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٢١ نائبًا.. يؤيدون التوجهات اجلديدة
ماضي الهاجري - رشيد الفعم

تشخص األنظار ترقبا للحدث 
األهم حاليــا «العفو الكرمي» الذي 
بات وشيكا ليبشر مبرحلة جديدة 
من العمل السياسي الذي تعثرت 

خطواته على مدى سنوات عدة.
وبحسب مصادر مطلعة أبلغت 
«األنباء»، فإن «االنفراجة» أصبحت 
قاب قوسني بحيث ستحسم األمور 
اليوم «رغم بعض االعتراضات التي 
أشارت إلى عدم التعجل والتريث 

لفترة وجيزة».
وأضافــت املصــادر أن نتائــج 
املشاورات املكثفة، التي استمرت 
طوال الـ ٤٨ ساعة املاضية واملبنية 
علــى مــا توصــل إليــه «احلــوار 
الوطني»، أسفرت عن عدة قرارات 
ونتائــج أهمهــا: تغيير في مالمح 
املشهد السياسي الستحداث خارطة 
برملانية جديدة تستدعي حتوال في 
التوجهات النيابية السابقة، على 
اعتبــار انقضاء مســببات التوتر 
وحالة عدم الوفاق بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية.
وأوضحت أن الكتل السياسية 

او التيارات الفاعلة واملؤثرة عقدت 
اجتماعا مطوال مؤخرا اتفقت خالله 
على إصــدار بيانات منفردة متثل 
كل منها ومتفقــة فيما بينها على 
دعم النتائج التي مت التوصل إليها 
خصوصا في قضية العفو باعتباره 

انطالقة ملرحلة أخرى.
وأكــدت ان اجتماعات ولقاءات 
عدة ستتم اليوم ستكون نتائجها 
مفصلية بشــكل قاطع ألي توجه 

يتم التوصل إليه.
وأفادت املصادر بأن التحوالت 
اجلديدة ستفضي إلى نشوء «تأييد» 
من قبل ٢١ نائبا يدعمونها خاصة 
بعد ان عرضت احلقيبة الوزارية 

على ٥ نواب.
النــواب  وأكــدت املصــادر ان 
الـ ٥ اشترطوا صدور «بيان دعم» من 
قبل الـ ٢١ كأساس لقبولهم الدخول 
فــي الوزارة، على اعتبار أن البيان 
هو غطاء سياسي للحكومة املقبلة 
التي ستأخذ على عاتقها تنفيذ باقي 
أجنــدة احلوار الوطني بعد افتتاح 
دور االنعقــاد الثانــي مــن الفصل 
التشريعي الســادس عشر واملقرر 

٢٦ اجلاري.

من أصل الكتل السابقة.. و«العفو الكرمي» قاب قوسني.. و٥ نواب تلقوا عروضاً لدخول الوزارة اشترطوا صدور «بيان دعم».. واجتماعات اليوم حاسمة

16اقتصاد

«األنباء» تنشر دراسة اآلثار الناجتة 
عن ارتفاع أسعار املواد اإلنشائية 

املستخدمة في بناء السكن اخلاص 

انطالق العام الدراسي في كليات ومعاهد 
«التطبيقي» حضوريًا  بعد توقف ٢٠ شهرًا مع 

االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية

 العمالة الصينية.. مساهمات بارزة في بناء الكويت

ارتفاع أسعار املواد اإلنشائية سيؤثر 
على معيشة ورفاهية الكويتيني

ً اصطفاف املصلني في املسجد احلرام ألول مرة منذ ١٨ شهرا

فرص استثمارية في مدينتي «صباح األحمد» 
و«جابر األحمد» السكنيتني
عادل الشنان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة، ان قطاع االســتثمار 
وتطوير املشــاريع باملؤسســة العامة للرعاية السكنية قام 
بطرح بعض الفرص االســتثمارية في املدن السكنية بنظام 
الشــراكة بني القطاعني العام واخلــاص، وذلك وفقا لقوانني 
املؤسسة (٤٧ لســنة ١٩٩٣ و٢٧ لسنة ١٩٩٥) ولألحكام التي 
تضمنتها «الئحة االســتثمار» الصــادرة مبوجب قرار وزير 

الدولة لشؤون اإلسكان رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦.
وأوضحت املصادر ان تلك الفرص تتضمن أنشطة مبختلف 
اخلدمات التجارية والصحية والتعليمية والترفيهية واإلعالمية 
والسكنية واالستثمارية واحلرفية الصناعية واللوجستية، 
ومنها في مدينة صباح األحمد السكنية سوق تقليدي ومدرسة 
خاصة ومركز خدمة وصيانة السيارات باإلضافة إلى الضاحية 
الصناعية بشكل تام. وفي مشروع مدينة جابر األحمد السكنية، 
مت طرح فرص استثمارية جلامعة خاصة ومستشفى خاص 
وعدد من املدارس اخلاصة باإلضافة إلى مركز جتاري وسكن 

استثماري ومجمع جتاري.

دوام كلية الدراسات في «التطبيقي»   (ريليش كومار)

جماهير نيوكاسل ترتدي الزي السعودي في طريقها لتشجيع الفريق

فريق من «التأمينات» و«الصحة» يبحث 
الوظائف «الشاقة» و«الضارة» و«اخلطرة»

عبدالكرمي العبداهللا

تأكيدا ملا انفردت به «األنباء» في عدد سابق فيما يخص 
التنسيق بني مؤسسة التأمينات و«الصحة» لبحث األعمال 
«الشاقة» أو «الضارة» أو «اخلطرة»، شكلت اجلهتان فريق 
عمل مشتركا لبحث هذه الوطائف، وانبثق عنه فريق عمل 
فنــي مختص سيباشــر عملــه. وذكرت مصــادر مطلعة لـ 
«األنباء»، أن الفريق ســيقوم بزيارة مواقع العمل املختلفة 
وبحث النماذج واالســتمارات. وبينــت املصادر أن الفريق 
سيبدي رأيه فيما يعرض عليه من وظائف ومدى اعتبارها 
من األعمال الشــاقة أو الضارة أو اخلطرة، وسيعد تقريرا 
مفصــال، وعرضــه على فريق العمل املشــترك خالل مدة ال 

تتجاوز ٣٠ يوم عمل من تاريخ تكليفه.

«جمع الشمل» وخفض «املؤسسي» أمام مجلس الوزراء
«استووا.. أقيموا صفوفكم.. تراصوا».. املساجد تترّقب املوافقة اليوم

مرمي بندق 

تطلعــت مصــادر موثوقــة فــي 
تصريحــات خاصة لـــ «األنباء»، إلى 
ان يحسم مجلس الوزراء في جلسته 
اليوم برئاســة ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد جمع شمل 
العائالت والســماح بإصدار تصاريح 
التحاق بعائــل للزوجات املتواجدات 
إقاماتهــن  باخلــارج ممــن ســقطت 
أو لألطفــال ممــن ولدوا أثنــاء فترة 
كورونا وعائلهم عاد للعمل في البالد 

ويحمل إقامة سارية. 

وأهابــت املصادر باملجلس ان تتم 
هذه اخلطوة حسب الشروط والضوابط 
الصادرة واملعمول بها في إدارات شؤون 
اإلقامة وعدم ربط ذلك مبوافقة جلنة 

طوارئ كورونا لصعوبة ذلك. 
وحـــول الصــالة فــي املســاجد 
اجلماهيــــر  وعــــودة  والكنائــس 
الــى حضــور املباريــات الرياضيــة 
والســماح بإقامة احلفــالت الغنائية، 
رأت املصادر ان ذلك يعود إلى قناعة 
املجلس للتوجيه بتنظيمها بضوابط، 
الفتة إلى أن املســاجد تنتظر موافقة 
مجلس الوزراء اليوم على ٤ كلمات هي 

«استووا.. أقيموا صفوفكم.. تراصوا». 
وردا على ســؤال حــول االنتقال إلى 
املرحلة اخلامســة من مراحل العودة 
إلــى احليــاة الطبيعيــة، أجابت: لقد 
مت فتــح كل األنشــطة اخلاصة بهذه 
املرحلة مبا فيها املخصصة لألطفال، 
باستثناء التجمعات في أماكن مغلقة 
ســواء مناســبات وحفــالت زفاف أو 
مؤمترات، رمبا يستحســن تســجيل 
«صفر» إصابات، إلى جانب منع غير 
احملصنني من دخول املجمعات والسفر 
للخــارج، وهذه يجب أن تســتمر او 

 .«pcr» يفرض عليهم عمل فحص

وبشــأن مــدة احلجــر املؤسســي 
للقادمــني غير احملصنــني خصوصا 
العمالة املنزلية والذي يكلف العائالت 
الكويتية، قالت املصادر: توجد توقعات 
بتخفيض عدد أيام احلجر املؤسسي 
علــى القادمــني غيــر احملصنــني إلى

 «pcr» ٧ أيام مع شــرط إجراء فحص
قبل ركوب الطائرة بـ ٧٢ ساعة يفيد 
بسلبية إصابتهم بڤيروس كورونا، مع 
إجراء مسحة فور الوصول، وااللتزام 
باحلجر املنزلي ٧ أيام اخرى، يتم الغاؤه 
بعمل مســحة ثالثــة تثبت عدم حمل 

الڤيروس.

مت فتح كل أنشطة «اخلامسة» مبا فيها املخصصة لألطفال باستثناء التجمعات املغلقة رمبا يستحسن تسجيل «صفر» إصابات 

عواصــم - وكاالت: «اعتدلوا 
وتراصوا وسدوا اخللل» دعوة 
عــادت لتصدح فــي احلرمني 
الشريفني بعد نحو عام ونصف 
العــام من تطبيــق اإلجراءات 
االحترازية للحد من انتشــار 

ڤيروس كورونا املستجد.
وفي مشهد إمياني مهيب، 
اصطف املسلمون في املسجد 
احلرام مبكة املكرمة واملسجد 

النبوي الشــريف فــي املدينة 
املنورة ابتــداء من فجر أمس 
ألداء أول صــالة جماعــة من 
دون تباعــد اجتماعي مع بدء 
تخفيــف اململكــة اإلجــراءات 
والســماح باســتخدام كامــل 
الطاقة االستيعابية. وبالتزامن، 
أعلنت هيئة الطيــران املدني 
في الســعودية، أنها أصدرت 
تعليماتها لشــركات الطيران 

بشــأن تشــغيل كامل الطاقة 
االســتيعابية ملطارات اململكة 

ابتداء من أمس.
وأعلنــت رئاســة شــؤون 
احلرمــني، أن صحــن املطــاف 
سيكون مخصصا للمعتمرين 
فقط، وأن جميع الصلوات من 
السنن الرواتب وسنة الطواف 
وغيرها من النوافل ستخصص 
لهــا مصليــات بالــدور األول، 

توسعة على الطائفني وحرصا 
على انسيابية احلركة.

وأكدت أن «العمرة والصالة 
في املسجد احلرام والصالة في 
الروضة الشــريفة في املسجد 
النبوي وزيارة قبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
تتطلــب إصــدار تصريــح من 
تطبيق توكلنا للمحصنني فقط 

بجرعتي اللقاح».

«تراصوا».. الصالة بال تباعد في احلرمني ألول مرة 
منذ ١٨ شهرًا.. ومطارات السعودية تعمل بكامل طاقتها

لنا» للمحّصنني بجرعتي لقاح العمرة والصالة وزيارة قبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتصريح من تطبيق «توكَّ

عادل املاجد السفير د.صالح بن عامر اخلروصي

«بوبيان» يقفز بأرباحه ٣٧٪ إلى 
٣١٫٩ مليون دينار في ٩ أشهر.. 

وأرباح البنك التشغيلية جتاوزت 
٧٦ مليون دينار بنمو ٨٫٥٪

السفير العماني د.صالح بن عامر 
اخلروصي  لـ «األنباء»: التحضيرات 

للجنة العمانية - الكويتية 
املشتركة تتم  على قدم وساق
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بدايات الدعوة اإلسالمية
بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم

الرسول ژ كان على ثقة من دينه 
ونْصر اهللا له ولم يرضخ لتهديد 

ِأو إيذاء ولم ميل إلى إغراء
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 محليات

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

وزير الدفاع: التحاق الكويتيات باجليش متوافق مع الدستور

«شؤون اإلقامة»: توصيات بالسماح بإصدار 
سمات التحاق بعائل وزيارات جتارية وسياحية لعدة فئات

أكــد نائب رئيــس مجلس الــوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، 
أن إتاحــة الفرصة لنصــف املجتمع من 
أخواتنــا وبناتنا املواطنــات لاللتحاق 

بشــرف اخلدمة العسكرية ال تتعارض 
مــع الدســتور الكويتي الــذي لم يفرق 
بني الرجــل واملرأة، كمــا أن آلية تنفيذ 
القرار اخلاص بالسماح للمرأة بااللتحاق 

بصفوف اجليش ستأخذ بعني االعتبار 
اختيــار األماكــن واملواقــع واملهن التي 
تتناســب وقدرات وإمكانيــات «أخوات 

الرجال» من بنات الوطن.

محمد اجلالهمة

العامــة  اإلدارة  خلصــت 
لشؤون اإلقامة في اجتماع عقد 
أمس األحد، إلى عدة توصيات 
تتعلق بالسماح بإصدار سمات 
التحاق بعائل وزيارات جتارية 

وسياحية لعدد من الفئات.
وأكد مصدر أمني لـ «األنباء» 
أن تلك التوصيات سيتم رفعها 
أوال إلى وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اإلقامة اللواء 

أنور البرجس للمراجعة، على 
أن يتم حســمها من قبل وزير 
الداخليــة الشــيخ ثامر العلي 
ووكيل الوزارة الفريق الشيخ 
فيصل النواف بعد مناقشــتها 
وعرضها على مجلس الوزراء. 
ورجح املصدر أن تبت األجهزة 
التوصيات،  املختصة في تلك 
علــى أن يبــدأ العمــل بها فور 
اعتمادها. وتضمنت التوصيات 
اخلاصة بسمات الدخول التي 
خلــص إليهــا االجتمــاع وقام 

برفعها املدير العام لإلدارة العامة 
لشؤون اإلقامة العميد حقوقي 
حمد الطوالة تضمنت السماح 
لـ ٧ أنشطة عامة تتعلق بتوفير 
األمن الغذائي بإصدار ســمات 
دخول «زيارة جتارية وتصريح 
عمل» وفق تقدير مدير اإلدارة 
فقــط، ومبــا يتناســب مــع ٣ 
اعتبارات هي: نشــاط الشركة 
وعدد العمالة وتقدير االحتياج. 
كما حــددت التوصيات الفئات 
التي يســمح لها مــن الكوادر 

الطبيــة العاملــة فــي القطاع 
الصحــة  (وزارة  احلكومــي 
الدفــاع - احلــرس  - وزارة 
الوطني - مؤسســة البترول 
الوطنية) والقطاع الطبي األهلي 
(املستشــفيات األهليــة فقــط 
العيادات واملستوصفات  دون 
األهليــة) والقطــاع التعليمي 
األهلــي باســتخراج ســمات 
«التحــاق بعائــل» أو زيارات 

جتارية أو سياحية.

نأخذ بعني االعتبار اختيار األماكن واملواقع واملهن املناسبة وقدرات وإمكانيات «أخوات الرجال»

التفاصيل ص ٣

التفاصيل ص ٨

التفاصيل ص ٢٠ التفاصيل ص ٢٣

حكاية صورة
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

نيوكاسل.. بُحّلة سعودية

في ليلة تاريخية.. احتفلت جماهير نيوكاسل بانتقال 
ملكية النادي إلى صندوق االســتثمار السعودي، حيث 
أشادت جماهير «املاكبايس» بتلك اخلطوة التي انعكست 
عليها قبل انطالق لقاء الفريق امس مع توتنهام على ملعب 
«ســانت جيمس بارك»، في أول لقاء رسمي للنادي بعد 
انتقــال ملكيته، حيث ارتدت اجلماهير املالبس العربية 
في إشــارة احتفالية بتلك اخلطوة التي ستنقل الفريق 
مســتقبال إلى املنافســة على البطوالت من جديد وسط 
صراع قوي ومحتــدم مع العديد من األندية االجنليزية 

ذات اإلنفاق املالي الكبير.

02

غير مخصص للبيع



02
االثنني ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ محليات

اإلجناز اخليــري هو تفوق بإجناز 
املهام ومن تذوَّق لذة اإلجناز مستمرا 
بالعطاء هذا ما أسميه «األجر اجلميل» 

الذي يفك ضايقة ويُفرَّج هّم محتاج!
منذ القدم عرفت باسم جمعية اإلرشاد 
اإلســالمية وهي اجلمعية األم وتضم 
أسماء رموز وأعالم أسسوها لتكون نواة 
جلمعية اإلصالح االجتماعي التي رأسها 
العم يوسف جاسم احلجي، الشيخ عبداهللا 
العلي املطوع - رحمهما اهللا، واألستاذ 
حمود الرومــي ود.خالد املذكور أطال 
اهللا في عمريهما، وشعار هذه اجلمعية 
الدائم (إن أريد إال اإلصالح ما استطعت 
وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه 

أنيب - سورة هود: ٨٨).
تسلمت بيد الشــكر كتابا وصلني 
باألمس مــن د.خالد مذكــور املذكور 
رئيس مجلــس إدارة جمعية اإلصالح 
االجتماعي يتضمن تقرير االســتدامة 
الرابــع للعام ١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م وأيضا 
التقرير اإلداري لعام ١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م 
وإجنازات رائعة لهذه اجلمعية املباركة 

أثناء جائحة كوفيد- ١٩.
شكرا كبيرة للشعب الكويتي الذي 
دعم هذه اجلمعية لتقدم لنا اآلن وفي 
هذه الفترة أول تقرير االستدامة الطوعي 
الوطني والذي قدم لألمم املتحدة تبيانا 
لدور املجتمع املدني في تنفيذ خارطة 
الوطنية والتواصل  القيم  طريق تعزز 

احلضاري.
لقد رأيت كتب شــكر من الديوان 
العهد  األميري وديوان ســمو ولــي 
ومن مجلس األمة وجهاز متابعة األداء 

احلكومي ووزارة الشؤون.
صورة ناصعة البياض تقدمها جمعية 
اإلصالح االجتماعي عن دورها الوطني 
واخليري والتطوعي أثناء جائحة كورونا 
كوفيد- ١٩ مدعومة من الشعب الكويتي 
الوفي األصيل وهي، واهللا، وثيقة تاريخية 
بني أيدي الشعب الكويتي القادر على فرز 
من يعمل ومن ال يعمل، واألجيال شاهدة 
على هذا اإلجناز املشــرف واألمنوذج 
املهدى الى كل صاحب بصر وبصيرة 

وقت احملن والشدائد واملدلهمات.
باملــداد اخليري  تقرير مكتــوب 
والتطوعي آلالف املتطوعني والعاملني في 
إدارة هذه األزمة اجلائحة، وأمنوذج للعمل 
اإلنساني في كويت احلاضر واملستقبل 
الذي يتوافق مع أهداف التنمية املستدامة 
لألمم املتحدة فــي ظل جائحة كورونا 
كوفيد- ١٩ وأدوار جمعية اإلصالح جتاه 

املواطنني واملقيمني خالل اجلائحة.
لقد وفقت جمعية اإلصالح االجتماعي 
في بيان أهم أعمالها املتوافقة مع التنمية 
املستدامة وتعزيز اسهامات املجتمع املدني 
الكويتي في رفد جهود الدولة لتحقيق 
األمن والرفاه للمواطنني واملقيمني وتعزيز 
الشــراكة مع اجلهات الرسمية بالدولة 

ومؤسساتها في املجتمع املدني.
لقد حققت جمعية اإلصالح االجتماعي 
تنمية مستدامة وحققت أهداف اجلمعية 
التي وضعها املؤسســون والالحقون 
املبادرات اإليجابية  األماجد في تعزيز 
لتحقيــق التنمية املجتمعية الشــاملة 
وتشجيع أعمال البر واخلير مبا يعود 
بالنفع على الصالح العام للدولة والشعب 
واملساهمة في مواجهة التحديات وإيجاد 
حلول للمعضالت التي تواجه املجتمع 

الكويتي وتعزيز الشــراكة مع اجلهات 
الرســمية بالدولة ومؤسسات املجتمع 

املدني الكويتي الشامخ.
لقد حققت جمعية اإلصالح االجتماعي 

في الكويت ثالثية جميلة هي:
- املواءمة مع خطة التنمية املســتدامة 

بالتعاون والتنسيق مع األمم املتحدة.
- املواءمــة مع اخلطــة اإلمنائية لدولة 
الكويــت وتتعلق بآفــاق التكامل مع 

مؤسسات املجتمع املدني.
امليدانية  التفاعل اإليجابي واملبادرة   -
ملواجهة ازمة اجلائحة بالتنســيق مع 
اجلهات احلكومية والقطاعات الشعبية 
ملواجهة الوبــاء ميدانيا داخل الكويت 
وبالتنسيق مع كافة الشراكات املجتمعية 

والتطوعية.

٭ ومضة: شكرا كبيرة لرئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة على حتقيق هذه النجاحات 
واجلمعية متضي بخطى ثابتة في عملها 
االجتماعي واخليري عبر قيامها بالواجب 
املشــترك مع كل األطراف احلكومية 
والشعبية وذلك بفضل همة وجهود أبناء 
اجلمعية وكل أصحاب األيادي البيضاء 
التي قدمت العون واملســاندة لرئيس 
مجلس اإلدارة واإلخوة األعضاء الكرام 
على جهودهم املقدرة وخاصة فريق إدارة 
ازمة كورونا الذي حقق اهدافه بالنجاح 
تلو النجاح أثناء اجلائحة وما يتبع هذا 
من فعاليات وزيارات ميدانية ورسائل 
توعية وإصدارات وتغطيات إعالمية عبر 
املنصات اإللكترونية ومشاركات العزاء 

وجناح قطاع النشاط املجتمعي.
إن الشكر واجب جلهود مجلة املجتمع 
التي تصدرهــا اجلمعية على جهودها 
اإلعالمية وتقاريرها الصحافية واآلراء 

اإلسالمية باللغة العربية واإلجنليزية.

جناحات اجلمعية ممتدة  آخر الكالم:  ٭ 
إلــى الــدورات الشــرعية والدروس 
الوعظية والرسائل الدعوية واملشاركة 
بالفعاليات وتفعيل ادوار األمانة العامة 
للقرآن الكرمي وعلومه واحلصول على 
الــدرع البرونزية مبســابقة الكويت 
الكبرى الثالثة والعشرين، واإلجنازات 
اإلعالمية واألنشــطة القرآنية عن بعد 
وقطاع العمل االجتماعي في احملافظات 

والقطاع التربوي والنشء.

٭ زبدة احلچــي: لقد حقق فريق فزعة 
التطوعــي جناحا إعالميــا واجتماعيا 
ألنه فّعل العمل التطوعي، كما ان جلان 
اجلمعية جنحت في وضع كل إمكاناتها 
اللوجستية لتقدم اخلدمات اللوجستية من 
إعانة غذائية في ١٤ جهة حكومية، وساهم 
هذا في تخفيض اعداد املتضررين من 
اجلائحة في كل احملافظات وبرز دور 
اجلمعية في التوعية املجتمعية (سيجعل 
اهللا بعد عسر يسرا)، مما يجعلني أقولها 
دون تردد (شكرا) لكافة الفرق التطوعية 
وللمتطوعني من أبناء اجلمعية الكرام، 
وشــكرا جلمعية اإلصالح االجتماعي 
على هذا الــدور التاريخي احلضاري، 
ورئيسها د.خالد املذكور الذي يجمع بني 
احلكمة واحلنكة في مسيرته اخليرية، 
فلك الشــكر أبا وليد على هذا اإلجناز 

اجلماعي.
..في أمان اهللا.

ومضات

العطاء املستدام!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

املضف: رصد مؤشر التعليم حتّد تواجهه «التربية» الفترة املقبلة

انطالق العام الدراسي في كليات ومعاهد «التطبيقي» حضوريًا

عبدالعزيز الفضلي

فتتح وزير التربية د.علي 
املضف رسميا ٥ مدارس في 
منطقة الوفرة السكنية، هي 
روضــة الطموح، ومدرســة 
االبتدائيــة  النقــي  نصــرة 
بنات، ومدرسة د.عبدالرحمن 
عبــداهللا العوضي االبتدائية 
بنــني، ومدرســة عبدالعزيز 
مســلم الزامل املشتركة بنني 
(متوسط - ثانوي)، ومدرسة 
موضي العيسى املشتركة بنات 
(متوســط - ثانوي)، وذلك 
بحضور وكيل الوزارة د.علي 
اليعقوب، والوكالء املساعدين، 
ومديري عموم وإدارات املناطق 

التعليمية.
وعبر د.املضف عن سعادته 
وفرحتــه العارمة بتشــغيل 
هذه املدارس التابعة ملنطقة 
األحمــدي التعليميــة والتي 
ستســاهم في خدمــة أهالي 
الوفــرة واملناطــق  منطقــة 

احمليطة والقريبة منها، مؤكدا 
في كلمة له أن وزارة التربية 
قــد واجهت حتديــات كبيرة 
العام املاضي، ومتكنت بفضل 
جهود كوادرها املخلصني من 
املسؤولني والهيئات التعليمية 
املناطــق  واإلداريــة بكافــة 
التعليميــة مــن مواجهتهــا 
والتغلب على هذه التحديات، 
إذ بــدأت بعقــد االختبــارات 
الورقية لتقييم أبنائنا الطلبة 
والتي متت بنجاح وهللا احلمد.
وأضــاف د.املضــف: «أما 
التحدي اآلخر فكان في العودة 
اآلمنة ألبنائنا الطالب وبناتنا 
الطالبــات إلى املــدارس بعد 
انقطاع أكثر من عام ونصف 
العام تقريبا، وجنحنا أيضا 
في حتقيق الهدف املنشــود، 
وعــادت كافــة مدارســنا الى 
العمل واألمور تسير على ما 
يرام». وأشــار إلى ان وزارة 
التربيــة تواجــه فــي الفترة 
املقبلــة حتدي رصد مؤشــر 

التعليــم، مؤكــدا أن وزارة 
التربيــة ممثلة في التواجيه 
الفنية تعمل في الوقت الراهن 
على وضع اخلطــط الالزمة 
التــي مــن شــأنها النهوض 
مبؤشر التعليم على املستوى 

احمللي واخلليجي والدولي.
وفــي ختام كلمتــه، تقدم 
الوزير بجزيل الشكر جلميع 
املشاركني في جتهيز مدارس 
الوفرة، وعلى رأســهم وكيل 
وزارة التربية د.علي اليعقوب، 
الــوكالء واملديريــن  وكافــة 
املختصني والعاملني في منطقة 
األحمدي التعليمية، الفتا إلى 
أن ما يراه اليوم هو ثمار اجلهد 

الكبير املشترك بينهم.
من جهته، هنأ وكيل وزارة 
التربية د.علي اليعقوب أبناءنا 
الطــالب وبناتنــا الطالبــات 
وجموع أولياء األمور بافتتاح 
املدارس اخلمس التي ما طال 
انتظارها من قبل أهالي منطقة 
الوفــرة الســكنية، مؤكدا أن 

الوزارة جميعا ســعيدة بهذا 
اإلجناز والنجاح الذي حتقق 

في وقت قياسي.
وذكر د.اليعقوب أن دعم 
التربية د.علي املضف  وزير 
ســاهم فــي إســراع وتيــرة 
جتهيز هذه املدارس وتوفير 
كافة متطلباتها واحتياجاتها، 
مثمنــا كذلــك الــدور الكبير 
واجلهود املضنيــة واملميزة 
التي قام بها الوكالء املساعدون 
وجميع املسؤولني والعاملني 
في منطقة األحمدي التعليمية 
من أجل حتقيق هذا اإلجناز، 
مؤكدا حرص وزارة التربية 
بكل منتسبيها على تسخير 
جميــع اجلهــود واإلمكانات 
الالزمــة التي تلبي متطلبات 
املرحلــة املقبلــة، إضافة الى 
توفير البيئة اآلمنة للمتعلمني 
التعليمية  الهيئتني  وأعضاء 
واإلدارية وكافة العاملني في 
املدارس، متمنيا عاما دراسيا 
ناجحــا للطلبــة واملعلمــني 

وأولياء األمور.
بدوره، أكد مدير عام منطقة 
التعليمية منصور  األحمدي 
الديحانــي أن وزارة التربية 
تسعى الستمرار عجلة التعليم 
إلى األمــام وحتقيق النجاح 
دائما، مبينا أن عدد املدارس 
في املنطقة أصبح ١٩٥ مدرسة 
في جميع املراحل التعليمية، 
وذلك بعد افتتاح ٥ مدارس في 

الوفرة السكنية.
وتوجه الديحاني بالشكر 
الى وزير التربية د.علي املضف 
علــى متابعته وحرصه على 
النهوض باملنظومة التعليمية 
في الكويت، والشكر موصول 
الى وكيل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب والوكالء املساعدين 
كل فــي اختصاصه ومديري 
عمــوم املناطــق التعليميــة 
والعاملني في وزارة التربية 
الواضحــة  علــى جهودهــم 
التي ساهمت في افتتاح هذه 

املدارس اجلديدة.

عبداهللا الراكان

عاد طلبــة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
صبــاح امــس الــى املقاعــد 
الدراسية بعد توقف دام قرابة 
العام و٨ أشــهر، وذلك بعد 
صدور قرار اللجنة التنفيذية 
التابعة للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب اخلاص 
بضوابط العودة إلى الدراسة 
بكليات ومعاهد الهيئة والتي 
نصت على ان تكون الدراسة 
حضوريــا وفــق الضوابط 

الصحية.
وكان حضور الطلبة بشكل 
متفــاوت مع التــزام أعضاء 
التدريــس واإلداريني  هيئة 

في مختلف الكليات واملعاهد 
باستكمال جداولهم الدراسية 
خالل فترة السحب واإلضافة 
عبر مكاتب التسجيل وأخذ 

إلى نظــام التعليم عن ُبعد، 
وكانت أبرز الكليات واملعاهد 
التي طبقت التعليم عن بعد 
هي كليات التربية األساسية 
التجاريــة  والدراســات 
العالــي  العالــي  واملعهــد 
اإلدارية بســبب  للخدمــات 
الطالبية وانتشرت  الكثافة 
تعليمات إلدارة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
مضمونها الئحة العودة إلى 
الدراسة والتي تشترط بأال 
يزيد الطلبة داخل الشــعبة 
الدراســية احلضورية على 
٣٠ طالبــا أو طالبة وجميع 
الشعب الدراسية التي تزيد 
على هذا العدد يتم حتويلها 

إلى التعليم عن ُبعد.

موافقات األقسام العلمية في 
األسبوع اجلاري.

وشددت الكليات واملعاهد 
علــى تطبيــق اإلجــراءات 
الصحيــة على الطلبة خالل 
استقبالهم في بوابات الكليات 
واملعاهــد عبــر التأكــد من 
حصولهم على لقاح ڤيروس 
«كورونــا» فــي برنامجــي 
«مناعة» أو «هويتي» وقياس 
درجة حراراتهم وفحص الـ 

PCR لغير متلقي اللقاح.
وطبقــت الكليــات مبــدأ 
التباعــد االجتماعــي بــني 
الطلبة في القاعة الدراسية 
للشعب الدراسية احلضورية 
بينما الشــعب ذات الكثافة 
العالية مت حتويل دراستها 

وزير التربية افتتح ٥ مدارس مبنطقة الوفرة السكنية

بعد توقف ٢٠ شهراً مع االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية

د.علي املضف في أحد الفصول الدراسية

االلتزام بلبس الكمامات واالجراءات الصحية

التأكد من درجات حرارة الطلبة قبل دخولهم املباني

وزير التربية د.علي املضف يفتتح إحدى املدارس في الوفرة السكنية

احلفاظ على التباعد بني الطلبة    (ريليش كومار)

فــي الكليــات واملعاهد وفقا 
لالشــتراطات الصحية التي 
أوصت عليها ضوابط العودة 
بالتطبيقي، حيث اهتم الطلبة 

ملشاهدة الڤيديو

تعاون «التعليم العالي» و«الشباب» بشأن مركز اإلرشاد األكادميي
آالء خليفة

وّقع وزيــر النفط ووزير 
العالــي ورئيــس  التعليــم 
مجلس إدارة اجلهاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميي وضمان 
جودة التعليم د.محمد الفارس 
صباح أمس بروتوكول تعاون 
بشأن مشروع مركز اإلرشاد 
األكادميــي مع وزيــر اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشــباب ورئيــس مجلــس 
إدارة الهيئة العامة للشــباب 
عبدالرحمــن املطيــري، فــي 
مبنى الوزارة، بحضور وكيل 
وزارة التعليم العالي د.صبيح 
املخيزمي، ومدير عام اجلهاز 
الوطني لالعتمــاد األكادميي 
وضمان جودة التعليم د.حمد 
العدوانــي ومدير عام الهيئة 
الشــباب د.مشــعل  العامــة 

الربيع.
وفي هــذا الســياق، عبر 
الكامل  د.الفارس عن دعمــه 
للمبــادرات واالتفاقيات بني 
مؤسســات الدولــة املختلفة 
اخلطــة  أهــداف  لتحقيــق 
الكويت  اإلمنائيــة، ورؤيــة 
توقيــع  ويأتــي   ،٢٠٣٥

الوطني لالعتمــاد األكادميي 
التعليــم،  وضمــان جــودة 
لتحقيق أهداف الوزارة بإرشاد 
الطالب لاللتحاق باجلامعات 
املميزة من خالل تقدمي التحفيز 
والتوجيه الالزم النضمامهم 

الى تلك اجلامعات.
بــدوره، قال وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري: 
إن أجهــزة الدولــة مجتمعة 
تعمل لدعم الشــباب وتهيئة 
كل السبل أمامهم بكل املجاالت 
الشــبابية لكونهــم ميثلون 
مســتقبل الوطن، مضيفا ان 
التعاون بــني اجلهات الثالث 
سينعكس إيجابا على الشباب 

د.مشعل الربيع ان االتفاقية 
جتسد التعاون املشترك بني 
اجلهــات الـ ٣ لدعــم وتنمية 
الشباب، وتوفير أعلى مستوى 
مــن العنايــة بشــؤونهم في 
القطاع التعليمي واألكادميي، 
وإتاحــة الفــرص التعليمية 

املتميزة لهم.
وأوضح د.الربيع أن الهيئة 
من خالل هذا املركز ســتقدم 
اخلدمات التأهيلية والتدريبية 
والتطوعيــة  واإلرشــادية 
وغيرها الالزمة لقبول الشباب 
في برنامج البعثات املتميزة 
الــذي تقدمــه وزارة التعليم 

العالي لطلبة املدارس.
من جانبــه، أوضح مدير 
عام اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمــان جــودة 
التعليــم د.حمد العدواني ان 
مشــاركة اجلهاز في اتفاقية 
التعاون جاء انطالقا من رؤيته 
في جعل ثقافة التعليم العالي 
فائق اجلــودة واقعا متجذرا 
بني فئة الشباب، حيث أكدت 
الدراسات األكادميية املختلفة 
أن رفع جودة التعليم له تأثير 
مباشــر ومهم علــى التطور 
االقتصادي واملعيشي للدولة.

وينير الدرب أمامهم.
وأكد احلرص على تسخير 
كل اإلمكانات لتحقيق تطلعات 
الشــباب وأمانيهم، مبينا أن 
إطالق الهيئة العامة للشباب، 
التوجيــه  مشــروع مركــز 
األكادميي في املراكز الشبابية، 
يهــدف الى توجيه وإرشــاد 
طلبة املدارس نحو االلتحاق  
 Merit) باجلامعــات املتميزة
Universities) ومســاعدتهم 
على استيفاء شروط القبول 
في هذه اجلامعات مبا يتوافق 
التعليــم  وضوابــط وزارة 

العالي.
مــن جهتــه، أكــد املديــر 
العام للهيئة العامة للشباب 

جانب من توقيع بروتوكول التعاون

البروتوكول لتوثيق وتعزيز 
التعاون املباشر بني اجلهات 
املعنيــة، لتطبيــق اخلطــط 
والبرامــج واألهــداف وذلك 
لالرتقــاء بالعمل املؤسســي 
التكامل  وتطويره، وحتقيق 
في رعاية الشباب في القطاع 

التعليمي واألكادميي.
وأوضــح د.الفــارس ان 
املبــادرة انعــكاس ملــا تقوم 
بــه الهيئــة العامة للشــباب 
من جهــود تتواءم مباشــرة 
مــع أهــداف وزارة التعليــم 
العالي، ويأتي مشروع مركز 
اإلرشاد األكادميي املشترك بني 
الهيئة العامة للشباب، ووزارة 
التعليــم العالــي، واجلهــاز 

«هيئة التدريس»: االنتهاء من ملف تعيني 
مدير اجلامعة قبل بداية العام اجلديد

آالء خليفة

هنأت جمعية أعضاء 
هيئــة التدريس بجامعة 
الكويــت أعضــاء الهيئة 
التدريسيــــة وجميــــع 
باجلامعــــــة  العاملــني 
واملوظفني والطلبة ببداية 
العــام اجلامعــي اجلديد 
الدراســة  وبدايــة عودة 

احلضورية تدريجيا.
وقالت في بيان لها امس انه مع بداية 
العــام اجلامعي اجلديــد مازالت جامعة 
الكويت تعاني من فراغ إداري هو األكبر 
في تاريخها، حيث تتجاوز نسبة الفراغ 
في شاغلي املناصب اإلدارية في اجلامعة 
إلــى ٩٥٪ فمدير اجلامعــة وأغلب نوابه 
وأغلب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء 
األقســام مكلفون مؤقتا بهذه املناصب، 
ومثل هذا الوضع يؤثر على متكني اجلامعة 
مــن القيام بدورهــا املنوطة به كجامعة 

حكومية وطنية وحيدة في الكويت.
وأضافت ان تأخير تعيني مدير للجامعة 
باألصالة هو الســبب املباشر في تأخير 
تســكني املناصب اإلداريــة واألكادميية 
الشــاغرة، الســيما بعد أن انتهت جلنة 
اختيار مدير اجلامعة من أعمالها ورفعت 

تقريرها الى وزير التعليم العالي.
وقالــت انهــا تواصلت مــع د.محمد 
الفارس وزير التعليم العالي وبينت له 
ضرورة االختيار وفقا للتشريعات املنظمة 

واملعايير األكادميية،
علــى أن يتــم اختيار 
شخصية أكادميية خالية 
الشــبهات بأنواعها  مــن 
األكادمييــة  واملشــاكل 
واإلدارية. وأكدت اجلمعية 
للوزير ضرورة استقاللية 
املديــر السياســية مــن 
أو  تيــار  ألي  تبعيتــه 
حزب سياسي، وتنطلق 
وجهــة نظر اجلمعية من 
أن منصب مدير اجلامعة يجب أن يكون 
متحررا من أية تبعات سابقة لتعيينه، 
فمن مت رفضه من فئة كبيرة من زمالئه 
سيكون عبئا على املنصب، كما أن املوجه 
واحملسوب على فئة أو تيار معني ستكون 
يده مغلولة ومقيدة، وستكون تلك اجلهة 
أو الفئة متحكمــة أو على األقل موجهة 
لكل قراراته وسياساته بدال من أن يكون 
متفرغا إلدارة اجلامعة أكادمييا وإعادتها 
الى مكانتها املرموقة إقليميا، وكذلك هو 
احلال ألي مدير منتم الى تيار سياسي.
وختاما، تأمل جمعيــة أعضاء هيئة 
التدريــس االنتهاء من ملف تعيني مدير 
اجلامعة قبل بداية العام اجلامعي اجلديد 
وعدم تســويف البت فيــه حتى يتمكن 
املدير اجلديد من القيام بدوره األكادميي 
والوطنــي وقيادة اجلامعــة والتصدي 
للقضايــا املهمــة كتصنيــف اجلامعــة 
وتشــجيع بيئة البحث العلمي وحتفيز 

التميز األكادميي.

نسبة الفراغ في شاغلي املناصب اإلدارية في اجلامعة جتاوزت ٩٥٪
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األمير هنأ مستشار النمسا 
مبناسبة أدائه اليمني الدستورية

بعــث صاحــب الســمو األميــر الشــيخ 
نــواف األحمــد ببرقية تهنئة إلى ألكســندر 
شــالنبرج املستشــار الفيدرالي جلمهورية 
النمسا الفيدرالية الصديقة عبر فيها سموه 
عــن خالص تهانيه مبناســبة أدائــه اليمني 
الدســتورية مستشــارا فيدراليا جلمهورية 
النمســا الفيدرالية الصديقة، متمنيا سموه 
لــه كل التوفيق والســداد وموفــور الصحة 
والعافيــة وللعالقات الوطيــدة بني البلدين 

الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى ألكسندر شالنبرج املستشار 
الفيدرالــي جلمهوريــة النمســا الفيدراليــة 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
أدائه اليمني الدســتورية مستشارا فيدراليا 
جلمهورية النمسا الفيدرالية الصديقة، متمنيا 

سموه له كل التوفيق والسداد.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد  ببرقية تهنئة مماثلة.

مــن جهــة أخرى بعــث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمــد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية 
الهند الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات 
جراء األمطــار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء 
من والية كيرال جنوبي الهند وأســفرت عن 
ســقوط عدد من الضحايا واملصابني، راجيا 
سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية وأن 
يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من جتاوز 
آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس رام نــاث كوفيند رئيس جمهورية 
الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا فيضانات األمطار 
التي اجتاحت أجزاء من والية كيرال جنوبي 
الهند، متمنيا سموه للمصابني الشفاء العاجل.

كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

صاحب السمو عّزى الرئيس الهندي بضحايا فيضانات «كيرال»

«الهالل األحمر» تشارك العالم جتربتها اإلنسانية 
واإلغاثية عبر بوابة «إكسبو دبي ٢٠٢٠»

دبي - (كونا): تشــارك 
جمعية الهالل األحمر دول 
العالم عبر بوابة «إكســبو 
دبــي ٢٠٢٠» جتربتهــــــا 
اإلنسانــــــية واإلغاثيـــــة 
اخلارجية في خدمة الفقراء 
واحملتاجني واملتضررين من 
خالل برامجها املتعددة التي 
تهدف إلى الوصول الى عالم 
حتكمه املبادئ والقيم فضال 
عن إرســائها ثقافــة العمل 

التطوعي في املجتمع.
وحترص اجلمعية على 
إبراز صورة الكويت املشرفة 

من خالل تقدميها املساعدات واملشاريع التنموية 
في جميع دول العالم إميانا منها مبسؤوليتها 
اإلنسانية وبحكم قيادتها الرشيدة ومتطوعيها 
الشباب الذين تشربوا مبادئ العمل اإلنساني 
وعقدوا العزم على الوقوف مع اإلنسان في كل 
مكان. وقد حظيت أعمال اجلمعية عبر أنشطتها 
احمللية والدولية بإشادة وثناء وتقدير من قبل 
زوار معرض (إكســبو دبي ٢٠٢٠) خاصة في 

ظل تضافر جهودها في محاربة الفقر واجلوع 
ومؤازرة الضعفاء واحملرومني واملنكوبني جراء 

الكوارث الطبيعية واحلروب.
وقال املدير العام للجمعية عبدالرحمن العون 
لـ «كونا»، إن «مشاركتنا في هذا احلدث العاملي 
تعد فرصة فريدة للتواصل مع شــعوب دول 
العالم والتضافر في مساعدة احملتاجني وصوال 
إلى رفع املعاناة عنهم ليعيشوا حياتهم بكرامة 

بالتساوي مع كل البشر».

عبدالرحمن العون خالل اللقاء

اجلمعية التاريخية نعت سيف الشمالن: 
واحد من جيل العمالقة قدم لوطنه أجّل األعمال

أصــدرت اجلمعيـــــــــة 
التاريخيــة الكويتيــة بيانا 
نعــت فيــه مــؤرخ الكويت 
الكبير الراحل سيف مرزوق 
الشمالن جاء فيه: «بسم اهللا 
الرحمــن الرحيــم (يأيتهــا 
النفس املطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي 
في عبــادي وادخلي جنتي) 
ڈ بقلوب مؤمنة بقضاء 
اهللا وقــدره تنعى اجلمعية 
الكويتية ببالغ  التاريخيــة 
مــؤرخ  واألســى  احلــزن 

الكويت الكبير سيف مرزوق الشمالن، الذي 
أثــرى املكتبة التاريخيــة بأبحاثه ومؤلفاته 
املوثقة مــن مصادر حية عاشــت وعاصرت 
األحــداث التاريخية التي مــرت بها الكويت 

في فترات زمنيــة متعددة.  
وأضافت اجلمعيــة أن هذه 
املؤلفات واألبحاث إضافة الى 
املتحف اخلاص به (في بيته) 
ستبقى عونا وسندا للباحثني 
واملختصني واملهتمني بتاريخ 
الكويت احلديث واملعاصر.

وختم البيان: «ان الكويت 
ســتظل تذكر الفقيد الراحل 
مــرزوق  ســيف  األســتاذ 
الشــمالن، واحدا مــن جيل 
العمالقة الذين قدموا لوطنهم 
أجل األعمال وحافظوا على 
تاريخــه، وقــد مضى يحقق هــذا الهدف إلى 
آخر أيام حياته، رحمه اهللا، داعني املولى عز 
وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويدخله فسيح 
جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

أثرى املكتبة التاريخية بأبحاثه ومؤلفاته املوثقة

الشيخة ميمونة الصباح

وزير الدفاع: نأخذ بعني االعتبار اختيار األماكن واملواقع 
واملهن املناسبة وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال

أكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابــر العلي أن إتاحة 
الفرصــة لنصــف املجتمع 
الكويتي من أخواتنا وبناتنا 
املواطنات لاللتحاق بشرف 
اخلدمة العسكرية ال تتعارض 
مع الدستور الكويتي الذي لم 
يفرق بني الرجل واملرأة، كما 
أن آلية تنفيذ القرار اخلاص 
بالســماح للمرأة بااللتحاق 
بصفــوف اجليش ســتأخذ 
بعني االعتبار اختيار األماكن 
واملواقع واملهن التي تتناسب 
وقــدرات وإمكانيات أخوات 

الرجال من بنات الوطن.
جــاء ذلك خــالل ترؤس 
الشــيخ حمــد جابــر العلي 
اجتماعــا مبقر الوزارة ضم 
اجلهات املعنية بتنفيذ القرار 
الوزاري اخلــاص بالتحاق 
املواطنات الكويتيات بشرف 
العسكرية كضباط  اخلدمة 
اختصــاص وضبــاط صف 

في االلتحاق، واســتعراض 
املجــاالت املخصصة لعمل 
النســائي فيهــا،  العنصــر 
والتــي ســوف تكــون فــي 
هيئة اخلدمات الطبية بكل 
تخصصاتها الطبية والفنية 

املتعلقــة بالتحاق العنصر 
النســائي بشــرف اخلدمــة 
العسكرية، وضمان عملهم 
في املجاالت والتخصصات 
املســاندة واملالئمة، متمنيا 
لهم التوفيق والنجاح، وأن 
يكونوا أهال للثقة السامية 
لصاحب السمو األمير القائد 
األعلــى للقــوات املســلحة 
الشيخ نواف األحمد، وعلى 
قــدر املســؤولية فــي حمل 
األمانة امللقــاة على عاتقهم 
خلدمــة وطنهــم. حضــر 
االجتمــاع معــاون رئيــس 
األركان العامة لهيئة اإلدارة 
والقوى البشرية اللواء الركن 
الكنــدري، ورئيس  د.خالد 
هيئة احلرس األميري اللواء 
الركن حمد الصالح، ورئيس 
هيئة اخلدمات الطبية الشيخ 
د.عبداهللا مشــعل الصباح 
وعدد مــن قيادات الوحدات 

املعنية.

