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غير مخصص للبيع

هيئة الزراعة: مليونا دينار إيرادات 
األنشطة الترفيهية في «الوفرة» و«العبدلي»

بداح العنزي

توقعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
حتصيل رسوم مباشرة وغير مباشرة تبلغ نحو مليوني 
دينــار خالل األشــهر الـ ٦ املقبلة نظير الســماح بإقامة 
منتزهات عائلية واستراحات وإسطبالت ومرافق سياحية 
في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتني مبشاركة القطاع 

اخلاص.
جــاء ذلك ضمن تصور قدمته «الزراعة» إلى مجلس 
الــوزراء بناء على تكليف منه يتضمن حتديد ١٠ مزارع 
الستقبال الزوار في «الوفرة» و«العبدلي» بالتنسيق مع 
أصحابها والقطاع اخلاص، على أن يتم طرح املواقع في 

مزايدة علنية الستغاللها ملدة ٣ سنوات.
ولفتت الهيئة إلى ضرورة التنسيق مع وزارتي املالية 
والتجــارة والبلديــة، و«الزراعة» والصنــدوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة وشركة 
املشــروعات السياحية، مشــيرة إلى ضرورة أن تكون 
األولوية ألصحاب املشــروعات الصغيرة، على أال تزيد 

املساحة املستغلة على ٥٠٠٠م٢.

صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيــز خالل إطالق منتدى 
«السعودية اخلضراء» الذي نظم في الرياض أمس
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«االستثمارات 
الوطنية» 

في ٢٠٢١.. 
مسيرة حافلة 

بالنجاحات والتطور 

حسني الكندري 
لـ «األنباء»: ٢٦ مليون 
دينار لتسوية وجتهيز 
املنطقة االستثمارية 

في «املطالع» 

فهد املخيزمي

حسني الكندري

تشغيل مطار الكويت بالكامل ١ نوفمبر
أحمد مغربي

يبدأ مطار الكويت الدولي 
اليــوم األحــد  اعتبــارا مــن 
التشــغيل الكامــل للرحــالت

مــن دون «كوتــا التشــغيل» 
تنفيــذا لقرار مجلس الوزراء 
إلــى  بشــأن عــودة احليــاة 
طبيعتها. وقــال نائب املدير 
العام لشــؤون املطار الوكيل 
املساعد م.صالح الفداغي في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، ان 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
مستعدة لبدء تشغيل املطار 
بالكامل، حيث مت عقد اجتماعني 
اخلميس واجلمعة مع مقدمي 
اخلدمات واملشغلني في مباني 
املطــار، ومت تكليفهم بزيادة 
أعــداد العاملــني فــي املناولة 
واخلدمات والتنظيف لتتماشى 

مع زيادة حركة الركاب.
وذكر م.الفداغي أن حركة 
تشغيل املطار خالل األسبوع 
اجلاري ستكون كما هي دون 
تغيير، وذلك انتظارا لتســلم 
الشــهرية  التشــغيل  جداول 

التوعية والكشــف  عمليــات 
عن إجراءات السفر وتطبيق 
اإلجراءات الصحية واالحترازية 

في مباني املطار.
مــن جهــة ثانيــة، قالــت 
مصادر مسؤولة لـ «األنباء»، 
إن تشــغيل الرحالت بالكامل 
ســيكون اعتبارا من اجلدول 
الشــتوي للرحــالت واملقرر 
ان يبــدأ فــي ١ نوفمبر املقبل 
ويســتمر حتــى نهاية شــهر 
مارس املقبل. وذكرت املصادر 
ان «الطيران املدني» وضعت 
خطة متكاملة لتشغيل املطار 
اعتبارا من الشهر املقبل، وذلك 
للحيلولة دون حدوث ازدحام 
في اجلوازات أو مناطق وزن 
وتسلم األمتعة أو في صاالت 
االنتظار، حيث ســيتم العمل 
التدريجي ملطار  الفتــح  على 
الكويــت الدولــي، وان تكون 
هناك ١٥ دقيقة بني كل طائرة 
وأخرى إلتاحة الوقت الكافي 
للتدقيق على فحص كورونا 
ومراجعة تلقي التطعيم على 
تطبيق «مناعة» أو «هويتي».

من شــركات الطيران العاملة 
في املطار اعتبارا من نوفمبر 
املقبل، حيث من املقرر زيادة 
الرحــالت ووجهــات  أعــداد 
جديدة، مشــيرا إلى ان هناك 
طلبا على عــدد من الوجهات 
إلى السعودية ودبي حلضور 
الفعاليات اخلاصة مبوسمي 

الرياض وإكسبو دبي.
الى أن  وأشــار م.الفداغي 
«الطيران املدني» قامت بتشكيل 
فريــق اإلســناد والطــوارئ 
للعمليــات للمســاعدة فــي 

لت فريق اإلسناد والطوارئ للعمليات للمساعدة في التوعية والكشف عن إجراءات السفر الفداغي لـ «األنباء»:«الطيران املدني» شكَّ

م.صالح الفداغي

احلمد لـ «األنباء»: عضوية اللجان وفق التخصصات
سلطان العبدان

يواصل النواب مشاوراتهم 
إلجنــاح االجتمــاع الــذي دعا 
إليــه النائــب فايــز اجلمهور 
الترتيب  مســاء اليوم جلهــة 
النتخابــات اللجان البرملانية. 
ورغم الدعوات لتأجيل االجتماع 
«حتى تهــدأ النفــوس» إال ان 
مصادر نيابية أكدت لـ «األنباء» 

