كانت 
أقل إضاءة بنسبة ٢٥ إلى ٣٠٪ 
مقارنة باليوم»، بحسب توربيه. 
وكانت احلرارة التي غمرت بها 
الشمس كوكبنا منخفضة مبا 
يكفي للسماح بتكثيف بخار املاء 

وتكوين احمليطات.
وقد تلقــى كوكب الزهرة، 
األقرب إلى الشــمس، في ذلك 
التعرض  الوقت مستويات من 
ألشعة الشمس بواقع يقرب من 
الضعفني، وهو مستوى أعلى من 

أن يسمح مبثل هذه الظاهرة.
انطلقت  من جهة أخــرى، 
املهمة  الســبت من فلوريــدا 
«لوســي» مع إقالع الصاروخ 
«أطلس ٥» املكلف الدفع باملركبة 
من قاعدة كاب كانافيرال، وهي 
األولى لوكالة الفضاء األميركية 
(ناسا) نحو مجموعة الكويكبات 
املعروفة بطروادة املشــتري، 
في مســتهل رحلة تستمر ١٢ 
عاما من شــأنها السماح بفهم 
أفضل لطريقة تشكل مجموعتنا 

الشمسية.

فقد قامت الشمس بتسخني 
بخار املاء فــي الغالف اجلوي 
لكوكب الزهرة إلى درجة حرارة 
عالية جدا للســماح للســحب 
التكثيف.  بالتشكل عن طريق 
وقد تكون غيوم، من خالل حماية 

الغطاء  أن  بافتراض  للســكن، 
السحابي اخلاص شكل طويال 
حماية ألجسام مائية افتراضية.
إال أن الدراسة التي نشرت 
نتائجها أخيرا مجلة «نيتشر» 
ووقعهــا مارتــان توربيه مع 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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