واإلداريــة، باإلضافــة إلــى 
بقية القطاعات العســكرية 
املساندة. وشدد الشيخ حمد 
جابر العلي على أنه سيكون 
متابعا وبشكل دائم ومستمر 
لكل اخلطــوات واإلجراءات 

خالل اجتماعه باجلهات املعنية بتنفيذ القرار الوزاري اخلاص بالتحاق املواطنات الكويتيات بشرف اخلدمة العسكرية

الشيخ حمد جابر العلي خالل اللقاء

وأفــراد وذلــك فــي مجــال 
اخلدمات الطبية واخلدمات 

العسكرية املساندة.
مت خالل االجتماع مناقشة 
اخلطط املوضوعة بشأن آلية 
التسجيل والقبول للراغبات 

البدر: الثقافة لغة التواصل بني الشعوب والتراث الكويتي متنوع

أسامة دياب

قالــت الرئيســة الفخريــة 
للجنــة املــرأة الديبلوماســية 
الشــيخة هالة البدر إن اللجنة 
تســتأنف نشــاطها بتدشــني 
املوســم الثقافــي اجلديد بلقاء 
تعارف للترحيب بالســفيرات 
اجلديدات، موضحة أن اختيار 
بيت الســدو الفتتاح املوســم 
يعكس أهمية التعريف بالتراث 
الكويتي الثــري، الفتة الى أن 
الثقافــة لغــة مهمــة للتواصل 
بــني الشــعوب، واللقاء فرصة 
لتعريــف الســفيرات وأعضاء 
الســلك الديبلوماســي ببعض 
عــادات وتقاليد الكويت والتي 
تعتبر مفتاحا مهما لفهم الثقافة 

الكويتية.
وأشارت البدر في تصريحات 
للصحافيني على هامش افتتاح 
املوســم الثقافي للجنــة املرأة 
أقيــم  الديبلوماســية والــذي 
مســاء أمــس األول فــي بيــت 
السدو، إلى تنوع املوسم الثقافي 
اجلديد والــذي يحمل برنامجا 
حافال سيكشــف عن تفاصيله 
الحقــا، ويهــدف الــى تعزيــز 

جســور التواصل والذي يعزز 
التفاهــم بني الشــعوب ويزيد 
من تقاربهم، مشيرة إلى جهود 
الســفارة املتواصلــة فــي هذا 
الصدد حتى خالل أزمة كورونا 
حيث أقامت الســفارة عددا من 
الفعاليات الثقافية االفتراضية 

هامش مشــاركتها فــي افتتاح 
املوســم الثقافي للجنــة املرأة 
الديبلوماســية عن ســعادتها 
لألنشــطة  الــروح  لعــودة 
االجتماعية والثقافية بعد فترة 
توقف طويلة بســبب جائحة 
كورونــا، الفتــة إلــى أن إقامة 
افتتاح املوســم الثقافي للجنة 
املــرأة الديبلوماســية في بيت 
السدو فرصة مميزة للتواصل 
مع األصدقاء الكويتيني واالطالع 
علــى جانــب مهم مــن التراث 

الكويتي.
من جانبها، لفتت رئيســة 
الديبلوماســية  املــرأة  جلنــة 
سفيرة سيراليون حاجا إشاتا 
طوماس إلى األعمال التي قامت 
بها اللجنة في السابق، وخطط 

عملها املستقبلية.
وذكرت طوماس ان اللجنة 
حتظى بدعم من الشيخة هالة 
البدر ونرجس الشطي، وتضم 
النساء الديبلوماسيات وزوجات 
السفراء املعتمدين لدى الكويت 
والالتــي يعملن علــى تعريف 
الشعب الكويتي بثقافات بلدانهن 
عبر العديد من األنشــطة التي 

تنظمها اللجنة.

والتي جمعت الفنانني األميركيني 
والكويتيــني وذلــك مبناســبة 
 ٣٠ الـــ  بالذكــرى  االحتفــال 
للتحرير والـ ٦٠ إلقامة العالقات 

الديبلوماسية بني البلدين.
وأعربت رومانوســكي في 
تصريحــات للصحافيني على 

خالل افتتاح املوسم الثقافي للجنة املرأة الديبلوماسية في بيت السدو

الشيخة هالة البدر والسفيرة األميركية الينا رومانوسكي مع املشاركات في احلفل                         (متني غوزال)

التبــادل الثقافي بــني الكويت 
السفارات والبعثات  ومختلف 

الديبلوماسية على أرضها.
بدورهــا، أكــدت الســفيرة 
الينا  البــالد  لــدى  األميركيــة 
أهميــة  علــى  رومانوســكي 
التبــادل الثقافــي كجســر من 

سفير أذربيجان: نأمل مساهمة الكويت في ترميم آثارنا
أسامة دياب

أذربيجــان  ســفير  أكــد 
فــي الكويــت إيلخــان قهرمان 
 - الكويتيــة  العالقــات  أن 
األذربيجانية تتطور باستمرار 
وتستند الى االحترام املتبادل 
والصداقــة، وخاصــة التــراث 
والتاريخ اإلســالمي املشــترك 
الذي يقويها، الفتا إلى أن شعبي 
البلدين لهما ثقافــات وتقاليد 

متشابهة وديانة واحدة.
وقال قرهمان، في تصريح 
صحافــي مبناســبة احتفــال 
جمهورية أذربيجان في ١٨ أكتوبر 
بالذكرى الـ ٣٠ الستقاللها، إن 
الديبلوماســية بني  العالقــات 
أذربيجــان والكويــت بدأت ١٠ 
أكتوبــر ١٩٩٤، وكانت الكويت 
مــن أولى الــدول التي اعترفت 
باســتقالل بالدنا، وبعد إنشاء 

الذين أصبحوا الجئني ومشردين 
داخليا في حرب قره باغ األولى، 
معربــا عن آماله في مســاهمة 
الكويتيــة فــي  االســتثمارات 
ترميــم وتعمير اآلثــار املادية 
والثقافية في األراضي احملررة 
مــن االحتــالل وفي مشــاريع 
اجتماعية واقتصادية تنموية 
أخرى، متمنيا استئناف الرحالت 
اجلوية مع الكويت بعد انتهاء 

«كورونا».
وأشار إلى الزيارة الرسمية 
لرئيس أذربيجان إلى الكويت 
في ١٠ نوفمبر ٢٠٠٩ واالجتماع 
مع سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا، والتي 
أرست األساس ملرحلة جديدة 
في تطوير العالقات بني البلدين، 
حيث مت توقيع اتفاق بني البلدين 
بشــأن إنشــاء جلنة مشتركة 
للتعــاون، مؤكــدا أن احلالــة 

مشروع «طريق احلرير العظيم» 
وأصبحت مركزا للنقل الدولي 
بني الشمال واجلنوب والشرق 

والغرب.
وأوضــح أن أذربيجان بلد 
رائــد فــي جنــوب القوقاز من 
حيث دخل الفــرد والعديد من 
املؤشرات األخرى، ولديها فرص 
وافرة لالستثمار األجنبي، ولهذا 
الغــرض فقد مت إنشــاء مجمع 
ســومغايت الصناعي ومنطقة 
احلــرة،  االقتصاديــة  االت 
باإلضافــة إلــى قانــون حماية 
االســتثمارات األجنبيــة ومت 
توفير قواعد تشريعية أخرى، 
إلى جانب تطوير قطاعات أخرى 
مــن االقتصــاد مثــل الصناعة 
والزراعة، مشددا على أن بالده 
تتخــذ خطــوات مهمــة جلذب 
االستثمارات األجنبية للتخلص 

من اعتمادها على النفط.

الراهنــة للعالقات االقتصادية 
بني بلدينا ال ترضينا، ونعتقد 
أن لدينا إمكانات كبيرة لتوسيع 
عالقاتنا في هذا املجال، وهناك 
أكثــر مــن ٢٠ اتفاقيــة مهمــة 
حــول التعــاون فــي املجاالت 
السياسية واإلنسانية والثقافية 

واالقتصادية وغيرها.
التنميــة  فــرص  وحــول 
واالســتثمار التــي اكتســبتها 
أذربيجان على مدار ٣٠ عاما، أكد 
أن بالده واحدة من الدول التي 
تضمن أمــن الطاقة األوروبي، 
حيث يتم تشــغيل مشاريعنا 
الناجحة مثل خط أنابيب النفط 
باكو- تبليسي-جيهان، وخط 
أنابيب الغاز باكو- تبليسي- 
أرضــروم، وخطــوط أنابيــب 
الغــاز TANAP وTAP، وســكة 
حديد باكو- تبليسي- كارس، 
وأذربيجان هي أيضا مشارك في 

أعرب عن أمله في استئناف الرحالت اجلوية بني البلدين بعد انتهاء أزمة «كورونا»

السفير ايلخان قهرمان

سفارة أذربيجان بالكويت عام 
٢٠٠٤ وســفارة الكويت ببلدنا 
فــي ٢٠٠٦، بــدأت العالقات في 

التطور بشكل أكبر.
وأشار إلى أن حكومة الكويت 
كانت من أولى الدول التي قدمت 
مســاعدات إنســانية لتحسني 
ظروف املعيشة لألذربيجانيني 

سفارة كوريا تعقد اختبار الكفاءة «TOPIK» ألول مرة بالكويت
أسامة دياب

عقــدت ســفارة جمهورية 
كوريا لــدى الكويــت اختبار 
الكفــاءة فــي اللغــة الكورية 
«TOPIK» يوم السبت املاضي، 
وذلك ألول مــرة في الكويت، 
حيــث تديــر وزارة التعليــم 
بكوريا االختبار املعتمد لغير 
الناطقني باللغة الكورية لقياس 
مــدى اجادتهــم واتقانهم لها. 
واالختبار موجه لألشــخاص 
املهتمــني بالثقافــة واللغــة 

ظل الشعبية املتزايدة مؤخرا 
العاملــي  للثقافــة واالهتمــام 
بالدراما واالفالم وموســيقى 

البوب واألطعمة الكورية.
وجتري سفارة جمهورية 
كوريا حاليا مباحثات مع عدد 
مــن اجلامعات بالكويت حول 
إمكانية فتح فصول لتعلم اللغة 
الكورية لتلبية الطلب املتزايد 
عليها، كمــا تعتزم الســفارة 
عقد اختبار الكفاءة في اللغة 
الكورية TOPIK مرتني في السنة 
خالل شهري ابريل وأكتوبر.

الكورية، ويســمح للمتقدمني 
باالستفادة من النتائج للقبول 
في الكليات الكورية والبحث 
عــن عمــل بكوريــا، وهنــاك 
مستويان لالختبار TOPIK I و

TOPIK II، يتضمن األول قسمني: 
القراءة واالستماع إضافة الى 
األســئلة متعــددة اخليارات، 
.TOPIK II وتضاف الكتابة الى
الكورية  اللغــة  وحتظــى 
باهتمــام متزايد من الشــباب 
الكويتــي الراغبــني فــي فهم 
الثقافــة الكورية عن قرب في  TOPIK جانب من اختبار الكفاءة في اللغة الكورية

اجليوش تعتمد على التقنية في إدارة وصيانة املعدات واآلليات وهذه األمور تتطلب االستثمار في العقول ورعاية املوهوبني

السفيرة األميركية:  «كورونا» لم متنعنا من إقامة فعاليات ثقافية افتراضية مشتركة واملوسم الثقافي فرصة مميزة للتواصل مع األصدقاء

عمادي: جلنة ملعاجلة أوضاع شاغلي الوظائف 
القانونية واملالية ونظم املعلومات في «األوقاف»

أسامة أبوالسعود

وزارة  وكيــل  أصــدر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
م.فريد أسد عبداهللا عمادي 
قرارا بتشكيل جلنة لبحث 
سبل معاجلة أوضاع املوظفني 
الشاغلني للوظائف القانونية 
واملاليــة ونظــم املعلومات 
والوظائف املساندة لها من 
العاملني في وحدات تنظيمية 
ال تتناسب مع تلك املسميات. 
وبحسب القرار الذي تنشره 

«األنباء»، يتم تشكيل اللجنة من كل من:
١ - الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية واملالية 

- رئيسا.
٢ - مديــر إدارة الشــؤون املاليــة - نائبــا 

للرئيس.
٣- مدير إدارة املوارد البشــرية والتطوير 

اإلداري - عضوا.
٤ - مراقب الرواتب والصرف بإدارة الشؤون 

املالية - عضوا.
٥ - مراقب شــؤون املوظفني بإدارة املوارد 

البشرية والتطوير اإلداري - عضوا.
٦ - رئيس قســم الرواتب بإدارة الشــؤون 

املالية - عضوا.
٧ - رئيس قســم الشؤون الوظيفية بإدارة 

املوارد البشرية والتطوير اإلداري - عضوا.
٨ - إبراهيــم حامد محمد شــرف - عضوا 
ومقــررا. وتابع قرار وكيــل األوقاف أن اللجنة 

تختص مبا يلي:
١- بحــث ســبل معاجلة أوضــاع املوظفني 

القانونية  الشــاغلني للوظائف 
املعلومــات  ونظــم  واملاليــة 
والوظائــف املســاندة لهــا مــن 
العاملني في وحدات تنظيمية ال 
تتناسب مع تلك املسميات، وذلك 
من الناحيتني املالية والقانونية.
٢- رفع تقريــر نهائي إلينا 

في هذا الشأن.
على أن تعقد اللجنة املذكورة 
عملها فــي أثناء أوقــات الدوام 

الرسمي.
وال تنعقد اللجنة إال بحضور 

رئيسها أو نائب الرئيس.
ويبدأ اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا 
القرار وملدة أسبوعني. كما تنعقد اللجنة صحيحة 
بحضــور ما يزيــد على نصف عــدد األعضاء، 
وتصدر قراراتها بأغلبية األعضاء احلاضرين، 
وفي حالة تســاوي عدد األصوات ترجح الكفة 

التي يصوت لها رئيس اجللسة.

من العاملني في وحدات تنظيمية ال تتناسب مع تلك املسميات

 م.فريد عمادي

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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حكاية صورة

الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس
 العالقات الديبلوماسية بني الصني والكويت

صورة ٢

صورة ٣

العمالة الصينية.. مساهمات بارزة في بناء الكويت
ميثل التعاون العمالي جــزءاً مهماً من 
التعاون بني الصــني والكويت في املجالني 
االقتصــادي والتجاري. فقد بــدأ العمال 
الصينيون يســافرون إلى خــارج البالد 
ويعملــون في أنحــاء العالم منــذ أواخر 
السبعينيات من القرن املاضي، حيث كانت 
الكويــت من أولى الدول التي تعاونت معها 
الصــني في مجال التعــاون العمالي. وبعد 
حرب حترير الكويت، كان العمال الصينيون 
من أوائــل العمال األجانب الذين عادوا إلى 
الكويت، وتبعهم رجال اإلطفاء والفريق الطبي 
واملمرضات من الصني لتقدمي مســاهمات 
مهمة في عملية إعــادة إعمار الكويت بعد 
احلرب. وباإلضافة إلى ذلك، فقد شارك العمال 
الصينيون في بناء معظم معالم الكويت، حيث 
كان عددهم يبلغ في ذروته ما يقرب من ٣٠ 

ألف عامل صيني. 
الصورة األولى: تقع منصة احلفر في قلب 
الصحراء بالكويت، على ارتفاع أكثر من ٣٠ 
مترا فوق سطح األرض، عليها يعمل عمال 
شركة سينوبك الصينية باستمرار ملدة ٨-٩ 
ساعات دون توقف متعرضني دائما للحرارة 
العالية والصيف احلارق، بل للعواصف الرملية 
في بعض األحيان. ومن بني األعمال الشاقة 
التي قام بها العمال الصينيون عمل توصيل 
األنابيب ذات القطر الكبير (األغلفة) الذي يعد 
من األعمال األكثر إرهاقا، إذ يزن األنبوب 
نحو طن واحد، فال ميكن تثبيتها إال بأيدي 

العمال.
الصورة الثانية: صورة جماعية للعمال 
الصينيني أمام معدات مصفاة الزور.. إنها 
مصفاة حديثة بناها الفريق الصيني بعمله 
اجلاد ومهارته الرائعة، رغم ما كان يعانيه من 

احلرارة العالية والعواصف الرملية.
الصورة الثالثة: في عيد تشنغمينغ (عيد 
كنس املقابر) الذي يصادف يوم ٤ أبريل من 
العام احلالي، قام السفير الصيني لدى الكويت 
لي مينغ قانغ، مترئسا أعضاء السفارة وممثلي 
الشركات الصينية والصينيني املقيمني في 
الكويت، بزيارة مقبرة الصليبخات لتقدمي 
الزهور والوقوف حدادا إلحياء ذكرى املواطنني 
الصينيني املتوفني املدفونني فيها. يرقد في 
هذه املقبرة أكثر من ٧٠ مواطنا صينيا أسهموا 
في بناء الكويت، مبن فيهم العمال الصينيون.
«تنمو الصداقة بني الدول بالتقارب بني 
الشــعوب، ويزدهر التقارب بني الشعوب 
القلوب». ومع اســتمرار تعميق  بتواصل 
الشراكة االستراتيجية بني الصني  عالقات 
والكويت، سيحقق التعاون العملي في كافة 
املجاالت بني البلدين نتائج أكثر في املستقبل، 
كما ســيضع التعاون العمالي أساسا متينا 
للصداقة بني البلدين منذ األجيال، ولتقارب 
الشــعبني والتواصل اإلنساني بني  قلوب 

البلدين.

صورة ١

«العاصمة» أقرت تخصيص نقعة الشمالن للموانئ
بداح العنزي

أوصت جلنة العاصمة في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
أمــس برئاســة عبدالعزيــز 
املعجــل باملوافقة على طلب 
تخصيص موقع نقعة الشمالن 
الكائنــة بالواجهــة البحرية 
الثالثــة والبالــغ  املرحلــة 
مساحتها (٥٦١١١م٢) لصالح 
مؤسســة املوانــئ الكويتية 
وذلــك تنفيذا لقــرار مجلس 
الــوزراء (٣٢٣) لســنة ٢٠١٧ 
مع الســماح بتسوير املوقع 

شريطة ما يلي:
املخططــات  تقــدمي   -١
املعمارية التفصيلية اخلاصة 
بالتسوير العتمادها من قبل 
كل من إدارة املخطط الهيكلي 
وإدارة التنظيم العمراني قبل 

الترخيص.
٢- أن يتــم رفــع تقرير 
لتصبح تراثية بعد استكمال 

ردود اجلهات.
اللجنة  وقال املعجــل إن 
أحالــت االقتــراح املقدم من 
البلــدي  املجلــس  رئيــس 
ونائبــه  العتيبــي  أســامة 
عبــداهللا احملــري والعضــو 

كما وافقت على طلب الوزارة 
بتخصيص محطــة حتويل 
ثانوية فــي منطقة اخلالدية 
قطعــة ١. وذكــر املعجــل أن 
اللجنــة وافقــت علــى طلب 
وزارة األشــغال تخصيــص 
مســار ميــاه معاجلــة مغــذ 
ملنطقــة الدوحة وشــاليهات 
الدوحة واملدينــة الترفيهية 
ومرافق أخرى ليكون تنفيذه 
حتت أعمــال العقد، مشــيرا 
إلى أن اللجنــة أحالت طلب 
اســتقطاع جزء مــن روضة 
دمشق مبنطقة كيفان قطعة 
(٢) اإلقامة مواقف ســيارات 
لصالح مسجد خالد الصبيح، 
وذلك ملخاطبة وزارة التربية. 
كما أحالت اللجنة كتاب معهد 

الدراسات املصرفية - بشأن 
تخصيــص جزء مــن املبنى 
خلدمة املوظفني واملتدربني إلى 
اجلهاز التنفيذي لرفع تقرير 
إلى اللجنة، إضافة إلى إحالة 
االقتــراح املقدم مــن العضو 
عبدالعزيز املعجل بشأن بناء 
مطبة مرورية أســفلتية في 
منطقــة اخلالدية إلى اجلهاز 
التنفيذي ملخاطبة الداخلية.

وبني أنه متت إحالة اقتراح 
العضــو عبدالعزيــز املعجل 
بشــأن عمل دوار أو إشــارة 
ضوئيــة بــني القطــع (٥،٦) 
مبنطقــة كيفان بالتنســيق 
مــع وزارة الداخلية ووزارة 
األشــغال العامة إلى اجلهاز 
التنفيذي ملخاطبــة وزارتي 

الداخلية واألشغال
كما متــت إحالــة اقتراح 
العضــو عبدالعزيــز املعجل 
بشــأن عمل مدخــل ومخرج 
يخــدم أهالي منطقــة كيفان 
على طريق املطار إلى اجلهاز 
التنفيذي ملخاطبــة وزارتي 
الداخلية واألشغال. ووافقت 
اللجنة على استحداث مدخل 
ومخرج لكلية القانون العاملية 

مبنطقة الدوحة.

مبساحة ٥٦١١١م٢ شريطة تقدمي املخططات املعمارية لتسوير املوقع

عبدالعزيز املعجل مترئسا اجتماع جلنة العاصمة

مشــعل احلمضــان بشــأن 
دراســة إمكانية إعادة طرح 
مشروع القرية التراثية الواقع 
في منطقة شــرق إلــى إدارة 
الفتــوى والتشــريع لبيــان 
آخر املستجدات املتعلقة بهذا 

املوضوع.
٭ اقتــراح العضو د.حســن 
كمال بشــأن إعــداد خريطة 

زلزالية للكويت.
٭ طلــب إحــدى الشــركات 
نقل محطة للكهرباء رقم ٥٠ 

الشويخ الصناعية الثانية.
وأضاف أن اللجنة وافقت 
على طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيــص محطــة حتويل 
ثانويــة مبنطقــة ضاحيــة 
عبداهللا الســالم قطعة (٣)، 

هديان يدعو اجلهات 
املعنية لتنفيذ قرار البلدي 

نقل مرادم اجلهراء
أعلن عضو املجلس 
البلــدي أحمــد هديان، 
عن تنفيذ قرار املجلس 
البلــدي اخلــاص بنقل 
النفايــات مــن  مــرادم 
اجلهــراء إلــى املناطــق 

احلدودية.
وقال إن املوافقة أتت 
من املجلس بعد اقتراحي 
املــرادم بســبب  نقــل 
الشكاوى املستمرة من 

األهالي وبعد املتابعة.
ودعا هديــان الهيئة 

العامة للبيئة واجلهات املختصة، إلى البدء في تنفيذ 
القرار حتقيقا للصالح العام.

 

أحمد هديان
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«الكهرباء» تعيد إحياء 
مشاريع الطاقة الشمسية 

فوق خزانات الصبية

دارين العلي

في ســياق عملها على مشاريع الطاقة املتجددة قدمت 
وزارة الكهربــاء واملاء طلبا للجهــاز املركزي للمناقصات 
العامة إلعادة بحث طرح مناقصة مشروع توريد وتركيب 
وتشــغيل وصيانة األلــواح الكهروضوئية على أســطح 
خزانات مياه الصبية األرضية. ووفق ما أشــارت مصادر 
مطلعــة في الوزارة إلى أن مجلــس إدارة اجلهاز املركزي 
للمناقصات قرر تأجيل البت في قرار املوافقة على الطرح 
حلني ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن التعديالت التي 
متت مناقشــتها حول املشروع وآلية طرحه وفقا للوائح 
والقوانني. واعتبرت املصادر أن املشروع يعد إحدى اخلطوات 
نحو االســتعانة بالطاقة املتجــددة بدال من االعتماد على 
الطاقة األحفورية الناجتة عن اســتغالل النفط، موضحة 
أن املشروع يهدف إلى إنتاج ٣٠ الف كيلوواط في ذروته، 
لتغطية احتياجات اخلزانات واملباني املوجودة باملوقع من 
الطاقة املتجددة. ولفتت إلى أن املشــروع يعتبر ضمن ١٦ 
مشروعا مستقبليا لتركيب األلواح الضوئية فوق أسطح 

مباني الوزارة في املواقع اخلارجية.
في ســياق متصل، أعلن اجلهــاز املركزي للمناقصات 
العامة عن تأجيل موعد تقدمي عطاءات مناقصة إنشــاء ٣ 
خزانات أرضية من اخلرسانة املسلحة سعة كل منها ١١٥ 
مليون غالون إمبراطوري مبدينة املطالع السكنية موقع 
رقم «١» إلى األحد ٢١ نوفمبر املقبل، ويأتي املشروع ضمن 
توجه الوزارة لتوفير املياه العذبة في املناطق الســكنية 
اجلديــدة والــذي يتم بالتنســيق والتعاون بــني الوزارة 

واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.
يذكر أن الوزارة تســعى من خالل إقامة هذه املشاريع 
االســتراتيجية إلى زيادة مخزونها من املياه العذبة الذي 

يتجاوز ٤ مليارات غالون امبراطوري.

«كان» و«تعزيز الصحة» قدمتا محاضرة توعوية لعضوات «الصم والبكم» اجلمع بني العمل احلكومي واألهلي
حنان عبداملعبودملمارسي العالج الطبيعي على طاولة «الصحة»

أكدت اختصاصية التغذية 
بــإدارة تعزيز الصحة هايدي 
السعداوي على ضرورة اعتماد 
نظام غذائــي صحي وخاصة 
أنــواع األغذيــة الواقيــة من 
السرطان، مبينة ان من أهمها 

الطماطم الحتوائها على مادة 
الليكوبــني والكركم الحتوائه 
على مادة الكركومني والرمان 
وكذلك اخلضــراوات الورقية 
والشــاي الحتوائهــم علــى 
مضادات األكسدة جاء هذا ضمن 
محاضــرة ألقاها الســعداوي 
خالل الندوة التي أقامتها حملة 

«كان» التوعوية ملكافحة مرض 
الســرطان بالتعاون مع إدارة 
تعزيز الصحة التابعة لوزارة 
الصحة، ضمن األنشطة التي 
تنظمها احلملة لالحتفال العاملي 
بـــ «أكتوبر الوردي» الشــهر 
العاملي للتوعية بسرطان الثدي 
وقدمت احملاضــرة لعضوات 

نادي الكويت الرياضي للصم 
والبكم تأكيدا ألهمية الكشف 
املبكر عن سرطان الثدي. وبينت 
السعداوي ان احملاضرة تأتي 
في إطار الشراكة املجتمعية مع 
حملة «كان» وحرصا من إدارة 
تعزيز الصحة على التواصل 
مع كل شرائح املجتمع لنشر 

الوعــي الصحي بــني مختلف 
فئاته. كمــا تناولت التعريف 
بالســرطان عموما وبسرطان 
الثدي خصوصا، وقدمت شرحا 
مفصال لألعراض وطرق الكشف 
املبكر والفحوصات التي جترى 
الوقاية  لتشــخيصه وكيفية 

منه، .

كشــفت رئيس جمعية العالج الطبيعي 
هناء اخلميس، عن أن مقترح اجلمع بني العمل 
احلكومي واألهلي ملهنة العالج الطبيعي على 
طاولة وزارة الصحة للنظر في املوافقة عليه 
قريبا. وذكرت اخلميس في تصريح صحافي 
أن اجلمعيــة تتابع بحرص إدراج «البورد» 

اخلاص بالعالج الطبيعي في معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية، بالتنسيق مع األمني 
العام د.فواز الرفاعي بعد تقدمي طلب إدراج 
«البورد» له، والذي ابدى اهتمامه وحرصه 
مشكورا على أن يكون هناك «بورد» خاص 

بالعالج الطبيعي في املعهد. 
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«الكوت مول» ُيحدث نقلة نوعية في عالم الترفيه ويفتتح أكبر حلبة «كارتينغ»
أكبر حلبة مغطاة من نوعها في الشرق األوسط وحتاكي حلبات قيادة وسباق السيارات االحترافية

ترســخ مجموعــة التمديــن، الرائدة في 
املشاريع متعددة االستخدامات في الكويت، 
جهودهــا على إحداث نقلة نوعية في مجال 
الترفيه العائلي بهدف تلبية املزيد من تطلعات 
األجيــال اجلديدة التي تبحث عن مســاحة 
متعة وحتد من نوع خاص وعصري، حيث 
أعلنت املجموعة عن افتتاح أكبر حلبة سباق 
سيارات «كارتينغ» مغطاة ومتعددة الطوابق 

في الشرق األوسط.
حلبــة «كويــت كارتينغ» والتــي بدأت 
تســتقبل زوارها في ١٧ من الشــهر اجلاري 
في «الكوت مــول»، مماثلة حللبــات قيادة 
السيارات االحترافية، إذ إن املضمار املخصص 
لها صمم ليكون مناسبا جلميع املتسابقني من 
كل األعمار، ليصبح كل زائر مبنزلة متسابق 
محترف، ما عليه سوى ارتداء اخلوذة، والزي 
املخصص للسباق، وتطبيق اإلرشادات التي 
سيقدمها املشرفون على مضمار السباق قبل 

االنطالق في جتربة آمنة وممتعة.
تبلــغ املســاحة اإلجماليــة لـــ «كويــت 
كارتينغ» ومرافقها املختلفة أكثر من ٥٣٨٠ 
متــرا مربعا، فيما تعــد احللبة أطول حلبة 
مغطاة ومتعــددة الطوابق لهــذا النوع من 
السباقات والرياضات في الكويت ومنطقة 
الشرق األوسط على حد سواء ومقسمة إلى 
مسارين، األول مخصص للمتسابقني الكبار، 
والثاني للمتسابقني الناشئني، مع إمكانية دمج 
كال املسارين في حال وجود فعالية كبرى.

ويتســع املســار املخصص للمتسابقني 
الكبار الذين تبلغ أعمارهم ١٣ عاما فما فوق 
إلى ١٦ سيارة «كارتينغ»، في حني تبلغ سعة 
املسار للمتســابقني الصغار الذين تتراوح 
أعمارهــم بــني ٧ و١٢ عامــا إلى ٥ ســيارات 

«كارتينغ».
وعملت «SodiKart» الشــركة الرائدة في 
مجال جتهيزات ومعدات حلبات الكارتينغ 
حــول العالــم على تزويــد حلبــة «كويت 
 SODI» كارتينغ» بنوعني من السيارات، وهما
 «SODI RSX»املخصصة للناشــئني و «LRX

املخصصة للكبار، املجهزة وفق أفضل وأعلى 
شــروط ومعايير األمان والسالمة العاملية. 
ويتميز النوعان من السيارات بتصميم قابل 
لتعديل وضبط املقعد وعجلة القيادة وآلية 
الدواسة ليالئم كل متسابق. ولضمان جتربة 
استثنائية وبغية تعزيز عوامل املتعة، فقد 
مت تصميم عجلة القيادة لتحاكي متاما عجلة 
قيادة ســيارات الفورمــوال ١، باإلضافة إلى 
أن هذه الســيارات ســتكون مزودة بأحدث 
تكنولوجيــا ســيارات الكارتينــغ مبا فيها 
بطاريــات الليثيوم الصديقــة للبيئة التي 
متتاز بســعتها الكهربائية العالية ما يعزز 

قوة الدفع مع انخفاض وزنها.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن حلبــة «كويت 
كارتينغ» في «الكوت مول» مدرجة على قائمة 
حلبات «Sodi World Series» العاملية لسباقات 
ســيارات الكارتينغ، وبالتالي فإن الفرصة 
ستتاح للمتسابقني على هذه احللبة للتأهل 
إلى قائمة «Sodi» العاملية لتصنيف احملترفني، 
على أن يتم ذلك بناء على أدائهم وعلى النقاط 
التي يحصلون عليها خالل مشــاركتهم في 
كل سباق، وهذا األمر سيساعدهم في وقت 
الحق للمشاركة في سباقات رياضة سيارات 
الكارتينــغ العاملية، إذ إن مراحل ســباقات 
«Sodi» تعد واحدة من األعلى تصنيفا على 
قائمة سباقات سيارات الكارتينغ الترفيهية 

حول العالم.
باإلضافة إلى مضمار السباق الرئيسي، 

تتضمن احللبة «كافيه» لتناول املشروبات 
والوجبات السريعة من أجل ضمان جتربة 

ترفيهية متكاملة.
وفي تصريح حــول االفتتاح، قال مدير 
تطويــر األعمال - مجموعــة التمدين خالد 
عصام املرزوق: «يعد شهر أكتوبر ٢٠٢١ شاهدا 
على ميالد جتربة ترفيهية وسياحية مختلفة 
كليا في الكويت. حيث يحتضن «الكوت مول» 
منوذجا ترفيهيا غير تقليدي للباحثني عن 
التشويق، خلوض جتربة جديدة من التحدي 
واملنافسة، ونحن على ثقة بأن حلبة «كويت 
كارتينغ» ستكون مكانا مثاليا لتلبية تطلعات 

ورغبات الكبار والصغار».
يذكر أنه ومنذ افتتاح «الكوت مول» عقب 
إنهاء توسعته الالفتة رسميا في شهر أبريل 
من العام ٢٠١٨، بات املول عنصر جذب للسياح 
واملتسوقني والباحثني عن جتربة فريدة من 
داخــل الكويت وخارجها، حيث يضم اليوم 
العديد من احملالت التجارية املفضلة لعشاق 
التسوق، إضافة إلى نخبة من املطاعم املنتقاة 
بعناية تامة لترضي جميع األذواق. كما يضم 
املول كذلك صاالت عرض «سينسكيب» التي 
توفر أحــدث تقنيات العرض الســينمائي، 
و«إنفانيتي سي» الذي يعتبر أحدث إضافة 
إلى عالم الترفيه العائلي، ومع تدشني حلبة 
«كويت كارتينغ»، فإن «الكوت مول» سيعزز 
مكانته كوجهة مليئة بعناصر الترفيه املميزة 

للجميع.

خالد عصام املرزوق

جتربة فريدة من املتعة والترفيه احللبة هي األكبر من نوعها في منطقة الشرق األوسط أطول حلبة مغطاة لقيادة وسباق السيارات

مجموعة التمدين وفرت أحدث التكنولوجيا في حلبة سباق سيارات «كارتينغ»

   خالد املرزوق: «كويت كارتينغ» جتربة ترفيهية مليئة بالتحدي والتشويق وهي أطول حلبة متعددة األدوار في الشرق األوسط
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توصيات للسماح بإصدار سمات التحاق بعائل وزيارات جتارية وسياحية لعدة فئات

محمد اجلالهمة

متاشيا مع توجه الكويت 
نحــو عــودة احليــاة إلــى 
طبيعتها وحتقيق االستقرار 
األســري للوافديــن خاصة 
للمهــن التــي حتتــاج إليها 
الدولة وتعويض أي نقص 
في القــوى العاملــة للمهن 
الزراعية وما شابه، خلصت 
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة 
في اجتماع عقد أمس األحد 
إلــى عدة توصيــات تتعلق 
بالســماح بإصــدار ســمات 
التحــاق بعائــل وزيــارات 
جتارية وسياحية لعدد من 

الفئات.
أمنــي  مصــدر  وأكــد 
لـ«األنباء» أن تلك التوصيات 
ســيتم رفعها أوال إلى وكيل 
الداخليــة املســاعد  وزارة 
لشــؤون اإلقامة اللواء أنور 
البرجس للمراجعة، على أن 
يتم حســمها من قبل وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 

حقوقي حمد الطوالة ما يلي:
القطاع احلكومي الطبي

- السماح لكافة الكوادر 
الطبيــة العاملة في (وزارة 
الصحــة - وزارة الدفاع - 
احلرس الوطني - مؤسسة 
الوطنيــة) ممــن  البتــرول 
شــروط  عليهــم  تنطبــق 
االلتحــاق بعائل باســتقدام 
زوجاتهــم وأبنائهم بســمة 

دخول التحاق بعائل.
الســماح للطبيبــات   -
باســتقدام  واملمرضــات 
أزواجهن وأوالدهن دون سن 
١٦ سنة بسمة دخول التحاق 
بعائل وفق شروط االلتحاق 
بعائــل، وفــي حــال وجود 
كفاالت باسم األب املقيم يتم 
منحهــم زيارة ســياحية ثم 
حتويلهم لكفالة األب إذا كان 

مطابقا للشروط.
للكــوادر  الســماح   -
الطبية اإلناث (غير الطبيبة 
واملمرضة) باستقدام أزواجهن 

وأبنائهن بسمة دخول زيارة 
سياحية فقط.

- السماح للكوادر الطبية 
بالتحويــل مــن زيــارة إلى 
التحاق بعائل وفق الشروط 
والضوابــط، علــى أن يتــم 
استقبال املعامالت كل حسب 

عنوان سكنه.
القطاع األهلي الطبي

الســماح للطبيبــات   -
العامــالت  واملمرضــات 
باملستشــفيات األهلية فقط 
(دون العيادات واملستوصفات 
األهلية) باســتقدام أبنائهن 
دون ســن ١٦ ســنة بســمة 
دخول التحــاق بعائل وفق 
شروط االلتحاق بعائل وفي 
حال وجود كفاالت باسم األب 
املقيــم يتــم منحهــم زيارة 
سياحية ثم حتويلهم لكفالة 
األب إذا كان مطابقا للشروط.

- السماح للكوادر الطبية 
والهيئة التمريضية العاملني 
باملستشــفيات األهلية فقط 

(دون العيادات واملستوصفات 
األهلية) بإصدار سمات دخول 
(التحــاق بعائل) ألســرهم 
(الزوجــة واألبنــاء) وفــق 

شروط االلتحاق بعائل.
وفيما يتعلق بالقطاعات 
العامــة فــي توفيــر األمــن 
الغذائــي، تقــرر الســماح 
لـــ ٧ أنشــطة هي: املــزارع، 
األســماك،  وبيــع  وصيــد 
ومربي املواشــي والدواجن 
ومنتجــي األلبان، ومصانع 
ومــوردي املــواد الغذائيــة 
واملخابــز، ومراكز تســوق 
الغذائيــة، واملطاعم  املــواد 
الغذائيــة،  والتجهيــزات 
باإلضافة إلى شركات تعبئة 
املياه واملرطبات، السماح لها 
بإصدار سمات دخول (زيارة 
جتارية - تصريح عمل) كل 
حسب عنوان سكنه، على أن 
تخضع النسبة املقررة لتقدير 
مدير اإلدارة فقط مبا يتناسب 
مع (نشــاط الشــركة/ عدد 

العمالة/ تقدير االحتياج).

التوصيات اخلاصة بالقطاع األهلي التعليمي
السماح ألرباب األسر العاملني في املدارس اخلاصة ممن تنطبق عليهم الشروط باستقدام زوجاتهم 

وأبنائهم بسمة دخول التحاق بعائل
فــي حال كان مقدم الطلب لديه ســمة دخول عمــل اهلي باملدارس اخلاصة ولم يحصل على اقامة 
بعد ويرغب باســتقدام زوجته او ابنائه يتم منحهم ســمة دخول جتارية على املنشــأة التربوية 
املصدرة لتصريح عمله مع ضرورة التعهد بإحضار الصحيفة اجلنائية للزوجة متهيدا لتحويل 

الزيارة إلقامة التحاق بعائل
السماح للمعلمات العامالت باملدارس اخلاصة باستقدام ازواجهن بسمة دخول زيارة سياحية 

مع توقيع تعهد بعدم التحويل
السماح للمديرة واملديرة املساعدة واملعلمة واألخصائية باملدارس اخلاصة باستقدام ابنائهم دون 
ســن ١٦ سنة بســمة دخول التحاق بعائل وفق شــروط االلتحاق بعائل وفي حال وجود كفاالت 

باسم األب املقيم يتم منحهم زيارة سياحية ثم حتويلهم بكفالة األب اذا كان مطابقا للشروط
الســماح بإصدار ســمات دخول للكويت (زيارة جتارية قابلة للتحويل إلى إقامة عمل) للعاملني 
اجلدد في املدارس اخلاصة من الهيئتني اإلدارية والتعليمية املتعاقد معهم حديثا للعام الدراسي 

٢٠٢٢/٢٠٢١ - حتت املسميات اآلتية:
- العربية النموذجية

- العربية االهلية
- البريطانية
- األمريكية
- الكندية

- الفرنسية

- الباكستانية
- الهندية

- الفلبينية
- اإليرانية

- ثنائية اللغة

وتخضع املوافقة على الزيارات لتقدير مدير اإلدارة فقط

انتهى إليها اجتماع عقد أمس في «شؤون اإلقامة» وحتسم بعد مناقشتها من وزير ووكيل الداخلية وعرضها على مجلس الوزراء

اللواء أنور البرجس

ووكيل الوزارة الفريق الشيخ 
فيصل النواف بعد مناقشتها 
وعرضها على مجلس الوزراء.

ورجح املصــدر أن تبت 
األجهــزة املختصــة في تلك 
التوصيات على أن يبدأ العمل 

بها فور اعتمادها.
التوصيــات  وتضمنــت 
اخلاصة بسمات الدخول التي 
خلــص إليها االجتماع وقام 
برفعهــا املدير العام لإلدارة 
العامة لشؤون اإلقامة العميد 

جلميع الكوادر الطبية بالقطاع احلكومي استقدام زوجاتهم وأبنائهم «التحاق بعائل» ممن تنطبق عليهم الشروط
السماح للطبيبات واملمرضات في احلكومة واملستشفيات األهلية باستقدام أزواجهن وأوالدهن دون ١٦ عامًا

يسمح للكوادر الطبية والهيئة التمريضية باملستشفيات األهلية بإصدار سمات «التحاق بعائل» لزوجاتهم وأبنائهم
في حالة وجود كفالة باسم زوج الطبيبة أو املمرضة املقيم مينح أبناؤهما زيارة سياحية ثم يحولون لكفالة األب

السـماح لـ ٧ أنشـطة عامة تتعلق بتوفير األمن الغذائي بإصدار سـمات دخول «زيـارة جتارية وتصريح عمل» وفـق تقدير مدير اإلدارة فقط ومبا يتناسـب مع ٣ اعتبارات

للكوادر الطبية احلكومية التحويل من زيارة إلى التحاق بعائل وفق الشـروط ولإلناث غير الطبيبات واملمرضات اسـتقدام أزواجهن وأبنائهن بسمة دخول سياحية فقط

املكراد والديحاني بحثا التعاون بني «اإلطفاء» 
وعمليات القيادة التنسيقية في «الداخلية»

اســتقبل رئيــس قــوة 
اإلطفاء العــام الفريق خالد 
املكــراد صباح أمــس مدير 
التنسيقية  القيادة  عمليات 
بوزارة الداخلية اللواء الركن 
الديحاني ومساعد  د.محمد 
مديــر القيــادة التنســيقية 
اللــواء وائل الرومي والوفد 
املرافــق لهمــا، وذلك لبحث 
أوجه التعاون بني قوة اإلطفاء 
العام والقيادة التنسيقية في 
العمل األمني وتعزيز التعاون 
التفاعــل  ســعيا إلحــداث 
والتكامل امليداني في تنفيذ 

الواجبات املشتركة.
الزيارة قدم  ومبناســبة 
نائــب رئيس قــوة اإلطفاء 
العام لقطاع املكافحة اللواء 
جمال بدر ناصر عرضا مرئيا 

التــي تقدمهــا  واخلدمــات 
قــوة اإلطفاء العــام لتوفير 
احلماية املجتمعية للمواطنني 

واملقيمني.

الزيــارة  ختــام  وفــي 
قــدم مدير عمليــات القيادة 
التنســيقية درعــا تذكارية 
إلى رئيس قوة اإلطفاء العام.

سعياً إلحداث التفاعل والتكامل امليداني في تنفيذ الواجبات املشتركة

الفريق خالد املكراد يتسلم درعا تذكارية من اللواء الركن د.محمد الديحاني بحضور اللواء وائل الرومي واللواء جمال ناصر

ألبــرز اخلطــط واألنظمــة 
التكنولوجية احلديثة التي 
تدعم عملية اتخاذ القرارات 
أثناء إدارة األزمات والكوارث 

«التمييز» حتجز طعون 
قضية «النائب البنغالديشي» 

للحكم ٢٨ املقبل

«االستئناف» حتجز دعوى املتهمة بقتل 
زوجها «مبطرقة» للحكم ٢٤ اجلاري

عبدالكرمي أحمد

حجزت الدائرة اجلزائية األولى في محكمة التمييز 
برئاسة املستشار أحمد العجيل، طعون متهمي قضية 
النائب البنغالديشي للحكم في الثامن والعشرين من 
شهر نوفمبر املقبل. ويطعن املتهمون بحكم محكمة 
االستئناف القاضي خالل أبريل املاضي، باحلبس ٧ 
سنوات مع الشغل للنائب البنغالديشي ومسؤولني 
حكوميني ونائب ســابق مع تغــرمي كل منهم مبالغ 

كبيرة متفاوتة.

عبدالكرمي أحمد

قــررت محكمة االســتئناف 
حجــز الدعــوى املتهمــة فيها 
مواطنة بقتل زوجها أوائل شهر 
أبريل العام املاضي داخل شقتهما 
في منطقة املسايل، للحكم في 

٢٤ اجلاري.
وكانت محكمة اجلنايات قد 
قضت خالل شهر مايو املاضي 
باحلبس املؤبد للمتهمة، وببراءة 

شخص آخر اتهم بالتستر عليها 
وإخفائها.

يذكر أن رجال املباحث كانوا 
قــد ألقوا القبــض على املتهمة 
داخل جاخور فــي منطقة كبد 
يعود الى شخص على عالقة بها 
بعد فرارها من موقع اجلرمية، 
حيث اعترفت بضربه مبزهرية 
ومطرقة على رأسه إثر مشاجرة 
وقعــت بينهما ثــم لفت جثته 
بـ «زولية» وهربت من املكان.

إخراج مواطن من مركبته 
مبعدات إنقاذ بعد حادث 

تصادم على «الغزالي»
عبداهللا قنيص

 استمرارا ملسلسل احلوادث على الطرق الذي 
ال يتوقف، اضطر رجال اإلطفاء إلى االستعانة 
مبعدات اإلنقاذ حتى يتمكنوا من إخراج مواطن 
من مركبته بعد حادث تصادم مروع وقع على 
طريــق الغزالــي. وفي التفاصيــل، انه أصيب 
مواطــن في حــادث تصادم وقع بــني مركبتني 
إحداهما صالــون واألخرى وانيت على طريق 
الغزالي صباح أمس األحد، وقد هرعت للتعامل 
مع احلادث فرقة مركز الفروانية لإلطفاء التي 
قــام عناصرها بالعمل على إخراجه بواســطة 
اســتخدام معدات اإلنقاذ قبل أن يتم تســليمه 

املركبتان تهشمتا بسبب التصادمإلى أفراد الطوارئ الطبية.