أن االجتماع مازال قائما.
وفي هذا اإلطار، متنى النائب 
أحمد احلمد أن تشــهد املرحلة 
املقبلــة مزيــدا مــن التعــاون 
واالستقرار السياسي والتعاون 
بــني النــواب خصوصــا بعد 
النتائج واملؤشرات اإليجابية 

الكثيــر مــن  بــني  التنســيق 
النــواب للتوافق حول اللجان 
البرملانية، موضحــا ومتمنيا 
أن يكــون اختيــار النواب في 

اللجــان وفقــا لتخصصاتهــم 
الفرصــة للمختصني.  إلتاحة 
مــن جانبــه، أكــد النائب فرز 
الديحاني أن الكويت ستشهد 
عودة «األبطال املهجرين» في 
قضية دخول املجلس وقضايا 
الرأي إلى أرض الوطن في األيام 
القليلة املقبلة. وقال الديحاني 
فــي تصريح لـ «األنبــاء»، ان 
اجتمــاع اليوم لـ «كتلة الـ ٣١» 
التنســيق والترتيب  سيشهد 
املقبلــة باإلضافــة  للمرحلــة 
إلى التنســيق حــول اللجان. 
وأعلن الديحاني أنه سيترشح 
ملنصــب أمانــة الســر مجددا 
باإلضافة إلى عضوية اللجنة 

الصحية.  

الديحاني أكد لـ «األنباء» ترشحه ألمانة السر مجدداً واللجنة الصحية

فرز الديحانيم. أحمد احلمد

للحوار الوطني الذي مت حتت 
رعاية صاحب الســمو األمير. 
وأضــاف احلمد فــي تصريح 
خاص لـــ «األنبــاء»، أنه جار 

استقالة احلكومة واردة.. واألحوط تعديل وزاري
اجتماع رؤساء السلطات الثالث هذا األسبوع القتراح ضوابط «العفو».. واألمر ال يتطلب تشكيل جلنة من مجلس الوزراء

مرمي بندق

يعقــد مجلس الــوزراء جلســته االعتيادية 
غدا اإلثنني برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
على صعيد متصل، قالت مصادر لـ «األنباء» 
ان اجتماع رؤساء السلطات الثالث سيكون هذا 
األسبوع القتراح ضوابط وشروط متهد ملرسوم 
العفو، مؤكدة أن األمر ال يتطلب تشكيل جلنة 

من مجلس الوزراء.
وردا على ســؤال حول اســتقالة احلكومة 
أو التعديل الوزاري، أوضحت املصادر انه لم 
يبلغ الوزراء رسميا حتى اآلن، مضيفة أنه من 
الوارد استقالة احلكومة لكن التعديل الوزاري 

يوفــر الوقت وميكن من خالله ســحب طلب 
االستجوابات املزمع تقدميها لرئيس الوزراء.

وقالت املصادر: مادام قد أصبح هناك ارتياح 
ملحــوظ وقبول واضــح ألداء احلكومة، فإن 
األحوط إجراء تعديل وزاري وليس استقالة 
احلكومــة، حيث تتطلب إجراءات اإلعالن عن 
حكومة جديدة وقتا قد يطول مقارنة بإجراءات 

إجراء تعديل وزاري.
وبينــت املصــادر أن الســلطتني أحوج ما 
تكونان اآلن إلى اســتثمار فترة دور االنعقاد 
الثاني كاملة وتالفي أسباب اجلمود السياسي 
بالنظر إلى كم األولويات التي تنتظر البت منذ 
يناير املاضي، وأهمها املضي قدما في اإلصالحات 
املالية واالقتصادية ودوران حركة االستثمار 

وقوانــني الدين العام حفاظــا على عدم إجراء 
تخفيض مجددا على التصنيف االئتماني.

وكشفت املصادر عن ان إجراء تعديل وزاري 
حتكمه عدة أسباب، منها أن هناك وزراء عليهم 
بعض املالحظات في األداء العام، والثاني رغبة 
بعض النواب في دخول احلكومة وعدم وجود 
مــا مينع ذلك مــن قبلها، والرغبة املشــتركة 
للسلطتني في الدفع نحو املزيد من التنسيق 

والتعاون.
وحول مناقشة وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح االستجواب املقدم له، قالت املصادر: لوزير 
الصحة احلق الدستوري في طلب تأجيل مناقشة 
االستجواب أسبوعني، وفي حال استقالة احلكومة 

أو إجراء تعديل وزاري يسقط االستجواب.

مصادر لـ «األنباء»: لم يبلّغ الوزراء حتى اآلن والتعديل يوفر الوقت وميكن من خالله سحب طلب االستجوابات املزمع تقدميها
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«كالسيكو إسبانيا» 
غياب النجوم.. 

وفرصة املواهب 
الصاعدة

«الفرعون» يتحدى «الدون» 
في قمة «الريدز» و«الشياطني»

أردوغان يعلن سفراء ١٠ دول 
«غير مرغوب فيهم»: يفتقرون إلى اللياقة

«الداخلية»: ضبط ٤٧٥ حدثًا 
دون رخصة نهائيًا في ٣ أيام

٣٣٠٧٤ وافدًا من أصل ٦١٣٥٣ 
موظفًا يعملون في «الصحة»

كشفت إحصائية لقطاع املرور والعمليات في وزارة الداخلية 
عن ضبط ٤٧٥ حدثا قاموا بقيادة مركبة من دون رخصة نهائيا 

خالل الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ اجلاري.
وفــي التفاصيل، فقــد ضبطت اإلدارة العامــة للمرور ٣٠٤ 
أحــداث بقيــادة مركبة من دون رخصة وضبط رجال شــرطة 
النجدة ١٦٣ حدثا بقيادة مركبة من دون رخصة، كما مت ضبط ٨ 
أحداث بقيادة مركبة من دون رخصة من قبل قطاع األمن العام.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني: متت إحالة 
هؤالء األحداث جميعا إلى جهة االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم.