القيادة عكس السير 
واإلهمال يحيالن مركبتني 

إلى كراج احلجز
سعود عبدالعزيز 

متكنــت دوريات املرور أمس مــن ضبط مركبتني، 
بعد ورود عدة اتصاالت ومراسالت على هاتف شكاوى 
ومالحظات اإلدارة العامة للمرور، األولى تفيد بقيادة 
شــخص ملركبة عكس اجتاه الســير، والثانية بقيادة 
شــخص مركبة بشكل يعرض حياة اآلخرين للخطر. 
هــذا، ومت ضبط املركبتني وجــرت إحالتهما الى كراج 

حجز املرور.
وأهابت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية بقائدي املركبات االلتزام بقواعد وقوانني املرور، 
مثمنة التفاعل اإليجابي لإلخوة املواطنني واملقيمني مع 
املظاهر والسلوكيات السلبية والتعاون مع رجال األمن 

لضبط مرتكبيها. 
ودعــت اإلدارة اجلميــع إلــى إبــالغ هاتف شــكاوى 
ومالحظــات املرور علــى الرقــم: ٩٩٣٢٤٠٩٢ ، أو هاتف 

الطوارئ: ١١٢ في حال رصد أي مخالفة.
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مرزوق الغامن يستقبل السفيرة األميركية

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه أمس سفيرة الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت ألينا 
رومانوسكي.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال السفيرة ألينا رومانوسكي

عبداهللا املضف: هل تتضمن الهياكل
التنظيمية للوزارات قسمًا للجودة؟

النائــب عبداهللا  وجــه 
املضف ســؤاال مشتركا إلى 
كل من نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير العدل وزير 
الدولــة لشــؤون تعزيــز 
النزاهــة عبــداهللا الرومي، 
العامة  ووزيــرة األشــغال 
الدولــة لشــؤون  وزيــرة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
الفارس،  املعلومات د.رنــا 
ووزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي، ووزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
البلدية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 

شايع الشايع.
ونص السؤال على ما يلي:

حتتل إدارة اجلودة اليوم 

بفاعلية وكفاءة البد من األخذ 
بأدوات قياس مستويات رضا 

اجلمهور.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- هــل تتضمن الهياكل 
لوزاراتكــم  التنظيميــة 
لكــم،  التابعــة  واجلهــات 
قســما أو إدارة للجودة، أو 
جهــة ينوط بها قياس رضا 

اجلمهور؟
٢- ما املعايير التي تقيم 
علــى أساســها مســتويات 
اخلدمات املقدمة في وزاراتكم 
لكــم  التابعــة  واجلهــات 
ومستويات رضا اجلمهور؟

٣- هــل حتــدد الفتــرة 
الالزمــة إلجنــاز  الزمنيــة 
املعاملة في وزاراتكم واجلهات 

التابعة لكم؟

٤- هــل يحــدد هــدف 
موظــف  لــكل   (Target)
يتولــى اإلشــراف أو تنفيذ 
إجناز املعامالت التي يقدمها 
للجمهور؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فما الهدف الشهري 

والسنوي للموظف؟
٥- هــل أعدت دراســات 
ســابقة الســتحداث مثــل 
تلــك اإلدارة؟ ومــا العوائق 
التشريعية والتنظيمية التي 
تقف أمام وزاراتكم واجلهات 

التابعة لكم؟
٦- في حــال ال تتضمن 
الهياكل التنظيمية لوزاراتكم 
أو اجلهات التابعة لكم إدارة 
للجودة، يرجى ذكر األسباب 
واملبررات لعــدم األخذ بهذا 
االجتــاه فــي قيــاس رضــا 

اجلمهور؟

سأل ٥ وزراء عن وجود جهة ينوط بها قياس رضا اجلمهور

عبداهللا املضف

أهميــة محوريــة فــي تقدم 
ورقي املؤسسات، السيما في 
القطاع العام، خصوصا تلك 
املؤسسات التي تتعامل مع 
اجلمهور بشكل مباشر وتقدم 
مختلف اخلدمات، ولضمان 
تقدمي تلك اخلدمات وسيرها 

عبدالعزيز الصقعبي: ما خطوات شركة
النقل العام في تنفيذ قانون حق االطالع؟

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي ســؤاال إلى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
خليفة حمادة. ونص السؤال 

على ما يلي:
صدر القانون رقم ١٢ لسنة 
٢٠٢٠ بشأن حق االطالع على 
املعلومات، وقد منحت املادة 
الثانية منه احلق ألي شخص 
فــي االطالع على املعلومات 
التي في حوزة الوزارات أو 
الهيئات أو املؤسسات العامة 

التي  أو الشركات الكويتية 
تسهم فيها الدولة أو إحدى 
اجلهــات املذكــورة بنســبة 
تزيد على ٥٠٪ من رأسمالها، 
كمــا أعطت ذات املادة احلق 
للموظــف فــي االطالع على 
القرارات اإلدارية التي متس 

حقوقه.
املــادة  ألزمــت  بينمــا 
الثالثــة اجلهــات كافــة في 
تعيــني موظــف مختــص 
للنظر في طلبات احلصول 
على املعلومات لدى اجلهة 

وتوفيرها بالوقت والكيفية 
احملددة في هذا القانون، وقد 
دخل حيــز التنفيذ بتاريخ 
٢٠٢١/٣/١، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
التي  ١- مــا اخلطــوات 
النقل العام  اتخذتها شركة 
لتنفيذ أحكام هذا القانون؟

ضوئيــة  صــورة   -٢
مــن لوائح ونظــم الرواتب 
والعــالوات  والبــدالت 
واملكافــآت املعمــول بها في 

الشركة.
د.عبدالعزيز الصقعبي

مساعد العارضي: ما أسباب عدم إنشاء «املرور» 
و«الفحص الفني» في «صباح األحمد السكنية»؟

النائــب مســاعد  وجــه 
العارضي ســؤاال إلى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 
جاء كما يلي: تعاني مدينة 
الســكنية،  صبــاح األحمد 
والتي تعــد من كبرى املدن 
اإلسكانية احلديثة في البالد، 
من نقص في اخلدمات رغم 
تســلم الوزارة للموقع منذ 
سنوات عدة، والتي من شأنها 
أن حتقق االستقرار وتوفر 
الوقت واجلهــد على أهالي 
املنطقة، إال أنه وحتى تاريخ 

هذا السؤال لم يتم االنتهاء 
من أعمال اإلنشــاء، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما أسباب عدم إنشاء 
مبنى إلدارة شؤون الهجرة 
وإدارة أمــن الدولة واألدلة 
اجلنائية (احملــور اخلدمي 
٣ - ٢٨) فــي مدينة صباح 
األحمد السكنية؟ وما سبب 
التأخيــر، علما بــأن تاريخ 
تســليم املوقع للوزارة في 

٢٠١٨/٣/٢٢؟
٢- ما أسباب عدم إنشاء 

إدارة املرور وإدارة الفحص 
الفني (احملور اخلدمي ٤ - 
٢٨) في مدينة صباح األحمد 
الســكنية، علمــا أن تاريخ 
تســليم املوقع للوزارة في 

٢٠١٨/٣/٢٢؟
٣- ما أسباب عدم إنشاء 
وإدارة  الدوريــات  إدارة 
املنشــآت (احملــور اخلدمي 
٥ - ٢٨) فــي مدينة صباح 
األحمــد الســكنية، علما أن 
تاريخ تسليم املوقع للوزارة 

في ٢٠١٨/٣/٢٢؟
مساعد العارضي

أسامة الشاهني يسأل عن كادر العاملني 
بالوظائف التعليمية املساندة في «التربية»

النائــب أســامة  وجــه 
الشاهني ســؤاال إلى وزير 
التربيــة د.علــي املضــف، 
قال فــي مقدمتــه، ملا كان 
موظفــو شــؤون الطلبــة 
الوظائف  يعملون ضمــن 
املساندة للعملية التعليمية 
والتربويــة فــي مــدارس 
الكويــت املختلفــة، فإنــه 
مــن املهم دعمهــم مبنحهم 
كادرا وظيفيــا، باإلضافــة 
لالمتيــازات التــي منحت 

العاملــني فــي  ألقرانهــم 
القطاعات التربوية املساندة 
التربوية، حيث  للعمليــة 
متت إفادتي في إجابة لوزارة 
التربية عن ســؤال سابق 
عن سبب عدم شمول قطاع 
شؤون الطلبة في القرارات 
الصــادرة واخلاصة مبنح 
كادر وظيفي للعاملني في 
الوظائف املساندة للعملية 
التعليمية والتربوية، بأن 
التربيــة خاطبــت  وزارة 

املدنيــة  ديــوان اخلدمــة 
بهــذا الشــأن فــي تواريخ 
(٢٠٢٠/٢/١٣م، ٢٠٢٠/١٠/١٣م، 

٢٠٢٠/١١/٢٥م).
وطالب بإفادته وتزويده 

باآلتي:
- هل رد ديوان اخلدمة 
املدنية علــى كتب الوزارة 
املشــار إليهــا؟ إذا كانــت 
اإلجابــة باإليجــاب يرجى 
تزويدي بنســخة من الرد 

وكتب الوزارة. أسامة الشاهني

مهلهل املضف يطلب كشفًا بأسماء أعضاء
جلان التعيينات بشأن أعضاء هيئة التدريس

..ويسأل: هل ُعني في كلية الصحة أعضاء
هيئة تدريس شهاداتهم غير معتمدة؟

وجه النائب مهلهل املضف سؤاال إلى وزير 
النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس 
جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- شروط معادلة شهادات البكالوريوس 
واملاجســتير والدكتــوراه ألعضاء هيئة 
التدريس في كلية الصحة العامة في قسم 

الصحة املهنية والبيئية.
٢- كشف بأسماء أعضاء جلان التعيينات 
ومحاضرها في شــأن تعيني أعضاء هيئة 
التدريس في قسم ممارسة الصحة العامة.

٣- هل عني في الكلية أعضاء هيئة تدريس 
شهاداتهم غير معتمدة من اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم أو 
ضمن اجلامعات املعتمدة من جامعة الكويت 

في الكلية حسب املادة ٣ - بند ٢ من الئحة 
شؤون أعضاء هيئة التدريس؟

٤- ملاذا ندب أســتاذ مشارك من قسم 
طب املجتمع والعلوم السلوكية إلى رئيس 
قسم ممارسة الصحة العامة على الرغم من 
أن تخصصه هو علم أوبئة وليس ممارسة 
صحة عامة؟ ملاذا لم يندب إلى قســم علم 

األوبئة واإلحصاء احليوي؟
٥- هل يشغل األســتاذ املشارك الذي 
ندب منصب عميد الكلية بالتكليف وأيضا 
مساعد العميد للشؤون األكادميية وأيضا 
رئاسة القسم؟ وهل يجوز أن يشغل درجتني 
علميتني في مناصب إشــرافية في كليتني 

مختلفتني في جامعة الكويت؟

٦- كم عدد األبحاث التي نشــرها منذ 
تعيينه في كلية الصحة العامة بصفة مؤلف 
أول ولها عالقة مبمارسة الصحة العامة؟ وهل 

نشر أي بحث له عالقة بالكويت؟
٧- عني أستاذ مشارك آخر في القسم، 
فهل شهادة الدكتوراه احلاصل عليها معترف 
بها من اجلهاز الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمان جودة التعليم؟ وهل نشر أبحاث 
عددها ٣ فقط بصفة مؤلف أول في مجالت 
Q٣-Q٤ ومعدل تأثيرها أقل من ١ بعد التعيني؟ 
هل جميع أبحاث هذا األستاذ املشارك بعد 
التعيني كانت فقط عن سلطنة عمان؟ وكم 
عدد األبحاث التي لها عالقة بالصحة العامة 

بالكويت؟

وجــه النائــب مهلهــل 
املضف ســؤاال إلــى وزير 
التعليــم  النفــط وزيــر 
العالــي د.محمــد الفارس 

جاء كالتالي: 
١- ما شــروط معادلة 
البكالوريــوس  شــهادات 
واملاجســتير والدكتوراه 
ألعضــاء هيئــة التدريس 
فــي كلية الصحــة العامة 
في قسم السياسة الصحية 

واإلدارة.
٢- كشف بأسماء أعضاء 
جلان التعيينات وصورة 
ضوئيــة مــن محاضرها 
بشأن تعيني أعضاء هيئة 
التدريس في قسم السياسة 

الصحية واإلدارة.
٣- هــل عني في الكلية 
أعضــاء هيئــة تدريــس 
شهاداتهم غير معتمدة من 
اجلهــاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمان جودة 
التعليم أو ضمن اجلامعات 
املعتمدة من جامعة الكويت 
حســب املادة ٣ بند ٢ من 

٥- هل نشــر األســتاذ 
املذكــور ٥ أبحاث من الـ٧ 
فــي مجــالت Q٣-Q٤؟ إذا 
كانت اإلجابــة باإليجاب، 
فكيف عني بدرجة أستاذ؟
٦- كــم عــدد األبحاث 
التي نشــرها منذ تعيينه 

كمؤلف أول؟
األبحــاث  هــل   -٧
املنشورة لألستاذ املذكور 
بعد تعيينه كانت فقط عن 
ماليزيا؟ وكم عدد األبحاث 
التي لها عالقة بالكويت؟

٨- هــل عني األســتاذ 
املذكور عضو هيئة تدريس 
آخر بدرجة أستاذ مساعد 
خريج جامعة إندونيسيا 
وهي جامعة غير معترف 
بها مــن اجلهــاز الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعليم ومن جامعة 
الكويت وعلــى الرغم من 
نشره بحثني قبل تعيينه 
 Qكمؤلف أول في مجالت ٤
وخدمته األكادميية أكثر من 

١٠ سنوات؟

٩- هــل كان األســتاذ 
املســاعد أيضا هو عضو 
هيئة حترير مع األســتاذ 
املذكور الذي يشغل منصب 
رئيس التحرير في املجالت 
نفســها التــي نشــر فيها 
بحثــني فقط؟ وهل نشــر 
هذا األستاذ املساعد أبحاثا 
عدة في مجالت إندونيسية 
غير محكمــة وفقا لنظام 
الترقيــات فــي جامعــة 
الكويت وغير مصنفة في 

Scopus؟
١٠- هــل كانــت هناك 
أبحاث مشتركة بني األستاذ 
واألســتاذ املســاعد قبــل 
التعيني من خالل عملهما 
في نفس أماكن التوظيف 
سابقا؟ وهل أيضا جميع 
أبحاث هذا األستاذ املساعد 
بعد تعيينه كانت فقط عن 
ماليزيا؟ وكم عدد األبحاث 
التي لها عالقة بالكويت؟ كم 
عدد األبحاث التي نشرها 
األستاذ املساعد منذ تعيينه 

كمؤلف أول؟

في قسم السياسة الصحية واإلدارة بكلية الصحة

مهلهل املضف

الئحة شؤون أعضاء هيئة 
التدريس؟

٤- هل عني أحد أعضاء 
هيئــة التدريــس في عام 
٢٠١٦ بدرجــة أســتاذ في 
السياســة الصحية  قسم 
واإلدارة علــى الرغــم من 
نشره فقط ٧ أبحاث كمؤلف 
أول وخدمتــه أكثر من ٢٠ 
سنة؟ وهل كانت هناك ٤ 
أبحاث من الـ ٧ منشــورة 
 Qفي مجــالت تصنيفها ٤
وهو رئيس التحرير فيها؟
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السفير العماني لـ «األنباء»: جنّهز النعقاد 
اللجنة العمانية - الكويتية املشتركة 

قبل نهاية العام برئاسة وزيري اخلارجية
أجرى احلوار: أسامة دياب

أكد سفير سلطنة عمان لدى البالد د.صالح بن عامر اخلروصي عمق العالقات العمانية 
- الكويتية والتي وصفها بالتاريخية واملتميزة، كاشفا عن أن اللجنة العمانية - الكويتية 
املشتركة من املتوقع أن تنعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين قبل نهاية العام احلالي.
ولفت اخلروصي - في أول لقاء شامل له مع صحيفة محلية - إلى أن إجمالي حجم 
االستثمارات الكويتية في سلطنة عمان يبلغ نحو ٨ مليارات دوالر في قطاعات مختلفة 
على رأسها قطاع الطاقة، ومن بينها قطاع العقارات، موضحا أن حجم التبادل التجاري 
بني البلدين يبلغ نحو ٥٠٠ مليون دوالر ونعمل على زيادة معدالته مبا يتناســب مع 

اإلمكانات املتاحة في البلدين. وأشاد السفير العماني بالديبلوماسية الكويتية، مشيرا 
إلى أن بالده أيدت وأشادت بالدور الكويتي في املصاحلة اخلليجية وإعادة اللحمة 

بني األشقاء.
من جهة أخرى، ثمن اخلروصي خــالل اللقاء تعاطف الكويت والدول اخلليجية 
والعربية والعالم بأسره مع السلطنة في مواجهة تداعيات إعصار شاهني، مضيفا أنه 
في وقت الشدائد يظهر املعدن األصيل للشعب العماني، وقد عكست هذه األزمة 
مدى متاسك شرائح املجتمع وتكاتفها في الشدائد، موضحا أن اجلهات احلكومية 
املختصة متكنت من إعادة التيار الكهربائي وشبكات املياه واالتصاالت لـ ٩٠٪ من 

املناطق املتضررة خالل أسبوع، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

كيف تصف األيام العصيبة 
التي مرت بها السلطنة جراء 

إعصار شاهني؟
٭ اإلعصار شاهني أظهر مدى 
حلمة ومتاسك املجتمع وأكد 
أن املعــدن النفيس للشــعب 
العمانــي تظهــره الشــدائد، 
النــاس ومبادراتهم  فإقبــال 
للتبرع للضحايا في املناطق 
القوافل  املتضررة وتســيير 
ملساعدتهم خير دليل على ذلك، 
فضال عن اإلقبال غير املسبوق 
على العمل التطوعي من كل 
فئات املجتمــع الذين قطعوا 
الطويلــة والتــي  املســافات 
تتجــاوز الـــ ١٨٠٠ كيلومتر 
من الشمال إلى اجلنوب (في 
بلد تتجاوز مساحته ٣٠٠ ألف 
كيلومتر مربع)، وجاءوا من 
كل حــدب وصوب لتقدمي يد 
العون للمتضررين في املناطق 
املتضررة. وهنا نذكر أنه في 
األيام األولى من األزمة وصل 
عــدد املتطوعني إلــى ١٥ ألف 
متطوع حتركوا بشكل منظم 
أفــرادا وجمعيــات ونــوادي 

أهلية.

هل كان اإلعصار متوقعا؟ 
وكيف كانت االستعدادات 

ملواجهته؟
كان  اإلعصــار  بالفعــل  ٭ 
متوقعا، ومركز مراقبة األنواء 
املناخية كان على علم به قبل 
فترة من حدوثه واتخذت كافة 
االحتياطات الالزمة ملواجهته 
نظرا خلطورته الشديدة حيث 
مت تشــكيل جلنتــني، اللجنة 
العسكرية واللجنة الوزارية 
إلدارة األزمة املتوقعة بأوامر 
من صاحب اجلاللة السلطان 

هيثم بن طارق.
ومت حتديــد مســار اإلعصار 
ونطــاق تأثيــره في شــمال 
الباطنــة، وبــدأ فعليا يوم ٢ 
أكتوبــر اجلاري وملــدة يوم 
واحد وكانت ذروته حتديدا ١٢ 
ساعة من الـ ٤ عصرا إلى الـ ٤ 
فجرا، ولكن ما حدث خالل هذه 
الفترة أغرق البالد بشكل كامل 
وخصوصا املناطق الساحلية 
مثل بركاء، املصنعة، السويق، 
اخلابورة وصحم ومساحتها 
في حدود ٥٠ ألــف كيلومتر 
مربع وعدد سكانها نحو ٣٥٠ 
ألف نسمة. فقد وصل ارتفاع 
املــوج إلى ١٢ متــرا، مما أدى 
إلى أن تسلك األودية مسارات 
غير معتادة نتج عنها تدمير 
البنيــة التحتية مــن أعمدة 
كهربــاء إلى شــبكات الطرق 
واملياه واالتصاالت وغيرها.

حدثنا عن اجلهود احلكومية 
في التخفيف من اآلثار املدمرة 

لإلعصار.

املستفادة التي بدأت تظهر على 
العمراني والبنية  التخطيط 
التحتية التي مت بناؤها لتكون 
أكثر جاهزية في حال تكرار 
مثل هذه األزمات في املستقبل. 
أما عــن موعد عــودة البنية 
التحتية إلى كامل طاقتها فذلك 
يتفاوت من منطقة إلى أخرى 
وعلى حسب حجم الضرر الذي 

كيف تصف العالقات 
الكويتية- العمانية، ماضيها 

وحاضرها وآفاقها املستقبلية؟
العمانيــة-  العالقــات  ٭ 
الكويتية تاريخية ومتميزة 
ويجمع الشــعبان الشقيقان 
العديد من القواسم املشتركة 
ووحدة املصير، وهي منوذج 
يحتذى بــه في العالقات بني 

قدم وساق عن طريق املسؤولني 
املختصني في كال البلدين. وتأتي 
أهمية اللجنة املشتركة كمظلة 
لتطويــر العالقات الثنائية في 
شــتى املجــاالت االقتصاديــة 
واالســتثمارية  والتجاريــة 
واألكادمييــة، كمــا أن هنــاك 
مشاريع اتفاقيات مدرجة على 
جدول األعمال، ونتوقع أن تنعقد 
اللجنة املشتركة قبل نهاية العام 
احلالي. ونتمنــى عودة الزخم 
للعالقات العمانية- الكويتية مع 
انحسار جائحة كورونا وعودة 

احلياة الطبيعية.

ماذا عن حجم االستثمارات 
الكويتية في عمان؟

٭ ســلطنة عمان بيئة مالئمة 
لالستثمارات األجنبية املباشرة 
والكويــت لديهــا اســتثمارات 
مميزة في السلطنة تقدر بنحو 
٨ مليــارات دوالر فــي قطاعات 
الطاقة وغيرها مــن القطاعات 

كالعقارات على سبيل املثال.
وقــد أجريــت عــدة لقــاءات 
مؤخرا مع عدد من املســؤولني 
فــي جهات رســمية وكذلك مع 
نخبــة من كبار رجــال األعمال 
وبحثت معهــم إمكانية تعزيز 
العالقات االقتصادية بني البلدين 
الشقيقني، ويجري العمل على 

تنفيذ مخرجات تلك اللقاءات.

ماذا عن حجم التبادل التجاري 
بني البلدين؟

٭ على حسب آخر اإلحصاءات 
املتوافرة لدينا يبلغ حجم التبادل 
التجاري بني البلدين نحو ٥٠٠ 
مليــون دوالر، ونعمــل علــى 
زيادة معدالته مبا يتناسب مع 
اإلمكانات املتاحة في الدولتني.

حدثنا عن التعاون العسكري بني 
البلدين.

٭ التعاون العسكري بني البلدين 
يأتــي فــي ســياقني متوازيني، 
املباشــر فــي  التعــاون  األول 
مجاالت التدريــب، والثاني في 
إطار منظومة مجلس التعاون 
اخلليجي، حيــث توجد برامج 

متعددة في هذا الصدد.

كم عدد االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي تسير العالقات بني 

البلدين؟
٭ بالرغم من أن املتعارف عليه 
هــو أن العبــرة ليســت بعــدد 
االتفاقيات، ولكن بحجم التعاون 
والعالقات املباشرة القوية بني 
البلديــن والتــي قــد تغني عن 
االتفاقيات اإلطارية، فإننا لدينا 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي 
كافة مجــاالت التعاون الثنائي 
االقتصادي والتجاري والتعليمي 
واألكادميي والثقافي، وســيتم 
التوقيــع على اتفاقيات جديدة 

تعرضت له كل منطقة، لكن 
األخبار الســارة أنــه مت بدء 
العمــل إلعــادة تأهيل معظم 
الطــرق قبــل أيــام وبعضها 
سيأخذ مزيدا من الوقت. وهنا 
أود أن أشيد باجلهود اجلبارة 
للقطاعني احلكومي واخلاص 
في عملية إعادة تأهيل املناطق 

املتضررة.

الــدول، وهنــاك اتفــاق بــني 
القيادة السياسية في البلدين 
على ضــرورة تطويرها مبا 
يعود بالنفع على الشــعبني 

الصديقني.
ونحن نتطلع إلى انعقاد اللجنة 
العمانية- الكويتية املشــتركة 
برئاسة وزيري خارجية البلدين 
ويجري اآلن التحضير لها على 

خالل اجتماع اللجنة املشتركة 
املقبل.

ما أبرز اخلطط العمانية 
جلذب املزيد من السائحني 

اخلليجيني واألجانب 
وخصوصا في ظل ما متلكه 

من تنوع طبيعي وثقافي 
وحضاري؟

٭ الســياحة مــن القطاعات 
املهمــة والواعــدة وســلطنة 
عمان متتلك إمكانات سياحية 
كبيــرة وتنوعا ثقافيا مميزا 
فضال عــن التنــوع املناخي 
واجلغرافــي الفريــد، ولدينا 
تنسيق بيننا وبني دول مجلس 
التعاون اخلليجي فيما يخص 
التسهيالت املمنوحة لدخول 

املجموعات السياحية.

الــذي  الــدور  كيــف تقيــم 
لعبته الكويت في املصاحلة 

اخلليجية وإعادة اللحمة؟
الســلطنة باركــت هــذه  ٭ 
املبــادرة وأيدت مــا قامت به 
الكويــت في هــذا الصدد من 
أجل املصاحلة وإعادة اللحمة 

بني األشقاء.

ماذا عن التبادل الثقافي بني 
البلدين وأبرز جهود السفارة 

في هذا الصدد؟
٭ نولــي التبــادل الثقافــي 
أهمية خاصة كونه أحد أبرز 
سبل التواصل بني الشعوب 
والتي تدعم الفهم املشــترك، 
الثقافية املشتركة  القواســم 
بني البلدين من وحدة الدين 
واللغة والتراث تعزز من هذه 

التعاون في هذا املجال.
وبالفعل لدينا تعاون ثقافي 
واتفاقية إطارية في هذا املجال 
وتظاهــرات ثقافيــة متبادلة 
ولقــاءات مباشــرة لبعــض 
املكونات الثقافية في البلدين 
مثل املتحف الوطني العماني 
العامــة للوثائــق  والهيئــة 
واحملفوظات والتي أقامت ندوة 
مشتركة في الكويت عن تاريخ 
املنطقة والعالقات الثقافية بني 

الكويت والسلطنة.

ما أبرز ما مييز السياسة 
اخلارجية العمانية؟

٭ السياسة اخلارجية العمانية 
شفافة وهادئة وعقالنية ولديها 
عدد من الثوابت التي تنطلق 
منهــا، مثل اإلميــان باحلوار 
كوســيلة فاعلة وحــل ناجع 
في التعامل مع األزمات، عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول األخرى وال نسمح ألي 
دولــة بالتدخل في شــؤوننا 
الداخليــة. نحترم اجلوار من 
خالل قاعــدة ثابتة مفادها أن 

اجلغرافيا ال تتبدل.

د.صالح اخلروصي أشاد في أول لقاء شامل له مع صحيفة محلية بالديبلوماسية الكويتية ودورها في املصاحلة اخلليجية

السفير د.صالح بن عامر اخلروصي متحدثا إلى الزميل أسامة دياب  (محمد هاشم)

تكاتف اجلهود بني اجلهات املعنية ساهم في التغلب على تداعيات إعصار شاهني

أمواج عاتية ضربت ساحل مسقط في عمان جراء إعصار شاهني

٭ انتقلت اللجنــة الوزارية 
واللجنة العسكرية إلى مدينة 
الســويق والتي تعتبر أكثر 
املناطق تضررا، وبدأت املنطقة 
تستقبل اآلالف من املتطوعني 
وقوافــل اإلغاثة مبعدل أكثر 
من ١٢٠ شاحنة من املساعدات 
يوميا، وهناك قافلة وصلت 
من محافظة ظفار مكونة من 

١٠٠٠ شاحنة.
وقد بذلت الفــرق احلكومية 
واألهليــة جهــودا كبيرة في 
إعــادة احلياة إلــى طبيعتها 
املناطــق  عــن  والتخفيــف 
املتضــررة، حيــث متكنــت 
خالل أسبوع من إعادة التيار 
املياه  الكهربائــي وشــبكات 
واالتصاالت بنسبة ٩٠٪ من 
املناطــق املتضــررة ويتبقى 
نحو ١٠٪ متثل املناطق النائية 
والتي عــادت إليها اخلدمات 

الحقا.

كيف عوضت احلكومة 
العمانية املتضررين؟

٭ بادرت احلكومة بتعويض 
املتضرريــن جــراء إعصــار 
«شاهني»، حيث أمر صاحب 
اجلاللــة الســلطان هيثم بن 
طارق بصرف مبالغ بشــكل 
فوري لكل أســرة متضررة، 
فضال عن تبرعات املواطنني 
والشــركات مــا ســاهم فــي 
معانــاة  مــن  التخفيــف 

املتضررين.

كيف وجدمت التفاعل اخلليجي 
والعربي مع السلطنة في هذه 

األزمة؟
٭ تلقــى صاحــب اجلاللة 
الســلطان هيثم بــن طارق 
برقيات ومكاملات من أخيه 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد للتعزية 
في ضحايــا اإلعصار وعدد 
من الوزراء واملسؤولني، كما 
تلقينــا رســائل تعزية من 
قــادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي والــدول العربية 
وعدد كبير من دول العالم، 
وهذا التآزر والتفاعل العربي 
واخلليجــي يعكــس قيمة 
السلطنة في عمقها اخلليجي 

والعربي.

مــا أبرز الدروس املســتفادة 
من اإلعصار «شاهني»؟ ومتى 
تعــود البنية التحتية بكامل 

طاقتها؟
٭ بالفعل «رب ضارة نافعة»، 
الســلطنة خرجــت بالعديد 
مــن اخلبــرات فــي التعامل 
مع األزمــات وأيضا الدروس 

إعصار «شاهني» أبرز املعدن األصيل للشعب العماني وعكس مدى متاسكه في مواجهة الشدائد وعدد املتطوعني بلغ ١٥ ألفًا في األيام األولى
ارتفاع األمواج وصل إلى ١٢ مترًا واجلهات املعنية متكنت من إعادة اخلدمات األساسية للمناطق املتضررة بعد أسبوع من اإلعصار
٨ مليارات دوالر حجم االستثمارات الكويتية في سلطنة عمان في قطاعات عدة.. والسلطنة تعد بيئة خصبة لالستثمارات األجنبية املباشرة 

نشكر الكويت والدول اخلليجية والعربية لتعاطفها مع السلطنة أثناء إعصار «شاهني»
التعاون العسكري بني البلدين يأتي في مسارين األول مباشر والثاني حتت مظلة «التعاون» 
٥٠٠ مليون دوالر إجمالي حجم التبادل التجاري ونعمل على زيادته مبا يتناسب مع إمكانات البلدين

ملشاهدة الڤيديو

ضحايا اإلعصار
كشف السفير العماني لدى البالد د. صالح 
بن عامر اخلروصي عن اخلسائر البشرية التي 
جنمت عن إعصار شــاهني الــذي ضرب بعض 
مناطق السلطنة مطلع الشهر اجلاري، موضحا 
أن إجمالي عدد الضحايا بلغ نحو ١٢ شخصا.

جهود رائدة للمتطوعني
أشاد السفير العماني لدى البالد د.صالح بن 
عامــر اخلروصي باجلهود الرائدة التي قام بها 
املتطوعون الذين لم يدخروا جهدا في التخفيف 
عن أهالي املناطق املتضررة، حيث قاموا بتنظيف 

منازلهــم وإعادة جتهيزهــا باألجهزة واألدوات 
الضروريــة من أثــاث وأدوات كهربائية ومواد 
غذائيــة، الفتا إلى أن املســاعدات لم تفرق بني 
قــادر أو غير قادر وكانت للجميع فالعبرة هنا 

ليست باالحتياج.
وشدد على انه رب ضارة نافعة فلقد أظهرت 
األزمة املعدن األصيل للشعب العماني وكشفت 
عــن مدى تالحم مختلف شــرائحه، وكما قالت 
احلكمــة القدمية الناس في الرخاء متســاوون 

وفي الشدة تظهر معادن الرجال.

١٠٠٠ مواطن عماني
كشف السفير العماني لدى البالد د.صالح 

بن عامر اخلروصي عن وجود ١٠٠٠ مواطن 
عماني في الكويت، الفتا إلى أنه على تواصل 
دائم معهم حيث يشعرون باألمن واألمان في 

بلدهم الثاني الكويت.

دور رائد لـ «األنباء»
أشاد السفير العماني لدى البالد د.صالح 
بن عامر اخلروصي خالل اللقاء بالدور الذي 
تلعبه «األنباء» كصحيفة رائدة في صدارة 
الصحــف الكويتية وانتشــارها الواســع 
وحضورها الالفت على الشــبكة الرقمية 
ومواكبتهــا لألحداث احملليــة واإلقليمية 

والدولية.
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الرسول ژ كان على ثقة من دينه ونْصر اهللا له ولم يرضخ لتهديد أو إيذاء ولم ِميل إلى إغراء
في سيرة رسول اهللا ژ ما 
ال يسأم املسلم من استذكاره بني 
وقــت وآخر، ففــي فعله القدوة 
واحلكمة، ويكفي أنه ال ينطق عن 
الهوى، إن هو إال وحي يوحى.

كانت بداية تكليفه بالرسالة 
قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي 
خلق)، ولهذه اآلية دالالت كثيرة 
ملن يتأمــل ذلك، وأقرب دالالتها 
أن الرسول الكرمي ژ إمنا يتلو 
على األمة باســم اهللا ســبحانه 
وتعالى وليس مما يدور بخلده 
من مشاعر أو في ذهنه من أفكار.
وعندما تتابــع الوحي عليه 
وصــار ملمــًا بكل مــا أوحى به 
إليــه، مطمئنــا إلى ذلــك، أمره 
اهللا سبحانه وتعالى بأن يقوم 
بالدعــوة إليــه فجــاءه الوحي 
بهذه اآليــة الكرمية رقم ٩٤ من 
سورة احلجر: (فاصدع مبا تؤمر 
وأعرض عن املشركني)، ال يغرنك 
شــركهم وال ما يتصفون به من 
شدة وعنف، وال بأقوالهم بل اعلم 
أن األمر على خالف ما تظن: (قد 
نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 
فإنهم ال يكذبونك ولكن الظاملني 
بآيــات اهللا يجحدون) ســورة 

األنعام رقم اآلية ٣٣.
لم يكن رسول اهللا ژ طارئا 
على أهل مكة الذين أمر بالدعوة 
إلــى اهللا وهــو بــني ظهرانيهم 
ولكنه كان أحد القرشيني الذين 
هم سادة املوقع الذي عاش فيه، 
وكان يعرفهــم واحــداً فواحداً، 
وكانوا يعرفونــه كما يعرفون 
أنفســهم، ويقرون بأنه األمني، 
ولكنهم سرعان ما نكسوا على 
رؤوسهم عندما دعاهم لإلميان 
باهللا وحده ونبذ عبادة األصنام.
وقــد زاد أهــل مكــة طغيانا 
مجاهــرة النبي ژ بدعوته إلى 
اهللا، وإعالنه نبذه ملا يعبد أولئك 
مــن دون اهللا. وأغاظهم التفاف 
البعض حوله وإميانهم برسالته، 
واتباعهم للدين الذي يهدم عبادة 
األصنام ويغير كثيرا من أمناط 
السلوك التي كانوا يتمثلون بها 
في الوقت الذي هم فيه يريدون 
البقاء على ما هم عليه خشية أن 
يفقدوا االمتيازات التي كانوا قد 
حصلوا عليها، مع أن اإلسالم ال 
ميكن أن يفقدهم شيئا ال ضرر 
فيه على أحد، وكان رسول اهللا 
ژ يقول: «خياركم في اجلاهلية 

خياركم في اإلسالم».
مضى الرسول الكرمي ژ في 
طريقه إلى نشر الدعوة اإلسالمية 
دا من اهللا عز وجل، ومتصفا  مؤيَّ
بالصبر وحتمل املشاق مهما لقي 
من أذى قومه إلى أن خرج منهم 
مهاجرا إلــى املدينة املنورة، ثم 
أقام هناك أساس الدولة اإلسالمية 
التي نشــرت اإلسالم بوحي من 
اهللا ســبحانه وتعالى بالقدوة 
احلسنة بالرســول الكرمي ژ، 
وبإميان املسلمني األوائل الذين 
وصفهم اهللا في كتابه، ووصف 
معهم الرسول ژ فقال في آخر 
آية من ســورة الفتــح: (محمد 
رســول اهللا والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعا ســجدا يبتغون فضال من 
اهللا ورضوانــا ســيماهم فــي 
وجوههــم من أثر الســجود..)، 
وأمت اهللا نعمتــه على رســوله 
الكــرمي وعلى املســلمني عندما 
افتتحــت مكة، وصــارت أعداد 
املســلمني كثيرة، ال خوف على 
الدعوة اإلسالمية من أن يتعرض 
لها أحــد باألذى، وكان ذلك بعد 
تطهير لصفوف املشركني، فإنه 
لــم يأت يــوم الفتــح إال وغالة 
املكذبني واملؤذين لرســول اهللا 
ژ قــد زالوا، وكانت غزوة بدر 
الكبــرى تصفية لألجــواء التي 

أدت إلى فتح مكة.
ولقد َمنَّ اهللا سبحانه وتعالى 
على املسلمني بأمرين مهمني هما، 
اكتمــال نــزول القــرآن الكرمي، 
وإمتــام النعمــة اإللهيــة بفتح 
مكة. وكان ذلك في آية نزلت في 
عرفات يوم حجة الوداع، وكانت 

آخر آية نزلت من القرآن الكرمي 
وهي (اليــوم أكملت لكم دينكم 
وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت 

لكم اإلسالم دينا..).
وكان نزول هذه اآلية الكرمية 
في السنة العاشر للهجرة، وقد 

وافق يوم اجلمعة.
اإلشــارات السابقة تدل على 
اجلهد املضني الذي بذله سيدنا 
محمد ژ في سبيل إبالغ الناس 
باإلسالم، ودعوتهم إلى عبادة اهللا 
وحده، ونبذ ما كانوا يعبدونه 
من أوثان. وهذه اإلشارات حتتاج 
إلــى بيان حتى تكــون واضحة 
لألذهــان، ولذا فإننــي أقدم هنا 
ثالثة أمثلة مما حدث للرســول 
الكرمي ژ، منذ بدأ بإبالغ الناس 
بالدين احلنيف، ونبههم إلى خطأ 
ما هم عليه فلقي منهم ما لقي من 
أذى، ومن محاوالت أخرى فيها 
بعــض اللني بقصــد صرفه عن 
الرسالة التي كلفه اهللا بها. وقد 
أثبتت هذه احلوادث الثالث التي 
اخترتها بصفتها أمثلة تدل على 
ما ذكرت من أن الرسول الكرمي 
ژ كان على ثقة من دينه، ومن 
نصر اهللا له، ولذا فإنه لم يرضخ 
إلى تهديد أو إيذاء، ولم ِميل إلى 
إغراء ولو كان هذا اإلغراء يتضمن 
أمورا لم يحلم بها أي واحد من 
أهل مكة في أي يوم من األيام.

وقبــل ذكر األمثلــة فإن من 
املهم أن أذكر أنني قد رجعت في 
اختيارها إلى مرجعني مهمني هما:
١ - تهذيب سيرة ابن هشام 
ألســتاذي عبدالســالم محمــد 

هارون.
٢ - عيــون األثــر في فنون 
املغازي والشمائل والسير لفتح 
الدين بن محمد بن سيد الناس.

ونبدأ بذكر هذا الذي حدث من 
أهل مكة بعد أن ضاقت بهم األمور 
في مواجهة الدين اإلسالمي، ورأوا 
أن املسلمني يتزايدون، فتحدثوا 
فيما بينهم أن اليهود أهل كتاب 
قدمي، والبد أن لهم معرفة مبثل 
هذه األمــور فلنذهب إليهم لكي 

نسألهم عنه.
ولذلك فقد اختاروا اثنني من 
كبارهم للذهاب إلى املدينة طلبا 
ملعرفة ذلك، وهناك قال لهم أخبار 

اليهود: 
أسألوه عن ثالث، فإن أخبركم 
بهن فهــو نبي مرســل، وإن لم 
يفعــل فالرجل متقــول، وكانت 

هذه هي األسئلة: 
أ - اسألوه عن فتية ذهبوا في 
الدهــر األول، ما كان من أمرهم، 
فإنه قد كان لهم حديث عجيب.

ب - اسألوه عن رجل طواف 
قد بلغ مشارق األرض ومغاربها، 

ما كان من شأنه.
ج - واســألوه عن الروح ما 

هي.
فإن أخبركم بذلك فاتبعوه، 

فإنه نبي.

وعــاد الرجالن إلــى قومهما 
بذلك، فســأل القوم رسول اهللا 
ژ عــن األمــور الثالثــة، فقال 
لهــم: أخبركــم غــدا، ولــم يقل 
إن شــاء اهللا، فلــم ينــزل عليه 
الوحي ملدة خمس عشرة ليلة، 
وقــد حتدث أهل مكــة بذلك مما 
أحزن الرسول الكرمي ژ، ثم بعد 
ذلك جاء الوحي بسورة الكهف 
التي تفتتــح بحمد اهللا تعالى، 
وفيها ذكر نبوة رســوله، وذكر 
الفتية الذين ذهبوا، وذكر الرجل 
الطواف، أمــا الروح فجاء عنها 
قوله عز وجل: (ويسألونك عن 
الــروح قل الروح مــن أمر ربي 
وما أوتيتم من العلم إال قليال).

ولقد ذكر أن اليهود ســألوه 
عندما هاجر إلى املدينة قائلني: 
إيانــا تريد أم قومك؟ فقال: كال، 

مبعنى أنه يقصد الطرفني.
فقالوا: أنت تتلو أنا قد أوتينا 

التوراة فيها بيان لكل شيء.
فقال رسول اهللا ژ: إنها في 
علم اهللا، قليل وعندكم من ذلك 

ما يكفيكم لو أقمتموه. 
وقد نزلت بشأن اعتراضهم 
هــذه اآلية الكرميــة رقم ٢٧ من 
سورة لقمان، وهي: (ولو أمنا في 
األرض من شجرة أقالم والبحر 
ميــده من بعده ســبعة أبحر ما 
نفدت كلمات اهللا إن اهللا عزيز 

حكيم).
وقد جاءت اإلجابة عن األسئلة 
الثالثة وتلقاها أهل مكة، ولكن 
ذلــك لــم يهدهــم إلى اإلســالم، 

فصمموا على كفرهم.
واملثــال الثاني دليل على أن 
قريشــا قد جتاوزت احلدود في 
إحلاق األذى برســول اهللا ومن 

آمن برسالته من أوائل املسلمني، 
فذهــب ژ إلى الطائف يلتمس 
النصــرة من أهلهــا، ويرجو أن 
يقبلــوا منه مــا جاءهم من اهللا 
عز وجل وقد خرج إليهم وحده 

لم يصحبه أحد.
يقول صاحب كتاب (تهذيب 
سيرة ابن هشام) ما نصه: «وملا 
انتهى رسول اهللا إلى الطائف، 
عمد إلى نفر من ثقيف وهم يومئذ 
سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة 
ثالثة: عبــد ياليل بن عمرو بن 
عمير، ومســعود بــن عمرو بن 
عمير، وحبيب بن عمرو بن عمير، 
وعند أحدهم امرأة من قريش من 
بني جمح، فجلس إليهم رسول 
اهللا ژ فدعاهم إلى اهللا وكلمهم 
مبــا جاءهم له من نصرته على 
اإلســالم، والقيام معه على من 
خالفه من قومه، فقال له أحدهم: 
هو ينزع ثياب الكعبة ويرميها 
إن كان اهللا أرسلك. وقال اآلخر: 
أما وجد اهللا أحدا يرسله غيرك! 
وقال الثالث: واهللا ال أكلمك أبدا، 
لئن كنت رســوال مــن اهللا كما 
تقول، ألنت أعظم خطرا من أن 
أرد عليك الكالم، ولئن كنت تكذب 
على اهللا ما ينبغي لي أن أكلمك!
فقــام رســول اهللا ژ مــن 
عندهم، وقد قال لهم: إذا فعلتم 
مــا فعلتم فاكتمــوا عني. وكره 
رسول اهللا ژ أن يبلغ قومه عنه 
فيثيرهم ذلك عليه. فلم يفعلوا 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، 
يســبونه ويصيحون به حتى 
اجتمع عليه الناس، وأجلؤوه إلى 
حائط (حديقة) لعتبة بن ربيعة 
وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء 
ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى 

ظل حبلة من عنب، فجلس فيه 
وابنا ربيعة ينظران إليه، ويريان 
ما لقي من سفهاء أهل الطائف.

فلما اطمأن رســول اهللا ژ 
قــال: اللهم إليك أشــكو ضعف 
قوتي، وقلــة حيلتي، وهواني 
على الناس، يا أرحم الراحمني، 
أنــت رب املســتضعفني، وأنت 
ربــي، إلى من تكلني، إلى بعيد 
يتجهمنــي، أم إلــى عدو ملكته 
أمري؟ إن لم يكن بك عليَّ غضب 
فال أبالــي، ولكــن عافيتك هي 
أوســع لي. أعــوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات، وصلح 
عليه أمر الدنيا واآلخرة، من أن 
تنزل بي غضبك، أو يحل عليَّ 
سخطك، لك الُعتبى حتى ترضى، 

وال حول وال قوة إال بك!.
فلمــا رآه ابنــا ربيعة: عتبة 
وشــيبة، وما لقــي، حتركت له 
رحمهمــا، فدعــوا غالمــا لهمــا 
اس» فقاال  نصرانيا يقال له «َعدَّ
له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه 
في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى 
ذلــك الرجل فقل له يــأكل منه. 
اس، ثم أقبل به حتى  ففعل عــدَّ
وضعه بني يدي رسول اهللا ژ، 
ثم قال له: ُكل. فلما وضع رسول 
اهللا ژ فيه يده قال: باسم اهللا. 
اس في وجهه ثم  ثم أكل، فنظر عدَّ
قال: واهللا إن هذا الكالم ما يقوله 
أهل هذه البالد! فقال له رسول 
اهللا ژ: ومــن أي البالد أنت يا 
اس وما دينك؟ قال: نصراني،  عدَّ
وأنا رجل من أهل نينوى. فقال 
رسول اهللا ژ: من قرية الرجل 
ى! فقال له  الصالح يونس بن َمتَّ
عداس: وما يدريك ما يونس بن 
ى؟ فقال رسول اهللا ژ: ذاك  متَّ

أخــي، كان نبيا وأنا نبي! فأكب 
ل  اس على رسول اهللا ژ ُيقبِّ عدَّ

رأسه وقدميه».
ولقد هال ابني ربيعة ما رأياه 
اس هذا، وسأاله لم فعل ما  من عدَّ
فعل، فقال: ما في األرض شــيء 
خير من هذا لقد أخبرني بأمر ال 

يعلمه إال بني.
أما املثال الثالث، فإننا نرى أن 
من األفضل تقدميه بنصه كما جاء 
في «تهذيب سيرة ابن هشام»، 
ألن ما رواه صاحب السيرة عند 
حديثه الذي سوف نذكره هنا أمر 
جدير باالهتمام، وفيه داللة عن 
أن زعماء مكة في ذلك الوقت كان 
منهم من يرى في الرسول ژ، 
ما ينبغي أال يؤذي بسببه وقد 
اكتشفوا أنه ال ينطق عن الهوى، 
فاألدلة التي كانوا يبحثون عنها 
لكي تكون ضده كانت تأتي على 
خالف آمالهــم، فتثبت أنه نبي 

مرسل ال شك في ذلك.
وأما النص فهو:

(حدثــت أن عتبة بن ربيعة 
- وكان سيدا - قال يوما وهو 
جالس في نادي قريش، ورسول 
اهللا ژ جالس في املسجد وحده: 
يا معشــر قريــش، أال أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا 
لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها 
شاء ويكف عنا؟ وذلك حني أسلم 
حمزة ورأوا أصحاب رسول اهللا 
ژ. يزيــدون ويكثرون. فقالوا 
بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول 
اهللا ژ، فقال: يا ابن أخي، إنك 
منا حيث قد علمت من الســطة 
في العشيرة، واملكانة والنسب، 
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، 
فرقت به جماعتهم، وسفهت به 
أحالمهم، وعبت به من مضى من 
آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك 
أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضها. فقال رســول اهللا ژ: 

«قل يا أبا الوليد أسمع».
قال: يا ابن أخي، إن كنت إمنا 
تريــد مبا جئت به من هذا األمر 
ماًال جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا ماًال وإن كنت تريدا 
به شرفا سودناك علينا حتى ال 
نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد 
به ملكا ملكناك علينا، وإن كان 
هذا الــذي يأتيك رئيــا، تراه ال 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه، فإنه رمبا غلب التابع 

على الرجل حتى يداوي منه.
حتى إذا فرغ عتبة ورســول 
اهللا ژ يســتمع منــه. قال: أقد 
فرغت يــا أبا الوليد؟ قال: نعم. 
قال: فاسمع مني. قال: أفعل، فقال: 
(بسم اهللا الرحمن الرحيم حم (١) 
تنزيل من الرحمن الرحيم (٢) 
كتــاب ُفصلت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون (٣) بشيرا ونذيرا 
فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون 

(٤) وقالــوا قلوبنا في أكّنة مما 
تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا 
عاملون (٥)). ثم مضى رسول 
اهللا ژ فيها يقرؤها عليه، فلما 
ســمعها منه عتبــة أنصت لها، 
وألقى يديه خلف ظهره معتمدا 
عليهما يســمع منــه، ثم انتهى 
رســول اهللا ژ إلــى الســجدة 
منها، فسجد، ثم قال سمعت يا 
أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك.

فقام عتبة إلى أصحابه، فقال 
بعضهم لبعض: نحلف باهللا لقد 
جاءكم أبــو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به. فلما جلس إليهم 
قالــوا: ما وراءك يــا أبا الوليد؟ 
قال: ورائي أني سمعت قوال واهللا 
ما ســمعت مبثله قط، واهللا ما 
هو بالشــعر، وال بالسحر، وال 
بالكهانــة. يــا معشــر قريــش، 
أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا 
بــني هذا الرجل وبني ما هو فيه 
فاعتزلوه، فواهللا ليكونن لقوله 
الذي ســمعت منه نبــأ عظيم، 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم، وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم 

أسعد الناس به.
قالــوا: ســحرك واهللا يا أبا 
الوليد بلســانه. قال: هذا رأيي 

فيه فاصنعوا ما بدا لكم»
هذا الذي قرأناه آنفا فيه داللة 
على أمور كثيرة أولها: أن أهل مكة 
كانوا يحسبون لدعوة الرسول 
ژ حسابا كبيرا، ويعلمون أنه 
ســوف ال يتوقــف عنــد تبليغ 
الرسالة وأنه منتصر ال محالة.

وثانيهــا: أن في ســادة مكة 
مــن لهم عقــول تفكــر وتبحث 
عن احللول التي تكفل استمرار 
احلياة في بالدهم على ما كانت 
عليــه مهما كانت هــذه احللول 

صعبة وقاسية عليهم.
وثالثها: التأكيد على أن رسول 
اهللا ژ ال ينطــق عــن الهوى، 
والدليل علــى ذلك أنه لم يجب 
على ما عــرض عليه الوليد بن 
عتبة إال بآيات من القرآن الكرمي، 
وهي آيات زلزلت الوليد، وجعلته 

يقول لقومه ما قاله لهم.
ورابع األمور ما نراه من أدب 
اخلطاب عند الرسول الكرمي ژ 
حني ينادي الرجل بقوله: يا أبا 
الوليد في أكثر من موضع ولم 
يسمه باسمه املجرد، وهذه عندهم 

من دالئل االحترام والتوقير.
ومــن معاني الكلمــات التي 

وردت في احملاورة ما يلي:
طة: التوسط، ويعني بها  السِّ

الشرف.
الرئّي: ما يتراءى لإلنسان من 
اجلن كما كانوا يعتقدون آنذاك، 

وهو التابع أيضا.
أما آية السجدة فهي في قوله 
تعالى: (ومن آياته الليل والنهار 
والشــمس والقمر ال تســجدوا 
للشــمس وال للقمر واســجدوا 
هللا الذي خلقهــن إن كنتم إياه 

تعبدون). 
هذا هو ما أردت أن أقدمه من 
أمثلة على قيام الرسول الكرمي 
ژ مبهمــة الدعــوة إلى اهللا لم 
مينعــه من ذلك ما لقيه من كيد 
وتكذيــب، وما شــاهده من أذى 
مســه ومّس من آمن برســالته، 
واتبــع الذي جاء بــه لقد خلق 
محمد ژ نبيا، تدل عليه الدالئل 
الواضحة منذ ولدته أمه الكرمية، 
ومنذ شهدت له مرضعته حليمة 
السعدية، وأنذر به بحيرا الراهب 
عمه عندما كان معه. وهو صغير. 
فــي رحلة الصيــف إلى ُبصرى 
الشام، ويكفي أن قريشا لم تكن 

تدعوه إال بقولها: األمني.
وكل ذلك تؤكده اآلية الواردة 
في سورة األحزاب، ورقمها ٤٠، 
وهــي: (مــا كان محمٌد أبــا أحٍد 
ِمــن رجالكم ولكن رســول اهللا 
وخــامت النبيــني وكان اهللا بكل 

شيء عليما).
صلى اهللا عليه وسلم وبارك.

واحلمد هللا رب العاملني

طريق الهجرة (الوصول إلى قباء يوم االثنني ١٢ ربيع أول من السنة الهجرية األولى / ٢٤ 
سبتمبر ٦٢٢م وأول احملرم سنة ١هـ يقابل ١٦ يوليو ٦٢٢م وهي بداية التاريخ الهجري

مكة املكرمة أيام الرسول ژ نقال عن التكوين املعماري واحلضري 
ملدن احلج للشيخ محمد سعيد فارس

الكعبة املشرفة غار حراء

املسجد النبوي الشريف
خريطة املدينة املنورة عند هجرة الرسول ژ وقد وضعنا على 
اخلريطة أوائل املساجد التي بنيت في العصر النبوي الشريف

مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم

قريش جتاوزت احلدود في إحلاق األذى بالنبي ژ ومن آمن برسالته فذهب إلى الطائف يلتمس النصرة من أهلها
أهل مكة كانوا يحسبون لدعوة الرسول ژ حسابًا كبيرًا ويعلمون أنه لن يتوقف حتى تبليغ رسالته وأنه منتصٌر ال محالة

في سادة مكة َمن لهم عقول تفكر وتبحث عن احللول الكفيلة باستمرار احلياة في بالدهم مهما كانت صعبة وقاسية عليهم

بقلم:

د.يعقوب 
يوسف 
الغنيم

بدايات الدعوة اإلسالمية
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االثنني ١٨ اكتوبر ٢٠٢١ فنـون

عبداهللا الرومي لـ «األنباء»: «قنبلة» 
جتمعني بالنجمة إلهام الفضالة

٭ نحن نحتاج الى املزيد من النجوم، 
خاصة مع تقدم بعض الفنانني بالعمر 
وعدم قدرتهم على تقدمي مراحل عمرية 
أصغر، وخاصة من الفئات العمرية 
بني ١٥ و٣٠ عاما، حتديدا نبحث عن 

املواهب والطاقات بهذا العمر. 

بعد قرارات الرقابة األخيرة في 
طريقة اجازة النص كيف أثرت 

عليك؟
٭ أعتبرهــا مــن القــرارات املهمــة 
واملؤثــرة وأشــكر مســاعد الوزير 
عادل العازمي، نوال دغيشم، وأسرار 
الدوسري وقد اجتهدوا بإجناز األعمال 

بطريقة جميلة وسريعة. 

أين انت من األعمال املسرحية؟
٭ الفكرة غير واردة حتى اآلن، ولكن 
في املســتقبل قد أفكر فــي األمر إذا 

كانت في املسرح األكادميي. 

تفكر في الدخول لعالم التمثيل؟
٭ مــن املســتحيل أن أدخــل عالــم 
التمثيــل، فأنــا كاتب أعــرف أكتب 
وأنقل مشــاعر الناس وأحاسيسهم 
واحلوارات، وأكتب حوارات حتاكي 
مشاعر الناس احلقيقية واحلوارات 
التي بداخلهم والتي ال يريدون سماعها 

ولهذا أنا قلم.

«حوبتــي» متداولة فــي حواراتنا 
اليومية، وهي أيضا اسم واحدة من 
أقوى وأحب أغاني الفنانة أصالة 
«حوبتــي» ومن هنا اســتوحيت 

التسمية. 

ماذا حتضر للموسم الرمضاني 
املقبل؟

٭ لن تكون لدي أعمال في املوسم 
الرمضانــي املقبــل، ولكــن هناك 
حتضيــرات ألعمــال بعد املوســم 

الرمضاني املقبل. 

كيف ترى انتشار األعمال على 
املنصات االلكترونية؟

٭ هذا يتواكب مع اإليقاع السريع 
حلياتنا والذي بات يتمحور حول 
الوسائط اإللكترونية وهذا التوجه 
العام اليوم، فاملشاهد لم يعد يجلس 
وينتظــر موعد عرض احللقة، بل 
بات يرغب في متابعتها في أي وقت 
وبأي مكان عبر الوسائط الرقمية، 
وشــخصيا جنــاح هــذه املنصات 

وانتشارها أمر يسعدني.

ظهور الكثير من الوجوه الفنية 
اجلديدة الشابة والذين سطعوا 

بسرعة، ماذا غير في املعادلة 
الفنية؟

القديرة أسمهان توفيق كاتبة 
وحريصة على قراءة النص 

وتفاصيله، وهذه ليست جتربتكم 
األولى فكيف كانت؟

٭ اجلميع يعلم مكانتها وحبي لها 
وحبها لي، وهي ليست فنانة وفقط 
بالنسبة لي بل هي أمي، وصديقتي، 
وأختــي واعتبرها ابنتــي، ودائما 
نتواصل وكما يقال األرواح تتالقى، 
والتعــاون معها دائما إضافة فهي 

تاريخ فني كبير.

حدثنا عن مسلسلك (حوبتي)؟
٭ «احلوبة» عموما هي «اإلنسان 
يخطئ وينسى والدنيا دوارة وكما 
تديــن تدان»، وهذا ما ســنراه في 
العمل فكل شخصية من شخصيات 
العمل إما «لهــا حوبة» أو «عليها 

حوبة». 

ما سر اختيارك ألسماء أعمالك 
وقصة اسم «حوبتي»؟ 

٭ اســم «حوبتــي» كان يفترض 
أن يكون اســما ملسلســلي «عافك 
اخلاطر» ولكن املخرج مناف عبدال 
كانت له وجهة نظر في تغيير اسم 
العمل وهذا ما كان، ولكن بقي االسم 
في بالي وأردت أن يحمل أحد أعمالي 
هذا االســم، وهذا مــا كان. وكلمة 

مسلسل «حوبتي» أثار حالة من اجلدل 
مبجرد طرح اسمه.

٭ بالفعــل فقد أثــار حالة من اجلدل 
حتى قبل البدء بتصويره، وهذا دليل 
على ترقب املشــاهدين للعمل، وهو 
أمر يسعدني ويشعرني باملسؤولية 
في نفس الوقت في كل عمل أقدمه. 

تتعاون تقريبا مع نفس فريق عمل 
مسلسلك األخير، ملاذا؟

٭ هناك عدد كبير من الفنانني وبالفعل 
كتبت خطا دراميا كامال في مسلسل 
«حوبتــي» للفنانة القديرة أســمهان 
توفيق وفيما بعد انضمت لنا الفنانة 
اميان فيصل، غديــر زايد، ورندا، أنا 

أحب الكل وهناك ألفة بيننا. 

تخشى أن يكون تكرارك لألسماء قد 
يحسبك على فريق بعينه؟ 

٭ بالعكــس أختلــف مع هــذا الرأي 
فعندما تعمل مع فنان وتعرف تفاصيله 
ومفاتيحه وكيف تظهر جوانب قوته، 
بالتالي ينعكس ذلك على العمل ككل 

بصورة إيجابية. 

كيف ترى جتربتك األولى مع الفنانة 
إلهام الفضالة؟

٭ هذا العمل األول الذي يجمعني مع 
النجمــة إلهام الفضالة هــذه الفنانة 
واإلنسانة املتواضعة والطاقة اإليجابية 
في كل مكان، ويا حظي ويا بختي أن 
يكون لدي عمل قوي وكبير وسيكون 
«قنبلة» ويجمعني مع النجمة إلهام 
الفضالة، ولساني يعجز عن احلديث 

عن أخالقها، وتاريخها الفني. 

أكد أنه لن يشارك في املوسم الرمضاني املقبل

.. ومع النجمة إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهرالكاتب عبداهللا الرومي مع الفنانة القديرة اسمهان توفيق

كاتـب  مسـتحيل..فأنا  التمثيـل  عالـم  دخولـي 
أعـرف أكتب وأنقل مشـاعر الناس وأحاسيسـهم 

أكد الكاتب عبداهللا الرومي في حواره لـ «األنباء» أن عمله املقبل مع إلهام الفضالة 
مبنزلة «القنبلة»، وكشف عن غيابه في املوسم الرمضاني املقبل، وأكد رفضه لدخول 
عالم التمثيل، مؤكدا على كونه كاتبا وناقال ملشاعر وأحاسيس الناس، واعتبر ان فكرة 
دخوله عالم املسرح مستبعدة حاليا إال اذا كانت في املسرح األكادميي، كما تطرق 

الرومي الى محاور أخرى، وفيما يلي التفاصيل: 

سماح جمال 

«الفارس النبيل» فوزي فهمي.. وداعًا
بسبب تعامله الراقي، حيث كان يطلق عليه 
لقب «الفارس النبيــل»، النبيل في تعامله 
والنبيل في أخالقــه والنبيل في توصيل 

املعلومة ملن يريدها من مصادرها.
والفقيد فــوزي فهمي هو مبنزلة األب 
الروحي ألجيال من املبدعني في مصر والوطن 
العربي لذلك ال ميكن أن يعوض ألن بصماته 
واضحة في مجال املسرح والنقد باإلضافة 
إلى إسهاماته العديدة في مجال الثقافة حيث 
كان من املؤسسني ملهرجان املسرح التجريبي 
الذي حاربه الكثير بســببه لكنه لم يتأثر 
والدليل استمرار املهرجان حتى وقتنا احلالي.
 رحم اهللا فقيــد الثقافة الراحل فوزي 
فهمي وأدخله فسيح جناته، وعزاؤنا لزوجته 
القديرة ميرفت سالمة وجلميع  اإلعالمية 

محبيه. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

مفرح الشمري 

رحيل أستاذ الدراما والنقد الرئيس 
السابق ألكادميية الفنون فوزي فهمي 
خبر أفجع اجلميع ليس في مصر فحسب 
وإمنــا في الوطن العربــي الكبير كله، 
ألن الفقيد أحد أعمدة الثقافة املصرية 
املعاصرة، وأحد الداعمني جلميع األجيال 
في سبيل حتقيق طموحاتهم اإلبداعية 

الفنية.
هــذا، وقد أثــرى الفقيــد احلركة 
املسرحية العربية نقدا وإدارة وترجمة 
وكتابة، وكانــت إصداراته مرجعا مهما 
للجميع خصوصا أنه ال يبخل على أحد 
مبعلومة او استشارة، فهو محب للجميع، 
لذلك فقد أحبــه اجلميع كبارا وصغارا 

«حوبتـي» أثـار اجلـدل قبـل تصويـره.. وهـذا يشـعرني مبسـؤولية

املسـرح فكرة غير واردة حتى اآلن إال إذا كانت في املسرح األكادميي

وائل كفوري يغادر املستشفى

بيروت - بولني فاضل

غــادر النجم وائل كفوري امس األحد 
مستشــفى ســيدة املعونات فــي جبيل، 
حيث كان يعالج مــن الرضوض القوية 
التي أصابته إثر حادث ســير مروع ليل 
اجلمعة الفائت على أوتوســتراد جبيل، 
والذي جنم عن ســرعة زائدة واصطدام 
بحواجز إسمنتية. وفي وقت اختار وائل 
ومدير أعماله إدي غــامن إقفال هاتفيهما 
أمــام املتصلني الكثر لالطمئنــان، زارته 
في املستشفى حلقة ضيقة من األصدقاء 
املقربني جدا وفي مقدمتهم صديقاه الشاعر 
حبيب بوأنطون وامللحن هشــام بولس 
واإلعالمية في محطة MTV جويس عقيقي 

التي أفادت بأن رضوض وائل حتتاج إلى 
فترة راحة.

وقد تبني أن ســيارة اجليب التي كان 
يقودهــا وائل هي من نوع جيب كاديالك 
موديل ٢٠١٩ وزجاجها مفيم وأن أكثر ما 
حماه وصديقته شــانا عبود التي كانت 
الى جانبه هو حزام األمان وفتح الوسادة 
الهوائية فور حصول االرتطام القوي. أما ما 
استوقف املتابعني لسيل املهنئني بسالمته، 
فـ «ستوري» عبر إنستغرام لطليقته وأم 
طفلتيه ميشــيل وميالنا أجنيال بشارة، 
والتي اشتهرت أخيرا بنزاعها الشخصي 
والقانوني معه، حيث كتبت ما يكفل كسر 
اجلليد بينهما وجاء في تعليقها: «احلمد 

هللا ع سالمتك أبوميشيل».

شمالن النصار: «على املوعد» و«رجعنا للمدرسة» جديدي
مبشاركة الشطي والعميري والعنزي

«سراي للعطور»، أما إعالن «عودة املدارس» 
فهو كوميدي لصالح شركة «بصمة» ومن تنفيذ 
«Tyatro kw production». وأضاف شــمالن: 
أشكر شركة «allovergroup» على االنتاج اجلميل 
ألغنية «على املوعد»، والشكر موصول للمشرف 
العام على العمل املخرج املبدع خالد الرفاعي، 
 Tyatro kw» وأثمن ثقته الدائمة فّي، كما أشكر
production» و«سراي للعطور» و«بصمة» ملا 
تقدمه من دعم لنا، ولن أنسى توجيه الشكر الى 
فريق العمل معي فهم شركاء النجاح، متمنيا 
أن يكون دائما عند حســن ظن اجلمهور به، 
واعدا بالعديد من املفاجآت في القادم من األيام.

عبداحلميد اخلطيب

بخطوات واثقة يسير املخرج الشاب شمالن 
النصار في مجال االخراج بثبات، مستخدما 
موهبته في تقدمي أعمال فنية متنوعة ومدروسة 
بعناية، وها هو يصعد سلم التميز واالبداع 
درجة، حيث يقدم لنا جتربة مختلفة من خالل 
إخراجه لعــدد من االعالنات بطريقة مبتكرة 
تؤكد انه سيكون اسما بارزا في عالم اإلخراج 

باملستقبل.
شمالن انتهى أخيرا من تصوير أغنيتني 
وإعالن مبناسبة موسم عودة املدارس. وفي 
هذا الصدد، قال في تصريح خاص لـ «األنباء»: 
احلمد هللا أصداء أعمالي اجلديدة إيجابية جدا بني 
اجلمهور، وهذا يحملني مسؤولية ويدفعني الى 
مزيد من التركيز في اختيار ما أقدمه حتى ينال 
رضا الناس، مستدركا: االغنية األولى بعنوان 
 «allovergroup» على املوعد» وهي فكرة وإنتاج»
لصالح وزارة االعــالم، ومن كلمات وأحلان 
وغناء بشار الشــطي، ويشاركه الغناء شهد 
العميري، توزيع ربيع الصيداوي، إشــراف 

عام خالد الرفاعي.
وتابــع: االغنية الثانية اخلاصة مبوســم 
عودة املدارس، هي «رجعنا للمدرسة»، غناء 
رهف العنزي، كلمات وأحلان عبداهللا الشامي، 
توزيع يعقوب، مكس عبداهللا العماني، تنفيذ 
بشار الشطي وشهد العميريشركة «Tyatro kw production» بالتعاون مع 

شمالن النصار

جنالء بدر: ال أبحث عن الـ «تريند» 
القاهرة - خلود أبواملجد

وصفت الفنانة جنالء بدر تصدرها «تريند» 
األكثر بحثا على مواقع التواصل االجتماعي 
بعد إطاللتها املثيرة في حفل افتتاح الدورة 
اخلامسة ملهرجان اجلونة بـ «املهني»، وأكدت 
انهــا تفكر جديا في مغــادرة املهرجان، ألنها 
باألســاس ال تبحث عــن «التريند» وال تريد 
الشهرة بفستان وإمنا بأعمالها الفنية، وقالت 
عبر مداخلة هاتفيــة مع برنامج «احلكاية»: 
«أنا بواجه هذا املوقف للمرة األولى في حياتي 
ولم أقصد أن يكون فســتاني محل جدل زي 
ما حصل، الفستان ليس مكشوفا فصدري لم 
يكن ظاهرا كذلك نصف بطني واجلزء اآلخر 
من الفســتان طويل وذو رقبــة وكم طويل، 
ومكنتش شايفة إن الفستان فيه حاجة تستاهل 

كل الضجة دي».
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أفقياً:

مطربة لبنانية من ١٠ 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

سميرة توفيق

محمد ممدوح

مانرااسااس

اسرقللرللا

ماقمغزيقخل

امديامعارخ

رةةةبايهال

ةرياةررربي

اتبسوةتةاج

ليطقلقلرلي

صبقدمرساغة

نةلةغلفممق

ديالحاسياط

لقيقابلازب

١ - الفوضوي ذو الصوت العالي - جفاف، ٢ - طريد 
الرحمة - أفاصل، ٣ - مستهزئة - منام، ٤ - محسنون 
- آلة موسيقية، ٥ - يرشد (معكوسة)، ٦ - يشاهد - 
حقد - حرف هجاء (معكوسة)، ٧ - العائلة (معكوسة)، 
٨ - رآه بطرف العني (معكوسة) - بيت األسد، ٩ - الالئم 

- متشابهان، ١٠ - عثرات (معكوسة) - صحراء.

اخلليجية
الباقي
قطب
اسامة
سريع

سرمد
رقمية

اخلراب
رامي

القاهرة

ساحل
نرقد
لقلق

الغابات
الغماز

الصندل
إمارة

القطبية
لغة

الزمارة

رتيبة

الفم - نبات عطري، ٣ -  العالي، ٢ - رضاب   -  ١
عكس الغالي (معكوسة) - يوضع للطعام، ٤ - منزلنا 
(معكوسة) - من األقارب، ٥ - حقد وحسد (معكوسة)، 
٦ - والد (معكوسة) - للوم، ٧ - مالمح - فرا، ٨ - 
جنحا - حرف هجاء (معكوسة)، ٩ - لفي ودوري - آلة 
موسيقية، ١٠ - للجزم - رفض (معكوسة) - للتوجع.

أفقياً: عموديًا:
١ - الصاخب - حل، ٢ - لعني - أساوم، ٣ - ساخرة - حلم، 
٤ - أبرار - ناي، ٥ - يدل (معكوسة)، ٦ - يرى - غل - باء 
(معكوسة)، ٧ - األهل (معكوسة)، ٨ - حمله (معكوسة) - 

عرين، ٩ - العاتب - ا ا، ١٠ - محن (معكوسة) - بادية.

١ - السامي، ٢ - لعاب - ريحان، ٣ - الرخيص (معكوسة) 
- ملح، ٤ - دارنا (معكوسة) - العم، ٥ - غيرة (معكوسة)، 
٦ - أب (معكوسة) - للعتب، ٧ - سحنة - هربا، ٨ - ماال - ياء 
(معكوسة)، ٩ - حومي - الناي، ١٠ - لم - أبى (معكوسة) - آه.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم الصحة

أعراض غير واضحة للنوبة القلبية
كشف الطبيب، مقدم البرنامج الصحي التلفزيوني، 
ألكسندر مياسنيكوف، في بث قناة «روسيا ١» عن 
أعراض تدل على احتمال إصابة الشخص بنوبة قلبية.

وقال الطبيب إن أكثر أعراض هذه احلالة اخلطيرة 
شيوعا هي ألم في الصدر (خلف عظم القص) وضيق 
التنفس وزيادة التعرق والضعف. وباإلضافة إلى 
األعراض الرئيسية هذه توجد هناك عالمات غير 
مرتبطة بأمراض القلب بشكل مباشر، وبينها ألم 
في الرقبة أو الكتف أو الفك، والتشوش في الكالم، 
واالنتفاخ واحلموضة املعوية. وأضاف أن كثيرا 
من األشخاص يعانون من مشكالت مماثلة، لكن 

هذا ليس دائما سببا الستدعاء سيارة إسعاف.
وأوضح: «هذا األلم وضيق التنفس وتلك األعراض 
الصريحة والضمنية تتطلب شيئا واحدا. فيجب أن 
نعرف من يصابون به.. إذا ذهبت إلى الطبيب فإن 
معدل الوفيات لديك يتراوح بني ٣ و ٦٪. وإذا لم 
تقم بذلك في وقته فيبلغ معدل الوفيات لديك ٣٣٪، 
لذلك عليك أن تعرف مخاطر تعرضك لنوبة قلبية».
إلى أن عوامل اخلطر  الطبيب أيضا  وأشار 
الرئيسية هي العمر (الرجال فوق ٤٥ والنساء فوق 
٥٠) والوراثة املرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات 
الدماغية املبكرة والتدخني وزيادة الكوليسترول 
منخفض الكثافة وانخفاض نسبة الكوليسترول 
عالي الكثافة وزيادة نسبة السكر في الدم وارتفاع 
ضغط الدم الشرياني، وكذلك قلة النشاط الرياضي 
والبدانة. وتوصل الطبيب إلى استنتاج مفاده أن 
األشخاص الذين مت تشخيص عدة عوامل لديهم 
في وقت واحد وليس واحدا منها، يواجهون اخلطر 

األكبر.
وتدل معلومات منظمة الصحة العاملية أن أكثر 
من ١٧٫٥ مليون شخص ميوتون سنويا بسبب 
الوقت ذاته أن  القلب. ويرى األطباء في  أمراض 
نحو ٨٠٪ من السكتات الدماغية والنوبات القلبية 

املبكرة ميكن الوقاية منها.

عن «نوفوستي»

سؤال وجواب

ما أبرز أضرار استخدام سماعات األذن طويًال؟
مع التطور التقني املهول، أصبحت حياتنا ملغمة 
مبخاطر ال حصر لها من جراء استخدام األجهزة 
احلديثة، من بينها سماعات األذن التي زادت مبيعاتها 
بوتيرة كبيرة مؤخرا، حيث باعت شركة آبل وحدها 
«إيربودز»  نحو ١٠٠ مليون مجموعة من أجهزة 

خالل عام ٢٠٢٠.
وفي الوقت الذي أصبح هذا النوع من األجهزة 
جزءا أساسيا من مفردات احلياة اليومية لكثير من 
األشخاص، بدأت أصوات املختصني تتعالى بالتحذير 
من أضرارها، ومن بني التحذيرات الطبية بحث حديث 
نشره موقع «ذا كونفرسيشن» األسترالي أظهر 
أن االستخدام املطول ميكن أن يتسبب في مشاكل 
ويؤثر على شمع األذن الذي يعمل على الوقاية من 
العدوى، ويوفر حاجزا للحشرات والبكتيريا واملاء.
التي  العادي لألجهزة  وال يتسبب االستخدام 
توضع داخل األذن في كثير من األحيان في حدوث 
مشكالت، لكن استخدام سماعة األذن لفترات طويلة، 
مثل تركها طوال اليوم، ميكن أن يتسبب في عديد 
من األضرار، من بينها ضغط شمع األذن، ما يجعله 
أكثر صالبة، ويصعب على اجلسم طرده بشكل 
طبيعي، وقد يتسبب هذا األمر في حدوث التهابات.
ومن بني أضرار تلك السماعات، حبس العرق 
أكثر عرضة  يجعلها  ما  األذنني،  في  والرطوبة 
لاللتهابات البكتيرية والفطرية، كما يخلق حاجزا 
أمام الطرد الطبيعي لشمع األذن، األمر الذي يؤدي 
في النهاية إلى حتفيز الغدد اإلفرازية وزيادة إنتاج 

شمع األذن وتراكمه.
كما يؤدي االستخدام الطويل للسماعات إلى تقليل 
مستوى النظافة العامة لألذن، خاصة في حاالت عدم 
تنظيف وسادات سماعات األذن بشكل صحيح، 

أو إذا كانت ملوثة بالبكتيريا أو العوامل املعدية.
وينصح األطباء بتقليل استخدام سماعات 
األذن، كما ينصحون بترك شمع األذن يسقط 
مبفرده، مع جتنب استخدام أعواد القطن بشكل 
متكرر، ألن ذلك قد يدفع شمع األذن على العودة 

إلى قناة األذن.

عن «سكاي نيوز»
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«األشغال» و«الطرق».. طّمنونا  
عن جاهزيتكم لألمطار

إطاللة
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خالد العرافة

مرض السكري في الكويت

ألم وأمل

د.هند الشومر

يحق للكويت أن تفتخر بابنتها الفاضلة نعيمة عبدالرحمن الشايجي، 
وأن تباهي بها العالم بأسره، بفضل ما قدمته - والتزال - من إجنازات 

مهمة وجادة في مختلف ميادين احلياة.
إنها امرأة كويتية بذلت اجلهد والوقت، من أجل أن تكون مسيرتها 
العلمية والعملية والثقافية واالجتماعية في متناول بلدها، إمعانا في 
تكريــس التطور واإلجناز، والتأكيد على ما حتتله الكويت من مكانة 
بارزة وسط األمم نتيجة للسعي احلثيث املستمر ألبنائها البررة النابهني.
هذا اجلهد صراحة يســتحق االلتفات إليه من قبل املؤسســات 
الرســمية مثل املجلس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب من أجل 
تكرميها، واملبادرة في منحها إحدى جوائز الدولة، فنعيمة الشايجي 
منكرة لذاتها وال تسعى إلى اجلوائز والتكرمي، لكن اجلــائزة متـــى 
ما منحت ملثل هذه الشخصية الناجحة فستكون حافزا لها ولغيرها من 
النابغات على مواصلة العمل واإلحساس بأن اجلهات املعنية تقدرهن. 
أقول ما تقدم... وأنا على علم ودراية باملسيرة العلمية للشايجي، 
التــي لم تتوقف البتة لدرجة إنكار الذات، نعم إنها أنكرت ذاتها وهي 
تصارع من أجل بلدها وتتحدى الصعاب في سبيل أن تضع الوطن 
في بؤرة الضوء، وأن تطور وتنجز في كل موقع عملت فيه من دون 

كلل أو ملل.
نعم أعرف الشايجي وأفهم كل ما تتطلع إليه، وما ترغب في حتقيقه 
للكويــت، وفي املقابل كنت على علم بكل ما تواجهه من حتديات، إال 
أنني كنت على يقني بأن تلك التحديات ستزيدها إصرارا على خدمة 
بلدها الكويــت وتطويع أفكارها وخبراتها من أجل ترســيخ دعائم 

التطور والبناء.
ومن اجلميل واملفرح لي أن الشــايجي أهدتني نسخة من كتابها 
األخير الذي وثقت فيه بعضا من مسيرتها املهنية والعلمية، وأعطت 
لــه عنوانا الفتا: «في طريقي إلى األمم املتحــدة... وقفات في مرفأ 
ذكرياتــي»، والكتاب - الذي يعد من أدبيات الســيرة الذاتية - صدر 
في طبعة رشــيقة عن منشورات «ذات السالسل» في الكويت، وفي 
حقيقة األمر لم يهدأ لي بال إال عندما انتهيت من قراءة كل صفحاته.

وقد تابعت بشــغف وحب تلك املسيرة التي استغرقت الشايجي 
عمرا مديدا كي تؤصلها عبر املؤسسات التي عملت فيها محليا ودوليا، 
واإلجنازات امللهمة التي حققتها، وهي إجنازات ال ميكن القيام بها إال 

من خالل عقل متفتح بالثقافة واملعرفة والعلم وقلب محب للوطن.
كما تابعت ما قامت به الشايجي من أعمال تخطت احلدود احمللية 
إلــى اآلفاق الدولية، وكم كنت فخورة وأنا أقرأ عبر ســطور الكتاب 
تلك املهام التي حتملتها الشــايجي خــالل خدمتها الكويت في تلك 

احملافل الدولية.
بدأت الشايجي كتابها باحلديث عن الطفولة والدراسة واجلو العائلي 
الذي أهلها نفسيا لتعطي بال مقابل، كما أظهرت تقديرها للتعليم في 
البحرين، وحبها لهذا البلد اخلليجي الشقيق، فيما أشارت إلى قضايا 
تتعلق بالبيئة ومساهمتها بشكل كبير في وضع احللول املناسبة لها 
والصعوبات التي حالت دون تعيينها في منصب وكل وزارة مساعد، 
وجتربتها في وزارة التخطيط، ودورها في الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية «إيفاد»، واملنظمات ذات العالقة.
وقرأت بســعادة تعاونها مع األمم املتحدة في برنامجني أحدهما 
إمنائــي واآلخر بيئي، وجوالتها العاملية ملا يقارب ٦٠ بلدا بني اإلقامة 
الطويلــة والقصيرة، ومن تلك الدول البحريــن وبريطانيا وأميركا 
وإيطاليا، ومدن مثل نيروبي ونيويورك وچنيف وڤيينا وحلب والهاي 

وكولومبو، وغيرها.
وحينما يتعلق األمر بشؤون املرأة سنجد أن الشايجي كان لها دور 
بارز ومثمر في هــذا االجتاه، وهذا األمر ليس مقتصرا على احمللي 

فقط بل الدولي ومؤسسات املجتمع املدني.
وقد أفردت الشــايجي فصال في كتابها ملأساة االحتالل العراقي 
الغاشــم على بلدنا احلبيب الكويت، ومن ثــم حتدثت عن األعمال 
التطوعيــة التي قامت بها خالل هذه الفتــرة، وكذلك تعيينها كأول 
امرأة في منصب مستشارة أولى في معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
باإلضافة إلى مناصب مهمة حصلت عليها الشــايجي، وأدوار كبيرة 

قامت بها من أجل بلدها الكويت، لألسف لم تتسع املساحة لذكرها.
لكن يبقى أن كتاب الشايجي األخير هو من أهم الكتب التي أنصح 
اجلميع - خصوصا الشباب والفتيات - بقراءته، من أجل التزود مبخزونه 

املهم من الثقافة واملعرفة، واالطالع على مسيرة حافلة باملنجزات.

غيب املوت شريكي أول فيلم كويتي «بس يا بحر» ورائدين من 
رواد احلركــة الفنية والثقافية في الكويت، كان لهما دور في إثراء 
احليــاة الثقافية على مر عقود وعقــود من حياة الكويت.. ليكتب 
التاريخ بيد املؤرخ واإلعالمي الكبير سيف مرزوق الشمالن الذي 
قدم برنامج «صفحــات من تاريخ الكويت»، كما غيب املوت أيضا 

املخرج الكويتي خالد الصديق.
 لقد كان للراحلني نقطة اشــتراك في صناعة أول فيلم كويتي 
عام ١٩٧١-١٩٧٢، حيث جاءت املشاركة من قبل الراحل سيف الشمالن 
بتخصيص «بيت الوفرة» للمخرج خالد الصديق لتصوير الفيلم 

الكويتي «بس يا بحر».
وكان املخرج الراحل خالد الصديق قد حصد الكثير من اجلوائز 
العربية والعاملية، أبرزها جائزة األســد الفضي مبهرجان البندقية، 
وجائزة النقاد السينمائيني العامليني مبهرجان البندقية السينمائي، 
والعديد من اجلوائز واإلشادات بالعديد من املهرجانات في إسبانيا 
وشيكاغو وقرطاج. وكان الراحل قد مت ترشيح فيلمه «بس يا بحر» 
جلائزة «األوســكار» عن أفضل فيلم أجنبي عام ١٩٧٢، إلى جانب 
فيلمه «عرس الزين» الذي حصد أكثر من سبع جوائز عاملية، والفيلم 

مت عرضه األول في كندا عام ١٩٧٧.
أما الراحل املؤرخ ســيف مرزوق الشمالن رحمه اهللا فكان له 
العديد من املقاالت واألبحاث في الصحف واملجالت الثقافية واألدبية 
الكويتية، أهمها سلســلة مبجلة البعثة الكويتية، كما أصدر كتابا 
بعنــوان «من تاريخ الكويت» عــام ١٩٥٩ ، والذي أرخت فيه مادة 
تاريخية مميزة لتاريخ الكويت منذ نشأتها حتى انتهائه من تأليفه.

 وملا يزيد على ثالثة عقود من التميز اإلعالمي الشعبي والوطني 
عبر برنامجه «صفحات من تاريخ الكويت» وثق فيه الرواية الوثائقية 
من أصحابها، وفي قراءات ســابقة لي تعرفت إلى الراحل الذي بدأ 

برنامجه عام ١٩٦٥ مستمرا إلى تسعينيات القرن املاضي.
 كما أنه كان للعم ســيف الشمالن رحمه اهللا حضور بارز في 
الدواوين الكويتية، فوثق التاريخ من الشخصيات عن احلياة التاريخية 
الكويتية قبل اكتشــاف النفط، وأصدر كتابه «تاريخ الغوص على 
اللؤلؤ» عام ١٩٧٥، حيث يحتوي هذا املؤلف على جزءين، كما أقام 
متحفا خاصا ضــم مقتنيات تراثية نادرة إلى جانب إصداره كتابا 
حتت عنوان «األلعاب الشعبية الكويتية». ويعتبر الراحالن سيف 
مرزوق الشمالن ورائد اإلخراج السينمائي الكويتي خالد الصديق 
قامتني من قامات الثقافة والفن الكويتي رحمها اهللا.. وأســكنهما 
فسيح جناته، وهاتان املدرســتان في التأليف والتأريخ واإلخراج 
البد أن يتم تدريسهما وتكرميهما عبر رصد إجنازاتهما في املناهج 
املدرسية والصفحات اإللكترونية تكرميا ملسيرتهما احلافلة بالعطاء 

الوطني وحرصهما على توثيقه وحفظه.
 وبدوري أتقدم من أســرة الراحلني بالعزاء واملواساة، و(إنا هللا 

وإنا إليه راجعون).

موسم األمطار على األبواب، وفي كل عام 
نذكر وزارة األشغال وهيئة الطرق باإلعالن 
املبكر عن خططهم وجاهزية مشاريعهم ملواجهة 
األمطار والتأكد من سالمة شبكة تصريف املياه.

هناك مشاكل نعاني منها كل عام مع موسم 
األمطار تخص حالة الطرق التي مازالت تشهد 
حالة من التذمر حتى يومنا هذا من قبل املواطنني 
إضافة إلى تطاير احلصى الذي يكون حاضرا 
ويزداد خالل موسم األمطار في الشوارع ما 
ينتج عنه إتالف مركبات املواطنني واملقيمني 
بسبب احلفر رغم أعمال الصيانة التي بحاجة 
إلى متابعة أكثر ومحاســبة من قبل اجلهاز 

الرقابي. 
وزارات الدولة مشكورة قبل كل موسم 
تعلن جاهزيتها عبر وسائل اإلعالم ومعاجلة 

أوجه القصور ان وجدت. 
 نتمنى من وزارة األشــغال اإلعالن عن 
جاهزيتها بكل شفافية لهذا املوسم، والتأكد 
من شمول جميع املشاريع القدمية واجلديدة 
بالصيانــة قبل فــوات األوان وقبل إطالق 
التصريحات التي ســيكون لها األثر البالغ 
على املسؤولني في الوزارة إذا جاءت اجلاهزية 

ناقصة وليس كما هو معلن عنها.
املطلوب اآلن من وزارة األشغال وهيئة 
الطرق متابعة اجلاهزية املعلنة والنزول إلى 
أرض امليدان والتأكد من أعمال فرق الصيانة في 
جميع احملافظات اخلاصة بتصريف املياه في 
الطرق واألنفاق قبل هطول األمطار، ومعاجلة 
األخطاء قبل أن يكشف موسم األمطار أعمال 

الصيانة واجلاهزية. 
بات من الضروري اإلعالن عن خطة الوزارة 
بشكل شفافية وطمأنة اجلميع على اجلاهزية 
ووضع الطرقات واألنفاق، والتأكد من توافر 
أجهزة الضخ واآلليات األخرى حتســبا ألي 
حاالت طوارئ تشهدها الطرق أو املشاريع.. 

ومنا إلى املسؤولني.

مت نشر ورقة علمية عن مرض السكري 
وأنه يحتاج إلى اهتمــام وزارات الصحة، 
وأدرجت هذه الورقة العلمية على جدول أعمال 
اجتماعات منظمة الصحة العاملية للجنة شرق 
املتوسط اجلاري انعقادها عن مرض السكري 
في دول إقليم شــرق املتوسط ومؤشرات 
انتشاره منذ عام ١٩٨٠ وهي بالفعل تستحق 
الدراسة من جانب أصحاب القرار ألن مؤشرات 
الكويت حسب املنشور بهذه الورقة العلمية 
تنذر باخلطر وتتطلب قــرارات على أعلى 
املستويات للتصدي ملوضوع السكري قبل 
أن يخرج عن السيطرة وليس فقط االكتفاء 
بتوفير األدوية، إذ يجب وضع استراتيجية 
متكاملة يشترك في تنفيذها جميع القطاعات، 
وليس فقــط وزارة الصحة مبا نعرفه من 

إمكانات لديها.
وأود االستفسار عن االستراتيجية الوطنية 
للتصدي للســكري وما أهدافها وغاياتها، 
وملاذا لم يتم نشر تقارير املتابعة من اجلهات 
املســؤولة عن متابعة برامج الصحة ضمن 
اســتراتيجية التنمية، إذ ان السكري ليس 
مجرد مشكلة صحية ولكنه أولوية تنموية 
يؤثر على املجتمع واألسرة واألفراد ويثقل 
كاهل النظام الصحي ويعرقل خطط التنمية.

وهذه الوثيقة املتاحة على موقع منظمة 
الصحــة العاملية للمكتب اإلقليمي لشــرق 
املتوسط الجتماعات اللجنة اإلقليمية والتي 
تعقد اآلن يجب أال يكون موقعنا منها موقع 
املتفرج أو القــارئ غير املهتم، وخصوصا 
مبناسبة اقتراب اليوم العاملي للسكري وهو 
مناسبة لنرى فيها أين نحن مما يحدث حولنا 
من تقارير ودراسات واستراتيجيات مهمة 
تتطلب أعلى مســتويات القرارات وقبل أن 
نفقد القدرة على التخطيط العلمي السليم.

وفي التقرير الذي يحمل رقم ٧/٦٨ فإن 
تفاعل النظام الكلي بالكويت لألسف الشديد 
ال يوجد به سجل وطني للسكري وفقا ملا هو 
منشور بالتقرير، فمن املسؤول عن هذا؟ ومتى 
ينشأ هذا النظام؟ وملاذا ال يتم تسخير إمكانات 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت 
إلنشاء هذا النظام الذي سيدعم اتخاذ القرارات 
وسيكون البداية الطبيعية للتخطيط واملتابعة 
لدينا  املوضوعية واجلادة، وخصوصا ألن 
كفاءات نعتز بها فــي هذا التخصص املهم 
وفروعه ســواء في جامعــة الكويت أو في 

وزارة الصحة.
رحم اهللا املغفور له األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد اجلابــر الصباح على مبادرته 
بإنشاء مركز دسمان للسكري التابع ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي والذي يجب أن يتصدر 
املشهد اآلن ويتفاعل مع مثل تلك التقارير 
ويجب أال يغيب في مثل تلك الظروف فهي 

قضية تنمية للدولة ككل.
وهل توجد إجابة مقنعة من املســؤولني 
بســبب عدم وجود السجل الوطني ملرض 
الســكري في الكويت، حيث إن ذلك يعتبر 
أولوية في اخلطط والبرامج ملرض السكري؟ 

على ثرواتها خلف ستارة السياسية 
والتقدم التقني والعلمي الشاذ بقصد 
بالقوة وأساليبها احلالية  السيطرة 
املتسترة بڤيروس الفتنة الفتاكة ما بني 
أطرافها دوال وجماعات بال مدفع وال 
طائرة حربية، لكنها منهاج تخريبي 
لبعثرة الثروات والسيطرة عليها بعيدا 
عن أهداف عدم االنحياز لالنحياز 
العرقي أو مصالح لها طرق ملتوية 
بقصد الســيطرة الالإنسانية على 
الدول بحروب جرثومية وغيرها، مما 
تسبب في هزة كيان النظام البيئي 
والطبيعي، كما يدور اليوم بتغيرات 
مناخية كارثيــة منهجها االنحياز 
للخبث اإلنساني الشيطاني وتراكم 

الويالت البشرية.
اهللا ســبحانه املستعان وجهود 
فرسان األمن واألمان املجرد جلبر 
خواطر كل إنسان ينشد السالم وعدم 
االنحياز جلبهة دون أخرى كما أرادها 
زعماء كتلة عدم االنحياز باجليم (ج) 

الذهبية!. ودمتم.

وبعيدا عــن ذلك كله.. نقول إن 
هناك مهام تستوجب وجود مواطنة 
تقوم بهــا بعيدا عن أي حرج، ومن 
ناحية أخرى نقول إن املرحلة احلالية 
من عمر املنطقة جتعل من الضرورة 
مبكان قيام كل عناصر املجتمع بخدمة 
وطنه من أي موقع وأيا كان رجال أو 
امرأة، وذلك بالنظر إلى أننا كشعب 
قليل العــدد مقارنة بالدول األخرى 
في منطقة الشرق األوسط ال يتوجب 
فتح باب التحاق املواطنات لالنضمام 
القادم  الكويتي، فمستقبل  للجيش 
من األيام ال ميكن التنبؤ به فيما قد 

يحصل في املنطقة.
ومبعنــى أدق أننا كل يوم نرى 
أحداثا وتغيرات في املنطقة نفاجأ بها، 
والتسارع في األحداث ال يعطي املجال 
لتدارك املوقف في تلك األحداث، وما 
نود قوله هنا هو أننا يجب أن نتسلح 
وندعم كل ما ميكن أن نقوم به لدعم 

الوطن وحماية مقدراته.
حفظ اهللا الكويت وحماها من كل 

مكروه، واهللا املوفق.