عبدالكرمي العبداهللا

كشفت آخر إحصائية للقوى العاملة في وزارة الصحة، 
حصلت «األنباء» على نسخة منها، عن أن عدد العاملني 
فــي الوزارة بلــغ ٦١٣٥٣ موظفا وموظفــة منهم ٢٨٢٧٩ 
كويتيــون و٣٣٠٧٤ غير كويتيــني، موزعني على: ٩٧٦٢ 
طبيبا بشريا، و٢٢٩٨ طبيب أسنان، و٢١٤٩٠ من الهيئة 
التمريضيــة، و١٦٦٧ من الصيادلــة و٣٨٥ من الوظائف 
الفنية املســاعدة، و٦٠٥ من الوظائــف املعاونة و١١٥٨٥ 
من اإلداريــني، و٢٨٩٣ من الوظائف الفنية غير الطبية، 
و١٠٣٢١ مــن الوظائــف الفنية الطبيــة و٣٤٧ موظفا في 

مشروع مكافحة القوارض.
وجــاء فــي اإلحصائية ان عــدد األطبــاء الكويتيني 
العاملــني في وزارة الصحة بلــغ ٤٠٥٤ طبيبا وطبيبة، 
أما بالنســبة إلى األطباء غير الكويتيني فقد بلغ عددهم 
٥٧٠٢ طبيب وطبيبة، وبلغ إجمالي العدد للفئتني سواء 
الكويتيون أو غير الكويتيني ٩٧٦٢ طبيبا وطبيبة، ويحتل 
األطباء الوافدون املرتبة األولى من حيث العدد، ويليهم 

الكويتيون.

أنقــرة - وكاالت: أعلــن 
الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان ســفراء عشر دول 
بينها فرنسا واملانيا والواليات 
املتحدة أشخاصا غير مرغوب 
فيهــم بعد دعوتهــم لإلفراج 
عــن املعارض عثمــان كافاال 
الذي تتهمــه أنقرة مبحاولة 
زعزعــة االســتقرار. وقــال 
اردوغان خالل زيارة لوسط 
تركيا «أمرت وزير خارجيتنا 
بالتعامل في أسرع وقت مع 
إعالن هؤالء السفراء العشرة 
أشخاصا غير مرغوب فيهم».

وأكد أن على هؤالء السفراء 
« أن يعرفوا تركيا ويفهموها»، 
معتبرا أنهــم «يفتقرون إلى 
اللياقة». وأضاف: «يجب على 
هؤالء السفراء معرفة تركيا 
وفهمهــا وإال فعليهم مغادرة 

بالدنا». 
واعتبر أن «نضــال تركيا 
في سبيل عالم أكثر عدال يزعج 

كثيرا املستعمرين وامتداداتهم 
بيننا، داعيا إياهم الى مواجهة 
ماضيهم الدمــوي والقاتل في 
أفريقيــا. وتابع: «ألســتم من 
قتلتــم مليــون شــخص فــي 

اجلزائر ومليون شــخص في 
نيجيريــا وقتلتــم ٩٠٠ ألــف 
شخص في رواندا؟ من هؤالء؟ 
إنهم الغرب وفرنسا من فعلوا 

ذلك».

مندداً باملاضي االستعماري لها ومنها فرنسا وأملانيا وأميركا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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االحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ محليات

األدوية واللقاحات للعديد من 
البلــدان حــول العالم، كما مت 
عرض رسالة صوتية بالڤيديو 
من وزير الشؤون اخلارجية 
الهندي د.إس. جايشانكار خالل 

البرنامج.
كمــا حتدث رئيس منتدى 
األطباء الهنــود د.أمير أحمد، 
في احلــدث الذي وضع حلقة 
النقاش حول التوعية بسرطان 
الثدي في السياق األكبر ملتابعة 
االخــوة الطبيــة الهندية في 
الكويت لضمان صحة ورفاهية 
اجلميع مبن في ذلك املواطنون 

الهنود في الكويت.
كمــا مت عقد مائــدة نقاش 
التوعيــة  مســتديرة حــول 
بســرطان الثدي، مبا يتوافق 

مــع حقيقــة أن شــهر أكتوبر 
شهر التوعية بسرطان الثدي، 
كجزء من الفعالية، مبشاركة 
أعضاء اللجنة التالية أسماؤهن: 
استشارية أمراض النساء في 
مستشــفى الفروانيــة د.مادو 
جوبتا (رئيس ومدير اجللسة)، 
واختصاصيــة طــب األورام 
فــي مركز الكويت للســرطان 
د.سوزوفانا ســوجيت ناير، 
واختصاصيــة طــب األورام 
الكويــت للســرطان  مبركــز 
د.رفعت جيهان، واختصاصية 
علم األمراض في مركز الكويت 
أميــر،  للســرطان د.تســنيم 
النساء  أمراض  واختصاصية 
والوالدة د.تسنيم. ومت حتديد 
جميــع اجلوانــب املتعلقــة 

بسرطان الثدي بلغة بسيطة 
من قبل اخلبــراء مع التركيز 
على اتباع أسلوب حياة صحي، 
واالهتمــام بالرعاية الصحية 
الوقائية واخلضوع للفحص 

الطبي الدوري.
كما قام الســفير وحرمه 
وشخصيات أخرى بافتتاح 
معسكر فحص سرطان الثدي، 
حيث استفاد عدد من الزائرات 
اللواتــي حضرن املناســبة 
مــن مرافق الفحــص الطبي 
املجانية، علما بأن املعسكر 
سيكون مفتوحا ملدة أسبوع، 
وخالل الفترة من ٢١ إلى ٢٧ 
أكتوبر اجلاري، من الساعة 
٣ إلى ٥ مساء وذلك في مقر 

السفارة.