كما أنه يعتبر أكثر الكلمات شيوعا 
في علم االقتصاد، وهو الذي تسبب 
على مــر التاريخ في غرق البلدان 
بفترات طويلة مــن االضطرابات 
وعدم االستقرار. ومن أبرز أسباب 
التضخم ارتفاع الطلب أو انخفاض 
اإلنتاج، ما يؤدي إلى خلق فجوة في 
األسواق ينجم عنها ارتفاع األسعار.

ويرى اخلبراء أنه ميكن معاجلة 
املركزية  البنوك  التضخم بتطبيق 
بالسياسات االنكماشية  ما يعرف 
التي من شأنها كبح جماح الطلب 
الكلي، وعادة يتم ذلك عن طريق رفع 
أسعار الفائدة. ويوضح اخلبراء أن 
تفويضات البنوك املركزية تتحول 
من الســيطرة على التضخم إلى 
حالة أصبحت فيها السياسة النقدية 
االســتثنائية هي الوضع الطبيعي 
اجلديد. باإلضافــة إلى ذلك، فإن 
التعايش بني السياسة النقدية ونتائج 
«كوفيد-١٩» يخلف أرضا خصبة 

للتضخم.

تصاريح العمل لهذه الفئات دعما 
لضمان األمــن الغذائي في البالد 

واحلد من ارتفاع األسعار.
حقيقة، استبشــرنا كثيرا من 
تقرير البنــك الوطني بانخفاض 
أعداد ســكان الكويــت ومغادرة 
حوالي ١٩٠ ألــف وافد منذ بداية 
جائحة «كورونا»، لكن رمبا ال تعكس 
هذه األرقام حقيقة الفئة املرغوب 
في تقليل أعدادها حيث ان هناك 
أشخاصا اضطرتهم الظروف وآثار 
«كورونا» ملغادرة الكويت أو ترحيل 
عائالتهم، وبقي الكثيرون من غير 
املنتجني، وعلى املعنيني في «القوى 
العاملة» و«التجــارة والصناعة» 
و«الشؤون» و«الداخلية» و«الزراعة» 
مراعاة ذلك إذا كنا نريد الوصول إلى 
تنمية حقيقية بعيدا عن القرارات 
العشوائية غير املدروسة والتي يدفع 
ثمنها أوال وأخيرا املواطن البسيط.
وجميعنا مــع حمالت وزارة 
الداخليــة في ضبــط املخالفني، 
والعمل على حفظ األمن في جميع 
احملافظات ومناطق الكويت لردع 
بالقوانني  املخالفني واملستهترين 

ومنع اجلرمية قبل حدوثها.

القارات!
لكن لــم يتوقــف نزيف تلك 
الكوارث، ولو طبقت أهداف كتلة عدم 
االنحياز وساد السالم اإلنسانية كافة، 
فال تابع وال متبوع عامليا يخرج عن 
كيانها ملا زادت ويالتها كما يحصل 
اليوم مبكابرة البعض واتباع أسلوب 
االبتزاز الدولي للشعوب الفقيرة رغم 
تراكم ثرواتها بجهل وعدم استقرار 
أمنها وأمانها بفعل فاعل يســتولي 

النواقص في هذا السلك،  إليه لسد 
فبدال من أن تتم االستعانة بكوادر 
من خارج اجلنســية الكويتية، فهن 
على األقل سيخدمن بلدهن بكل أمانة.
ومن جانب آخر، فإن املهام التي 
ستتوالها املواطنة الكويتية في هذا 
الصدد من القرار ستكون مهام في 
معظمها مساندة، وستتولى مناصب 
ضباط اختصــاص وضباط صف 
وأفراد، فــي مجال اخلدمات الطبية 
واخلدمات العسكرية املساندة األخرى.

٢٪، بينما تصل في الدول النامية إلى 
القرار  ٤٪. وتظل رهانات صانعي 
على التحفيز االقتصادي، عبر ضخ 
حزم مالية ضخمة محل جدل، كون 
أن تلك النظرية تعتمد على استغالل 
عامل اقتصادي واحد مع ثبات باقي 
العوامل. والتضخم هو زيادة أسعار 
معظم السلع واخلدمات الشائعة أو 
تلك التي يستخدمها السكان بشكل 
يومي، مثل الطعام وامللبس واملسكن، 

القسائم ومن  خصوصا أصحاب 
يعملون ترميما ملنازلهم، وأيضا 
الكبير بأسعار األسماك  االرتفاع 
بحجة عدم وجود صيادين ومطالبة 
احتاد الصيادين بعودة من هم خارج 
البالد للكويت بأسرع وقت لتعود 
إلى مستوياتها وتتوافر  األسعار 
األسماك، وأيضا املطالبة ذاتها من 
الذين أصبحوا  املزارعــني  احتاد 
يعانون من عدم توافر العمالة املدربة 
واملاهرة في أعمال الزراعة، وغيرها 
من مهن نحتاجها بشكل مستمر 
في حياتنا اليومية. ويشكل قرار 
وزارة الداخلية الســماح بإصدار 

دون تابع ومتبوع إلنهاك اإلنسانية 
مبزيد من املآســي العرقية، ودمار 
احلروب، وهدر الثروات اإلنسانية 
وغيرها من املآسي والكوارث اليومية 
املغلوبة على  للشعوب واحلكومات 
أمرها، وكل ما يؤدي إلى بعثرة أمنها 
وأمانها ومعاناة مؤسساتها الدولية 
بســبب تبعات كل ذلــك الصخب 
اإلنساني الكارثي، إذ تعود ويالتها 
على كل األفــراد واجلماعات بتلك 

الفرصة لدخول السلك العسكري في 
اجليش الكويتي، جنبا إلى جنب مع 
الوطن يجب  الرجل، فحماية  أخيها 
أن يتشــارك فيها اجلميع مواطنني 
ومواطنات، وإذا أردنا أن نساعد املرأة 
على اســتكمال دورها في املجتمع 
فإنه البد لنا من دعمها ومساندتها 
في أي حقل يختاره الوطن لكي تقوم 
به أخت الرجال فعال وقوال، فالقرار 
على الرغم من مجيئه متأخرا إال أنه 
جاء في وقت البالد في أمس احلاجة 

والتنمية حوالي ٦٠٪ من االقتصاد 
العاملي، إلــى ٣٫٣٪ في أبريل، من 
٢٫٤٪ في مارس، ليبلغ أعلى مستوى 

منذ ٢٠٠٨.
هذا، وقد توقع البنك الدولي منو 
االقتصاد العاملي بنسبة ٥٫٦٪ خالل 
٢٠٢١، بينمــا توقع صندوق النقد 

الدولي أن يحقق منوا بنحو ٦٪.
الطبيعية  املعدالت  تأتي  أنه  إال 
للتضخم بالنسبة للدول املتقدمة عند 

بشــكل منطقي، إذ ليس منطقيا 
التخلي عن أصحاب املهن واحلرف 
التي ال يعمل بها املواطنون بحجة 
أنهم بلغوا الســتني عاما، واحلمد 
هللا أن رأي «الفتوى والتشــريع» 
الفئــة، فهناك مهن  أنصف هذه 
إلى مهارات كبيرة  صعبة حتتاج 
اكتسبها أصحابها خالل سنوات 
طويلة من العمل كالنجارة واحلدادة 
واخلياطة وصيد األسماك وغيرها 
الكثير من املهن التي صارت أجور 
العاملني فيها أضعافا مضاعفة مع 
ندرة في العثور عليهم، وهذا األمر 
بات املواطن يلمسه بشكل يومي 

القرن  خالل مطلع ســتينيات 
املاضي مت إشهار ووالدة حركة دول 
عدم االنحياز الدولية كحركة ال تتبع 
معسكر قوة شرقية أو غربية وتكون 
كيانها من دول عاملية لها ذات القناعة 
التباع نهج متوازن حتى يومنا احلالي.
الكتلة  أن زعامة هذه  والعجيب 
ضمــت مجموعة مــن قادة حتمل 
أسماءهم حرف «ج»، وكان ذلك تفاؤال 
بهذا الكيان وهم: جمال عبدالناصر، 
جوزيف بــروز تيتو، وجواهر الل 
نهرو، وكل منهم ينتمي لقارة عظمى: 
أفريقيا، آسيا وأوروبا، وهكذا تكون 

ذلك الكيان الناجح.
وفــي كلمة الكويت مبناســبة 
االحتفــال مبــرور ٦٠ عاما للكتلة 
املعتدلة، عبــر وزير  السياســية 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
باسم الكويت والوطن العربي، والعالم 
اإلسالمي، عن اإلشادة بكل مقاصد 
وأهداف كتلة عــدم االنحياز قوال 
وعمال الستقرار العالم سلما وسالما، 

القرار الذي أصدره نائب رئيس 
الشيخ حمد  الدفاع  الوزراء ووزير 
جابر العلي بشأن فتح باب التسجيل 
للمواطنات لاللتحاق بشرف اخلدمة 
العسكرية كضباط اختصاص وضباط 
صف وأفراد، وذلك في مجال اخلدمات 
الطبية واخلدمات العسكرية املساندة، 
قد يبدو قرارا غير مستساغ للبعض، 
لكنه في احلقيقة قــرار كان واجبا 

اتخاذه قبل سنوات عديدة.
ميكننا أن نكــون أكثر حتديدا 
بالقول إنه كما تولت املواطنة املسؤولية 
من خالل التحاقها بوزارة الداخلية 
فأصبحت تشــارك أخاهــا الرجل 
في العمل كضابط وعســكري وفي 
مختلف الرتب، فإنه ذلك ال يختلف 
عن التحاقها بالسلك العسكري في 
اجليش، فاملرأة الكويتية أثبتت نفسها 
وكفاءتهــا الكبيرة وقدرتها على أن 
تقوم بأي مهمة مهما كانت، فما الذي 
مينع قيام املرأة الكويتية بهذا الواجب 
ونيلها شرف اخلدمة في هذا احلقل؟!

وقد آن األوان ألن نعطي املواطنة 

شهد االقتصاد العاملي ارتفاعا 
في التضخم هو األسرع منذ ٢٠٠٨، 
مع إنفاق تريليونات الدوالرات على 
شكل حزم حتفيز من احلكومات 
والبنــوك املركزية، فــي مواجهة 

تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في وقت يتسارع فيه 
اتســاع  التعافي االقتصادي، مع 
عمليات التطعيــم ضد الڤيروس، 
والتي سمحت بتخفيف القيود على 
األنشــطة االقتصادية، خصوصا 
في االقتصادات الكبرى كالواليات 
املتحدة والصــني وأوروبا. ومع 
اقتراب نهاية األزمة الصحية، من 
تنتعــش االقتصادات  أن  املنتظر 
في ظل ارتفاع مســتويات الطلب 
واالستهالك، لكن مع بلوغ األسعار 
ذروتها يحتدم اجلدل حول ما إذا 
كانت هــذه الظاهرة مؤقتة أم انها 

ستستمر لفترة.
وقد قفز معدل التضخم السنوي 
التعاون االقتصادي  لدول منظمة 

منذ ســنوات، إن لم يكن منذ 
عقود، ونحن نســمع عن عالج 
اختــالل التركيبة الســكانية في 
الكويت، معظم النواب تطرقوا إلى 
هذه القضية وما لها من آثار سلبية 
على املجتمع ككل من جهة وعلى 
املواطنني واألجيال املقبلة من جهة 
أخرى خصوصا، والتزال مستمرة 
حتى يومنا هذا وستبقى إذا لم يكن 
هناك عالج جذري وحقيقي ومنطقي 
وبعيد عــن املجامالت والضغوط 
ألنه كثيرا ما جند املنادين بعالج 
التركيبة السكانية هم أنفسهم من 
يتوسطون أو يعملون على استمرار 

الوضع على ما هو عليه!
نعــم، فالكثير مــن الوافدين 
املخالفني جاء بهم أصحاب شركات 
املواطنــني وتركوهم  وهمية من 
يعملون بعيدا عن اجلهات الرقابية 
وبأعمال ومهن بعيدة عن مجاالت 
الشركات ويتقاضون عنهم  هذه 
مبالغ بشكل سنوي وعند كل جتديد 
لإلقامة أو طلب أي أوراق متعلقة 

بهذا الوافد أو ذاك.
جميع أبنــاء الكويت يتمنون 
تعديــل التركيبة الســكانية لكن 

رؤى

نعيمة الشايجي... 
شخصية ملهمة 

يجب تكرميها
د.ليلى السبعان

سلطنة حرف

املوت يغّيب 
الرائدين الشمالن 

والصديق
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

من الواقع

نعم إلشراك 
املرأة في 

حماية الوطن
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

رؤى اقتصادية

التضخم 
واالقتصاد 

العاملي
hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه

مجرد رأي

تركيبة السكان 
وميزانها 
املختل

عيسى أبو طفرة

نقش القلم

االنحياز..
وعدم االنحياز

محمد عبداحلميد الصقر
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٨٪ و٪ و٣٧٣٧٪ كلفة بناء الوحدة السكنية مساحة كلفة بناء الوحدة السكنية مساحة كلفة بناء الوحدة السكنية مساحة ٩٦٠٩٦٠ متراً قفزت إلى  قفزت إلى  متراً قفزت إلى ١٥٣٫٦١٥٣٫٦ ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعاً بني  بني  ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا ألف دينار.. وأسعار املواد اإلنشائية األساسية الوطنية املنشأ شهدت ارتفاعا

ارتفاع إضافي في متوسط كلفة بناء الوحدات السكنية اخلاصة ليصل إلى ارتفاع إضافي في متوسط كلفة بناء الوحدات السكنية اخلاصة ليصل إلى ارتفاع إضافي في متوسط كلفة بناء الوحدات السكنية اخلاصة ليصل إلى ١٧٥١٧٥ دينارًا للمتر املربع الواحد دينارًا للمتر املربع الواحد دينارًا للمتر املربع الواحد دينارًا للمتر املربع الواحد

٢٩٫٣٢٩٫٣

املواطن يدفع املواطن يدفع املواطن يدفع ٢٤٠٢٤٠

املواطن سيدفع أقساطًا شهرية تساوي املواطن سيدفع أقساطًا شهرية تساوي  دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص دينار في حال االقتراض من القطاع املصرفي لبناء سكنه اخلاص

أحمد مغربي

كشــفت دراســة اعدتهــا 
وزارة التجــارة والصناعــة 
حــول اآلثــار الناجتــة عــن 
ارتفاع أسعار املواد اإلنشائية 
املستخدمة في البناء السكني 
اخلاص علــى املواطنني من 
مســتحقي الرعاية السكنية 
عــن أن تكاليــف البنــاء في 
الســكني اخلــاص  القطــاع 
شهدت ارتفاعات حادة مؤخرا، 
حيث ارتفع متوســط تكلفة 
بناء املتر املربع لوحدة سكنية 
خاصــة مــن ١٣٥ دينارا قبل 
جائحة كورونا وصوال الى ما 
يقارب من ١٦٠ دينارا حاليا، 
اي بزيــادة بلغــت نســبتها 
١٨٫٥٪ والتــي تعتبر نســبة 
مرتفعــة وفقا لكل املقاييس 
االقتصادية، ويرجع السبب 
في ذلــك الــى االرتفــاع في 
أسعار معظم املواد اإلنشائية 
األساســية املســتخدمة في 
عمليات البناء ســواء كانت 
وطنية املنشأ او مستوردة، 
مثل احلديد وقواطع األملنيوم 
واألخشاب وأعمال اخلرسانة 
وشــبكة الكهربــاء وشــبكة 
املركزيــة للميــاه  التغذيــة 
والصرف الصحي ووحدات 
التكييــف املركــزي، والتــي 
ميكن إيعازها في العموم الى 
االرتفاع املتزايد في تكاليف 
اإلنتاج (تكلفة املواد األولية 
املســتخدمة فــي تصنيعها 
وتكاليــف الشــحن/ النقــل 
والتخزين واألجور)، ناهيك 
عــن تعاظم الطلــب العاملي 

عليها.
وذكــرت «التجــارة» في 
الدراسة التي حصلت عليها 
«األنباء»، أن املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية قامت بتوزيع 
ما يقرب من ١٢ ألف قســيمة 
على املواطنني من مستحقي 
الرعاية السكنية خالل السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، إضافة الى 
توجهها الــى توزيع ١٢ ألف 
قســيمة أخرى خالل السنة 
املاليــة احلاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
والتي متثل طفرة لم يسبق 
لها أن حدثت سابقا، فإنه من 
املتوقع ان ترتفع أسعار املواد 
اإلنشائية في األسواق احمللية 
الى ما هو أكثر من ذلك نظرا 
لزيادة الطلب احمللي عليها، 
مؤدية في نهاية املطاف الى 
ارتفاع اضافي في متوسطة 
تكلفة بناء الوحدات السكنية 
اخلاصة والذي قد يصل الى 
املربــع  ١٧٥ دينــارا للمتــر 
الواحد، وهــو األمر الذي إن 
حــدث فعــال فســوف يؤثر 
ســلبا وبصورة كبيرة على 
املستوى املعيشي ورفاهية 

األسر الكويتية.
وفي هذا اإلطار، يستعرض 
هــذا التقرير املوجــز اآلثار 
الناجتــة عن ارتفاع أســعار 
املواد اإلنشــائية وباألخص 
املدعومــة علــى املواطنــني 

سبيل املثال، يدفع املستفيد 
مبلــغ ٢٤٠ فلســا لكيــس 
االســمنت و٥٧ دينــارا لطن 
احلديــد و٦٫٥ دنانير للمتر 
املكعب من الطابوق األبيض 
العازل في حني ان متوســط 
األسعار السائدة حاليا لهذه 
املواد اإلنشــائية هي: ١٫٢٥٠ 
دينار لكيس األسمنت و٢٢٦ 
دينارا لطــن احلديد، و٢٤٫٥ 
دينــارا للمتــر املكعــب من 
العازل.  األبيــض  الطابــوق 
وبناء عليه، فإن قيمة الدعم 
الذي يحصل عليه املستفيد 
من مواد االســمنت واحلديد 
والطابــوق األبيــض العازل 
يساوي: (١٫٢٥٠ - ٠٫٢٤٠) × 
٢٫٠٠٠ كيس + (٢٢٦ - ٥٧) × 

املــواد  متوســطات أســعار 
اإلنشائية األساسية وطنية 
املنشأ املستوردة في األسواق 
احمللية خــالل فترتي يناير 
٢٠٢٠ وأبريــل ٢٠٢١، وذلــك 
بنــاء علــى نتائــج مســح 
ميدانــي لنقــاط بيــع املواد 
اإلنشائية، يالحظ انها كافة 
املواد اإلنشائية املدرجة ضمن 
الدعم اإلنشائي قد  منظومة 
شــهدت ارتفاعا في األسعار 
تراوحت نسبتها بني ٨٪ و٧٪، 
وكانت االرتفاعات األعلى من 
حيث القيمة هي في أســعار 
حديد التســليح واخلرسانة 
اجلاهزة وسعر طن التكييف، 
ليس هذا فحسب، بل إن الكثير 
من املواد اإلنشائية األخرى 

٥٦٫٢٪)، كما ارتفع متوسط 
سعر األلومنيوم اخلام (قبل 
التصنيع) مــن ١٫٠٥٠ دينار 
للطن الــى ١٫٢٠٠ دينار (اي 

بنسبة ١٤٫٣٪).
هــذا، وميكــن القــول ان 
االرتفاعات األخيرة في أسعار 
املواد اإلنشائية في األسواق 
احملليــة، وحتديــدا حديــد 
التسليح واألملنيوم واألخشاب 
وسعر طن التكييف واألسالك، 
قد أتت جميعها متســقة الى 
حــد كبيــر مــع االرتفاعات 
في أســعارها الدولية، فعلى 
سبيل املثال، ارتفعت مؤشرات 
الدوليــة حلديــد  األســعار 
التسليح واألملنيوم واألخشاب 
والنحاس (املســتخدمة في 
صناعــة وحــدات التكييــف 
واألســالك) بنســب قاربــت 
مــن ٤٤٫٣٪ و٢٣٫٧٪ و٣٩٫٢ 
التوالــي،  علــى  و٤٨٫٨٪، 
ويالحظ ان مؤشرات األسعار 
الدولية لهذه املواد اإلنشائية 
آخذة منحنى تصاعديا، األمر 
الذي يشير معه ضمنيا الى ان 
األسعار الدولية لها قد ترتفع 
الى ما هو أعلى من ذلك خالل 
العام ٢٠٢١، مشكلة بذلك قوة 
رافعة ألسعارها في األسواق 

احمللية.
كلفة بناء قسيمة 

التجــارة  وقالــت وزارة 
انه وفقــا آلراء مجموعة من 
املقاولــني املتخصصــني في 
الســكني اخلــاص  القطــاع 
مكاتــب  لــدى  والعاملــني 
هندسية، وذلك لبناء قسيمة 
ســكنية ذات مساحة ٤٠٠م٢ 
ومبساحة بناء تساوي ٩٦٠م٢ 
(أي بنسبة بناء تعادل ٢١٠٪ 
مضافا اليها ١٢٠م٢)، علما ان 
مثــل هذه الوحدة الســكنية 
ســوف تتكون مــن ٣ أدوار 

٥٠ طنا + (٢٤٫٥ - ٦٫٥) × ١٠٠ 
متر مكعب = ١٠٫٤٧٠ دينارا 
ونود اإلشــادة هنــا، الى انه 
في حالة اخلرسانة اجلاهزة 
فإن املســتفيد لن يتمكن من 
احلصول على الكميات احملددة 
لــه نظــرا الرتفــاع قيمتهــا 
اإلجمالية عن السقف األعلى 
النقدي املخصص لها، فعلى 
ســبيل املثال، يبلغ متوسط 
الســعر الســائد في السوق 
اخلرســانية اجلاهزة حاليا 
٢٦ دينارا للمتر املكعب (م٣)، 
ومن ثم فإن الكمية القصوى 
التي ميكن للمستفيد احلصول 
عليها هــي ٣٢٥٫٤م٢ (٨٤٦٠ 

دينارا / ٢٦ دينارا).
ان  الدارســة  وذكــرت 

املستخدمة في بناء الوحدات 
الســكنية اخلاصــة وغيــر 
املدرجة ضمن منظومة الدعم 
ومنهــا على ســبيل املثال ال 
احلصر، األخشاب املستخدمة 
فــي بنــاء الهيــكل األســود 
وقواطع األلومنيوم، قد شهدت 
هــي األخرى ارتفاعات حادة 
خالل الفترة املشار اليها آنفا. 
حيث ارتفع متوســط سعر 
ربطة اخلشب (مكونة من ١٠٠ 
عمود خشب) من ٩٥ دينارا 
للربطة الواحدة الى ١٣٥ دينارا 
(اي بنسبة ٤٢٫١٢٪)، وارتفع 
سعر مسطح اخلشب املعاكس 
قياس ١٫٢٢م٢ × ٢٫٤٤م٢ من 
٤ دنانيــر الــى ٦٫٢٥ دنانير 
للوحدة الواحدة (اي بنسبة 

(طابق ارضــي وأول وثان) 
وال تتضمن سرداب، ويالحظ، 
ان مستحقي الرعاية السكنية 
سيتطلب منهم توفير كميات 
إضافية من كل املواد اإلنشائية 
األساسية التي تقدر تكلفتها 
احلالية وفقا لألسعار السائدة 
في ابريل ٢٠٢١ بنحو ٢٨٫٥ الف 
دينار في حني كانت تكلفتها 
اإلجمالية بحســب األسعار 
الســائدة في يناير ٢٠٢٠ ما 
يقــرب مــن ٢٠٫٣ دينارا، اي 
بارتفــاع بلغــت قيمته نحو 
٨٫٢ آالف دينــار (٤٠٫٢٪)، 
وبهذا الشــأن، ســوف متثل 
القيمــة األخيــرة (٨٫٢ آالف 
دينار) والناجتة عن الزيادة 
في أســعار املواد اإلنشائية 
ما نســبته ١١٫٧٪ مــن قيمة 
القــرض اإلســكاني والبالغ 

٧٠ ألف دينار.
كما ســبق أن أشرنا، بلغ 
متوسط تكلفة بناء املتر املربع 
لقسيمة سكنية خاصة وفقا 
لألسعار الســائدة في ابريل 
٢٠٢١ ويناير ٢٠٢٠ نحو ١٦٠ 
دينــارا و١٣٥ دينــارا، علــى 
التوالــي. وبناء عليــه، فإن 
تكلفة بنــاء وحدة ســكنية 
مبســاحة ٩٦٠م٢ كاملــة (ال 
تشمل ســردابا) تقدر حاليا 
مبــا يقارب ١٥٣٫٦ ألف دينار 
(٩٦٠م٢ × ١٦٠د.ك/م٢). فــي 
حــني كانت تكلفــة بناء هذه 
الســكنية وبنفس  الوحــدة 
واملواصفــات  املســاحة 
الهندسية واإلنشائية تقارب 
١٢٩٫٦ ألف دينــار في يناير 
١٣٥د.ك/  × (٩٦٠م٢   ٢٠٢٠

م٢). األمر الذي يعني معه ان 
املواطن من مستحقي الرعاية 
السكنية سوف يتحمل مبلغا 
إضافيا يقــدر بنحو ٢٤ ألف 
دينار لبناء ســكنه اخلاص 
مقارنة باألسعار التي كانت 

سائدة في يناير ٢٠٢٠.
عالوة على ما تقدم، يقدر 
إجمالي املبلغ اإلضافي الذي 
سوف يدفعه املســتفيد من 
مســتحقي الرعاية السكنية 
لبناء ســكنه اخلــاص كامال 
بعد اســتبعاد قيمة القرض 
اإلسكاني والدعم املخصص 
له من املواد اإلنشائية وفقا 
لألســعار احلالية ومساحة 
البناء املشار اليها آنفا بنحو 
٥٣٫٦ الف دينار (١٥٣٫٦ الف 
دينار - ٧٠ الف دينار - ٣٠ 
الــف دينار)، وفــي حال قام 
املستفيد باقتراض هذا املبلغ 
من القطاع املصرفي وبفترة 
ســداد تســاوي ١٠ سنوات، 
فإنه يتوجب عليه دفع قسط 
شهري يساوي ٤٤٦٫٦ دينارا 
ومن دون إضافة أسعار الفائدة 
إليه (٥٣٫٦ دينارا/ ١٢٠ شهرا)، 
اي سيصل القسط الشهري 
الى نحــو ٥٠٠ دينار، والتي 
هي بال شــك قيمــة مرتفعة 
وتؤثر معها سلبا على القوة 
الشرائية واملستوى املعيشي 

لألسر الكويتية.

مــن  الكويتيــة)  (األســر 
مســتحقي الرعاية السكنية 
مع اقتراح بعض التوصيات 
للحد مــن آثارها الســلبية، 
ففي الوقــت احلاضر، تقوم 
الدولة ممثلة بوزارة التجارة 
والصناعة بتقدمي حزمة من 
املواد اإلنشائية املدعومة الى 
الرعاية  املواطنني مستحقي 
الســكنية، وذلك بالتنسيق 
الشــركة  مــع  والتعــاون 
الكويتية للتموين، وتشمل 
هــذه املنظومة دعم أســعار 
بعض املواد اإلنشــائية مثل 
األسمنت واحلديد والطابوق 
األبيض العازل وبسقف أعلى 
منهــا ال ميكــن جتــاوزه، أو 
بإعطــاء كميات محــددة من 
مــواد إنشــائية دون مقابل 
الطابــوق االســمنتي  مثــل 
واخلرسانة اجلاهزة بحيث 
ال تتعدى قيمتها مبالغ معينة، 
إضافة الى صرف مبالغ نقدية 
مقطوعة، وذلك الستخدامها 
في شــراء وحدات التكييف 
ومواد إنشائية بحسب رغبة 

املستفيد.
دعم مستحقي الرعاية السكنية 

هذا، ويقدر إجمالي قيمة 
الدعــم الــذي يحصــل عليه 
املستفيد من مستحقي الرعاية 
السكنية وفقا لهذا البرنامج 
حاليا مبا يقارب من ٢٩٫٣ ألف 
دينار، علمــا ان قيمة الدعم 
الذي يحصل عليه املستفيد 
ألي مــادة إنشــائية (خالفا 
للمبالــغ النقدية املقطوعة) 
يحسب كما يلي: سعر شراء 
املــادة اإلنشــائية مــن قبل 
الشــركة الكويتية للتموين 
بحسب األسعار السائدة في 
السوق مطروحا منها السعر 
الذي يدفعه املستفيد مضروبا 
في الكمية املخصصة له. فعلى 

توصيات مقترحة للحد من اآلثار السلبية الناجتة عن التضخم في أسعار املواد اإلنشائية

التجــارة  أصــدرت وزارة 
والصناعة عددا من التوصيات 
واملقترحــات للحد مــن اآلثار 
السلبية الناجتة عن التضخم 
في أسعار املواد اإلنشائية وهي 

كالتالي: 
١ - نــص القانــون رقم ١٩ 
لســنة ٢٠١٤ فــي مادته األولى 
على أن إجمالي قيمة دعم املواد 
اإلنشائية يجب أال يتجاوز مبلغ 
٣٠ ألف دينار كويتي، وفي هذا 
اإلطــار، نوصــي بتعديل هذا 
القانون، وذلك برفع الســقف 
األعلى له ومببلغ ٥ آالف دينار 
كويتي، بحيث ال يتجاوز إجمالي 

مبلغ دعم املواد اإلنشائية عن 
٣٥ ألف دينار، ومن املستحقني، 
ان تضاف هذه الزيادة املقترحة 
الى بند االختيار احلر بحسبة 
رغبة العميــل ليصبح ٦٫٨٠٠ 
دينار بدال من ١٫٨٠٠ دينار حاليا، 
علما أن التكلفة اإلجمالية لهذا 
املقترح على الدولة تقدر بحوالي 
١٢٠ مليــون دينــار (٥٫٠٠٠ × 

٢٤٫٠٠٠ قسيمة سكنية).
املــواد  ٢ - إعفــاء كافــة 
اإلنشائية ضمن منظومة الدعم 
مــن الرســوم اجلمركية خالل 
الفترة احلالية وحتى إشــعار 
آخر. ويرجع الســبب في ذلك 

الى أن الرسوم اجلمركية متثل 
عبئا ماليا اضافيا الى اي شركة 
نشاطها مبنيا على االستيراد، 
حيث عادة ما يتم حتديد سعر 
املنتــج النهائي املســتورد في 

السوق احمللي وفقا لآلتي:
ســعر املنتج املستورد في 
السوق احمللي = سعر املنتج 
في بلد املنشأ + تكاليف الشحن 
+ تكاليف التخزين + الرسوم 

اجلمركية.
ونظــرا لعدم قــدرة املورد 
بالتحكم في سعر املنتج في بلد 
املنشأ او تكاليف الشحن، فإن 
اخليار الوحيد املتبقي تقدميه 

للمحافظة على استقرار أسعار 
املواد اإلنشائية هو اإلعفاء من 
الرســوم اجلمركية اضافة الى 

خفض تكاليف التخزين.
مســاحات  توفيــر   -  ٣
تخزينيــة ملســتوردي املــواد 
اإلنشائية في مواقع بناء املناطق 
السكنية اجلديدة، وذلك بهدف 
خفض تكاليف النقل والتي عادة 
ما تكون متضمنة في الســعر 

النهائي للمادة اإلنشائية.
إضافة الى ذلك، توجد هناك 
خيارات أخرى متاحة للحكومة 
للحد من آثار التضخم في أسعار 
املواد اإلنشائية إال انها خارجة 

على نطاق اختصاصات وزارة 
التجارة والصناعة، ومنها على 

سبيل املثال ال احلصر:
١ - متديــد فتــرة الســماح 
لســداد أقســاط بنك االئتمان 
لتكون ٤ ســنوات مــن تاريخ 

توقيع العقد بدال من سنتني.
٢ - متكني بنك االئتمان من 
إعطــاء قرض إنشــائي رديف 
للقــرض اإلســكاني ومبــا ال 
يتجــاوز قيمة معينة، مثال ١٠ 
آالف دينار، على ان يتم سداده 
من قبل املستفيد وفقا ألسس 
جتارية/ ربحية ولكن بأسعار 

فائدة مخفضة، مثال ٢٫٥٪.

متكني بنك االئتمان من إعطاء قرض إنشائي رديف للقرض اإلسكاني ومبا ال يتجاوز ١٠ آالف دينار 
متديد فترة السماح لسداد أقساط بنك االئتمان لتكون ٤ سنوات من تاريخ توقيع العقد بدًال من سنتني

املواد اإلنشائية املدعومة للمواطنني مستحقي الرعاية السكنية

املخصص للمستفيدوحدة القياساملادة اإلنشائية
املبلغ الذي 

يدفعه املستفيد 
(د.ك)

متوسط السعر 
السائد في 

السوق (د.ك)
قيمة الدعم 

(د.ك)

٢٫٠٠٠٠٫٢٤٠١٫٢٥٠٢٫٠٢٠كيس (٥٠ كيلو)االسمنت
٥٠٥٧٢٢٦٨٫٤٥٠طناحلديد

١٠٠٦٫٥٢٤٫٥١٫٨٠٠متر مكعبطابوق أبيض عازل

١٥٫٠٠٠ (بحد أقصى وحدة واحدة (طابوقة)طابوق اسمنتي
١٫٩٢٠٠٫٠٠٫١٢٠١٫٨٠٠ د.ك)

٤٥٠ (بحد أقصى ٨٫٤٦٠ متر مكعبخرسانة جاهزة
٠٫٠٢٦٨٫٤٦٠د.ك)

٠٫٠٢١٠٥٫٠٠٠مبلغ مقطوع ٥٫٠٠٠ د.كطنوحدات التكييف
اختيار حر بحسب 

١٫٨٠٠-٠٫٠مبلغ مقطوع ١٫٨٠٠ د.كغير محددرغبة املستفيد *

٢٩٫٣٣٠إجمالي قيمة الدعم (د.ك)
* تشمل: األصباغ والعوازل املائية والطابوق اجليري واألسالك والسيراميك واألطقم الصحية.

أسعار املواد اإلنشائية األساسية (املدعومة) في األسواق احمللية ونسبة االرتفاعات فيها خالل فترتي املقارنة يناير ٢٠٢٠ وأبريل ٢٠٢١

وحدة القياساملادة اإلنشائية
نسبة االرتفاع في متوسط السعر السائد في السوق (د.ك)*

السعر أبريل ٢٠٢١يناير ٢٠٢٠
١٠٪١٫١٤٠١٫٢٥٠كيس (٥٠ كيلو)االسمنت
٣٢٪١٧١٫٥٢٢٦طناحلديد

١٧٪٢١٢٤٫٥متر مكعبطابوق أبيض عازل
٢٦٪٠٫٠٩٥٠٫١٢٠وحدة واحدة (طابوقة)طابوق اسمنتي
٢١٪٢١٫٢٢٦متر مكعبخرسانة جاهزة
١٧٪١٨٠٢١٠طنوحدات التكييف

٢١٪١٣٫٢٥١٦لفة (٥٠ مترا)األسالك الكهربائية
٢٩٪٧٫٧٥١٠لفة (١٠ أمتار)العازل املائي

٣٧٪١١٫٥١٥٫٧٥درام (١٦ – ١٨ ليترا)األصباغ (الداخلية)
٢٣٪٧٫٥٩٫٢٥درام (١٦ – ١٨ ليترا)األصباغ (اخلارجية)

* أسعار تعاقد الشركة الكويتية للتموين مع شركات املواد اإلنشائية تختلف وبدرجات متفاوتة عن األسعار السائدة في السوق.
املصدر: مسح ميداني لنقاط بيع املواد اإلنشائية.

التكلفة اإلضافية التي يتحملها املستفيد من مستحقي الرعاية السكنية بحسب االحتياج الفعلي من املواد اإلنشائية خالل فترتي 
املقارنة يناير ٢٠٢٠ وأبريل ٢٠٢١ 

وحدة القياساملادة اإلنشائية
االحتياج الفعلي من 

املواد اإلنشائية لبناء 
الوحدة السكنية

املخصص 
للمستفيد

التكلفة اإلضافية التي يتحملها 
املستفيد وفقا لألسعار 

السائدة في فترتي املقارنة 
مقدار الزيادة 

في التكلفة 
اإلضافية يناير ٢٠٢٠

(١)
ابريل ٢٠٢١

(٢)
٣٫٠٠٠٢٫٠٠٠١٫١٤٠١٫٢٥٠١١٠كيس (٥٠ كيلو)االسمنت
٧٠٥٠٣٫٤٣٠٤٫٥٢٠١٫٠٩٠طناحلديد

١٢٥١٠٠٥٢٥٦١٣٨٨متر مكعبطابوق أبيض عازل

وحدة واحدة طابوق اسمنتي
٢٥٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٤٥٥١٫٠٨٠٦٢٥(طابوقة)

٦٥٠٤٥٠٥٫٣٢٠٨٫٤٤٠٣٫١٢٠متر مكعبخرسانة جاهزة
٥٠٠٠٧٫٦٠٠٩٫٧٠٠٢٫١٠٠ د.ك٧٠طنوحدات التكييف

٥٠٠٢٩٥٤٦٠١٦٥ د.ك٦٠لفة (٥٠ مترا)األسالك
٣٠٠٤٩١٥٠١٠١ د.ك٤٥لفة (١٠ أمتار)العازل املائي

درام (١٦ – ١٨ األصباغ (الداخلية)
٥٠٠٨٨٠١٫٣٩٠٥١٠ د.ك١٢٠ليترا)

األصباغ 
(اخلارجية)

درام (١٦ – ١٨ 
٥٠٠٦٢٥٨٨٨٢٦٣ د.ك١٥٠ليترا)

٢٠٫٣١٩٢٨٫٤٩٠٨٫١٧١اإلجمالي
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ع شراكة إستراتيجية مع الهيئة  «بيتك» يوقِّ
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

«بيتك كابيتال»: ٢٩ مليار دوالر حجم
إصدارات الصكوك العاملية منذ بداية العام

«البنك الدولي»: ١٧ مليار دوالر خسائر االقتصاد 
الكويتي املتوقعة حتى نهاية العام بسبب «كورونا»

في إطار اســتراتيجيته 
للمســؤولية االجتماعيــة 
وإميانا بــدوره الريادي في 
نشر التوعية بأهمية احلفاظ 
على البيئة والزراعة، شارك 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
العامة لشــؤون  الهيئة  مع 
الزراعة والثروة الســمكية 
لدعم حملة تشجير وتخضير 
الكويت للموســم  مناطــق 

الزراعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
ومتثل الشــراكة وحملة 
تشــجير وتخضير مناطق 
الكويــت جــزءا مــن جهود 
«بيتــك» الرامية إلى تعزيز 
الوعي بأهمية احملافظة على 

البيئة وحمايتها.
وثمن مدير عــام الهيئة 
الزراعــة  العامــة لشــؤون 
والثروة الســمكية الشــيخ 
الــدور  اليوســف،  محمــد 
الفعال لـ «بيتك» ومبادرته 
بتقدمي الدعم املادي واملعنوي 
وتسخير كل إمكاناتهم لدعم 
واملشاركة في حملة «تشجير 
الكويت» التي أطلقتها الهيئة 
الزراعــي احلالي  للموســم 
٢٠٢٢/٢٠٢١، خالل استقباله 

وفدا من البنك.
وفيما يعكس روح املبادرة 
وااللتــزام بدعــم املشــاركة 
املجتمعية وتشــجيع العمل 
التطوعــي، دشــن «بيتــك» 
الشــراكة مــع الهيئــة فــي 
اليوم االفتتاحــي من خالل 
وزرع  بغــرس  مســاهمته 
أشــجار الســدر، إضافة إلى 

استعرض تقرير صادر عن شركة 
بيتك كابيتال، آخر مســتجدات سوق 
الصكوك وأسواق رأس املال اإلسالمية 
وأداء املؤشرات خالل الربع الثالث من 
عــام ٢٠٢١ باإلضافة الى اداء مؤشــر 
بيتــك كابيتال للصكوك خالل الفترة 
املذكــورة، حيث حافظ مؤشــر بيتك 
كابيتــال للصكــوك على مســتويات 
اداء ايجابيــة منذ بداية العام وخالل 
الربع الثالث، وقد ارتفع مؤشر العائد 
اإلجمالي للصكوك خالل الربع الثالث 
مبعــدل ٢٫١٤٪ منذ بداية العام ليصل 

إلى ١٢١٫٢٤ نقطة.
أسواق الصكوك العاملية 

وأسفر اجتماع اللجنة الفيدرالية 
للسوق املفتوحة األميركية الذي اختتم 
مؤخرا في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١، عن وضع 
اإلطار الزمني لبدء االنكماش التدريجي 
لعملية ضخ الســيولة في األسواق، 
وصــرح بنــك االحتيــاط الفيدرالــي 
األميركي بأنه سيقلص برنامجه لشراء 
السندات احلكومية بدءا من نوفمبر، 
وأشار إلى احتمال رفع سعر الفائدة 
في وقت مبكر من عام ٢٠٢٢. ونتيجة 
لذلك ساد انطباع سلبي في األسواق، 
حيث اعتبر معظم املتعاملني أن تلك 
اإلجــراءات تعتبر متشــددة من قبل 
االحتياطي الفيدرالي، ما جعل األسواق 
تعيش حالة من التقلب وظلت حتت 

الضغوط منذ ذلك الوقت.
وفيما يتعلق بإصدارات الصكوك في 

كونــا: قــال املديــر اإلقليمــي للبنك 
الدولــي ملجلس التعــاون لدول اخلليج 
العربية عصام ابوســليمان أمس األحد 
إن زيادة إنتاج النفط وارتفاع أســعاره 
إلى جانب االنتشــار الســريع للقاحات 
املضادة لڤيروس كورونا املستجد عوامل 
ستدعم التعافي االقتصادي في الكويت 

خالل ٢٠٢١.
وتوقع ابوسليمان في لقاء مع «كونا» 
مبناسبة صدور تقرير البنك الدولي أخيرا 
عن منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
منــو إجمالي الناجت احمللي احلقيقي ٢٪ 
إذ أظهرت األشــهر األولــى من عام ٢٠٢١ 
عالمــات تعافي مع انتعاش االســتهالك 
احمللي مدعومــا بتأجيل ســداد الديون 

وزيادة قروض املستهلكني.
وأضاف أن التكلفة التقديرية التراكمية 
للجائحة من حيث خسائر الناجت احمللي 
اإلجمالــي في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيا ســتصل بحلول نهاية 
هذا العام لنحو ٢٠٠ مليار دوالر، متوقعا 

أن يتكبد االقتصاد الكويتي خسائر بقيمة 
١٧ مليــار دوالر حتــى نهاية هــذا العام 
بســبب جائحة كورونــا، فيما قدر منو 
الناجت احمللي في العام املقبل بنحو ٥٫٣٪.
وأوضح أن تلك التكاليف حســبت 
من خالل مقارنة الناجت احمللي اإلجمالي 
للمنطقة في حال لم يجتاحها الوباء، 
موضحــا أن التكلفــة بالنســبة لدول 
اخلليج تقدر بـ ١٢٠ مليار دوالر وهو ما 
يتوافق مع خسارة في النمو االقتصادي 
بنسبة ٧٫٣٪ مقارنة بتوقعات املجموعة 

لعام ٢٠١٩.
وذكر أن هذه التكلفة ال تعتبر مالية 
وإمنا طريقة بسيطة لتقدير تأثير اجلائحة 
على حجم االقتصاد، موضحا أن اخلسائر 
في الكويت تقدر مقارنة مبستويات الناجت 

احمللي اإلجمالي قبل انتشار اجلائحة.
وعن املؤشرات الوبائية في الكويت، 
قال ابوسليمان إن «وضع ڤيروس كورونا 
حتت الســيطرة في الوقت الراهن»، اذ 
حققت حملــة التطعيم تقدما كبيرا مع 

تلقي أكثر من ٧٠٪ من السكان جرعتني 
على األقل وتراجع أعداد املصابني بشكل 
ملحوظ بعد االرتفاع املفاجئ في يوليو 
املاضــي ما دفع الســلطات إلى التحرك 

بسرعة وتشديد القيود.
وقال إن التقرير االخير للبنك الدولي 
اظهر ان جناح اســتجابة قطاع الصحة 
العامة باألساس وبشكل حاسم عند ظهور 
اي وبــاء يعتمد علــى توافر املعلومات 
ونشرها فضال عن استجابة األفراد لتدابير 
السياسة حيث جمع البيانات ومشاركتها 
بشــكل واضح وغير متحيز في الوقت 

املناسب مسألة غاية في األهمية.
وأكــد ضــرورة أن «حتــول الكويت 
انتباههــا إلــى التحديات بعيــدة األمد 
فيما يتعلق باالعتماد الكبير لالقتصاد 
على النفط» وتنفيذ خطة تنمية الكويت 
اجلديــدة ٢٠٣٥، مبينــا أن اإلصالحات 
الهيكلية الهادفة إلى التنويع من شأنها 
متكــني الدولة مــن مواجهــة أي أزمات 

مستقبلية على أسس أقوى.

«بيتــك» فــي العديــد مــن 
األنشطة املتعلقة في مجال 
البيئــة بالتعــاون مع عدد 
من اجلهات األخرى، ونظم 
حمالت تنظيف الشــواطئ 
بهدف تعميق الثقافة البيئية 
وخلــق حالــة مــن الوعي 
بأهمية احملافظة على بيئة 
نظيفة. كما شارك في جهود 
تشجيع أفراد املجتمع على 
التخضيــر واحلفــاظ على 

البيئة من التلوث.
جتــدر اإلشــارة إلى أن 
«بيتك» يعتبر من املؤسسات 
الرائدة والسباقة في تشجيع 
واملبــادرات  الشــراكات 
والبرامج النوعية واملهنية 
التــي تخــدم املجتمــع بكل 

شرائحه وتسهم في التنمية 
املستدامة. باإلضافة إلى ذلك، 
يسعى «بيتك» إلى أن يكون 
مثاال يحتذى به في تعزيز 
املســاهمات نحــو البيئــة، 
وتبني آليات عمل وممارسات 
صديقة للبيئة لتحقيق أثر 

تنموي مستدام.
جديــر ذكــره أن حملــة 
تشــجير وتخضير مناطق 
الكويت تنقسم إلى محورين 
أساســيني، محور خارجي 
األشــجار  زراعــة  وهــو 
وتغطية احلدود باألحزمة 
اخلضــراء، واحملور الثاني 
وهو احملــور الداخلي وهو 
الزراعــة والتشــجير فــي 
املناطق الداخلية والشوارع.

ومستشار الهيكلة املشترك باإلضافة 
الــى أحد مديري االكتتاب الرئيســني 
لإلصدار. وقوبل اإلصدار البالغ قيمته 
٣٥٠ مليــون دوالر، بطلــب كبير من 
العديــد من املســتثمرين، وجتاوزت 
الطلبات ١٢ ضعف املبلغ املصدر، وهو 
رقم قياســي لبيتك تركيا وواحد من 
أكبر عمليــات االكتتاب على اإلطالق 
إلصدارات الصكوك، هذا ومت تسعير 

اإلصدار بعائد سنوي ٦٫١٢٥٪.
وتشمل اإلصدارات األخرى إصدارا 
سياديا حلكومة امارة الشارقة بقيمة 
٧٥٠ مليــون دوالر، وقد مت تســعير 
الصكوك بعائد ٣٫٢٠٪ وجتاوز االكتتاب 
مبــا يقارب ٤ أضعاف قيمة اإلصدار. 
وتــاله بنك دخان القطــري بإصداره 
األول لصكوك ضمن الشريحة األولى 
لراس املال بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر، 
وقوبلت هذه الصكــوك بطلب قوي، 
وقد جتاوز االكتتاب نحو ٥ أضعاف 
مبلغ اإلصدار. وشاركت بيتك كابيتال 
كمدير رئيسي مشارك ومدير االكتتاب 

في هذه اإلصدار.
وقام البنك األهلي املتحد البحرين 
بإصدار صكوك األولوية ملدة ٥ سنوات 
بقيمة ٦٠٠ مليون دوالر أميركي بسعر 
١٧٥ نقطة أساس فوق متوسط سعر 
التبــادل بعائد ٢٫٦١٥٪. وبلغت ذروة 
االكتتــاب أكثــر من ١٫٥ مليــار دوالر 
أميركي، وكان لبيتــك كابيتال أيضا 
دور رئيســي كمدير رئيسي مشارك 

ومدير االكتتاب.

للدعم واملشاركة في حملة تشجير وتخضير مناطق الكويت

الشركة أدارت إصدارات بقيمة تخطت املليار دوالر في كل من تركيا وقطر والبحرين

ارتفاع أسعار النفط سيدعم التعافي االقتصادي بالكويت

جانب من توقيع الشراكة

مشاركته في فعاليات أخرى 
ضمن احلملــة ذاتها. وتأتي 
هــذه املســاهمة انطالقا من 
املسؤولية االجتماعية وضمن 
 KFH) مبادرة «بيتك» البيئية

.(is Green
الشــراكات  وتعكــس 
التي يبرمها  االستراتيجية 
اجلهــات  مــع  «بيتــك» 
الــدور احليوي  احلكومية 
الذي يلعبه القطاع اخلاص 
في خدمة املجتمع، بشــكل 
عام، واألهمية الكبيرة التي 
يوليها «بيتك» بشكل خاص، 
لقضايــا البيئــة وضرورة 
احلفاظ عليها بالتعاون مع 
اجلهات الرســمية املعنية. 
وســبق أن دعــم وشــارك 

األسواق االولية، وبعد التذبذب الذي 
شهدته االسواق في الربع الثاني، اتسم 
الربع الثالث من العام احلالي بالطابع 
البطيء لإلصدارات، حيث بلغ حجم 
إصدارات الصكوك خالل الربع الثالث 
٢٫٨ مليار دوالر، بإجمالي إصدارات منذ 
بداية العام بقيمة ٢٩٫١٣ مليار دوالر. 
ومن أبــرز واهم هــذه اإلصدارات 
والتي شــهدها الربع الثالث، اإلصدار 
التاريخي لبيتك تركيا والذي يعتبر 
االصــدار األول مــن نوعــه لصكوك 
مستدامة مت اصداره من قبل مؤسسة 
مالية إسالمية، واألول عامليا لصكوك 
مستدامة للشريحة الثانية لرأس املال.

وقد أدارت بيتك كابيتال هذا اإلصدار 
بأدوار متعددة من بينها املنسق العاملي 

اليوسف: نثّمن الدور الفعال لـ «بيتك» لدعم واملشاركة في حملة «تشجير الكويت»
KFH is Green فريق «بيتك» التطوعي شارك بغرس وزراعة األشجار ضمن مبادرة

«أڤايا»: منصة ذكية لدعم توطني الوظائف في اإلمارات
دبي - بداح العنزي

أعلنت شــركة أڤايا خالل مشــاركتها في 
نشــاطات اليوم األول من أســبوع جيتكس 
للتقنية عن إطالق منصة ذكية مخصصة لدعم 
اســتراتيجية توطني الوظائف في اإلمارات، 
وتساهم املنصة بتسريع دمج املوظفني اجلدد 
ضمــن هيكل العمل املؤسســاتي، وحتســني 
إنتاجيتهــم وقيمة نشــاطاتهم املهنية ابتداء 
من اليوم األول لتســلمهم مهامهم الوظيفية، 
ويأتــي ذلك مواكبة للرؤيــة التنموية لدولة 
اإلمارات خالل الـــ ٥٠ عاما املقبلة خصوصا 
على صعيد دعم رأس املال البشري وتوطني 
الوظائف والتدريب والتأهيل. وقالت الشركة إن 
إطالق هذه املنصة األولى من نوعها في الدولة، 
يأتي انسجاما مع توجيهات سمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية إلى تعزيز 
توطني الوظائف وحتســني اإلنتاجية ودمج 
املوظفني وبناء الدولة وتعزيز مهارات وقدرات 
أبنائها. وستساعد املنصة الذكية املؤسسات 
اإلماراتية على تلبيــة متطلبات املبدأ الرابع 
الذي تبنته القيادة اإلماراتية ضمن ١٠ مبادئ 
وقواعد، لدعم مسيرة الدولة خالل األعوام الـ 
٥٠ املقبلة، ويتجسد املبدأ الرابع في محركات 
النمو املستقبلي مثل رأس املال البشري وتطوير 
التعليم، واستقطاب املواهب، واحلفاظ على 
أصحاب التخصصات والبناء املستمر للمهارات. 
وتشــكل املنصة اجلديدة تطويرا فريدا من 
نوعــه لتكنولوجيات أڤايا اخلاصة بتفعيل 
التعاون والنشاطات عن بعد بني فرق العمل 
املؤسساتية. كما تدعم التدريب املستند إلى 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، وتساهم في 
بناء املهارات والكفاءات، وتســاعد املوظفني 
علــى حتقيــق انطالقــة قوية فــي مراكزهم 
الوظيفية. وتســاهم املنصــة أيضا بتعزيز 
إنتاجيــة املوظفني اجلدد من خالل تســهيل 
تواصلهم مع باقي أقسام الشركة، للحصول 
على املعرفة املؤسساتية ونقلها واستخدامها، 
وتلقــي الدعــم والتدريب مــن مختلف فرق 
العمــل. ولتعزيز إنتاجيــة املوظفني اجلدد 
املستفيدين من توطني الوظائف في اإلمارات، 
خضعت املنصة لعملية تطوير خاصة تسمح 
بتسريع التدريب ودمج املوظفني استنادا إلى 
القدرات الهائلة في عالم الذكاء االصطناعي 
وتكنولوجيا القياسات احليوية، إضافة إلى 

نظامي إدارة التعلم وإدارة املعرفة.
 ،YouGov ووفقا الستطالع أڤايا الذي أجرته
يرى ٩٣٪ من اإلماراتيني أن التدريب والتطوير 

ضروريان عند انضمامهم إلى شركة جديدة. 
فيمــا يعتقد ٩٢٪ أنه مــن أجل جناح توطني 
الوظائف في اإلمارات، يحتاج املوظفون إلى 
طريقة ســريعة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم 

في شركات القطاع اخلاص.
وقال رئيس أڤايا العاملية نضال أبولطيف: 
«اإلمارات دولة غنية مبواطنيها، الذين يشكلون 
عماد سياساتها التنموية وركيزة خطط التطوير 
االستراتيجية. وخالل السنوات املاضية، متكنت 
الدولة من تعزيز دور املوارد البشرية من خالل 
سياسات التدريب والتأهيل والتعليم. وهذا 
ليس أمرا مفاجئا في دولة تأسست على خيار 
التعليم والثقافة واملعرفة. مبادرتنا إلى تطوير 
املنصة اجلديدة تزامنت مع إطالق احلكومة 
اإلماراتية برنامج (نافس) الذي يتضمن خطة 
متكاملة تســتهدف استيعاب ٧٥ ألف مواطن 

في شركات القطاع اخلاص خالل ٥ أعوام».

خالل مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية»

الشيخ حمدان بن راشد خالل زيارته جلناح أڤايا العاملية

«هواوي» تسّلط الضوء على «آفاق التحول الرقمي» 
في إطار مشاركتها في معرض 
جيتكــس العاملي، تنظم هواوي 
مجموعة واســعة من املؤمترات 
واملنتديات والفعاليات حتت شعار 
«استكشاف آفاق التحول الرقمي»، 
وتسلط الضوء خاللها على واقع 
وحتديات ومستقبل الرقمنة في 
دول املنطقة. وباعتبارها الشريك 
البالتينــي ملعرض جيتكس هذا 
العام، تتوسع هواوي بجناحها 
واألنشــطة املقامــة فيــه لتؤكد 
من خاللــه على القيمة املتزايدة 
التــي يحققهــا التحــول الرقمي 
لالقتصــادات احملليــة، والدور 
اإليجابي الــذي ميكن أن تؤديه 
التقنيات احلديثة في مســتقبل 
تنميــة وتطوير أعمال وخدمات 
القطاعات والصناعات الرئيسية 
على مدار العام املقبل. وتعكس 

الدعم واإلنتاج وتوفير جتارب 
جديــدة للمســتخدم مــن خالل 
االستخدامات العملية للتقنيات 
الناشئة مثل احلوسبة السحابية 
واجليــل اخلامــس والتقنيــات 
النظيفة في مرحلة بعد اجلائحة، 
حيــث تبحث جميــع القطاعات 
عن فــرص أكثر كفــاءة وتنوعا 

لضمان ثبات األعمال وتطويرها. 
وقال رئيس هواوي في الشرق 
األوسط ستيفن يي: تثق هواوي 
بقدرة التكنولوجيا الرقمية على 
توفير حلول جديدة للمشاكل التي 
نواجهها جميعا. وتشهد جميع 
القطاعات تغيرات كبيرة نتيجة 
للتحديــات التي يواجهها العالم 
سواء بسبب التغيرات املناخية أو 
االضطرابات السياسية أو مواصلة 
مســاعي التعافــي االقتصــادي 
من اجلائحة. ونحــن ملتزمون 
بتوفيــر خدماتنــا للحكومــات 
ومشغلي االتصاالت واملؤسسات 
واملســتهلكني فــي املنطقة لدعم 
جهودهم على صعيد االستفادة 
مــن التقنيات احلديثــة إلجناز 
رحلة التحول الرقمي على مدى 

األعوام املقبلة.

مشــاركة هــواوي فــي املعرض 
التطــور الكبيــر الذي تشــهده 
مسيرة التحول الرقمي في دول 
منطقــة الشــرق األوســط على 
ضوء تطــور قطــاع االتصاالت 
وتقنية املعلومــات الذي وصل 
ملراحل متقدمة تتميز باالعتماد 
على التقنيات الرقمية في أنظمة 
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«اخلليج» ُيطلق «سفراء البيانات».. أول برنامج 
مستقل للبيانات والتحليالت في الكويت

تأجيل عمومية «رماية» إلى ٢٤ أكتوبر اجلاري

«برقان»: ٥ فائزين في سحب حساب «يومي»

أعلــن بنــك اخلليج عن 
ســفراء  برنامــج  إطــالق 
البيانات كجــزء من جهود 
البنــك املســتمرة لتوفيــر 
جتربــة مصرفيــة رقميــة 
متميزة لعمالئه. من خالل 
البرنامج اجلديد ســيدرب 
البنك ١٤٠ موظفا من مختلف 
اإلدارات على جودة البيانات 
الرئيسية والتحليالت، لرفع 
مهارات املوظفني ومتكينهم 
من استخدام علوم البيانات 
املتقدمــة مــن أجــل تعزيز 

خدمات ومنتجات البنك.
ويعــد البرنامج اجلديد 
جزءا من استراتيجية بنك 
اخلليــج التــي أعلــن عنها 
لعــام ٢٠٢٥، والتــي تهدف 
إلى تزويد العمالء بتجربة 
مصرفيــة غيــر مســبوقة 
قائمة على التحول الرقمي. 
وميثــل إطــالق البرنامــج 
اجلديــد التزامــا رائعا من 
قبل البنك لتدريب املوظفني 
بسرعة وكفاءة على املفاهيم 
األساسية مبا في ذلك جودة 
البيانات ومفاهيم البيانات 
والتدريب على برنامج إدارة 
البيانات Tableau. كجزء من 
البرنامــج اجلديد، ســيتم 
تدريب ١ من كل ١٠ موظفني 
فــي كل فريق علــى كيفية 
اســتخدام أدوات البيانــات 

والتحليالت.
جدير بالذكــر أن منهج 
برنامــج ســفراء البيانــات 

أعلن رئيس مجلس إدارة 
الشــركة الوطنيــة للرماية 
(رماية) صالح عادل الصالح 
أن اجلمعية العمومية التي 
دعت إليهــا وزارة التجارة 
والصناعــة أمــس ســجلت 
حضــورا للمســاهمني بلغ 
٤٨٫٨٪ وبالتالــي مت تأجيل 
اجلمعية للموعد اجلديد في 

تاريخ ٢٤ أكتوبر اجلاري.
وقال الصالــح في بيان 
صحافــي أمــس، إن وزارة 
التجــارة والصناعة فتحت 
النصــاب  تســجيل  بــاب 
للمســاهمني منذ التاســعة 
والنصف وحتى انتهاء املهلة 
ولم يسجل سوى ٤٨٫٨٪ من 
املســاهمني احلريصني على 

مصالح الشركة.
وأكد الصالح أن اجلمعية 
العموميــة أبوابها مفتوحة 
جلميــع املســاهمني وهــذه 
اجلمعية حتت إدارة وزارة 

التجارة.
وشــدد على أن النســبة 
التــي حضرت أمــس متثل 
علــى  حريصــة  أغلبيــة 
مصلحة الشركة واملساهمني 
ويجب أن يحذو حذوهم كل 
مساهم حريص على الشركة 

وإعادتها للتداول.
اجلمعيــة  أن  وتابــع 
العمومية ســتكون متاحة 
للجميع في ٢٤ أكتوبر اجلاري 
في وزارة التجارة والصناعة 

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 
اليوميــة على حســاب يومي، وقد فــاز كل واحد منهم 
بجائزة ٥٠٠٠ دينار، وكان احلظ في هذه الســحوبات 

من نصيب:
شيماء ابراهيم محمد، حمد غازي املطر، عبير شناوه 
طاهر، شيخ بيجم سيد إبراهيم، نادين حسن الصادق.
وباإلضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا 
ربع سنوي حلساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 
١٢٥ ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعني 
على العمالء أال يقل رصيدهم عن ٥٠٠ دينار ملدة شهرين 
كاملني قبل تاريخ الســحب، كما أن كل ١٠ دنانير متثل 
فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد احلساب 
٥٠٠ دينار وما فوق، ســيكون صاحب احلساب مؤهال 
للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

في دوريات مرموقة مبا في 
 Harvardو MIT Sloan ذلــك

.Business Review
وفي سلسلة من اخلطوات 
األولى في البالد، تعتبر مي 
العويــش، رئيســة وحــدة 
البيانات فــي بنك اخلليج، 
أول امرأة تعتلي هذا املنصب 
فــي الكويــت، وهــي عضو 
فــي مجلــس إدارة جمعية 
 (DAA) التحليــالت الرقمية
املشــهورة عامليــا. وتعليقا 
على برنامج سفراء البيانات، 
قالت العويش: نحن في بنك 
اخلليج نؤمن إميانا راسخا 
بأن موظفينا هم األساس في 
جناحنا، والسر وراء متيزنا 
في الصناعة املصرفية. هذا 
هو السبب في أننا نستثمر 
باســتمرار في موظفينا، ما 
يضمن أن موظفينا يتعلمون 
دائما مهارات جديدة من أجل 
مواكبــة متطلبات الســوق 
إطــالق  ميثــل  احلاليــة. 
برنامــج ســفراء البيانــات 

واملســتثمرين في الشــركة 
وقدرة اإلدارة التنفيذية على 
إجناز عملية إعادة الهيكلة 

بنجاح.
وقــال الصالح إن عملية 
التــي تشــهدها  التطويــر 
«رمايــة» فــي ظــل اإلدارة 
اجلديــدة انعكســت آثارها 
اإليجابية على أداء الشركة 
وربحيتهــا وقدرتهــا علــى 
االســتمرار وحتقيق عوائد 
أفضل ملســاهميها حيث مت 
إبرام العديد من االتفاقيات 
التي عززت من أصول الشركة 
وساهمت في تخفيض نسبة 

املديونيات بشكل كبير.
وتابع: ساهمت القرارات 
احلصيفــة للشــركة فــي 
حــل العديــد مــن املشــاكل 
العالقــة والتي لم تســتطع 
حلهــا،  الســابقة  اإلدارات 
حيــث كان أبرزهــا هيكلــة 
أصول الشــركة والتفاوض 
جلدولــة املديونيات، حيث 
مت التوصــل إلى تســويات 
ماليــة مبــا يعــود بالنفــع 
على املساهمني ويقلص من 
اخلسائر املتراكمة مستقبال.

وأشار الى تعاقد الشركة 
مع أحد املكاتب الهندســية 
للعمــل علــى فصــل أرض 
جزيــرة الــرمي الواقعة في 
إمارة أبوظبي إلى ثالث قطع 
ومن ثم البدء في وضع خطط 
التطويــر  واســتراتيجيات 

لدينا سلسلة من اخلطوات 
األولى للبلد، وللبنك أيضا، 
حيث نعمل على االستثمار 
فــي احللــول التكنولوجية 
املتكاملة لتســهيل التحول 
الرقمي داخليا مع موظفينا 
وخارجيــا لعمالئنــا. مــع 
توجه القطاع املصرفي نحو 
حقبة جديدة مــن الرقمنة، 
يفتخر بنك اخلليج بإظهار 
ديناميكيــة في االســتجابة 
السريعة للمتطلبات الرقمية 
فخــورون  نحــن  اليــوم. 
بتطويــر مواهبنا الداخلية 
فــي التخصصــات الرقمية 
املهمة مثل علــوم البيانات 
واألمن الســيبراني، ونحن 
متحمسون جلني العديد من 
الفوائد التي ســتأتي تباعا 
نتيجة لتمكني موظفينا من 
التفكير بشكل نقدي متجه 

نحو البيانات.
ويخطــط بنــك اخلليج 
لعقد برنامج سفراء البيانات 
ســنويا كجزء مــن التزامه 
بتدريــب املوظفــني اجلــدد 
املواهــب احلالية.  وتعزيز 
كمــا يخطط البنــك إلطالق 
برنامــج تأهيلــي للبيانات 
على مستوى البنك لتحسني 
مهارات موظفي بنك اخلليج 
بشــكل مســتمر، ومتكــني 
اإلدارات من إنشــاء جداول 
البيانات اآللية واســتخدام 
أحــدث األدوات والتقنيات 

لتطوير املشاريع.

وذلــك بعــد أن جناحنا في 
استمالك األرض عبر إجراء 
تسوية مع املطور الرئيسي 
والتــي مت مبوجبهــا إلغاء 
ديــون بقيمــة ٣٢ مليــون 
دينار ومن ثم سيتم العمل 
على اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتأمني قطعة األرض وتوثيق 
عقد امللكية باســم الشركة 
ما يجعل «رماية» الشركات 
األولى التي حتصل على صك 

امللكية هناك.
أن  الصالــح  وأوضــح 
«رماية» حاليا متتلك محفظة 
مالية متنوعة ضمت العديد 
املاليــة  مــن االســتثمارات 
املتميزة أبرزها حصة تبلغ 
نســبتها ٢٩٪ فــي شــركة 
البريق القابضة والتي تعد 
مــن الشــركات الرائــدة في 
قطاع االســتثمار العقاري، 
حيث قامت مؤخرا بشــراء 
عقــارات اســتثمارية مدرة 
للدخل بقيمة ١٠ ماليني دينار 
وســيكون عائد االستثمار 
املتوقع بني ١١ و١٥٪ سنويا ما 
سينعكس ايجابا على الوضع 
املالي للشركة، هذا باإلضافة 
الى حصة مؤثرة أخرى في 
شركة جياد القابضة بنسبة 
٢٢٫٥٪ والتي لديها العديد من 
االستثمارات املالية، إضافة 
الى عدة اســتثمارات مالية 
أخرى تعمل الشــركة على 
تطويرها إعادة النظر فيها.

الصالح: الشركة شهدت قفزة نوعية على جميع املستويات عّززت مركزها املالي

مي العويش

فريق وحدة البيانات في بنــك اخلليج من اليمني: ٔاوس أالنصاري وفوزان 
السميط ومي العويش وسبيكة الراشد

صالح عادل الصالح

مت تطويره داخليا بالكامل 
مــن قبــل مكتــب البيانات 
والتحليالت في بنك اخلليج، 
وهو أول برنامج قائم بذاته 
للبيانــات والتحليالت في 
البــالد. ووضعــت املنهــج 
اجلديــد كفــاءات كويتيــة، 
ليتم اعتمــاده بعد ذلك من 
قبل خبير البيانات املشهور 
عامليا، د.تومــاس ريدمان، 
الذي ظهرت كتبه ومقاالته 

التي أبلت بالء حســنا على 
مستوى التنظيم والتجهيز 
الدقيق الذي يضمن احلياد 
وخــروج اجلمعية بشــكل 

مهني وقانوني.
وأعــرب الصالــح عــن 
الشــركة  لــدور  تقديــره 
الكويتية للمقاصة التي قامت 
بجهد كبير في تدقيق كافة 
التوكيالت للتأكد من صحة 

النصاب.
وكشــف الصالــح عــن 
أداء  الكبيــر فــي  التطــور 
«رماية» والتي شهدت قفزة 
نوعية على جميع املستويات 
ما عــزز من مركزهــا املالي 
ودفعهــا الى حتقيق العديد 
من املكاسب التي انعكست 
على أداء الشــركة، مشــيرا 
إلى أن ارتفاع ســعر السهم 
خــالل العام احلالــي بنحو 
٢٥٤٪ ما يؤكد ثقة املساهمني 

سيضم أعمال NXN للمدن الذكية و«زين داتا بارك» لالستضافة السحابية واألمن السيبراني

مي العويش: فخورون بتطوير مواهبنا الداخلية في التخصصات الرقمية املهمة

«ZainTech» مجموعة زين ُتعني أندرو حنا رئيسًا تنفيذيًا للكيان التكنولوجي اجلديد

بدر اخلرافي: «زين» ُتطلق كيانها التكنولوجي اجلديد «ZainTech» في األسواق
أعلنــت مجموعــة زيــن إطــالق 
كيــان تكنولوجي جديــد «زين تك» 
(ZainTech)، لتؤسس واحدا من أكبر 
املتاجر اإلقليمية الشاملة التي توفر 
منصات احللول واخلدمات الرقمية 
للمؤسسات احلكومية والشركات في 

أسواق الشرق األوسط.
وكشــفت املجموعــة فــي بيــان 
صحافي أن الكيان اإلقليمي اجلديد 
ســيوفر احللول الرقمية للشركات 
املتعددة اجلنسيات واحلكومات عبر 
نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات 
وخدمة العمالء، إذ ستوفر منصات 
«زين تك» حاضنة متطورة ملجموعة 
واســعة من خيارات احللول املدارة 
للخدمات السحابية، األمن السيبراني، 
البيانات الضخمة، إنترنت األشياء، 
الــذكاء االصطناعي، املــدن الذكية، 

واالبتكارات في األعمال الناشئة.
وأوضحت زين أن الكيان اجلديد 
سيضم أعمال شركة «NXN» ذراعها 
التشغيلية في مشاريع املدن الذكية، 
 Zain) «وأعمال شركتها «زين داتا بارك
Data Park) املركز اإلقليمي لالستضافة 
الســحابية واألمن السيبراني، وهو 
املســار الذي يســتهدف منه الكيان 
اجلديــد «زين تــك» أن يحقق النمو 
املتوقع فــي مجاالت االســتضافات 
السحابية واخلدمات املدارة ملساعدة 
الشــركات والكيانات احلكومية في 

خطط التحول الرقمي.
جديــر بالذكــر أن حفــل إطــالق 
هامــش  علــى  جــاء   (ZainTech)
فعاليات مؤمتر جيتكس أكبر معرض 
إقليمي لتكنولوجيا املعلومات، الذي 
تســتضيف فعالياته دبي، إذ شارك 
في هــذه االحتفالية عــدد كبير من 
الشــخصيات البــارزة فــي مجاالت 
قطاع األعمال وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من األســواق اإلقليمية 
والدولية، بحضور الرئيس التنفيذي 
لشؤون التكنولوجيا في مجموعة زين 
نــواف الغربللي، الرئيس التنفيذي 
لقطاع األعمال والنواقل واملشــغلني 
فــي شــركة زين الســعودية ســعد 
السدحان، والرئيس التنفيذي لشركة 

(ZainTech) أندرو حنا. 
وتطمح مجموعة زين ألن يساعدها 
الكيان التكنولوجي اجلديد في دمج 
أعمال شركة NXN و«زين داتا بارك» 
(ZDP) خلدمة توجهاتها االستراتيجية 
في مجاالت البنية التحتية الرقمية، إذ 
ستدفع هذه اخلطوة بخطط أعمالها 

الرقمي.
وأضاف قائال: (زين تك) ستعزز 
من قدراتنا التنافســية في املجاالت 
التكنولوجيــة، وســتعزز من تآزر 
استثماراتنا وقدراتنا الرقمية، التي 
متتلــك بصمــة جغرافيــة إقليميــة 
واسعة، كما من املنتظر أن تساعدنا 
هــذه اخلطوة في تعظيم القيمة من 
الشراكات االستراتيجية التي تبنيها 
املجموعــة مــع البائعــني العامليــني 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وأوضح اخلرافي: يسرنا أن نعلن 
عــن تعيــني أندرو حنا فــي منصب 
الرئيــس التنفيذي للكيــان اجلديد 

لتجاوز خدمات االتصاالت، وحتقيق 
رؤيتها بأن تصبح املزود الرائد في 
تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت 

وأمناط احلياة الرقمية.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في مجموعة زين 
بــدر ناصــر اخلرافي: إطــالق (زين 
تك) ميثــل لنا خطوة رئيســية في 
استراتيجية  أعمالنا Sight ٤، وتطورا 
نوعيا حملفظة خدمات زين اإلقليمية 
في القطاع الرقمي، إذ سيركز الكيان 
التكنولوجي اجلديد األول من نوعه 
بني مشــغلي االتصاالت في أســواق 
املنطقــة، على توفير حلول التحول 

(زين تك)، إذ سيعمل حنا عن كثب 
مع مجموعة زين وشركاتها التابعة 
لتوحيد اجلهود املشتركة في مشاريع 
األعمال، بالشكل الذي يساعد الكيان 
اجلديــد في االســتحواذ على فرص 
استثمارية تخدم خطط منو عملياتنا 

في أسواق املنطقة.
جدير بالذكر أن أندرو حنا املنضم 
حديثــا لـ «زين تك» يتمتع بخبرات 
واســعة فــي مجــاالت تكنولوجيــا 
االتصاالت واملعلومات متتد إلى أكثر 
٢٥ عاما، واكتسب حنا هذه اخلبرات 
من خالل مسيرته املهنية الغنية في 

األسواق اإلقليمية والدولية.
ويستعد الكيان اجلديد ملجموعة 
زيــن لتلبيــة مجموعة واســعة من 
احتياجــات األعمــال مثــل: حلــول 
السحابة، األمن السيبراني، اخلدمات 
املدارة واألعمال املهنية املرتبطة بها، 
كما ســيوفر حلوال رقمية قياســية 
مخصصة لتلبية االحتياجات ملختلف 
القطاعــات التي تســتفيد من أحدث 
االبتكارات الرقمية في مجاالت: إنترنت 
األشــياء، البيانات الضخمة، الذكاء 

االصطناعي، والتقنيات الناشئة.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة 
زين تك أندرو حنا: أتطلع إلى العمل 
مع قــادة يتمتعون برؤية ثاقبة في 
أعمال الشــركات احمللية واملتعددة 
اجلنسيات وإدارة املدن، والكيانات 
احلكومية لتبسيط وتسريع التحول 
الرقمي واجليل القادم من االبتكارات 

التكنولوجية.
وأضاف: تهدف شركة زين (زين 
تــك) إلى متكــني العمالء مــن تبني 
التقنيات احلديثة التي تتناسب مع 
وتيــرة احلياة، وجتــاوز التطلعات 
والرغبــات ملواكبــة تطــورات بيئة 

األعمال استعدادا للمستقبل.

سيؤسس واحداً من أكبر املتاجر اإلقليمية الشاملة للمنصات الرقمية للشركات واحلكومات

من اليسار: الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي وأندرو حنا والرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والنواقل واملشغلني 
في زين السعودية سعد السدحان

 NXN شركة
التكنولوجي اجلديد «زين تك»  الكيان  سيضم 
شركة NXN التي تأسست في العام ٢٠٠٧، ويعود 
تاريخ اســتحواذ مجموعة زين على هذه الشركة 
قبل ٥ ســنوات، حيث هدفــت املجموعة من هذه 
اخلطوة مســاعدتها في التحول إلى مزود رقمي 
شامل، وتستفيد شركة NXN من خبرات وكفاءات 
فرق االستشــارات في مجاالت البيانات واحللول 
التقنية، إذ توفر منصة خدمــات رقمية متطورة 
للعمالء من الشركات واحلكومات، ومجموعة واسعة 
من االبتكارات التكنولوجية التي حتتاج اليها مشاريع 

بناء املدن الذكية.

«زين داتا بارك»

قطاع املشاريع واألعمال 

يعود تاريخ تأسيس «زين داتا بارك» ZDP إلى العام 
األخير، ومن املتوقع أن يساعد دمج أعمال هذه الشركة 
في خطط منو الكيان التكنولوجي اجلديد «زين تك»، 
فخالل هذه الفترة القصيرة من تأسيسها، استطاعت أن 
توفر لقاعدة عمالئها من الكيانات احلكومية والشركات 
سلسلة خدمات مبتكرة في مجاالت تكنولوجيا املعلومات، 
التي ركزت على خدمات االستضافة السحابية، اخلدمات 
املــدارة، مبا في ذلك التطبيقات، األمن الســيبراني، 

والشبكات.

ســتمنح اخلطط االستراتيجية لشركة «زين تك» 
اهتماما كبيرا لقطاع املشــاريع واألعمال B٢B الذي 
ينتظر منوا كبيرا في أسواق مجموعة زين، إذ تتطلع 
الشــركة إلى تطوير بيئة مشــاريع األعمال، وتقدمي 
خدمات تكنولوجية متقدمة لتعزيز املواقع التنافسية 

للمجموعة في الشرق األوسط.

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

أجــرى البنــك التجاري 
ســحوباته علــى حســاب 
«أكثــر  وحملــة  النجمــة 
مــن راتب»، وقــد مت إجراء 
الســحب أمــس فــي مبنى 
البنــك الرئيســي، بحضور 
ممثــل عــن وزارة التجارة 
البصمان،  والصناعة أحمد 
مــع االلتزام باالشــتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيــث أعلن عن فــوز زكيه 
علــي ناصر عبــود بجائزة 
نقدية بقيمــة ٥ آالف دينار 
في سحب حســاب النجمة 
األسبوعي، أما جائزة سحب 
حملة «أكثر من راتب» والتي 
تعادل راتبــا وتصل لغاية 
١٠٠٠ دينار فكانت من نصيب 
الفائزة دالل فالح املطيري.

وأوضح البنك أن حملة 
«أكثر مــن راتــب» موجهة 
للعمــالء الكويتيــني الذين 

على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتب واحد من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
للعمالء الكويتيني املتقاعدين 
باإلضافة إلى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم 
إلى البنك احلصول على هدية 
نقدية تعــادل ٢٪ من قيمة 
املديونية احملولــة ولغاية 

١٠٠٠ دينار.
يذكر أن جوائز «حساب 
النجمة» مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائــز املقدمة، باإلضافة 
إلــى تنوعها طوال الســنة، 
والتــي تتضمن ســحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار، 

وشهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، 
باإلضافة الى جائزة نصف 
سنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، 
وســحب آخــر العــام على 
أكبر جائزة نقدية مرتبطة 
بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
وعــن آلية فتح حســاب 
النجمــة والتأهــل لدخــول 
الســحوبات، فمن املعروف 
أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ٢٠٠ دينار ويجب أن 
يكون في احلســاب مبلغ ال 
يقل عــن ٥٠٠ دينار للتأهل 
ودخول جميع الســحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها 
احلســاب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، 
فضال عن املزايــا اإلضافية 
التــي يوفرها احلســاب، إذ 
يحصل العميل على بطاقة 
ويســتطيع  آلــي  ســحب 
احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمــان احلســاب، وكذلك 
احلصول على كل اخلدمات 
املصرفية من البنك التجاري.

يقومــون بتحويل رواتبهم 
البالغــة ٥٠٠ دينار أو أكثر 
على البنــك وبصفة خاصة 
القطاعــني  فــي  العاملــني 
احلكومي والنفطي والشركات 
املدرجــة لدى البنــك، ومن 
مزايا هذه احلملة احلصول 
علــى هديــة نقديــة فورية 
تبلــغ قيمتها مــن ٤٠٠ إلى 
٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة لفترة تصل إلى 
أربع سنوات ولغاية ٧٠ ألف 
دينار، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
ممــن  واجلــدد  احلاليــني 
يقومــون بتحويل رواتبهم 

«كاسكو»: إنتاج وجبات الطيران في تزايد مستمر
مــع عــودة احليــاة إلــى 
طبيعتها بشــكل شــبه كامل 
تقريبا وزيادة حركة الطيران 
مبطار الكويت الدولي، بدأت 
بالشــركة  اإلنتــاج  عجلــة 
الكويتية خلدمات الطيران في 
تزايد مستمر لتوفير الوجبات 
التموينية لشركات الطيران في 
مطــار الكويت الدولي، حيث 
التنفيــذي  الرئيــس  صــرح 
بالوكالة عبدالرحمن الكندري 
بأن الشركة الكويتية خلدمات 

الطيران تعمل بشكل كامل على 
التموينية  جتهيز اخلدمــات 
لشــركات الطيــران بدون أي 
مشاكل، واننا منتلك إمكانيات 
وطاقات ضخمــة قادرة على 
تنفيذ كل احتياجات شركات 
الطيــران، حيــث إن القــدرة 
اإلنتاجية لـ «كاســكو» تصل 
إلى إنتاج ٣٠ ألف وجبة باليوم 
الواحد. هذا باإلضافة إلى تنفيذ 
طلبات العقود واملناقصات مع 
العديد من اجلهات احلكومية 

واخلاصة. كما أضاف ان عدد 
الرحالت التي مت تزويدها هذا 
العــام بالوجبــات بلغ ٤٧٥٠ 
رحلــة بواقع ٦٠٠ ألف وجبة 
طيران، وذلك في ظل كورونا، 
ومن املتوقع أن يصل اإلنتاج 
إلــى أكثر من ٨٥٠ ألف وجبة 
حتى نهاية العام احلالي ٢٠٢١. 
كما أنه مــن املتوقع أن يزيد 
حجم اإلنتاج بشكل أكبر خالل 
العام القادم بالنظر إلى الزيادة 

املطردة في عدد الرحالت. عبدالرحمن الكندري
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«وربة» يفتتح فرعه الـ ١٦ في «جابر العلي»

مكتب «أوابك» التنفيذي يعقد اجتماعه

يواصــل بنــك وربــة 
حرصــه علــى أن يكــون 
األقرب إلــى عمالئه دائما، 
إلــى تقدمي  حيث يســعى 
أفضل اخلدمات املصرفية 
املتميزة لهم، وفي هذا اإلطار 
أعلن البنك عن افتتاح فرعه 
السادس عشر في محافظة 
األحمــدي مبنطقــة جابر 
العلــي والكائــن في موقع 
جمعية جابر العلي، حيث 
حرصت اإلدارة على اإلبداع 
فــي التصميــم املعمــاري 
الداخلي للفرع اجلديد كما 
في جميع فروعه خللق بيئة 

عصرية ومريحة للعميل خالل إجناز جميع 
معامالته واحتياجاته املصرفية، حيث إن 
الفــرع مزود بأحدث الشاشــات التفاعلية 
والتســويقية التي تزود العمالء على آخر 
وأحدث اخلدمــات واملنتجات التي تواكب 

احتياجاته املصرفية.
ويقدم البنك أفضل اخلدمات واحللول 
املصرفية من خالل الفرع التي تواكب مع 
تعاليم الشريعة اإلسالمية السمحاء وفي 
الوقت نفسه تتالءم مع تطلعات واحتياجات 
العمــالء علــى اختالفها، ويســعى البنك 
الفتتــاح العديد من الفــروع هذا العام في 

كافة محافظات الكويت.
وبهذه املناســبة، قال مديــر إدارة أول 
الفروع واخلدمات املصرفية اخلاصة عبداهللا 
الشــعيل في بنك وربة: يأتي افتتاح فرع 
جابر العلي اجلديد في إطار حرصنا على 
أن نكــون األقرب لعمالئنــا، وهو ما نراه 

ميثــل خطــوة جيــدة في 
طريقنا لتطوير أداء أعمالنا 
املصرفية مبا يدعم تقدمينا 
خدمــات مصرفية متميزة 
تعكس منو وتطور أعمال 
البنك في كل املجاالت وتؤكد 
على سعينا لترسيخ تلك 

الريادة في املستقبل.
وقد مت جتهيز فرع جابر 
العلي بحيث يتمكن موظفو 
بنــك وربــة ذوو املهنيــة 
العالية مــن إجراء وتقدمي 
جميــع خدماته ومنتجاته 
املتنوعــة لكل  املصرفيــة 
اختــالف  علــى  عمالئــه 
شــرائحهم ومتطلباتهم، والتي من بينها: 
فتح حسابات التوفير واحلسابات اجلارية 
وخدمات التمويل الشخصي والتحويالت، 
وغيرهــا الكثير. وســيتم إعطاء األولوية 
لعمالء حسابي املاسي والصفوة في إجناز 
جميع املعامالت، حيث مت تخصيص موظف 
خــاص لهم، كما يخــص البنك عمالءه من 
السيدات من خالل جتهيز قسم خاص لهن 
داخل الفرع مبا يحقق مزيدا من اخلصوصية 

للعميالت أثناء أداء معامالتهم البنكية.
ويقدم بنك وربة خدماته في كل الظروف 
وعلــى مــدار الســاعة مــن خــالل قنواته 
اإللكترونية املتنوعة وفي مقدمتها خدمة 
وربة أونالين عبر التطبيق اخلاص للبنك، 
كما يوفر البنك خدماته املصرفية عبر أجهزة 
وربة للسحب اآللي واإليداع النقدي، وذلك 
مــن خالل أفرعنا التــي تغطي كل مناطق 

الكويت.

ذكر األمني العام ملنظمة األقطار العربية 
املصــدرة للبترول (أوابك) علي ســبت بن 
سبت بأن املكتب التنفيذي للمنظمة قد عقد 
اجتماعه الـــ ١٦٠ في الكويــت (عبر تقنية 
االتصال املرئي) وذلك يوم أمس، برئاســة 
د.ناصر بن احلميدي الدوسري ممثل اململكة 
العربية الســعودية في املكتــب التنفيذي، 
التي لها رئاسة الدورة لعام ٢٠٢١، وبحضور 

أعضاء املكتب التنفيذي للمنظمة. 
وقد افتتح االجتماع د.ناصر بن احلميدي 
الدوسري مرحبا بأعضاء املكتب التنفيذي، كما 

تقدم بالشكر اجلزيل لألمانة العامة للمنظمة 
على اجلهود والتحضيرات التي قاموا بها من 

أجل تسهيل سير أعمال االجتماع. 
وأضاف بن ســبت أن االجتماع خصص 
للنظر في مشروع امليزانية التقديرية للمنظمة 
(األمانة العامة والهيئة القضائية) لعام ٢٠٢٢. 
كما مت استعراض آخر املستجدات املتعلقة 
بتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط املنظمة، 
باإلضافة إلى مناقشة بعض املواضيع ذات 
الصلة بأعمال املنظمة ومت اتخاذ التوصيات 

الالزمة بشأنها.

عبداهللا الشعيل

علي سبت بن سبت خالل االجتماع

«الوطني»: االحتياطي الفيدرالي يتجه إلنهاء التحفيز النقدي 
اخلاص باجلائحة الشهر املقبل

قال تقرير أسواق النقد الصادر عن 
بنك الكويت الوطني، إن محضر اجتماع 
اللجنة الفيدرالية للسوق املفتوحة عن 
شهر سبتمبر والذي صدر يوم األربعاء 
املاضي كشف عن قيام املسؤولني بوضع 
اللمسات األخيرة على خططهم إلنهاء 
برنامج شراء األصول الشهري والبالغ 
قيمته ١٢٠ مليار دوالر، وأشار الفيدرالي 
إلى أنه قد يبدأ تقليص برنامج الدعم 
املوجه لالقتصاد األميركي بهدف احتواء 
تداعيات جائحة كوفيد-١٩ ابتداء من 
منتصف شهر نوفمبر املقبل. كما كشف 
محضــر االجتماع أيضا عــن أن عددا 
متزايدا من صانعي السياسة الفيدراليني 
لديهــم مخاوف من إمكانية اســتمرار 
التضخم لفتــرة أطول مما كان يعتقد 

سابقا.
وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات 
رسمية بشأن اخلفض التدريجي خالل 
هذا االجتماع، إال أن محضر االجتماع 
كشف عن استعداد االحتياطي الفيدرالي 
لبدء إنهــاء برنامج التحفيــز النقدي 
اخلاص باجلائحــة في وقت مبكر من 
الشــهر املقبل وإنهــاء العملية بحلول 
منتصف عام ٢٠٢٢ وذلك في ظل استمرار 
االنتعاش االقتصادي وشــروع املزيد 
من املســؤولني في وضع خطط زيادة 

أسعار الفائدة العام املقبل.
تبناهــا  التــي  للنبــرة  وخالفــا 
االحتياطي الفيدرالي خالل اجتماعاته 
الصيفية، أظهر محضــر االجتماع أن 

٢٪ فحســب، بل إنه في طريقه للبقاء 
بشــكل متواضــع فوق هذا املســتوى 
لبعض الوقت. ومت وضع تلك املعايير 
من قبل البنك املركزي عندما ظل معدل 
التضخم منخفضا دون مستوى ٢٪ لعدة 
سنوات، وكان التحدي األكبر يتمثل في 

رفعه بدال من كبحه.
وفــي غضون ذلك، هناك إشــارات 
لبدايــة ظهور االجتــاه املعاكس لتلك 
املشــكلة، حيث يغذي الطلب املكبوت 
اإلنفــاق نظــرا إلعادة فتــح االقتصاد 
وأنشطة األعمال، لذا نشهد حاليا تزايد 

األسعار بوتيرة سريعة.
وأعلنت وزارة العمل يوم اخلميس 
املاضي عــن تراجع طلبات احلصول 
على إعانات البطالة لألسبوع الثاني 
على التوالي. ووصلت املطالبات األولية 
اآلن إلى املنطقة التي ترتبط بشــكل 
عام بظروف سوق العمل اجليدة. إال 
أن هناك عــددا من التحديات التي ما 
زالت تواجه سوق العمل والتي تتضمن 
نقص العمالة واملواد اخلام، خاصة في 
قطاع السيارات. وانخفضت الطلبات 
األولية للحصول على إعانات البطالة 
بواقع ٣٦ ألــف طلب لتصل إلى ٢٩٣ 
ألف طلب معدلة موســميا لألسبوع 
املنتهي فــي ٩ أكتوبــر. ويعتبر هذا 
أدنى مستوياتها املسجلة منذ منتصف 
مارس ٢٠٢٠، عندمــا كانت الواليات 
املتحدة متر باملرحلة املبكرة من جائحة 

كوفيد-١٩.

األســعار التصاعديــة إلــى اختناقات 
العرض املرتبطة باجلائحة والتي ميكن 

توقع انحسارها.
بــدء اخلفــض  قــرار  ونظــرا ألن 
التدريجي يلوح في األفق، يتحول اهتمام 
الســوق اآلن نحو توقيت رفع أسعار 
الفائدة في املستقبل. ووعد االحتياطي 
الفيدرالي باإلبقاء على سعر اإلقراض 
لليلــة واحــدة عند املســتوى احلالي 
بالقرب من الصفر حتى يصل االقتصاد 
إلى مستوى التوظيف الكامل، ولم يصل 
التضخم إلى املستوى املستهدف البالغ 

للمرة األولى منذ ١٩ شهراً.. طلبات إعانات البطالة األميركية أقل من ٣٠٠ ألف األسبوع املاضي

صانعي السياسة لم يعد يتم وصفهم 
«بصفة عامة» بأنهم يتوقعون انحسار 
ضغوط التضخم مع «تبدد» العوامل 
املؤقتة. وبدال من ذلك، أشاروا إلى أن 
هناك مخاوف متزايدة داخل االحتياطي 
الفيدرالي بشأن التضخم. ويرى «معظم» 
صانعي السياسة اآلن تزايد املخاطر، 
ويشعر «البعض» بالقلق جتاه ارتفاع 
معدالت التضخم والذي بدأ ينعكس على 
توقعات التضخم وعلى نطاق أوسع على 
األسعار. إال أنه على الرغم من ذلك، عزا 
«العديد من صانعي السياسة» ضغوط 

أكبر حملة في الكويت تطوير الفروع   «لنكن على دراية»
ذكر بنك بوبيان انه ضمن إطار خططه لتطوير منظومة فروعه املنتشرة في مختلف 
أنحاء الكويت خلدمة عمالئه افتتح البنك مقر فرعه اجلديد في منطقة املباركية والذي 
يهــدف إلى خدمة عمالء البنك من األفراد والشــركات، كما افتتح البنك أيضا فرعني 
رئيسيني في منطقة صباح األحمد كأول بنك يتواجد خلدمة العمالء إلى جانب افتتاح 

فرع آخر في منطقة العقيلة، كما أعاد افتتاح فرع مجمع الوزارات بحلته اجلديدة.

أطلق بنك بوبيان خالل األشهر املاضية أكبر حملة 
على مستوى الكويت لتشجيع ومكافأة العمالء الذين 
تلقوا التطعيم بجوائز قيمة عبارة عن رحالت للخارج 
متضمنة كل التكاليف والنفقات وجوائز نقدية قيمة ألكثر 
من ٢٠ فائزا حيث ميكن جلميع عمالء البنك املشاركة.

قدم بنك بوبيان وفي إطار مسؤوليته 
االجتماعية الدعم الكامل حلملة (لنكن على 
دراية) التــي أطلقها بنك الكويت املركزي 
واحتاد مصارف الكويت لتوعية املواطنني 

واملقيمني بالكثير من األمور املصرفية.