وزير الدفاع: عمل عسكري مشترك بني منتسبي 
«الدفاع» و«الداخلية» حلفظ أمن البالد واستقرارها

أكد نائــب رئيس مجلس 
الدفــاع  ووزيــر  الــوزراء 
الشيخ حمد جابر العلي على 
أهميــة التعاون والتنســيق 
العســكري املشترك  والعمل 
بني منتســبي وزارتي الدفاع 
والداخلية في سبيل حفظ أمن 
البالد واســتقرارها وسالمة 

أراضيها.
جــاء ذلك خــالل اجلولة 
التفقدية التي قــام بها نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
ووزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي، والتي شملت عددا من 
التابعة  العســكرية  املواقــع 
لوزارتــي الدفــاع والداخلية 

في املنطقة الشمالية.
وقــد نقــل نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية خالل اجلولة 
حتيات وتقدير صاحب السمو 
األمير القائــد األعلى للقوات 
املســلحة، وســمو ولي عهده 
األمني، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء ملنتسبي وزارتي الدفاع 
والداخليــة وتقديرهم للدور 
البطولــي الذيــن يقومون به 
وتفانيهم وإخالصهم في خدمة 
وطنهم والتضحية من أجله.

كمــا مت خــالل اجلولــة 
التفقدية االســتماع إلى شرح 
مفصــل قدمــه أمــار املواقــع 
العسكرية التي متت زيارتها، 
أوضحــوا من خاللــه طبيعة 
املهام والواجبــات التي تقوم 
بتنفيذهــا وحداتهم، مع بيان 
درجة اجلاهزية واالســتعداد 
التــي يتمتع بها منتســبوها 
وحجــم التنســيق والتعاون 
العســكري القائم واملشــترك 
بني وزارتي الدفاع والداخلية 
من خــالل تنفيــذ العديد من 
املهام والواجبات والتدريبات 

املشتركة.
كمــا قــام نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية خالل اجلولة 
بزيارة «مركز املزارع» و«مركز 
البحيث» احلدودي حيث كان 
في استقبالهما مدير عام أمن 
احلدود البرية العميد مجبل 
بن شوق وعدد من قيادات أمن 
احلدود، وقد شاهد الوزيران 
عرضا تقدمييا عن مهام ونظام 
العمــل فــي املركــز وأجهزة 
الليليــة وكاميرات  املراقبــة 
املراقبة احلرارية وآلية الربط 
بني املراكز احلدودية وغرفة 
عمليــات اإلدارة العامة ألمن 

احلدود البرية.
بعد ذلك انتقل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزيــر الداخليــة إلى زيارة 
لواء التحرير اآللي السادس 
حيــث كان فــي اســتقبالهم 
لدى وصولهم رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
خالد صالح الصباح، ونائب 
رئيس األركان الفريق الركن 
فهد عبدالرحمن الناصر، وآمر 
اللــواء الركن  القــوة البرية 

خالل جولته التفقدية مع وزير الداخلية على عدد من املواقع العسكرية شمال البالد

الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح خالل جولة على عدد من املواقع العسكرية

جانب من جولة الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي

الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي خالل اجلولة

الرئيس التونسي بحث مع وزير اخلارجية دعم العالقات

ر: لم نرسل رسائل لدفع  «املواصالت» ُحتذِّ
رسوم مقابل تسّلم الشحنات والطرود البريدية

األمير عّزى الرئيس الروسي بضحايا 
حادث انفجار ورشة إلنتاج البارود

التقــى وزيــر اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد رئيــس اجلمهورية 
التونســية الشــقيقة قيس 
سعّيد مبناسبة الزيارة التي 
قام بها الشيخ د.أحمد الناصر 
إلى العاصمة تونس اجلمعة.
وتنــاول اللقاء العالقات 
املتينــة والوطيدة  األخوية 
التــي تربــط بــني البلديــن 
الشقيقني وسبل  والشعبني 
دعمها وتنميتها في مختلف 
املجاالت مبا يعود باملنفعة 
علــى البلديــن وشــعبيهما 

الشقيقني.

عادل الشنان

نفــت وزارة املواصالت في 
بيان لها صلتها بالرسائل النصية 
ورسائل البريد اإللكتروني التي 
تصــل للمواطنــني واملقيمني، 
والتي حتمل روابط إلكترونية 
تطلب منهم دفع رســوم مالية 

مقابل تسلم الشحنات والطرود 
البريدية، جاء ذلك عقب وصول 
عدد من الرســائل االلكترونية 
والهاتفية لعــدد من املواطنني 
واملقيمني للولــوج الى روابط 
ودفــع رســوم اســتالم طرود 
اســم وزارة  بريديــة حتــت 
املواصالت وشعارها الرسمي. 