«بوبيان» يقفز بأرباحه ٣٧٪ إلى ٣١٫٩ مليون دينار في ٩ أشهر

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
حتقيقه أرباحا تشغيلية حتى 
نهاية سبتمبر املاضي بلغت 
٧٦ مليون دينار مع استمرار 
البنك في جتنيب مخصصات 
بقيمة ٤٤ مليون دينار محققا 
أرباحــا صافية بلغــت ٣١٫٩ 
مليون دينار بزيادة ٣٧٪ عن 
العام املاضي وبلغت ربحية 

السهم ٩٫٢٩ فلوس.
وقال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
ملجموعة بنــك بوبيان عادل 
املاجد: «بحمد اهللا استطعنا 
حتقيــق  فــي  االســتمرار 
مستويات جيدة من األرباح 
التشــغيلية والصافيــة مما 
يجعلنــا متفائلــني بإنهــاء 
العام احلالي بنتائج إيجابية 
علــى الرغــم مــن الظــروف 
االســتثنائية التي مررنا بها 
ومواصلتنــا لتقــدمي أعلــى 
مســتويات اخلدمة للعمالء 
مع حتقيق أعلى مســتويات 
املرونــة في تطويع خدماتنا 
ومنتجاتنــا عبــر مختلــف 

الوسائل الرقمية».
ولفــت املاجد الذي يرأس 
إدارة بنــك لنــدن  مجلــس 
والشــرق األوســط إلــى أن 
إعالن األربــاح يأتي متزامنا 
مع انطالق عمليات التسويق 
لبنــك «Nomo Bank» خــالل 
الربع الثالث كأول بنك رقمي 
إســالمي عاملي من لندن من 
خــالل بنــك لندن والشــرق 
األوسط الذي يتخذ من اململكة 
املتحــدة مقرا لــه كجزء من 
مجموعة بنك بوبيان والذي 
يعمل وفقا لقوانني ســلطات 

الرقابة املالية البريطانية.
وأضــاف «ميثــل البنــك 
عمليــا  تطبيقــا  اجلديــد 
الســتراتيجية بوبيــان فــي 
التوســع خارجيا بعد تأكيد 
مكانتنا محليا وامتدادا خلطط 

حتى مت فتح جميع القطاعات 
ومن ثم العــودة الى احلياة 

الطبيعية.
أبرز  املاجد  واســتعرض 
األرقــام التــي حققهــا البنك 
حتى نهاية الربع الثالث حيث 
بلغ إجمالي ودائع العمالء ٥٫٤ 
مليارات دينار بنسبة منو ٨٪ 
فيما بلغت محفظة التمويل 
٥٫٣ مليــارات دينار بنســبة 

إضافيــة لدعم املركــز املالي 
للبنــك وزيادة القــدرة على 
مواجهة التداعيات املستقبلية 
ألزمة كورونا احلالية، وهو 
أمر طبيعي نتيجة األزمة التي 
تعتبر األولى من نوعها التي 
منر بها في العصر احلديث».

إجنازات وجناحات 
من ناحية أخرى، استعرض 

حجــم الصكــوك املصــدرة) 
وهو ما يؤكد السمعة العاملية 
واإلقليمية التــي يتمتع بها 
بنك بوبيان نتيجة ما حققه 
من إجنازات مشــهودة خالل 
السنوات املاضية على مختلف 

األصعدة.
من ناحية أخرى، فقد أكدت 
األزمة التي سببها انتشار وباء 
ڤيروس كورونا في الكويت 

منــو ١٣٪ وبلغــت اإليرادات 
التشغيلية ١٤١ مليون دينار 
بنســبة منــو ١٤٪، أمــا على 
مستوى احلصص السوقية، 
فقد ارتفعت حصة البنك من 
التمويل احمللي بصفة عامة 

إلى نحو ١١٪.
املاجــد: «بطبيعة  وقــال 
احلــال كان مــن الضــروري 
جتنيب مخصصات حتوطية 

املاجد أبرز اإلجنــازات التي 
حتققت خــالل العام احلالي 
أبرزها جنــاح البنك إقليميا 
وعامليــا في تغطية االكتتاب 
في الصكوك التي قام بطرحها 
بقيمــة ٥٠٠ مليــون دوالر 
مبعدل ربح ســنوي ٣٫٩٥٪، 
وجتــاوزت إجمالــي طلبات 
االكتتاب مبلغ ١٫٣ مليار دوالر 
(متثل أكثر مــن ٢٫٦ ضعف 

مدى القوة التي يتمتع بها بنك 
بوبيان واستمراره في خدمة 
العمــالء بنفس مســتويات 
األعــوام املاضيــة ليحافــظ 
البنك علــى تربعه على قمة 
خدمة العمالء في الكويت من 
خالل حصوله علــى جائزة 
مؤسسة «ســيرفس هيرو» 
كأفضل بنك إسالمي في خدمة 
العمالء للعام احلادي عشــر 
على التوالي منذ عام ٢٠١٠. 

كما استمر البنك في دعم 
مــوارده البشــرية من خالل 
اإلعالن عن قبول أول دفعة في 
أكادميية بنك بوبيان الرقمية 
وكذلك عن قبول دفعة جديدة 
من موظفيــه فــي البرنامج 
اخلــاص باحلصــول علــى 
درجة املاجســتير بالتعاون 
مع جامعة اخلليــج للعلوم 
والتكنولوجيا والذي أطلقه 
قبل ١٠ سنوات دعما ملوارده 
البشرية، حيث يعتبر البنك 
الوحيد الذي يساهم في دعم 
ومساندة موظفيه للحصول 
علــى درجة املاجســتير من 
خالل مجموعة من احملفزات 

املعنوية واملادية.
ومنذ عام ٢٠١٢ حصل أكثر 
من ١٠٠ موظف وموظفة من 
موظفــي البنك علــى درجة 
املاجستير من جامعة اخلليج 
 GUST للعلوم والتكنولوجيا
في إطار البرنامج املشترك بني 
الطرفني والذي تنفذه أكادميية 

اتقان التابعة للبنك.
كما وقــع البنــك اتفاقية 
تعاون وشراكة حصرية مع 
كل من كلية العلوم اإلدارية 
وكليــة الهندســة والبترول 
بجامعــة الكويــت فــي إطار 
االجتماعيــة  مســؤوليته 
الوطنية  الكــوادر  لتطويــر 
الشــابة ودعمها في مختلف 
املجاالت احلديثة، السيما التي 
تتعلق بالتكنولوجيا الرقمية.

أرباح البنك التشغيلية جتاوزت ٧٦ مليون دينار بنسبة منو ٨٫٥٪ حتى نهاية سبتمبر املاضي

عادل املاجد

بوبيان للتوسع في اخلدمات 
املصرفية الرقمية».

وأعرب املاجد عن سعادته 
بعودة القطاعات االقتصادية 
في الكويــت للعمل بصورة 
طبيعيــة بعد اجلهــود التي 
الدولــة مبختلــف  بذلتهــا 
مؤسســاتها من أجل تطعيم 
الغالبية العظمى من ســكان 
الكويــت مواطنــني ومقيمني 

عادل املاجد: إطالق Nomo Bank امتداد خلطط «بوبيان» للتوسع في اخلدمات الرقمية
االستمرار في حتقيق مستويات جيدة من األرباح رغم الظروف االستثنائية الناجتة عن «كورونا»

٥٫٤ مليارات دينار ودائع العمالء بنسبة منو ٨٪.. و٥٫٣ مليارات دينار محفظة التمويل بنمو ١٣٪ 
ارتفاع حصة بنك بوبيان السوقية من التمويل احمللي إلى نحو ١١٪ بصفة عامة.. ومستمرون بالتوسع

«نفط الكويت» تطلب بناء ٣ محطات كهرباء فرعية في مراكز التجميع
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية 
مسؤولة أن شركة نفط الكويت طرحت 
٣ مناقصات إلنشــاء ٣ محطات كهرباء 
فرعية في عدد من حقول الشركة، مشيرة 
الى ان احملطات بجهد مختلف ومتغيرة 
الســرعات في مراكز التجميع رقم ٢٥ 
و١٥، فيما مت طرح مناقصة أخرى إلنشاء 
نفس احملطة في مركز جتميع رقم ٢٣ 
وجهاز مولــد ديزل الطوارئ في نفس 

مركز التجميع.
وقالت املصــادر إن «نفط الكويت» 
تعتزم كذلك الى انشــاء محطة كهرباء 
فرعية في منطقتي العبدلية وظريف.

وتقــوم محطات الكهربــاء بتزويد 
احلقول بالطاقــة الكهربائيــة الالزمة 
للتشغيل سواء املضخات الغاطسة او 
مراكز التجميع نفسها، ويشمل نطاق 
املشروع: بناء احملطات الفرعية الهوائية 

األمــر التغييري الثاني لعقد تشــغيل 
وصيانة منشأة صيانة ضغط وارة في 
مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة ٢٫٨ 
مليون دينار ملدة ١٢ شهرا حلني االنتهاء 

من اجراءات املناقصة اجلديدة.
إلى ذلك، وافق جهاز املناقصات على 
طلب إلغاء عقــد تقدمي خدمات إصالح 
وصيانة خطوط أنابيب النفط اخلام في 
منطقة شمال الكويت، وذلك وفقا للمادة 
رقم ٥٥ بند رقم ٤ من قانون املناقصات 

العامة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦.
من جهة ثانية، مت استقبال العروض 
املالية بعد التفاوض مع الشركات املشاركة 
في ممارسة مرافق اإلنتاج اجلوراسي رقم 
٤ و٥ في شمال الكويت، حيث استوفت ٤ 
شركات الشروط الفنية واملالية املطلوبة 
من قبل شركة نفط الكويت بعد استبعاد 
احدى الشركات احمللية، وطلب اجلهاز 
املركزي للمناقصات موافاته بالتوصية 

خالل ٥ أيام عمل.

بقدرة ١١ كيلو ڤولت للمحطات الفرعية 
(١) و(٢) و(٣)، وبنــاء البنية التحتية 
ذات الصلــة: تركيب احملوالت، تركيب 
أنظمة الســالمة، تركيب املولدات، ومد 

خطوط النقل.
من جهــة ثانية، قالــت املصادر إن 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة وافق 
على طلب شركة نفط الكويت إلصدار 

قررت إلغاء عقد تقدمي خدمات إصالح وصيانة خطوط أنابيب النفط اخلام في الشمال
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احلرمان الشريفان يستقبالن املصلني بال تباعد ألول مرة بعد عام ونصف
عواصم - وكاالت: «اعتدلوا 
وتراصوا وسدوا اخللل» دعوة 
عــادت لتصدح فــي احلرمني 
الشريفني أثناء إقامة صلوات 
اجلماعة اعتبارا من أمس، بعد 
نحو عام ونصف من تطبيق 
اإلجــراءات االحترازية للحد 
من انتشــار ڤيروس كورونا 

املستجد.
وفي مشهد إمياني مهيب، 
اصطف املسلمون في املسجد 
احلرام مبكة املكرمة واملسجد 
النبوي الشــريف في املدينة 
املنورة ابتداء من فجر أمس، 
ألداء أول صــالة جماعــة من 
دون تباعــد اجتماعي مع بدء 
اململكــة لإلجراءات  تخفيــف 
والســماح باســتخدام كامــل 

الطاقة االستيعابية.
وأظهــرت لقطات مصورة 
نشرتها وسائل إعالم رسمية، 
عملية إزالة ملصقات التباعد 
داخل أروقة املسجد وساحاته 
ومرافقــه، قبــل أن يصطــف 
املصلون إلــى جانب بعضهم 
البعض ليــؤدوا صالة الفجر 

كتفا إلى كتف.
وعاد املسجد احلرام وقبلة 
املســلمني، ليستقبل املصلني 
بكامــل طاقته االســتيعابية 

مــن اإلمكانيــات واخلدمــات 
التي تسخرها للمحافظة على 
سالمة قاصدي املسجد احلرام 
وتسهيل مناسكهم وعباداتهم 

جميــع القاصديــن مبــا ورد 
الداخليــة  فــي بيــان وزارة 
الســعودية مــن تعليمــات، 
مــن خــالل االلتــزام بارتداء 

الرسمية «اعتمرنا، توكلنا»، 
مؤكدا علــى عمــوم العاملني 
باملسجد احلرام تطبيق جميع 
اإلجراءات االحترازية والتقيد 
بجميع التعليمات والتوجيهات 
الصــادرة من اجلهات املعنية 
مبكافحــة ڤيــروس كورونــا 
املســتجد وإنفاذهــا، لضمان 

سالمة اجلميع.
وبالتزامــن، أعلنت هيئة 
الطيران املدني في السعودية 
أنها أصدرت تعليماتها لشركات 
الطيران بشــأن تشغيل كامل 
للطاقة االستيعابية ملطارات 

اململكة ابتداء من أمس.
ويأتي هــذا القرار مع بدء 
تخفيف اإلجراءات االحترازية 
املتعلقة بكورونا، نظرا للتقدم 
في حتصني املجتمع وتراجع 
عدد حاالت اإلصابة بڤيروس 

كورونا.
وتتضمن إجراءات التخفيف 
عدم االلتــزام بارتداء الكمامة 
في األماكــن املفتوحــة، فيما 
عــدا األماكــن املســتثناة، مع 
االستمرار في االلتزام بارتدائها 

في األماكن املغلقة.
ويتم تخفيــف اإلجراءات 
االحترازيــة للحاصلــني على 
جرعتي لقاح (كوفيد-١٩) على 

فــي أجــواء روحانيــة وآمنة 
ومطمئنة.

علــى  احمليميــد  وشــدد 
ضــرورة التقيد وااللتزام من 

الكمامــة في جميــع األوقات 
داخل املسجد احلرام، وحجز 
املواعيد للعمرة والصالة من 
خالل التطبيقات اإللكترونية 

النحو اآلتي: السماح باستخدام 
كامــل الطاقــة االســتيعابية 
في املســجد احلــرام مع إلزام 
العاملــني والزائريــن بارتداء 
الكمامة في جميع األوقات في 
كل أروقة املسجد، واالستمرار 
في استخدام تطبيق «اعتمرنا» 
أو «توكلنــا» ألخــذ مواعيــد 
العمــرة والصــالة للتحكــم 
باألعداد املوجودة في آن واحد، 
إضافة للســماح باســتخدام 
كامــل الطاقــة االســتيعابية 
في املســجد النبوي مع إلزام 
العاملــني والزائريــن بارتداء 
الكمامة في جميع األوقات في 
كل أروقة املسجد، واستخدام 
تطبيق اعتمرنا أو توكلنا ألخذ 
مواعيد الصالة وزيارة الروضة 
الشــريفة للتحكــم باألعــداد 
املوجودة في آن واحد. وإلغاء 
التباعد والســماح باستخدام 
كامل الطاقة االستيعابية في 
التجمعــات واألماكــن العامة 
ووسائل املواصالت واملطاعم 
الســينما ونحوها.  وصاالت 
والســماح بإقامــة وحضــور 
املناســبات في قاعات األفراح 
وغيرها بــدون تقييد للعدد، 
مع أهمية التأكيد على تطبيق 

اإلجراءات االحترازية.

تشغيل كامل للطاقة االستيعابية ملطارات اململكة ابتداء من أمس

املصلون يؤدون الصالة متراصني من دون تباعد بعد تخفيف اإلجراءات االحترازية في اململكة  (رويترز)

ومن دون أي تباعد، رغم أن 
وضع الكمامة اليزال إلزاميا. 
كما أن ملــس الكعبة كما كان 
معموال بــه قبــل الڤيروس، 

اليزال محظورا.
وتداول ناشطون سعوديون 
على مواقع التواصل االجتماعي 
مقاطع مصورة للحظة توجيه 
إمامي احلرمــني املصلني قبل 
صالة فجر أمس بالتراص وسد 
الفــرج والفراغات، بخالف ما 
كانــت عليــه احلال لشــهور 
طويلــة من املطالبــة بالتزام 
التباعــد االجتماعــي في ظل 

جائحة كورونا.
وأكد مساعد الرئيس العام 
املكلف وكيل شــؤون املسجد 
احلــرام د.ســعد بــن محمــد 
احمليميــد بحســب مــا نقلت 
عنه وكالة األنباء السعودية 
التامــة  «واس»، اجلاهزيــة 
الستقبال املعتمرين واملصلني 
في املسجد احلرام، بكامل الطاقة 
االســتيعابية في ظل تطبيق 
اإلجــراءات االحترازية، وقال 
ان الرئاســة جندت مبختلف 
وكاالتهــا في املســجد احلرام 
كامل طاقاتها البشرية واآللية 
لتنفيذ خطة العودة الكاملة، 
من خــالل منظومــة متكاملة 

ملشاهدة الڤيديو

فرنسا حتيي ذكرى «مذبحة باريس» 
واجلزائر تتعهد مبالحقتها «كل يوم»

عواصم - وكاالت: شــهدت باريس أمس، 
مســيرة تكرمي مبناسبة الذكرى الـ ٦٠ حلملة 
الشــرطة الفرنســية الدموية علــى احتجاج 
للجزائريــني في العاصمة، خالل العام األخير 
مــن حرب اســتقالل بالدهم عن مســتعمريها 
الفرنســيني، لكن ذلك ال يبدو كافيا بالنســبة 
التــي تطالــب باعتــراف فرنســا  للجزائــر 

مبسؤوليتها الكاملة عن تلك اجلرائم.
ونظمت جماعات حقوق اإلنسان ومنظمات 
مناهضــة للعنصرية وجمعيات جزائرية في 

فرنسا مسيرة التكرمي في باريس.
ودعا املشــاركون الســلطات إلى مزيد من 
االعتراف مبســؤوليات الدولة الفرنســية في 
«املآسي واألهوال» املتعلقة بحرب االستقالل 

اجلزائرية وفتح املزيد من السجالت.
ووضع قائد شــرطة باريس ديدييه الملان 
إكليل زهور قرب نهر السني في ذكرى مذبحة 
اجلزائريني في عهد سلفه موريس بابون، وفق 

ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وهو أول قائد لشرطة باريس يكرم ذكرى 
الضحايا اجلزائريني، لكنه لم يلق كلمة واكتفى 
باحلضــور إلــى املكان لبضــع دقائق ووضع 
إكليل زهور قرب جسر سان ميشال في وسط 
العاصمة بعيد الثامنة صباحا في حضور بعض 

الصحافيني وعناصر الشرطة.
وارتفعت معزوفة تكرمي املوتى، ثم وقف 

احلضور دقيقة صمت.
وكان الرئيــس إميانويل ماكرون أعلن في 
بيان أمس األول أن «اجلرائم التي ارتكبت تلك 
الليلة حتت ســلطة موريــس بابون ال ميكن 

تبريرها».

وشارك الرئيس الفرنسي في تكرمي ذكرى 
الضحايا على ضفاف السني، قرب جسر بيزون 
الذي سلكه قبل ٦٠ عاما متظاهرون جزائريون 
وصلوا من حي نانتير الفقير املجاور، تلبية 
لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.

ونــدد ماكرون أمــس األول بـــ «جرائم ال 
مبرر لها بالنســبة إلــى اجلمهورية». وتأتي 
هــذه التصريحات ضمن مســار بدأه ماكرون 
لتهدئــة ذاكرات احلــرب اجلزائرية ومحاولة 
حتقيق مصاحلة ماتزال متأثرة بذكريات أليمة 

بني البلدين.
وماكرون أول رئيس فرنســي يشارك في 
إحياء الذكرى، وهو أيضا أول رئيس يولد بعد 
حرب اجلزائر. ولم يلق كلمة عامة لكنه وقف 
دقيقة صمت ووضــع إكليل زهور في املكان، 

وحتدث مع أقارب للضحايا.
وفيمــا اكتفى اإلليزيه بعبــارات من قبيل 
قمع «وحشي وعنيف ودام» بحق املتظاهرين، 
شــددت وزارة االتصال اجلزائريــة، في بيان 
لها على أن احلفاظ على الذاكرة والدفاع عنها 
يعد واجبا مقدســا. وقالت: «سنالحق فرنسا 
اليوم وكل يوم إلى أن تعترف مبســؤولياتها 
كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل اجلرائم التي 

اقترفتها» ضد اجلزائريني.
بدوره، وقف الرئيس اجلزائري عبداملجيد 
تبون، أمس مبقام الشهيد باجلزائر العاصمة، 
دقيقة حداد تخليدا لضحايا مجازر ١٧ أكتوبر 

.١٩٦١
وأوضحت الرئاسة اجلزائرية، في بيان لها، 
أن تبون قــام «بوضع إكليل من الزهور وقرأ 

فاحتة الكتاب على أرواح الشهداء».

جزائريون يتظاهرون في باريس إحياء لذكرى مذبحة احتجاجات ١٩٦٧ املطالبة بحرية اجلزائر   (أ.ف.پ) لليوم الثاني.. مئات السودانيني يعتصمون إلقالة احلكومة

إيران تعلن اجتماعًا مع دول الـ «٤ + ١» حول «النووي» اخلميس
عواصم - وكاالت: قال عضو في 
مجلس الشورى اإليراني بعد اجتماع 
في البرملان (مجلس الشــوري) مع 
وزير اخلارجية امس، إنه من املقرر 
اســتئناف احملادثات في بروكســل 
اخلميــس املقبل مــع الدول اخلمس 
التي التزال أطرافا في االتفاق النووي 
املوقع فــي ٢٠١٥، بعــد تعليقها في 
يونيو املاضي. وصرح النائب أحمد 
علي رضا بيجي الذي حضر االجتماع 
املغلق ملجلس الشورى، لوكالة فارس 
لألنباء بأن «وزير اخلارجية حسني 
عبداللهيــان قــال إن احملادثــات مع 
مجموعة ٤+١ ستبدأ اخلميس املقبل 

في بروكسل».
وأكد نائب إيراني آخر استئناف 

املفاوضات املتوقفة هذا االســبوع، 
وقال النائب بهروز محبي جنم آبادي 
عبر حسابه على تويتر «تلقى اجلميع 
رســالة واضحة وجــادة. احلكومة 
(اإليرانيــة) ســتبدأ احملادثات هذا 
األســبوع على أســاس قانون خطة 
العمل االستراتيجية لرفع لعقوبات 
وحماية مصالح الشعب اإليراني».

ومبوجب هذا القانون الذي أقره 
مجلس الشورى في ديسمبر ٢٠٢٠، 
البروتوكول  ســيتم وقف «تنفيــذ 
اإلضافــي» ملعاهــدة منــع انتشــار 
األسلحة النووية اعتبارا من ٢١ فبراير 
املقبــل في حال لم ترفــع العقوبات 
التي فرضتها إدارة الرئيس األميركي 
الســابق دونالد ترامــب على إيران 

بحلــول ذلــك التاريخ. وفي ســياق 
متصل، صرح املتحدث باســم الهيئة 
الرئاســية في البرملان اإليراني نظام 
الدين موسوي بأن إيران تبحث خطة 
للتعاطي مــع املفاوضات النووية في 
املرحلة القادمة بحيث تضمن مصالح 
البالد. ونقلت وكالة «فارس» اإليرانية 
عنــه القول بعد االجتمــاع املغلق مع 
وزير اخلارجية حسني عبداللهيان إن 
«القضية النووية مهمة جدا بالنسبة 

للرأي العام وكذلك للنواب».
وقــال نظام الدين موســوي: «لقد 
تابعنــا القضية بخطط مختلفة حتى 
اآلن، بــدءا من املفاوضــات مع الدول 
األوروبية الثــالث (أملانيا وبريطانيا 
وفرنسا) ومن ثم في إطار املفاوضات مع 

مجموعة ٥ + ١ والتي انتهت إلى توقيع 
االتفاق النووي. وفيما يتعلق باخلطة 
التي سنتابعها في املرحلة املقبلة فإنها 
بحاجة إلى دراسة نقاط القوة والضعف 
للخطط السابقة واختيار اخلطة التي 

تضمن مصالح البالد».
وبدأت مفاوضات ڤيينا في أبريل 
املاضي بني إيران من جهة وفرنســا 
وبريطانيا وروسيا والصني وأملانيا 
من جهــة ثانية. والتزال هذه الدول 
أعضــاء فــي اتفاق عــام ٢٠١٥ حول 
برنامج إيران النووي. أما الواليات 
املتحدة التي انســحبت من االتفاق 
في ٢٠١٨، فقد شــاركت بشــكل غير 
مباشر في مفاوضات ڤيينا الهادفة 

إلى إنقاذ االتفاق.

اخلرطوم - وكاالت: اعتصم 
مئات السودانيني لليوم الثاني 
في العاصمة اخلرطوم للمطالبة 
بتولــي العســكريني الســلطة 
وحدهم في البالد، ما يزيد تعقيد 
األزمة السياسية التي وصفها 
رئيس الوزراء عبداهللا حمدوك 
بأنها «األســوأ واألخطر» منذ 
اإلطاحة باملخلوع عمر البشير.

وأكد علي عسكوري املتحدث 
باسم احملتجني واملنشقني عن 
حتالف احلرية والتغيير الذي 
قاد االحتجاجات ضد البشــير 
لفرانــس بــرس «االعتصــام 
مستمر ولن يتم رفعه اال بحل 
احلكومة، ونقصــد بذلك إقالة 
الوزراء دون رئيس الوزراء».

وأضاف «طلبنا من مجلس 
الســيادة االنتقالي في خطاب 

رسمي وقف التعامل معهم».
وتظاهر احملتجون منذ امس 
األول أمام القصر اجلمهوري، 
مقر السلطة االنتقالية، هاتفني 
«جيــش واحد شــعب واحد» 
ومطالبني بـ«حكومة عسكرية» 
إلخــراج الســودان مــن أزمته 

السياسية واالقتصادية.
وخــرج املتظاهرون تلبية 
لنداء فصيل منشق عن جتمع 

الدميوقراطــي وهــي محاولة 
لصناعة اعتصام ويشارك في 

ذلك أنصار النظام السابق».
ويثير اإلعالن عن مواصلة 
االعتصام مخاوف من حصول 
توتــر، اذ دعا جتمــع احلرية 
«تظاهــرة  الــى  والتغييــر 
مليونية» في اخلرطوم اخلميس 
املقبل للمطالبة بتولي املدنيني 

السلطة كاملة.
ويطالب املعتصمون بحل 

بالد العالم، من تضخم بلغ أكثر 
مــن ٤٠٠٪. واتخذت احلكومة 
اجــراءات تقشــفية فــي إطار 
برنامج لإلصــالح االقتصادي 
واملالــي وضعته بالتعاون مع 

صندوق النقد الدولي.
وفي املقابل، يسعى انصار 
تولي املدنيني السلطة الى إظهار 
ثقلهم في الشــارع السوداني، 
وقــال حســن إن الهــدف مــن 
«هذه التظاهــرة املليونية هو 
أن يرى العالم موقف الشــعب 

السوداني».
وتأتي هذه التطورات بعد 
قرابــة شــهر من اإلعــالن عن 
إحبــاط محاولــة انقالبية في 
السودان وفيما يستمر إغالق 
الرئيســي  ميناء بورتســوان 

الواقع على البحر األحمر.
ويفترض أن تقوم السلطة 
االنتقاليــة املكونة من مدنيني 
وعســكريني بإدارة البالد الى 
حني تنظيم انتخابات عامة في 
العــام ٢٠٢٣. ويؤكــد خصوم 
املتظاهريــن أن حتركهم نظم 
بإيعــاز من أعضاء فــي قيادة 
األمــن وان  اجليــش وقــوات 
أنصــار النظام الســابق كانوا 

بني املتظاهرين.

حكومــة حمــدوك، حيــث قال 
عبداملنعم حســني ابراهيم (٦١ 
عاما) وهو يقف أمام إحدى خيام 
االعتصام «مطلبنا الوحيد حل 

هذه احلكومة».
وأكد يوســف برميه حسن 
(٦٢ عاما) أن مطلب املعتصمني 
هــو «أن تذهب هــذه احلكومة 
التي لم تستطع تلبية مطالب 
الشعب في احلياة او الصحة».

ويعاني السودان، أحد أفقر 

(ا.ف.پ) محتجون معتصمون لليوم الثاني على التوالي في اخلرطوم للمطالبة بإقالة احلكومة  

احلرية والتغييــر يحاول مع 
العسكريني أن يقود السودان الى 
أول انتخابات حرة بعد ثالثني 

عاما من الديكتاتورية.
وقال جعفر حسن املتحدث 
والتغييــر  احلريــة  باســم 
(املجموعــة التي تدعــو لنقل 
الســلطة بالكامل الى املدنيني) 
لفرانــس بــرس إن «ما يحدث 
هو جزء من سيناريو االنقالب 
وقطــع الطريق علــى التحول 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي في ذكرى املولد النبوي الشريف:
الوعي والفهم الصحيح للدين من أهم أولوياتنا

القاهرة - خديجة حمودة وهناء السيد

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
السيسي، أن مصر ماضية في 
مهمتها لبناء الوعي وتصحيح 
اخلطاب الديني، مشددا على 
أنهــا مســؤولية تشــاركية 
حتتاج إلى تضافر كل اجلهود 
مــن أجل بناء مســار فكري 
مســتنير ورشــيد يؤسس 
شــخصية ســوية، وقادرة 
على مواجهة التحديات، وبناء 

دولة املستقبل.
الرئيس السيسي،  ودعا 
فــي كلمته خــالل احتفالية 
بذكــرى  األوقــاف  وزارة 
املولد النبوي الشريف امس 
املؤسسات الدينية ملضاعفة 
اجلهود لنشر قيم التسامح 
والعيش املشترك، مؤكدا أن 
قضية الوعي والفهم الصحيح 
للديــن هي من أهم أولويات 

املرحلة احلالية.
وأكد الرئيس السيســي: 
«أن رسالة اإلسالم التي تلقاها 
نبينــا الكرمي ژ رفعت من 
قيمة العلم واملعرفة، حيث 
كانت أول اآليــات التي نزل 
بهــا الوحــي الشــريف هي 
(اقــرأ)، وذلك إعالء لشــأن 
العلــم والعلمــاء وتقديــرا 
ألهمية التدبــر، وصوال إلى 

سبحانه وتعالى، إلى إعمال 
نعمة العقل الغالية والفريدة، 

من جهته، قــال د.أحمد 
الطيب شيخ األزهر إن ذكرى 
املولد النبوي الشريف تهل 
علينا معانقة ذكرى ملحمة 
نصر أكتوبــر املجيد، تلك 
التــي  اخلالــدة  امللحمــة 
مألتنــا وال تــزال متلؤنــا 
الفخر واالعتزاز  مبشــاعر 
بجيش مصر العظيم الذي 
فاجأ العالم مبا لم يكن في 
احلســبان من نصر كاسح 
أذهــل املعتديــن وحطــم 
أســاطيرهم وردهــم علــى 

أعقابهم خاسرين.
وشدد شــيخ األزهر في 
كلمته بهذه املناسبة بالقول: 
«نحتــاج اليوم إلــى عودة 
الهدي احملمدي إلنقاذ عاملنا 
ومجتمعات املسلمني أنفسهم 
من األوضاع الالإنسانية ممن 
يزعمون انصياعهم لتعاليم 
الكــرمي، بينمــا هم  النبــي 
يقتلون األبرياء ويحولون 
بيوت اهللا إلى ساحات حرب 
تزهق فيهــا األرواح وتنثر 
األشالء وتستباح احلرمات، 
مشــيرا إلى أن اخلروج من 
هــذه األوضاع ال يتحقق إال 
الدين  بإحياء صحيح هــذا 
احلنيف والتأسي بالرسول 
الكــرمي وترســيخ هديــه 

وسنته».

في البحث والتأمل في ملكوت 
السماوات واألرض.

شيخ األزهر: نحتاج إلى عودة الهدي احملمدي إلنقاذ عاملنا من األوضاع الالإنسانية

الرئيس عبدالفتاح السيسي مقبالً نسخة املصحف الشريف املهداة من شيخ األزهر في ذكرى املولد النبوي الشريف أمس

الوعي والفهم الصحيح، لكل 
أمور احلياة، حيث دعانا اهللا 

اللجنة الدستورية تبدأ اجتماعات
اجلولة السادسة في جنيڤ اليوم

مخيمات الشمال تئن حتت وطأة «كورونا»

وكاالت: انعقد في جنيڤ أمس االجتماع 
التمهيــدي األول من نوعه بني الرئيســني 
املشتركني في اللجنة الدستورية السورية، 
من جانب حكومة دمشــق أحمد الكزبري، 
واملعارضة هادي البحرة، اضافة إلى املبعوث 
األممي اخلاص لســورية، غير بيدرسون، 
وذلك حتضيرا للجولة السادسة التي تنطلق 
اليوم. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية 
املوالية عن مصادر ديبلوماسية القول إن 
وفد احلكومة وصل أمس األول إلى جنيڤ. 
وقالت مصادر مواكبة إن اجللسة اخلاصة 
األولــى من نوعها، خصصت لالتفاق على 
عناويــن املبادئ األساســية التي ســتتم 

مناقشتها.

بــدوره، أعلــن املكتب اإلعالمــي لوفد 
املعارضــة إلــى اللجنــة الدســتورية، أن 
املواضيع املناقشــة تركــزت حول حتديد 
مواعيد الدورات القادمة، ومناقشــة خطة 
العمل وجدول زمني لعمل اللجنة، إضافة إلى 
جلسات هذا األسبوع والصياغات الدستورية 
للمبادئ األساسية في الدستور التي سيتم 
تقدميها ونقاشــها، بحســب ما نقل موقع 

«عنب بلدي». 
وقبيل االجتماع التمهيدي بني الرئيسني 
املشــتركني وبيدرســون، قال البحرة، إن 
الدورة السادسة احلالية ستناقش الصياغات 
املقترحة للمبادئ األساسية في الدستور، 

وفقا ملنهجية العمل املتفق عليها.

وكاالت: حــذرت منظمــة الدفاع املدني 
«اخلوذ البيضاء» في مناطق شــمال غرب 
ســورية، من أن معــدل انتشــار ڤيروس 
«كورونا» املستجد (كوفيد-١٩)، والوفيات 
الناجتة عنه في محافظة ادلب وما حولها، 
ال يزال يسجل ارتفاعا، فيما يعاني القطاع 
الطبــي مــن اســتنزاف مســتمر بالكوادر 
واملنشآت بعد عمليات التدمير املمنهجة.

وأشارت املنظمة إلى أن العجز احلاصل 
في االستجابة يرجع أيضا إلى النقص الكبير 
في عدد أســرة العناية املشــددة، والبالغ 
عددها ١٧٣ سريرا، فيما يبلغ عدد املنافس 
١٥٧ منفسة، وهي ال تغطي العدد الهائل من 
اإلصابات اليومية، كما أن النقص احلاد في 
األوكسجني يتجاوز ٥٠٪ من االحتياجات 
البالغــة ٢١٥٦ جرة ســعة ٤٠ لترا مغطى 
منها ١٠٧٨ جرة فقط. وفي الســياق، أطلق 
فريق «االستجابة الطارئة» مبادرة لتأمني 

أسطوانات غاز «األوكسجني» ملرضى ڤيروس 
«كورونا» فــي مخيمات النزوح في إدلب، 
والعمل على توفيرها إلى مسكن املريض 
واإلشراف على عملية االستفادة، في وقت 
يشــهد فيه القطاع الصحي أزمة في تأمني 
«األوكسجني» للمرضى. ويقول سراج علي، 
وهو منســق احلملة ومتطــوع في فريق 
«االســتجابة الطارئة»، إن تفشي ڤيروس 
«كورونــا» واملتحــورات اجلديدة بشــكل 
متســارع بني املخيمات، دفــع الفريق إلى 
إطالق حملة لتأمني أسطوانات األوكسجني 
ملرضى الڤيروس. ويضيف بحسب موقع 
تلفزيون «سوريا»، أن احلملة تعتمد بشكل 
رئيسي على التبرعات املقدمة للفريق عبر 
مواقع التواصل االجتماعي (فيسبوك تويتر 
واتسأب)، ويرتبط انتشار ونشاط املبادرة 
بحجم الدعم، ونحاول أن نستمر حتى آخر 

يوم في اجلائحة.

مصر مركز جاذب الستثمارات الطاقة

توقيفات باجلملة في أحداث «الطيونة» وشريط ڤيديو يخلط األوراق بعد ظهور عنصر للجيش ُيطلق النار

القاهرة - ناهد إمام

أكد م.طارق املال وزير البترول والثروة 
املعدنيــة أن مصر جنحــت في تخطي 
التحديات االقتصادية والسياســية التي 
واجهتها خالل السنوات املاضية، ومتكنت 
من أن تكون مركزا جاذبا لالســتثمارات 
في مجال التقنيــات اجلديدة في البحث 

واالستكشــاف مبصادر الطاقة، السيما 
البترول والغاز الطبيعي.

واستعرض م.املال أمام الندوة املوسعة 
جلمعية البتــرول املصرية امس، النتائج 
املتميزة التي حققها قطاع البترول املصري 
خالل السنوات السبع األخيرة، مبينا أن 
مصر تقدم جتربة ملهمة في بناء اقتصادها 

ومجتمعها يحتذى بها.

بيروت - يوسف دياب

وضعت األجهزة األمنية والقضائية اللبنانية نفسها في سباق 
مع الوقت، وهي تكثف حتقيقاتها لكشف املالبسات احمليطة بأحداث 
الطيونة، التي أوقعت ســبعة قتلى وعشــرات اجلرحى وأحيت 
ذاكرة احلرب األهلية، وذلك بهدف تدارك التداعيات األمنية لهذه 
األحداث، حيث عمدت إلى توقيف عدد كبير من املشتبه بتورطهم 
في االشتباكات املسلحة.  وكشف مصدر قضائي بارز لـ «األنباء»، 
أن التوقيفات جتاوزت الـ ٢٠ شــخصا، من الذين أطلقوا النار 
على املتظاهرين وكانوا منتشــرين على أسطح مبان في منطقة 
عني الرمانة، وآخرين دخلوا على خط املعركة في منطقة الشياح 
ووصلوا إلى نقطة الطيونة التي كانت مسرحا للعملية العسكرية.

وأعاد الڤيديو الذي تداوله ناشــطون عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، املأخوذ من إحدى كاميرات املراقبة عند أحد مداخل 
منطقة عني الرمانة، خلط األوراق ونسف الروايات التي حتدثت 
عن تعرض املتظاهرين ألعمال قنص متعمد من محازبي «القوات 
اللبنانية»، ألن الڤيديو يكشف أن أحد عناصر اجليش اللبناني 

هو من أطلق النار على شــخص كان يصر على تخطي احلاجز 
العسكري ودخول منطقة عني الرمانة ذات الغالبية املسيحية، وهذا 
ما أدى إلى سقوط أول قتيل، واستتبع بحالة فوضى وتضارب 

وتراشق باحلجارة ومن ثم تبادل إلطالق النار.
ولم تنف قيادة اجليش ما جاء في مضمون الڤيديو املتداول، 
وأعلنت في بيان أن «العنصر الذي أطلق النار هو قيد التوقيف 
ويخضع للتحقيق بإشراف القضاء املختص». وأوضح مصدر 
أمني لـ «األنباء» أن «هذا الڤيديو املوثق هو الذي حمل قيادة على 
إصدار بيان يخالف بيانهــا األول، الذي كان حتدث عن تعرض 

املتظاهرين إلطالق نار وأعمال قنص».
واستكماال لتكليفه مخابرات اجليش اللبناني، بإجراء التحقيقات 
األولية املســتمرة منذ بدء االشتباكات، سطر مفوض احلكومة 
لدى احملكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، استنابات إلى كل 
من جهاز أمن الدولة واألمن العام وشــعبة املعلومات في قوى 
األمن الداخلي، كلفهم مبوجبها إجراء التحريات واالستقصاءات 
وجمع املعلومات عما حصل، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة 
لكاميرات املراقبة املوجودة في املنطقة، لكشــف هويات جميع 

املســلحني من الطرفني. وأوضح املصــدر أن مخابرات اجليش 
«متكنت من توقيف ٢٠ شخصا حتى اآلن من طرفي االشتباك، 
وهذا الرقم مرشــح لالرتفاع»، مؤكدا أن «األجهزة األمنية تعمل 
على تعقب ومطاردة العشــرات ممن ظهرت صورهم في موقع 
املعركة والشــوارع الداخلية، وباتت أسماؤهم معروفة»، مشيرا 
إلى أن هؤالء «لم يشــتركوا في املعركة فحسب، بل استقدموا 
شبانا إلى املنطقة للمشاركة في املواجهة». وتتركز التحقيقات، 
على «التثبت من حقيقة الظهور املسلح الكثيف واالستعراضات 
العسكرية التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وما إذا حصلت يوم االشــتباكات أم أنهــا صور قدمية، وذلك 
التخــاذ املقتضى في حال صحتها». وأضــاف «يركز التحقيق 
أيضا على نقطة أساسية ومهمة، وهي التثبت بشكل قاطع مما 
إذا تعرض املتظاهرون لكمني مسلح، وأطلق عليهم النار من قبل 
قناصني، أثناء عبورهم شارع سامي الصلح باجتاه قصر العدل، 
أم أن إشــكاال حصل وأدى إلى إطالق نار متبادل، توسعت على 
أثره املواجهة العسكرية باألسلحة التي استخدمت فيها األسلحة 

الرشاشة اخلفيفة واملتوسطة والقذاف الصاروخية».

 «١٧ تشرين» تعيد إضاءة الشعلة.. ومهلة «الثنائي» للحكومة تقترب من نهايتها
بيروت - عمر حبنجر

أطفأت انتفاضة «١٧ تشرين» 
شــمعتها الثانية أمس، بزخم 
اقل من الســنة األولــى، تبعا 
للظروف واألزمات السياسية 
واألمنيــة والصحية التي مر، 
وميــر بها لبنان، لكنها هددت 
مرابع السياســيني واقتحمت 
مضــارب األحــزاب وفرضت 
على رجال السلطة واألحزاب 
السياسية، اإلقامة اجلبرية في 
بيوتهم الزجاجية احملروسة، 
بعدما حرم عليهم وطأة األماكن 
العامة، من املنتديات إلى املقاهي 
واملطاعــم. هــذه االنتفاضــة 
اللبنانــي،  ثــورت الشــعب 
وكشــفت العورات السياسية 
واالقتصادية وعطلت احلياة 
العامة في مجاالت كثيرة، لكنها 
أينعت فــي صناديق االقتراع 
النقابية واجلامعية، ما جعل 
السلطة القائمة تتهيب إجراء 

انتخابات تشريعية.
واختصر االحتفال بذكرى 
االنتفاضة، التي وصفها رئيس 
«التيار احلر» جبران باســيل 
بـ«العميلة»، على التجمع في 
ساحة الشهداء واالنطالق إلى 
موقع متثــال املغتربني حيث 

أضاءوا الشعلة مجددا.
تقلــص مســاحة احلــراك 
الثــوري، مردود إلــى االنهاك 
االقتصادي واملعيشــي، الذي 
عاناه اللبنانيون هذا السنة، 
النقــل  وإلــى تــأزم حركــة 
الثــورة  والتواصــل بفعــل 
املضــادة مــن جانــب الدوالر 
علــى بقايا القدرة الشــرائية 
لليــرة اللبنانيــة، إضافة إلى 
صمم املنظومة احلاكمة حيال 
ما يجري، مع وصول حكومة 
جنيــب ميقاتــي إلــى طريق 

الشروط، وإما ال مجلس وزراء، 
ورمبــا ال حكومــة!. فــي هذه 
األثنــاء، وحــول االتفاق على 
أن يجتمــع مجلــس القضــاء 
األعلــى مــع احملقــق العدلي 
القاضي طــارق البيطار يوم 
الثالثاء لالستماع إلى رأيه حول 
مسار التحقيق وصوال لتحييد 
الرؤســاء والوزراء املطلوبني 
إليه، استغربت مصادر قضائية 
اجتماع مجلس القضاء األعلى، 
الذي هــو في الوقت نفســه، 
رئيــس املجلــس العدلي، مع 
احملقق العدلي قبل أن يصدر 

قراره االتهامي في املسألة.
واالستغراب يتناول قبول 
رئيس املجلس ســهيل عبود 
ما طلبته السلطة السياسية، 
والــكالم العالي النبرة لألمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا، ضــد احملقق، ومبا 

بحق كل من النائب علي حسن 
خليل والوزير السابق يوسف 

فنيانوس نافذتني.
وفــي هــذا الســياق، نظم 
اعتصــام أمــام منــزل وزيــر 
الداخليــة بســام املولوي في 
طرابلــس ملطالبتــه بتنفيــذ 
مذكرات التوقيف الصادرة عن 

احملقق العدلي البيطار.
باملقابــل، واصــل ثنائــي 
«حزب اهللا» - «أمل» حملتهما 
الشعواء ضد رئيس «القوات 
اللبنانيــة» د.ســمير جعجع 
ضمن إطار ما يراه القواتيون 
سعيا من هذا الثنائي إللباس 
 القــوات اللبنانية مســؤولية 
القنص على املتظاهرين فيما 
لم يصدر عن اجليش والقضاء 

ما يشير إلى ذلك حتى اآلن.
 رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب محمــد رعد هاجم في 

سرب عن مهلة أعطاها رئيس 
املجلس نبيــه بري للحكومة 

تنتهي غدا.
فمن الناحية القانونية ليس 
بوسع مجلس القضاء مناقشة 
قاض في ملف مازال بني يديه، 
واألرجح أنه سيكون اجتماع 
رفع عتب ألنه ال وزير العدل 
وال رئيس القضاء األعلى ميكن 

أن يرتكبا مثل هذه املخالفة.
ويفتــرض أن يســتأنف 
البيطــار حتقيقاته في ضوء 
املستجدات القضائية، ومنها 
توقف مفاعيل االســتدعاءات 
املوجهــة إلــى النائبــني نهاد 
املشــنوق وغازي زعيتر، مع 
استعادتهما احلصانة النيابية، 
ويبقى موعد استجواب رئيس 
احلكومة السابق حسان دياب 
فــي ٢٤ اجلاري قائما، وتبقى 
مذكرتا التوقيــف الصادرتان 

خطــاب منــه مــن وصفهــم 
املتصهينــني  بالعنصريــني 
الطالعني من صدف األرجوان.

 وقــال ان حــزب اهللا عقد 
تفاهم مع اكبر مكون مسيحي 
في البلد لنحفظ السلم األهلي 
ولنقطع الطريق على من زرع 
قناصته على السطوح، وخلص 
إلى القول: دم أهلنا ليس حبرا.

 وينتظــر أن يكون خطاب 
األمــني العام للســيد حســن 
نصراهللا مســاء اليوم االثنني 
أشد على القوات ورئيسها مع 
املالحظة أن «ضحايا الطيونة» 

هم من حركة أمل.
 الشيخ محمد علي اجلوزي 
مفتــي جبــل لبنــان للســنة 
واجلماعة عاكس هذه احلملة 
واعتبر ان ما حصل في الطيونة 
وعــني الرمانــة انتفاضة ضد 
الهمجيــة التــي ظهــرت فــي 
مظاهرة حتد للشعب اللبناني 
كله وليس املسيحيني وحدهم.

 وانضم رئيس التيار احلر 
الثنائي  إلــى  جبران باســيل 
أمــل وحزب اهللا فــي الهجوم 
على القوات ورئيســها ودعا 
اللبنانيــني إلــى االختيار بني 
مشهد مار مخايل (تفاهم مار 
مخايــل بني احلــزب والتيار) 
ومشهد الطيونة.  ورد النائب 
علي حسن خليل على باسيل 
مــن دون أن يســميه بقولــه: 
تصحيحــا للزعيم املســتجد 
نقول: ان نواب األمة يحميهم 
الدســتور الــذي هــو احلامي 
أيضا لرأس الدولة واملسؤول 
األول العــارف بجرمية املرفأ 
ليخبر اللبنانيني عن موقفه في 
املجلس األعلى للدفاع، وأضاف: 
الفاسد هو الذي ال يوافق على 
رفع احلصانات عن اجلميع من 
رأس الدولة إلى أصغر موظف.

النائب رعد مذكراً جعجع: دمنا ليس حبراً!.. واملفتي اجلوزو يعتبر ما حصل في عني الرمانة كان ضد الهمجية

(محمود الطويل) مجموعات من الثوار خالل مسيرة من قصر العدل الى ساحة الشهداء في الذكرى الثانية لثورة ١٧ تشرين 

شبه مســدود، وسط األضداد 
الذيــن جمعتهم ضمن جدران 
احملاصصــة الضيقــة، بأمــل 
أن تخرج من العوســج ثمرا، 
ولكن عبثا، ذهبت جهود رئيس 
احلكومة «املهندس» املتخصص 
بتدوير الزوايا، ألن إرث تفجير 
املرفــأ كان النطالقة حكومته 
باملرصاد، ثم جــاءت عاصفة 
الدامية، لتحشــرها  الطيونة 
في زاوية العجز جتاه القوى 
السياسية، املتحكمة مبسارها.

وآخر مشاهد العجز، تعذر 
عقد اجتماع ملجلس الوزراء، 
قبل تلبية شروط «حزب اهللا»، 
ومعه «أمــل» بإقالــة احملقق 
العدلي طارق البيطار، وتوقيف 
مــن تعتبرهم «أمل» واحلزب 
متورطني في أحداث الطيونة!.
وثمة مهلــة محددة، بيوم 
غــد الثالثاء، فإمــا تلبية هذه 

استثمار أحداث الطيونة 
في ملف حتقيقات املرفأ

بيروت - ناصر زيدان

من اإلشارات البارزة على محاوالت استثمار أحداث منطقة 
الطيونة، رفع سقف االتهامات ضد القوات اللبنانية، واالعتداء 
الذي تعرض له الناطق باسم أهالي ضحايا تفجير املرفأ إبراهيم 
حطيط، واعتبار ما يجري مؤامرة خارجية موجهة ضد حزب 
اهللا، وحتويل التعارض السياسي واإلعالمي حول دور قاضي 
التحقيق في انفجار املرفأ طارق بيطار الى اشتباكات أمنية 

كادت تطيح بكل السلم األهلي في البلد املنكوب.
عشية أحداث الطيونة التي كانت خط متاس في احلرب 
األهلية، ومنها انطلقت الشرارة في ١٣ ابريل ١٩٧٥، كان الرئيس 
جنيب ميقاتي قد توصل الى اتفاق مع األطراف املعنية، السيما 
مع الرئيس نبيه بري وحزب اهللا اللذين يطالبان بتنحية بيطار، 
وقضى االتفاق بإعــالن مجلس الوزراء عدم موافقته على 
شمول صالحية احملقق العدلي اخضاع الرؤساء والوزراء 
الى ســلطته القضائية، كون الدستور ينص على محاسبة 
هؤالء امام املجلس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء، علما 
أن غالبيتهم مطلوبون لتأكيد وقائع دامغة في ملفات بيطار، 
وليس كمشاركني في صنع اجلرمية، فالرئيس حسان دياب 
مطلوب لإلدالء بشهادة عن اسم الذي طلب منه الغاء زيارته 
للمرفأ قبل اسبوع من وقوع االنفجار، والنائب علي حسن 
خليل مطلوب منه توضيح حــول افادة غامضة ملدير عام 
اجلمارك الذي كان يتولى سلطة الوصاية عليه، كذلك الوزراء 
نهاد املشنوق وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس، والهدف 

الوصول الى املسؤول األساسي عن اجلرمية.
وتتســاءل األوساط املتابعة: ملاذا يستنفر حزب اهللا كل 
قواه السياسية والعسكرية لقلب الطاولة على القاضي بيطار؟ 
علما أن بيطار لم يستدع أيا من مسؤوليه الى التحقيق بعد! 
أال تكفي هذه الوقائع للداللة على أن شيئا ما خطير وميس 

احلزب يدفعه التخاذ هذه املوقف؟
وبصرف النظر عن تفاصيل ما حصل في الطيونة، لكن 
احلادث األكثر خطورة منذ مايو ٢٠٠٨ يؤكد على استعداد 
األطراف املعنية بالتحقيق إلشــعال حرب هروبا من حتمل 
مسؤولية ما جرى في املرفأ، نظرا لقساوته السياسية عليها. 
وحتى اآلن فشلت القوى املعنية بحادث الطيونة في اقناع 
الرأي العام بأدلة دامغة حول ما جرى، ومن بدأ بافتعال املشكلة. 
فالقوات اللبنانية أخطأت في التعامل اإلعالمي مع التظاهرة 
التي كان يعد لها الثنائي الشيعي الى قصر العدل، واعتبرتها 
حتديا رغم أن حق التظاهر مكفول للجميع مبوجب الدستور. 
أما حزب اهللا الذي لم يسيطر على جمهوره ولم مينعه من 
االنحراف عن خط التظاهرة الى احياء سكنية معارضة، فقد 
تبني أنه يســتثمر احلدث ومستعد للقيام بأي فعلة حتول 
دون استمرار القاضي بيطار في مهامه، مبا في ذلك توتير 
اجلو أمنيا لقلب الصفحة، وهي ورقة يستخدمها حزب اهللا 
بالعادة، نظرا ملا ميلكه من فائض قوة مسلحة ظهرت على 

الشاشات في املدة األخيرة وقبلها.
وإذا كان معظم الضحايا الذين ســقطوا في ١٤ اكتوبر 
ينتمون الى طرف واحد تقريبا، ذلك ال يؤكد أن الطرف اآلخر 
قد قام باالعتداء بالكامل، وقد فشل حزب اهللا في اظهار أي 
دليل على مسؤولية القوات اللبنانية، وبعض كالمهم عن خطة 
أميركية إليقاع احلرب، مجرد حتليالت ال تســتند الى أي 
وقائع، ولم تظهر الصور التي انتشرت أيا من عناصر القوات 
يحمل ســالحا حربيا، بينما ظهرت عناصر حزب اهللا علنا 
وهم يحملون السالح اخلفيف والثقيل ويطلقون النار في 
الشوارع، وهناك قطبة مخفية حول هذا املوضوع، مبا فيها 
احتمال وجود طرف ثالث يحمل اجندة خاصة، ومسؤولية 
اظهار هذه اخلفايا تقع على الطرف الذي يحاول اســتثمار 

أحداث الطيونة في التحقيقات اجلارية مبلف املرفأ.

ملشاهدة الڤيديو
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كرة السرعة تنطلق بكأس السوبر ٧ نوفمبر

أكــد رئيس االحتاديــن الكويتي 
واآلســيوي لكرة الســرعة يعقوب 
دشــتي، أن املوســم اجلديــد للعبة 
ســينطلق ٧ نوفمبــر املقبــل عبــر 
مباراتــي كأس «الســوبر» للرجال، 
واللتان جتمعان بني احلرس الوطني 
وشركة نفط الكويت، والسيدات بني 
وزارة الكهرباء واملاء والهيئة العامة 
للرياضــة، على أن تعقب ذلك بداية 

الدوري مباشرة. 
وذكر دشــتي خالل ســحب قرعة 
دوري الوزارات في مقر الهيئة العامة 
للرياضة، والتي جرت بحضور مدير 
إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات 
حامــد الهزمي ومراقبــة اإلدارة د.هند 
الهــزاع، أن مباريات املوســم اجلديد 

ســتقام يومي األحد والثالثاء من كل 
أسبوع مبقر االحتاد الكويتي في ثانوية 
أحمد البشــر الرومي مبنطقة الدعية، 
وذلك وفق االشتراطات الصحية املعلنة 
من قبل جلنة طوارئ كورونا والهيئة 
العامة للرياضة، مرحبا بانضمام فريقني 
جديدين خالل املوســم اجلديد، وهما 
«وزارة املاليــة» و«جامعة الكويت»، 
والفتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد 
مشــاركة ٨ فــرق لــوزارات وجهــات 
حكومية. وقال دشتي انه عقب ختام 
الدوري الذي يقام من ٣ جوالت (ذهابا 
وإيابا وفاصلة)، ســتنطلق منافسات 
الــكأس وحتديدا فــي ١٨ يناير املقبل، 
كاشفا عن أن املسابقتني ستقامان لفئة 

الفردي فقط.

يعقوب دشتي مع حامد الهزمي

مباريات اجلولة الثالثة لكأس االحتاد
ملعب الساحل٥:٤٥كاظمة - الشباب

ستاد ثامر٥:٤٥القادسية - التضامن
ستاد الشباب٧:٤٥العربي - الساحل

«األبيض» و«األصفر» في قمة «اليد».. و«األخضر» يواجه برقان
برقــان في اجلولــة املاضية، ولديه 
احملترفان أحمد املقابي ومحمد حبيب 
من البحرين الى جانب عبدالعزيز 
ســاملني، وناصر بوخضــرا، وباقر 
خريبط، ومبارك اخلالدي، وعبداهللا 
العطية، وسعود جريد ومن خلفهم 
ســلمان املزعــل. ولن تكــون مهمة 
الطرفني ســهلة اذ متتاز مبارياتهما 
بالقــوة والندية وتقارب املســتوى 

الفني.
الى ذلك، تشهد منافسات اجلولة 
الرابعــة مــن دوري الدرجة األولى 
مباراتــني علــى صالة الشــهيد فهد 
األحمد في الدعية، فيلعب في الـ٥:٣٠ 
الصليبخات (٦ نقاط) مع الشــباب 
(نقطتــني)، فيما يلتقي في الـ ٧:٣٠ 
خيطــان (٤ نقــاط) مــع اليرمــوك 

(٦ نقاط).

وفــي املقابــل، يدخل القادســية 
بقيادة املدرب الوطني وليد ساملني 
والذي يتطلع لتعويض خسارته أمام 

حلقت بــه في بطولــة كأس العالم 
لألندية في السعودية، حيث سيكون 

جاهزا ملواجهة األصفر اليوم.

يعقوب العوضي

تتطلع جماهير كرة اليد إلى لقاء 
قمة اجلولة الرابعة من الدوري املمتاز 
والتي ستجمع القادسية (نقطتني) 
مع الكويــت حامل اللقب (٦ نقاط) 
في الـ ٧:٣٠ مساء على صالة مجمع 
الشــيخ سعد العبداهللا في ضاحية 
صباح السالم. ويسبق اللقاء مباراة 
جتمع العربــي (٤ نقاط) مع برقان 

(نقطتني) في الـ ٥:٣٠.
ويعتمــد مــدرب الكويــت هيثم 
الرشــيدي على احملترف هيرناليز 
الى جانــب عبدالعزيز الدوســري، 
ويعقوب اسيري، وصالح املوسوي، 
وعبدالرحمــن البالــول وعبــداهللا 
الغربللي. وقد متاثل محترف األبيض 
فرانكيس القطري من اإلصابة التي 

رالي الكويت الدولي ينطلق نوفمبر املقبل

أعلــن رئيس النادي الدولــي الكويتي 
لرياضة السيارات والدراجات اآللية رئيس 
اللجنة املنظمة لرالي الكويت الدولي ٢٠٢١ 
عماد بوخمسني أن الرالي سيقام حتت رعاية 
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون 

الشباب عبدالرحمن املطيري.
وتوجه بوخمسني بالشكر إلى الوزير 
املطيري على رعايته الرالي، مؤكدا أن ذلك 
يأتــي مــن منطلق حرصه علــى دعم هذه 
البطــوالت واالهتمام بالشــباب الكويتي 

الطموح.
وقال بوخمســني في بيــان صحافي إن 

النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات 
اآلليــة يواصــل جتهيزاتــه  والدراجــات 
الســتضافة هذا احلدث الرياضي العاملي، 
بينمــا يضع املنظمون اللمســات األخيرة 

ليكون اإلعداد مواكبا ألهمية احلدث.
وذكــر أن الرالي الذي يقام في نوفمبر 
املقبل، ميثل خامس جوالت بطولة الشرق 
األوســط للراليــات ٢٠٢١، معربا عن ثقته 
بقــدرات الشــباب الكويتي علــى تنظيمه 
بالصورة املثلى مثلما عودونا على النجاح 
في تنظيم واستضافة مثل هذه البطوالت 

الدولية الكبيرة.

حتت رعاية املطيري.. وميثل خامس جوالت بطولة الشرق األوسط للراليات

الوزير عبدالرحمن املطيري مستقبال عماد بوخمسني

العربي والقادسية يلتقيان الساحل والتضامن في «التنشيطية»
ويغيب عن البرتقالي مهاجمه شــبيب 
اخلالدي لإلصابة، فيما يلعب الشباب 
مباراته الثانية بعدما حقق فوزه األول 

على الساحل بهدف.
القادسية والتضامن،  وفي مباراة 
بينهما على  املنافسة شديدة  ستكون 
صدارة املجموعــة الثانية، حيث لعب 
القادســية مباراة واحدة فاز بها على 
الصليبخات ٤-٢ ويسعى للفوز الثاني 
بوجود عناصره اخلبرة والشــباب، 
فيما يلعب التضامن مباراته الثالثة بعد 
فوزه على النصر برباعية وتعادله مع 

الفحيحيل بدون أهداف.

والشباب، أما الساحل فقد خسر آخر 
مباراة له أمام جاره الشباب وبقي خاليا 

من النقاط.
وفي املبــاراة الثانية يبحث كاظمة 
عن الفوز أمام الشباب للمحافظة على 
صدارة املجموعة األولى، حيث تعادل في 
آخر مباراة له مع برقان بدون أهداف، 

لكل منهما، ويسعى في ثاني مباراة له 
إلى حتقيق الفوز للمنافسة على صدارة 
املجموعة األولى، وقد اكتملت صفوف 
األخضر بعودة الثنائي السنوسي الهادي، 
كما مت قيد ســيف احلشان في صفقة 
ناجحة لألخضر. ومن املتوقع أن يلعب 
املدرب انتي ميشا بتشكيلة من اخلبرة 

ناصر العنزي

اليوم منافسات اجلولة  تبدأ مساء 
الثالثة لبطولة كأس االحتاد التنشيطية 
لكرة القدم بإقامة ٣ مباريات، حيث يلتقي 
العربي بنقطة واحدة مع الساحل اخلالي 
رصيده من النقــاط على ملعب نادي 
الشــباب، كما يلتقي كاظمة بـ ٤ نقاط 
مع الشباب بـ ٣ نقاط على ملعب نادي 
الساحل، فيما يتواجه القادسية ٣ نقاط 
مع التضامن ٤ نقاط على ملعب عبداهللا 
اخلليفة. ويخوض العربي مباراته الثانية 
في البطولة بعد تعادله مع برقان بهدف 

من جديد.. «األوملبي» في اختبار قطري
عبدالعزيز جاسم

يخوض منتخبنا الوطني األوملبي لكرة القدم 
مباراته الودية الثانيــة مع نظيره القطري في 
الساعة ٦ من مساء اليوم على ملعب سحيم بن 
حمد بنادي قطر، حيث ســبق أن تغلب األزرق 
األوملبي اجلمعة املاضي على العنابي بهدف دون 

رد سجله يوسف الرشيدي.
ويقيم األوملبي معسكره اخلارجي في الدوحة 
استعدادا للتصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس 
آســيا حتــت ٢٣ عامــا، والتي لم يقــرر االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم بعد موعدها النهائي أو حتى 

مكان إقامتها بعد اعتذار الكويت عن االستضافة 
لعدم تطعيم العبي منتخب بنغالديش األوملبي 
األمر الذي يصعب من مهمة «اآلسيوي» حتى اآلن 
في إيجاد البلد البديل ، والتي تشترط التطعيم 

كحل أول الستضافة البطوالت أو التصفيات.
ويعانــي منتخبنــا العديــد مــن الغيابــات 
واإلصابــات بــني صفوفه، ويأتي فــي مقدمتهم 
بندر الســالمة الذي يعالج اآلن في مستشــفى 
ســبيتار في قطر وسيستكمل عالجه في عيادة 
احتاد الكرة ليتم جتهيزه للتصفيات، وملباراتي 
التشــيك وليتوانيا الوديتني مع املنتخب األول 

يومي ١١ و١٥ نوفمبر املقبل.

«فل ماتش» تعيد «العنابي» إلى كرة الصاالت

قرر نادي النصر العودة للمشاركة في 
منافســات كرة الصاالت بداية من املوسم 
اجلديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، على أن تقوم شــركة 
«فل ماتش» للخدمات الرياضية بدعم الفريق 
باملــدرب االســباني فيلكيــس، إلى جانب 
الثنائي البرازيلي احملترف لوكاس ورينان. 
وبهذه املناسبة قال رئيس «العنابي» خالد 
الشريدة، إن الشراكة مع «فل ماتش» ساهمت 
في عودة كرة الصاالت، معربا عن أمله في 
أن يواصل القطاع اخلاص دعمه للرياضة 
الكويتية في كل األلعاب، ومضيفا ان الفريق 
يتطلع إلى املنافســة فــي دوري الصاالت 

باملوسم احلالي.
بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لشركة 
فــل ماتش عبداهللا شــيخان، على أن دعم 

الشركة مستمر لفريق النصر وسيتواصل 
مستقبال لباقي الفرق الكويتية، مؤكدا أن 
الشركة وجدت تعامال احترافيا وراقيا من 

إدارة النصر بقيادة الشريدة.
ولفت شيخان إلى أن «فل ماتش» تتطلع 
ألن يكــون «العنابــي» الرقــم الصعب في 
منافسات دوري الصاالت باملوسم احلالي، 
معربا عن ثقتــه في الالعبني احملليني إلى 
جانب احملترفني واملدرب القدير فيلكيس.

وكشــف عن نية الشركة طرح تطبيق 
«فل ماتش» األول عامليا ومحليا من نوعه، 
والذي يستهدف املدرب والالعب وكل أعضاء 
املنظومة الرياضية، على أن يتم توضيح 
كل األمــور التي تتعلــق بالتطبيق خالل 

الفترة القريبة.

مبدرب إسباني وثنائي برازيلي

خالد الشريدة وعبداهللا شيخان خالل تقدمي أحد احملترفني

نتائج مميزة لـ «الغوص» في ٣ بطوالت عاملية
قال األمني العام للنادي 
الكويتي للغوص واإلنقاذ 
محمــد الصرعــاوي، إن 
النادي شارك في ٣ بطوالت 
عاملية خالل أكتوبر حقق 
خاللهــا نتائــج متميزة، 
مضيفا أن الوفود الثالثة 
عادت إلى البــالد بعد أن 
حققت األهــداف املرجوة 
من املشاركة، حيث متكن 
منتخــب التصوير حتت 
املاء الذي شارك في بطولة 
العالم بالبرتغال برئاسة 

رئيــس مجلــس إدارة النــادي م.طــالل 
السرحان من حتقيق املركز الرابع في فئة 
الفيلم الطويل عن طريق الالعب عبداهللا 
املشوح ومساعده زيد الناصر، كما حقق 
الالعب راشد املرشود ومساعدته فاطمة 
املفرح املركز الرابع عامليا بفئة التصوير 

الفوتوغرافي للزاوية الواسعة.
وبني الصرعاوي أن منتخب الغوص 
احلر برئاسة أمني الصندوق املساعد جاسم 
الباطني متكن من حتقيق نتائج مميزة في 
بطولة العالم مبدينة كاش التركية بعدما 
حقق الالعب حسن الشراح املركز الثامن 
عامليا في فئة (ســحب احلبل) بعمق ٧٦ 
مترا، مضيفا أن الالعب عبداهللا العمران 
حقق رقمــا وطنيا جديدا بعمق ٦٠ مترا 

في فئة الزعانف املزدوجة، 
وكذلك رقما وطنيا جديدا 
بعمــق ٦٤ مترا فــي فئة 
الزعانــف األحاديــة، كما 
متكــن الالعــب عبــداهللا 
الصابري من حتقيق رقم 
وطني جديد مبسابقة ٤٠ 
مترا في فئة بدون زعانف.
الثالثة  وعن املشاركة 
ملنتخب سباحة الزعانف 
ببطولــة العالم في املجر 
برئاســة أمني الصندوق 
قــال  الدخيــل،  محمــد 
الصرعاوي إن الالعب منصور املنصور 
حقق املركز الثامن على العالم مبسابقة 
٥٠ متر سباحة الزعانف األحادية بوقت 
زمني ١٦:٥٧ ثانية، وكان قريبا من كسر 
الرقم العربي بفارق ٤٠ جزءا من الثانية، 
كما حقق الالعب سلمان قلي املركز السابع 
على العالم في مســابقة ٥٠ متر سباحة 
(زعانــف مزدوجة) بوقــت زمني ٢١:٠٥ 

ثانية. 
واختتــم الصرعــاوي بالقول ان هذه 
النتائج املميزة التي اقتربت أبطال الكويت 
مــن خاللها على حتطيم األرقام العربية 
واآلسيوية دليل على تطور النادي الكويتي 
للغــوص واإلنقاذ وتقدمه نحو منصات 

التتويج مستقبال في جميع احملافل.

محمد الصرعاوي

«سلة» العربي والصليبخات يقصان شريط «األولى»
هادي العنزي

ينطلق في ٥٫٣٠ مساء اليوم دوري 
الدرجة األولى لكرة الســلة للموسم 
٢٠٢١-٢٠٢٢ مبباراة جتمع بني فريقي 
العربــي والصليبخــات، على صالة 
االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا 
للصاالت، يتبعها في ٧٫٣٠ مساء لقاء 
ثان يجمع النصر والتضامن، على ذات 
الصالة. وقد أجلت جلنة املسابقات في 
االحتاد انطالق دوري الدرجة املمتازة، 
لينطلق بعد غــد األربعاء بعدما كان 

مقررا له أمس األحد.
ويشــهد املوســم احلالــي عــودة 

احملتــرف األجنبي بعــد طول غياب، 
وقد تعاقدت جميع األندية املشــاركة 
في الدوري بدرجتيه مع محترفني من 
مختلــف الدول، مما يعد مبنافســات 
قوية ومســتويات متميــزة، وقد قام 
اجلهاز اإلداري لكرة الســلة بالنادي 
العربــي بالتعاقــد مــع محترفــني 
أميركيــني، باإلضافة إلــى إمتام عدد 
كبير مــن الصفقات احمللية جتاوز ٨ 
العبني، فيما تعاقــد الصليبخات مع 
األميركيني تري والتون، وســتافون 
بلير، ليكونا آخر تعاقدات الفريق بعد 
انضمام عدد من الالعبني احملليني من 
بينهم سلمان السهو، وفيصل ضاري، 

ويوسف عقاب، وحمد العلي، وستكون 
أولى مواجهات دوري الدرجة األولى 
محليــة الطابــع «فنيــا» بــني مدرب 
األخضــر طالل بــالل، وزميله مدرب 
الصليبخات خالد املســافر. ويتأهل 
بطل دوري الدرجة األولى إلى الدوري 
املمتاز مباشرة املوســم املقبل، فيما 
يلعب ثاني ترتيب «األولى» مع خامس 
«املمتــاز» ٥ مباريات، على أن يتأهل 
الفائــز فــي ٣ مباريات إلــى الدوري 
املمتاز، وتشــارك ٧ أندية في دوري 
الدرجة األولى، هي الشباب، واليرموك، 
والعربي والتضامــن والصليبخات، 

والساحل، والنصر.

قاسم ودرويش يتصدران 
«الكويت املفتوحة» للبولينغ

هادي العنزي

تقدم الالعب حســن قاسم صدارة ترتيب فئة الرجال (كالس إيه) في 
بطولة الكويت املفتوحة للبولينغ التي ينظمها مركز نادي البولينغ الكويتي 
الرياضي، فيما جاء جاســم درويش ثانيا، وتشــهد البطولة التي تختتم 
السبت املقبل، مشاركة خليجية واسعة، استعدادا خلوض منافسات بطولة 
العالم التي تقام في اإلمارات نوفمبر املقبل.  واشتعلت املنافسة بني أبطال 
اخلليــج على املراكز الثالثة األولى مع بدء املراحل النهائية للبطولة، حيث 
يسعى مصطفى املوسوي، وإبراهيم احلداد، وخالد الديبان، ومحمد خالد، 
والسعودي األمير محمد بن سلطان آل سعود، وسالم الهجرس إلى املنافسة 
علــى مركز متقدم. من جانبه، أثنى العب منتخب األمارات عادل اجلالف 

بحسن التنظيم، وموعد البطولة الذي يأتي قبل شهر من بطولة العالم.

اإلماراتي عادل اجلالف أثناء مشاركته في البطولة

منتخبنا يعاني من اإلصابات.. وعالج السالمة في مستشفى سبيتار
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سوسييداد يتربع على قمة «الليغا»
تربع ريال سوسييداد 
على الصدارة بعدما خرج 
مــن مباراته وضيفه ريال 
مايــوركا منتصــرا بهدف 
وحيد ســجله فــي الوقت 
القاتل، وذلك رغم خوضه 
الثانــي بأكملــه  الشــوط 
بعشرة العبني أمس األول 
فــي املرحلة التاســعة من 
الــدوري اإلســباني لكرة 

القدم «الليغا».
ودخل النادي الباسكي 
اللقاء وهو في املركز الثالث 
بفارق األهداف خلف قطبي 
العاصمــة ريــال مدريــد 
وأتلتيكــو حامــل اللقــب 
تواليا، وبفوزه الســادس 
للموســم، والــذي حتقق 
بهدف سجله البديل خولن 

لوبيتي في الدقيقة األخيرة، انفرد بالصدارة 
بفارق ثالث نقاط عن قطبي العاصمة.

وخرج سوســييداد منتصرا رغم إكماله 
الشوط الثاني بأكمله بعشرة العبني بعد طرد 
املدافع أيهــني مونيوس في الثواني األخيرة 

من الشوط األول.
وضمن سوسييداد اخلروج من هذه املرحلة 
في الصدارة وحيدا، وذلك بسبب إرجاء مباراتي 
ريال مدريد وأتلتيكو مع أتلتيك بلباو وغرناطة 
تواليا بطلب من ناديــي العاصمة مبا أنهما 
سيفتقدان العديد من العبيهما بعد انشغالهم 
مع منتخبــات بالدهم في تصفيــات أميركا 

اجلنوبية املؤهلة الى مونديال قطر ٢٠٢٢.
وبدا أن النادي الباسكي سيكتفي مجددا 

بنقطة، كما فعل في في مباراتيه املاضيتني في 
دوري املجموعات ملسابقة الدوري األوروبي 
«يوروبــا ليغ» ضد موناكو الفرنســي على 
أرضه (١-١) ثم في الدوري احمللي أمام خيتافي 
(١-١ أيضا)، لكن لوبيتي أهداه االنتصار في 
الوقت القاتل وأحلق مبايوركا الهزمية الرابعة 
للموســم، فتجمد رصيده عنــد ١١ نقطة في 
املركز الثاني عشر مؤقتا. وافتتحت املرحلة 
في وقت سابق بتعادل سلبي بني اجلريحني 
ليفانتي وخيتافي، فيما متكن رايو فايكانو 

من الفوز على التشي ٢-١.
وتختتم اجلولــة بلقاءين حيــث يلتقي 
أالڤيس مع ريال بيتيــس فيما يجمع اللقاء 

الثاني اسبانيول وقاديش.

العطية بطًال لرالي املغرب
أسامة املنصور

حقــق البطــل القطري 
العطيــة  ناصــر صالــح 
انتصاره الســادس لرالي 
املغــرب الصحراوي الذي 
اختتــم ١٣ اجلــاري، وهي 
اجلولــة الرابعــة من عمر 
بطولة كأس العالم للراليات 
الطويلــة  الصحراويــة 
(كروس كاونتري) ٢٠٢١. 
ارتقــى  وبهــذا اإلجنــاز، 
العطية ومالحه الفرنسي 

ماثيو بوميل الى قمة الصدارة اذ تشير النتائج 
النهائية للرالي بأن العطية قد قطع مســافة 
الرالي اجلمالي املقدرة بـ ٢٦٨٦ كيلومتر في 
١٥:٥٢:١٠ ساعة بفارق يصل إلى ١٥ دقيقة و٥٨ 
ثانية عن السعودي يزيد الراجحي الذي حل 
ثانيا، فيما جاء األرجنتيني لوسيو ألفاريز 

ثالثا بفارق ساعة و١٠ دقائق.
وفــي اتصال هاتفي مــع «األنباء» قال 
العطيــة: ال شــك أن رالي املغــرب لم يكن 
سهال رغم اخلبرة التي أمتتع به وتكمن هذه 
الصعوبــة بجغرافية مراحله الصحراوية 
التي حتتاج إلى عناصر من أهمها التركيز 

والســرعة في آن واحد وهذا يتطلب جهد 
مضاعف سواء على الصعيد الشخصي حيث 
يشاركني املالح الفرنسي مبا ميلكه من خبرة 
متميزة في عالــم الراليات الصحراوية اذ 
استطعنا العبور منه بسالم وهذا ما مت العمل 
بــه منذ انطالقة املرحلة األولى ناهيك عن 
طبيعة املنافسة القوية واملثيرة، فقد شهد 
رالي املغرب هذا املوسم مشاركة واسعة من 
جنوم هذه الرياضة على املستوى العاملي 
لكــن هذه املعطيات هــي مبنزلة دافع بأن 
نضــع نصب أعيننا نحــو حتقيق الهدف 

املنشود وهو اعتالء منصة التتويج.

العطية في رالي املغرب الصحراوي

«املطارق» يكسر عناد إيڤرتون

منهم إلى منطقة جزائنا، 
ولم يكن بوسعنا منعهم 
من التسديد وخلق فرص 
كبيــرة، وال أعــرف عدد 
الفــرص التــي أنقذهــا، 
وهو يقوم بذلك في كل 

أسبوع. 
وتستكمل اجلولة 
اليــوم بلقاء  الثامنة 
يجمــع بني ارســنال 
وضيفه كريســتال 

باالس.

اجلديد من التعادل.
وقال توخيل بعد الفوز: «لعب 
ميندي دورا حاسما للغاية في 
احلفاظ على نظافة شباكنا، انه 
حارس مرمى من الطراز العاملي 
وهو صاحب الفضل في فوزنا 
بهذه املباراة، لقد كان في منتهي 
القوة وقمة التركيز، وقدم أداء 
جيدا للغاية خاصة في آخر ٢٠ 
دقيقــة عندما حتولت املواجهة 
إلــى مباراة كأس»، مضيفا: لقد 
اندفعوا كثيرا وتقدم عدد كبير 

كسر وست هام عناد إيڤرتون 
وأحلــق به الهزمية األولى على 
ملعبه في املوسم احلالي بالتغلب 
عليــه ١-٠ أمــس فــي املرحلة 
الثامنة من الدوري اإلجنليزي 

لكرة القدم.
ورفع «املطارق» رصيده إلى 
١٤ نقطة في املركز السادس بفارق 

األهداف فقط أمام «التوفيز».
وانتهــى الشــوط األول من 
املباراة بالتعادل الســلبي الذي 
ظل قائما بني الفريقني في الشوط 
الثانــي حتــى ســجل أجنيلــو 
أوغبونا هدف الفوز لوست هام 

في الدقيقة ٧٤.
والهزمية هي األولى إليڤرتون 
مبلعبه على ستاد «غوديسون 
بارك» في مختلف البطوالت هذا 

املوسم.
وأشاد مدرب تشلسي توماس 
توخيل، بحــارس مرمى فريقه 
إدوارد مينــدي بعدمــا لعــب 
دورا حاســما فــي فــوز فريقه 
اللندني برينتفورد  على جاره 
(١-٠)، لينجح «البلوز» احلفاظ 
على موقعه في صدارة الدوري 
اإلجنليــزي بفضل هدف الفوز 
الذي أحرزه بن تشيلويل، لكنه 
أيضا يدين بفضل كبير جلهود 
ميندي الذي تصدى للكثير من 
الفرص وحرم برينتفورد الوافد 

توخيل: «املنقذ» ميندي حارس عاملي الطراز

ميالن يفلت من ڤيرونا بثالثية..  
وإنزاغي: «اإلنتر» افتقد التركيز

نهائي خارج التوقعات في «إنديان ويلز» للتنس
سيشــهد نهائي دورة إنديــان ويلز 
األميركية للتنس، سابعة دورات األلف نقطة 
للماسترز لهذا املوسم، مواجهة مفاجئة بني 
اجلورجي نيكولوز باسيالشفيلي والبريطاني 
كاميرون نوري، بعدما عبرا نصف النهائي 
بفوز األول علــى األميركي تايلور فريتز 
والثاني على البلغاري غريغور دمييتروف.
وبفوزه على فريتز ٧-٦ (٥/٧)، و٦-٣، 
حقق باسيالشــفيلي (٢٩ عاما) واحدا من 
أعظم إجنازات مســيرته، فيما بات نوري 
(املصنف ٢٦ عامليــا) أول بريطاني يصل 
إلى نهائي الــدورة التي تقام في صحراء 

كاليفورنيا منذ العام ٢٠٠٩.

قال باسيالشفيلي بعد الفوز: «إنه شعور 
ال يصدق، أنا ســعيد للغاية، كنت متوترا 
وعصبيا، لكنني فقط حاولت التركيز على 
املباراة، أعلم أنه ميكنني القيام بعمل جيد. 
يجب فقط أال أكون متوترا». وفي الثانية، 
الشوط  فاز اخلصمان بإرســالهما حتى 
السابع، عندما حقق باسيالشفيلي التقدم 
٤-٣، ليفوز املصنف ٣٦ عامليا في نصف 
النهائي بعد ساعة و٤١ دقيقة. وبالتالي، فإن 
فريتز (٣٩) الذي أقصى بشكل مفاجئ األملاني 
ألكسندر زفيريف (٤) في ربع النهائي، ارتكب 
أخطاء مزدوجة عدة أضاع فيها املباراة، رغم 

تسجيله ١١ إرساال ساحقا.

بعد نهاية املباراة بأن اإلنتر «فقد رباطة جأشه»، مضيفا 
كنا األفضل، فريق مثل فريقنا عندما يكون متقدما ١-٠ 
يجب أال يرتكب الكثير مــن األخطاء. ووصف الهدف 
الثالث بأنه «كان األســوأ، ألننا لم ندافع بشكل صحيح 

وتوقفنا عن اللعب، وفقدنا تركيزنا».
وفاز أتاالنتا على مضيفه إمبولي ٤-١ أمس.

ورفع أتاالنتا رصيده إلى ١٤ نقطة في املركز السادس، 
وتوقف رصيد إمبولي عند ٩ نقاط في املركز احلادي عشر.

وشهدت أيضا هذه اجلولة فوز كالياري على سامبدوريا 
٣-١، وتعادل بولونيا وأودينيزي ١-١، وساسولو مع جنوى 
٢-٢. ويلتقي اليوم فينيزيا مع فيورنتينا ضمن اجلولة 

الثامنة.

قلب ميالن تأخره أمــام ضيفه هيالس 
ڤيرونا بهدفني إلى فوز ٣-٢ في سيناريو مجنون، 
ليعتلي مؤقتا صدارة الدوري االيطالي لكرة 
القدم، فيما رحب التســيو بعودة العبه 
ومدربه السابق سيموني إنزاغي إلى امللعب 
األوملبي في العاصمة روما بإسقاطه فريقه 
اجلديد اإلنتر حامل اللقب ٣-١ في املرحلة 
الثامنة، ملحقا بضيفه خســارته األولى 

هذا املوسم.
في «سان سيرو»، تقاسم الفريقان املباراة، 
فســجل ڤيرونا هدفني في الشوط األول 
عبر جانلوكا كابراري (٧) 
والتشيكي أنتونني باراك 
(٢٤)، ورد ميالن مبثلهما 
في الثاني بفضل املهاجم 
املخضرم أوليفييه جيرو 
(٥٩) والعاجــي فرانك 
كيسييه من ركلة جزاء (٧٦)، 
قبل أن يحسم الفوز بالنيران الصديقة 
عبر املدافــع األملاني كوراي غونتر خطأ في 
مرمى فريقه (٧٨). وفي امللعب األوملبي، ســجل أهداف 
التسيو تشيرو إميوبيلي من ركلة جزاء (٦٤)، ردا على 
افتتاح إنتر التسجيل من ركلة جزاء أيضا عبر الكرواتي 
ايڤان بيريشيتش (١٢)، قبل أن يضيف أصحاب األرض 
هدفني عبر البرازيلي فيليبي أندرسون (٨١) والصربي 
سيرغي ميلينكوفيتش- سافيتش (٩٠+٢). وأقر إنزاغي 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إجنلترا (املرحلة ٨)
HD Premium ١ ١٠beIN Sportsأرسنال – كريستال باالس

إسبانيا (املرحلة ٩)
١ ٨beIN Sports  HDأالڤيس – ريال بيتيس

٢ ١٠beIN Sports  HDإسبانيول – قاديش

إيطاليا (املرحلة ٨)
٩:٤٥فينيزيا – فيورنتينا

بايرن ميونيخ يلتهم ليڤركوزن

ومتكن الباڤاري من تسجيل ٤ أهداف 
أخــرى في غضون ٧ دقائــق فقط، حيث 
أضاف ليڤاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن 
(٣٠)، ليتقاســم صــدارة ترتيــب هدافي 
«البوندسليغا» هذا املوسم مع النرويجي 
الشاب إيرلينغ هاالند، مهاجم دورمتوند، 
برصيد ٩ أهداف لكل منهما. وأحرز توماس 
مولر الهدف الثالث (٣٤)، ليعقبه سيرج 
غنابــري بالهدفني الرابــع واخلامس (٣٥ 
و٣٧)، لينتهي الشوط األول بتقدم بايرن 
٥-٠. وحاول ليڤركوزن حتسني الصورة 
نسبيا خالل الشوط الثاني، ليحرز مهاجمه 
التشيكي باتريك ستشيك هدف حفظ ماء 

الوجه ألصحاب األرض (٥٥).

استعاد بايرن ميونيخ 
الدوري  صدارة ترتيب 
القدم،  األملانــي لكــرة 
التي غابت عنه مؤقتا 
ملصلـحــــة غرميـــه 
التقليدي بوروسيـا 
دورمتونــد، بعدمــا 
حقق فوزا كاسحــا 
٥-١ علــى مضيفه 
بايــر ليڤركــوزن 
أمس فــي املرحلة 
الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد «العمالق الباڤاري» 
إلــى ١٩ نقطــة، في صــدارة ترتيب 
املســابقة التي توج بها في املواسم 
التســعة األخيــرة، متفوقــا بفارق 
نقطــة أمام دورمتونــد، الذي تراجع 
للمركز الثاني. في املقابل، توقف رصيد 
ليڤركوزن، الذي نال خسارته الثانية 
في البطولة خالل املوسم احلالي، عند 
١٦ نقطــة فــي املركز الثالــث. وافتتح 
النجم الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي 
التســجيل لبايرن مبكرا فــي الدقيقة 
الرابعــة، ليعــود الى هز الشــباك في 
البطولة بعدما توقف عن التسجيل في 

املرحلتني املاضيتني.

ستراسبورغ وتروا يستعيدان نغمة االنتصارات

األول باملســابقة هذا املوســم وتعادل مع 
ضيفه ســتاد رميس ١-١، وتعادل بوردو 

مع نانت ١-١.
وعاد ليون إلى ســكة االنتصارات بعد 
فوزه الثمني على ضيفه موناكو ٢-٠، فيما 
عاد حامــل اللقب ليل إلــى دوامة الهزائم 
بعد ســقوطه أمام مضيفــه الوافد اجلديد 

كليرمون- فيران ٠-١.

استعاد ستراسبورغ 
وتروا نغمة االنتصارات 
فــي الــدوري الفرنســي 
لكــرة القدم بفــوز األول 
على سانت إيتيان ٥-١، 
والثاني على نيس ١-٠، 
أمس في املرحلة العاشرة 

من املسابقة.
ووجه ستراســبورغ 
صفعة جديدة إلى سانت 
إتيان في الدوري احمللي 
بالفوز الكبير عليه ٥-١، 
ليرفــع رصيــده إلــى ١٤ 
نقطة، فيما جتمد رصيد 
سانت إيتيان عند ٤ نقاط 

في املركز األخير.
ورفع تــروا رصيده إلى ٩ نقاط بعدما 
حقق الفوز األول له في آخر خمس مباريات 
خاضها باملســابقة، وجتمــد رصيد نيس 
عند ١٧ نقطة. وفاز رين على مضيفه ميتز 
بثالثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى ١٥ نقطة، 

وجتمد رصيد ميتز عند ٦ نقاط.
وفشل ستاد بريست في حتقيق انتصاره 

في ليلة تاريخية.. احتفلت جماهير نيوكاسل 
بانتقــال ملكية النادي إلى صندوق االســتثمار 
السعودي، حيث أشــادت جماهير «املاكبايس» 
بتلك اخلطوة التي انعكست عليها قبل انطالق 
لقاء الفريق امس مع توتنهام على ملعب «سانت 
جيمس بارك»، في أول لقاء رســمي للنادي بعد 
انتقــال ملكيته، حيث ارتــدت اجلماهير املالبس 
العربية في إشــارة احتفالية بتلك اخلطوة التي 
ستنقل الفريق مستقبال إلى املنافسة على البطوالت 
من جديد وســط صراع قوي ومحتدم مع العديد 
من األندية االجنليزية ذات اإلنفاق املالي الكبير.

إلى ذلك، كشفت تقارير أن إدارة النادي اجلديدة 
برئاسة ياسر الرميان وضعت ميزانية تبلغ ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني فقط لتعاقدات الشتاء، كما 
ميكن للنادي رصد ١٥٠ مليون جنيه إسترليني 
إذا رغــب املالك  في عقد املزيد من االســتثمارات 
في الشتاء املقبل. وأشارت التقارير إلى أن إدارة 
نيوكاسل تقدر ثروته بـ ٣٢٠ مليار جنيه إسترليني، 
ومع ذلك، هناك تفاهم على رغبة املالكني في جعل 
األمــور ثابتة وأال يتســرعوا فــي التعاقدات ذات 

األموال الكبيرة.

جماهير نيوكاسل حتتفل 
بصندوق االستثمار السعودي



أبعد من الكلمات
«أقســم وقتي إلى أجزاء من ٥ دقائق فقط، 
وأكثف كل مهمة لتتم خالل الدقائق اخلمس»

٭ إيلون ماسك، يتحدث عن طريقته 
في تنظيم وقته بتكثيف تقسيم مهامه 
إلى ٥ دقائق وتقسيم يومه إلى أجزاء 

مكونة من ٥ دقائق.

«سألتها: بل كيف حالك أنت، مع كل هذه 
املسؤوليات العديدة؟!»

٭ رامي مالك، املمثل األميركي، يحكي 
كيف فاجأ األميرة البريطانية كيت 
ميدلتون بســؤاله عن حالها، بينما 

كانت هي تسأله عن حاله.

«أهدتني زوجتي ساعة يد، وهي تقول: 
أصبحت مقيدا بالوقت اعتبارا من اآلن»

٭ رايان غوسلنج، املمثل األميركي، 
عن أول هدية من زوجته، إيفا منديز، 

بعد أن صار أبا.

«أمي لم تكن لتوافق على حركة مي تو»
٭ جاميــي لــي كيرتــس، املمثلة 
األميركية، تقــول إن جيل والدتها 
أمرا  الذكوري  التحرش  كان يعتبر 

ال يستدعي اإلدانة.

«لهذا أفضل حياة العزوبية»
٭ أليكس رودريغز، العب كرة القدم 
األميركية السابق، يعلق على صورة 
له مع خطيبته السابقة كاميرون دياز، 
بينما هي تطعمه الفيشار في مكان عام.

٤:٣١الفجر
٥:٥١الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٤٩العصر

٥:١٥املغرب
٦:٣٢العشاء

العظمى: ٣٥
الصغرى: ١٩

أعلى مد:
٠٠:١٦ ص - ١٢:٥٥ ظ

أدنى جزر:
٦:٥٢ ص - ٧:٠٨ م

البقاء هللا
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية

 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
زهرة عباس أحمد الشواف، أرملة منصور عبداهللا احلواج: ٧٥ عاما 

- ت: ٩٩٤٧٤٩٩٤ - ٦٦٦٣٥١٩١ - شيعت.
سعد مبرج جريان العازمي: ٩١ عاما - ت: ٩٩٩١١٣٣٤ - شيع.

صالح عبدالكرمي الصالح املجيم: ٨٦ عاما - ٩٥٥٩٥٥٩١ - شيع.
منى عايش اليحيى، زوجة فاروق حسني علي اليحيى: ٧٤ عاما - ت: 

٩٩٩٧٩٩٩٣ - ٩٩٩٨٩٩٩٣ - شيعت.
هديبه مجرش طشه الرشيدي: ٦٧ عاما - ت: ٩٠٠١٨١٩٥ - شيعت.

ناصر حيدر محمد احلمد: ٨٦ عاما - ت: ٩٩٣٧٥٥٤٤ - ٩٩٠٥١٠٩٠ - شيع.

بدر راشد عطااهللا الهاجري: ١١ عاما - ت: ٩٩٤٠٧٨٥٥ - ٩٩٧٣٥٧٨٩ - شيع.
شيخة ســعد صالح الرخيص، زوجة بدر أحمد إسماعيل البدر: ٧١ 

عاما - ت: ٥٥٩٩٩٤٠٠ - ٩٩٨٢٢٧٥٩ - ٩٩٣٩٤١٠٦ - شيعت.

االثنني
رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الروسية بيريسيلد حزينة لعودتها 
بعد تصوير أول فيلم في الفضاء

موسكو - (رويترز): عادت ممثلة ومخرج سينمائي روسيان 
يصــوران أول فيلم في الفضاء إلى األرض أمس األحد بعد أن 

أمضيا ١٢ يوما في محطة الفضاء الدولية.
وأظهرت لقطات على التلفزيون الرسمي الروسي كبسولة 
الفضاء سويوز إم.إس-١٨ التي تقل أعضاء طاقم محطة الفضاء 
الدولية الروس رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي واملمثلة يوليا 
بيريســيلد واملخرج كليم شيبينكو لدى هبوطها في السهول 
الشاسعة في قازاخستان ثم أفرادا على األرض يساعدون أفراد 
الطاقم وقد علت االبتسامة وجوههم على اخلروج من الكبسولة.

وقالت بيريســيلد بعد الهبوط: «أنا في مزاج حزين بعض 
الشيء اليوم»، مضيفة انها تأسف ملغادرة محطة الفضاء.

ملشاهدة الڤيديو
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