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 
هناك جهات وهمية ترسل من 
خالل البريد إلكتروني أو الرابط 
اإللكتروني تطلب من املواطنني 
واملقيمــني دفع رســوم مالية، 
علما بأن الوزارة قامت مسبقا 
بتحذير املواطنني واملقيمني من 
تلك العمليات املشــبوهة، كما 

قامت مؤخرا بنشر تنبيه على 
حســاب الوزارة الرســمي في 
مواقع التواصل االجتماعي. وأما 
فيما يخص التواصل مع وسائل 
اإلعالم، فأكدت الوزارة أنه في 
حال إرسال أي خبر أو معلومة 
ســيتم التأكيد عليها من خالل 

االتصال بهم وإبالغهم بذلك.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس فالدميير بوتني رئيس روسيا االحتادية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث االنفجار الذي وقع في ورشة إلنتاج البارود 
جنوب شرق العاصمة موسكو وأودى بحياة عدد من الضحايا 
وإصابة واحدة، متمنيا سموه لذوي الضحايا جميل الصبر 

وحسن العزاء، راجيا للمصاب سرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تعزية 

إلى الرئيس فالدميير بوتني رئيس روسيا االحتادية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث 
االنفجار الذي وقع في ورشة إلنتاج البارود جنوب شرق 
العاصمة موسكو وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة 
واحدة، متمنيا سموه لذوي الضحايا جميل الصبر وحسن 

العزاء، وللمصاب سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

الرئيس التونسي قيس سعيد مستقبال الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

ملشاهدة الڤيديو

جورج: دور رائد للهند  في تعافي العالم من «كورونا»
السفارة الهندية دّشنت حملة التوعية بسرطان الثدي وتستمر حتى ٢٧ اجلاري

السفير سيبي جورج وعدد من احلضور خالل تدشني حملة التوعية بسرطان الثدي

خالل عملهم املخلص والدؤوب 
على مدار الســاعة في سبيل 
حفــظ أمن الكويت وســالمة 
حدودها، مؤكدا أن هذا الدور 
ليس مبســتغرب على حماة 
الوطن الذين نذروا أنفســهم 
خلدمــة وطنهــم والتضحية 

من أجله.
كما شدد الشيخ حمد جابر 
العلي على ضرورة احملافظة 
على أعلى درجات اجلاهزية 
واليقظــة واالســتعداد، دون 
تهــاون أو تــراخ أو جتاوز، 
فحفظ أمن البالد واستقرارها 
وبــذل الغالــي والنفيس من 
أجلها والــذود عن ترابها هو 
الهدف األسمى والغاية الكبرى، 
التي من أجلها نعمل ونضحي، 

وبهــا نعتز ونفخــر، ورجال 
قواتنــا املســلحة هم حصن 
الوطــن املنيع، ضــد كل من 
تسول له نفسه العبث بأمنه 
واستقراره وسالمة أراضيه.

الداخليــة  وثمــن وزيــر 
الشــيخ ثامــر العلــي جهود 
رجال وزارتي الدفاع الداخلية 
في احلفــاظ على أمن الوطن 
مشــيدا بيقظــة وجاهزيــة 
رجــال األمن ومبا ملســه من 
إجنــازات أمنية وتقنية على 
مســتوى عــال، حتققت على 
أرض الواقــع بســواعد أبناء 
الكويــت املخلصــني األوفياء 
الذين يواصلون الليل بالنهار 
من أجــل أمن الوطــن وأمان 

مواطنيه.

الظفيري  محمد عبدالعزيــز 
وعدد من ضباط القوة البرية، 
حيث مت خالل الزيارة تقدمي 
إيجــاز مفصــل عــن طبيعة 
املهــام والواجبــات املنوطة 
بلواء التحرير اآللي وطبيعة 
البرامج املعدة لتأهيل وتدريب 
منتســبيه. بعدهــا قام نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بجولة 
شــملت عــددا مــن الوحدات 
واملياديــن الداخليــة باللواء 
تخللها تقدمي عروض لآلليات 
القيــادة  املدرعــة وعربــات 

وأسلحة املشاة.
وقد أشاد الشيخ حمد جابر 
العلي باجلهــود التي يبذلها 
منتسبو القوات املسلحة، من 

أسامة دياب

أقامت السفارة الهندية لدى 
الكويت بالتعاون مع منتدى 
األطبــاء الهنــود «IDF» فــي 
الكويت وشبكة املرأة الهندية 
«IWN»، بتنظيــم احتفاليــة 
بعنوان «الهند: وجهة الرعاية 
الصحيــة العاملية»، وذلك في 
مقر السفارة اخلميس املاضي.
وتضمن احلدث االحتفال 
املتمثل  التاريخــي  باإلجنــاز 
فــي جتــاوز العــدد االجمالي 
جلرعــات اللقاح ضد «كوفيد 
- ١٩» املعطاة في الهند مليار 
جرعة، وافتتاح حملة التوعية 
بســرطان الثدي ملدة أسبوع 
مع مناقشــة مائدة مستديرة 
الطبــي  الفحــص  ومعســكر 

املرتبط بها.
وفي كلمــة االفتتاح بهذه 
املناسبة، أكد السفير الهندي 
لدى البالد سيبي جورج براعة 
الهند في مجال الرعاية الصحية 
التي ال يعلى عليها، ورحلتها 
لتوسيع نطاق جرعات اللقاح 
ضد «كوفيد-١٩» مبليار جرعة، 
ومشاركة مقتطفات ذات صلة 
مــن جتــارب الهند فــي هذه 
املعركــة العامليــة، فضال عن 
مســاهمات الهنــد الرائدة في 
التعافي العاملي من خالل توفير 
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٦١٣٥٣ موظفًا يعملون في «الصحة» منهم ٢٨٢٧٩ كويتيًا و٣٣٠٧٤ وافدًا
عبدالكرمي العبداهللا

كشــفت آخر إحصائية 
للقوى العاملــة في وزارة 
الصحة، حصلت «األنباء» 
على نسخة منها عن أن عدد 
العاملــني في الــوزارة بلغ 
٦١٣٥٣ موظفا وموظفة منهم 
٢٨٢٧٩ كويتيون و٣٣٠٧٤ 
غير كويتيني، موزعني على: 
٩٧٦٢ أطباء بشريني، و٢٢٩٨ 
طبيب أسنان، و٢١٤٩٠ من 
الهيئة التمريضية، و١٦٦٧ 
مــن الصيادلــة و٣٨٥ مــن 
الوظائف الفنية املساعدة، 
و٦٠٥ من الوظائف املعاونة 
اإلداريــني،  مــن  و١١٥٨٥ 
و٢٨٩٣ من الوظائف الفنية 
غيــر الطبيــة، و١٠٣٢١ من 
الوظائــف الفنيــة الطبية 
و٣٤٧ موظفا في مشــروع 

مكافحة القوارض.
األطباء البشريون

وجــاء فــي اإلحصائية 
ان عــدد األطباء الكويتيني 
العاملني في وزارة الصحة 
بلغ ٤٠٥٤ طبيبا وطبيبة، 
أما بالنسبة إلى األطباء غير 
الكويتيني فقد بلغ عددهم 

يبلــغ عدد أطباء األســنان 
غير الكويتيني ٥٨٠ طبيبا 
وطبيبة، واإلجمالي للفئتني 
هــو ٢٢٩٨ طبيبا وطبيبة، 
ويحتــل أطبــاء األســنان 
الكويتيــون املرتبة األولى 

من حيث العدد.
الصيادلة

وتضمنــت اإلحصائية 
أيضــا عــدد الصيادلة في 
وزارة الصحــة، حيث بلغ 

 ٢٠٤١٣ الكويتيــني  غيــر 
مرضا وممرضة، وإجمالي 
الفئتني من الكويتيني وغير 
الكويتيــني ٢١٤٩٠ ممرضا 
وممرضــة، حيــث حتتــل 
الوافــدون املرتبــة األولى 

من حيث العدد.
وبينــت اإلحصائية أن 
عدد العاملني في الوظائف 
مــن  «الطبيــة»  الفنيــة 
الكويتيني بلغ ٦٢٧٢، فيما 
بلغ عــدد العاملني من غير 

٢١٩ عامال، واإلجمالي ٢٨٩٣ 
عامال، واحتــل الكويتيون 
املرتبــة األولى مــن حيث 

العدد.
وأظهــرت اإلحصائية 
أن عدد اإلداريني العاملني 
فــي وزارة الصحــة مــن 
 ١١٠٧٨ بلــغ  الكويتيــني 
الكويتيني  موظفا، وغير 
٥٠٧ موظفــني، واحتــل 
عــدد العاملــني اإلداريني 
املرتبة  الكويتيني منهــم 

عدد الكويتيــني منهم ٨٤١ 
صيدليــا، فيمــا يبلغ عدد 
الصيادلة غيــر الكويتيني 
٧٧٦ صيدليا، ويحتل عدد 
الصيادلة الكويتيون املرتبة 

األولى من حيث العدد.
الهيئة التمريضية

وذكــرت اإلحصائية أن 
عدد أفراد الهيئة التمريضية 
الكويتيني بلغ ١٠٧٧ ممرضا 
وممرضــة، فيما يبلغ عدد 

الكويتيــني ٤٠٤٩ عامــال 
الفئتــني ١٠٣٢١  وإجمالــي 
موظفــا وموظفــة، واحتل 
الكويتيون في  العاملــون 
الوظائــف الفنيــة الطبية 
املرتبــة األولى مــن حيث 

العدد.
كمــا بلغ عــدد العاملني 
الوظائف  الكويتيــني فــي 
الفنيــة «غيــر الطبيــة» 
٢٦٧٤ عامال، بينما بلغ عدد 
العاملني من غير الكويتيني 

األولى من حيث العدد.
وعن الوظائف املعاونة 
فــي وزارة الصحة، ذكرت 
اإلحصائية أن عدد العاملني 
في هذا املجال من الكويتيني 
بلغ ٥١٠ موظفني وموظفات، 
وبلغ غير الكويتيني في هذا 
املجال ٩٥ موظفا وموظفة، 
املرتبة  الكويتيون  واحتل 
األولــى بعــدد ٢٣١ موظفا 

وموظفة.
الفنية املساعدة

وحول الوظائف الفنية 
املساعدة في وزارة الصحة، 
بينــت اإلحصائية أن عدد 
العاملني من الكويتيني بلغ 
٥ موظفني، فيمــا بلغ عدد 
العاملــني غيــر الكويتيني 
وموظفــة،  موظفــا   ٣٨٠
واحتل املرتبــة األولى في 
هذا التخصص العاملون من 

الوافدين.
مكافحة القوارض

وبلغ عــدد العاملني في 
مشروع مكافحة القوارض 
مــن الكويتيني ٣٥٤ عامال، 
والوافدون ٢ بإجمالي ٣٤٧ 

موظفا.

ً آخر إحصائية لـ«القوى العاملة» في الوزارة حصلت «األنباء» على نسخة منها بينت وجود ٩٧٦٢ طبيباً بشرياً و٢٢٩٨ أسنان و٢١٤٩٠ ممرضاً و١٦٦٧ صيدلياً و١١٥٨٥ إداريا

مبنى وزارة الصحة

٥٧٠٢ طبيب وطبيبة، وبلغ 
إجمالي العدد للفئتني، سواء 
الكويتيون أو غير الكويتيني 
وطبيبــة،  طبيبــا   ٩٧٦٢
ويحتل األطبــاء الوافدون 
املرتبــة األولى مــن حيث 
العدد، ويليهم الكويتيون.

أطباء األسنان
وأوضحــت اإلحصائية 
ان عــدد أطبــاء األســنان 
الكويتيني بلغ ١٧١٨، بينما 

التعيينات واالستقاالت وأعلى اجلنسيات باألرقام
٭ التعيينات: كشفت اإلحصائية عن تعيني 
١٨٣ طبيبا بشريا كويتيا جديدا مقابل ١٩٧ 
طبيبا بشــريا وافدا، فضال عن تعيني ٧٧ 
طبيب أسنان كويتي جديدا مقابل ١٦ طبيب 
أســنان وافدا، و٤٣ صيدليا كويتيا مقابل 
عدم وجود أي تعيينات بني غير الكويتيني، 
هذا باإلضافة الى تعيني ٣٣ ممرضا كويتيا 
جديدا مقابــل ٦٠٥ وافدين، و١٣٠٠ إداري 

كويتي مقابل ٢٠ إداريا وافدا.
٭ االســتقاالت: ذكرت اإلحصائية أن عدد 
االســتقاالت بني أطباء البشري الكويتيني 
بلغ ٣٦ اســتقالة مقابل ١٧٧ للوافدين، و٢٢ 

استقالة بني أطباء األسنان الكويتيني مقابل 
٨ استقاالت من الوافدين و٤٠ استقالة بني 
الصيادلة الكويتيني و١٢ بني الوافدين، فضال 
عن ٣٣ استقالة بني املمرضني الكويتيني مقابل 
عدم وجود استقاالت بني املمرضني الوافدين، 
و١٢٠ استقالة بني اإلداريني الكويتيني، مقابل 

وال استقالة بني اإلداريني الوافدين.
٭ اجلنسيات: احتل املوظفون الكويتيون 
أعلى مرتبة بني املوظفني في وزارة الصحة 
بعدد ٢٨٢٧٩ موظفا وموظفة ويليهم الهنود 
بـ ١٦٩٢٧ ثم املصريــون بـ ٨٥٤٧ موظفا 

والفلبينيون بـ ٢٠٥٦ موظفا.

عـدد األطبـاء الكويتيـني العاملني في الـوزارة بلـغ ٤٠٥٤ طبيبًا وطبيبـة والوافـدون ٩٧٦٢ طبيبًا بشـريًا واإلداريـون ١١٠٧٨ إداريـًا كويتيًا و٥٠٧ غيـر كويتيني

محمد أبل لـ «األنباء»: أكثر من ٣٠ ڤيروسًا تصيب 
اجلهاز التنفسي خالل الشتاء وهذه طرق الوقاية منها

آالء خليفة

أكد اختصاصي األمراض 
الڤيروسيـــة اإلكلينيكيــــة 
د.محمد أبل أن انتشار ڤيروس 
«ســارس كــوف٢» املســبب 
جلائحة كوفيد-١٩ كان فرصة 
لتســليط الضوء على باقي 
التي تستهدف  الڤيروســات 

وتصيب اجلهاز التنفسي.
وقال أبل في تصريح خاص 
لـ «األنباء» انه مع قرب موسم 
الشتاء من الضروري معرفة 
أهم الڤيروســات والفروقات 
بينها، موضحا أن الڤيروسات 
التي تصيب اجلهاز التنفسي 
العلوي أو الســفلي متعددة 
ويصل عددها الــى اكثر من 
٣٠ ڤيروسا مبختلف العوائل 
والفصائل ويكثر انتشــارها 
في موسم الشتاء او ما يعرف 
مبوســم نزالت البرد، حيث 
إن اغلب االمراض الڤيروسية 
التنفسية الشتوية في مختلف 
األعمار تكون على شكل نزالت 

برد.
وذكر أبل ان نزالت البرد 
الشائعة هي عدوى ڤيروسية 
تصيــب االنف واحللق عادة 
«عــدوى اجلهــاز التنفســي 
العلــوي» والتــي عــادة مــا 
تكون غيــر مضرة، موضحا 
ان األطفال الذين تقل أعمارهم 
عن ســتة أعــوام معرضون 
بشدة لإلصابة بنزالت البرد 
كذلك ميكن للبالغني االصحاء 
ان يصابــوا بنزلتني او ثالث 

نزالت سنويا.
وحول األعراض، قال أبل إن 
اعراض نزالت البرد باملجمل 
مشابهة لدى جميع ڤيروسات 
اجلهــاز التنفســي وعادة ما 
تظهر بعد يوم الى ثالثة ايام 
من التعرض لڤيروس اجلهاز 
التنفســي «وهي ما تســمى 
بفترة احلضانة» وقد تشمل 
االعــراض التي قــد تختلف 
من شــخص آلخر انسداد او 

الصداع او الســعال وصفير 
الصــدر «أزيــز» وألــم االذن 
والعصبية الشديدة والنعاس 
غير املعتاد وفقدان الشــهية 
النشــاط املعتــاد  وفقــدان 
واالعــراض التي تســوء او 
في حالة الفشل في حتسنها.

وحتدث أبل عن الڤيروسات 
املســببة لنزالت البرد وهي 
االنفلونــزا بانواعهــا – بارا 
انفلونزا – الڤيروس التنفسي 
املخلوي – الڤيروسات األنفية 
 – املعويــة  الڤيروســات   –
العدوانيــة –  الڤيروســات 
البشــري  الرئوي  الڤيروس 
بــوكا  املتبــدل - ڤيــروس 
البشري ح ڤيروسات كورونا:

 NL٦٣،٢٢٩E، ،OCاملوسمية: ٤٣
 SARS – سارس كوف HKU١

٢ – COV٢
MERS – COV ميرس كوف

وفيما يخص التشخيص، 
قــال أبل انه يتــم عن طريق 
اخذ التاريخ املرضي بعناية 
الســريري وعمل  والفحص 
مسحة االنف/ الفم البلعومية 
البلمــرة  فحــص  لعمــل 
لڤيروسات اجلهاز التنفسي 
PCR باالضافــة الــى اشــعة 
الصــدر «ان دعــت احلاجة» 
الــدم املختلفة  وفحوصــات 

«ان دعت احلاجة».
انتقال الڤيروس 

انتقــــال  وحــول طــرق 

متوافرة فقط ضد ڤيروسات 
االنفلونزا وڤيروسات سارس 
كــوف -٢ ومن املمكن اتخاذ 
االحتياطات الوقائية الشائعة 
لتعمــل على ابطاء انتشــار 
البرد مثل:غسل  ڤيروســات 
اليدين جيدا باملاء والصابون، 
واذا لم يتوافر املاء والصابون 
ميكن استخدام مطهر كحولي 
لليديــن وتطهيــر األشــياء 
واألســطح اخلاصة بشــكل 
دوري واســتخدام املناديــل 
الورقية او اتيكيت العطاس 
والكحة «تغطية االنف والفم 
بالكــوع مــن الداخــل» ثــم 
التخلص من املناديل الورقية 
املستخدمة في احلال ثم غسل 

اليدين بعناية.
وجتنب التواصل القريب 
مع اي شخص مصاب بنزالت 
بالبــرد اضافــة الــى تناول 
الطعــام جيــدا وممارســة 
التماريــن الرياضية والنوم 
على نحو كاف والسيطرة على 
الضغوط النفسية واجلسدية 

للوقاية من نزالت البرد.
وحــول طــرق العــالج، 
قال أبــل: مــن دون احلاجة 
ألي عــالج، يتعافــى معظم 
األشــخاص من نزالت البرد 
الشــائعة خالل ٣ الى ٥ ايام 
وقد تطول فترة املرض الى ١٠ 
ايام اذا كان الشخص مدخنا 
وقد تســتمر األعراض فترة 

اطول.
وللعالج ميكن استخدام 
املتوافرة  املنزلية  العالجات 
واملعروفــــة كمخفضــــات 
احلرارة ومضادات احلساسية 
ومســكنات األلــم ومضادات 
االلتهاب واملضادات احليوية 
«فقــط فــي حــال االلتهــاب 
البكتيري» وغيرها، موضحا 
الوحيــدة  الڤيروســات  أن 
التــي لهــا عالجــات مضادة 
للڤيروســات مثــل تاميفلو 
ڤيروســات  هــي   (Tamiflu

األنفلونزا.

الڤيــروس قــال ابــل: يدخل 
ڤيــروس البــرد الى جســم 
اإلنسان عبر الفم او العينني 
او االنف وميكن ان ينتشــر 
الڤيروس من خالل قطرات او 
رذاذ في الهواء عندما يصاب 
شــخص مريــض بالســعال 
او العطــس او عــن طريــق 
احملادثــات، وينتشــر ايضا 
عن طريق التعامل املباشــر 
مع شخص مصاب بنزلة برد 
او مبشــاركة االشياء امللوثة 
مثل االواني او املناشــف او 
األلعاب او الهواتف او اذا ملس 
الشخص عيناه او انفه او فمه 
بعد هذا التالمس او التعرض 
فمن احملتمل ان يصاب بنزلة 

برد. 
وفيمــا يخــص عوامــل 
اخلطر، قال ابل ان هناك بعض 
العوامــل ميكــن ان تزيد من 
فرص االصابــة بنزلة البرد 

ومنها:
- العمــر، حيث يتعرض 
االطفــال الذين تقل اعمارهم 
عن ٦ سنوات لالصابة بنزالت 
البرد خاصة اذا كانوا يقضون 
وقتا في مرافق رعاية االطفال.
- ضعف اجلهاز املناعي.
املزمنــة،  االمــراض   -
خصوصــا امــراض اجلهــاز 

التنفسي املزمنة.
- التدخني، من االرجح ان 
يصاب الشــخص بنزلة برد 
وان يصاب بنزالت برد اكثر 

شدة اذا كان مدخنا.
كان  اذا  التعــرض،   -
الشخص يختلط بالعديد من 
األشخاص كما هو احلال في 
املدرســة او على منت طائرة 
فمــن احملتمــل ان يتعــرض 
لڤيروســات تســبب نزالت 

البرد.
طرق الوقاية والعالج 

وســلط أبل الضوء على 
طرق الوقاية من الڤيروسات 
موضحا ان اللقاحات الوقائية 

اختصاصي األمراض الڤيروسية اإلكلينيكية حّدد حاالت طلب الرعاية الطبية لألطفال والبالغني حال اإلصابة بنزالت البرد

د.محمد أبل

احتقان االنف – سيالن االنف 
«نشلة» وقد يصبح االفراز من 
االنف اكثر سمكا ويكون لونه 
اصفر او اخضر عند االصابة 

بنزالت البرد الشائعة.
اضافــة الــى التهــاب او 
احتقــان احللــق او البلعوم 
والســعال او الكحة الناشفة 
وأوجــاع خفيفــة باجلســم 
وصــداع خفيف بالــرأس او 
مقدمة الوجه والعطاس وحمى 
خفيفة وشعور عام بضعف 

الصحة «التوعك».
وذكر أبل ان على البالغني 
طلــب الرعايــة الطبيــة اذا 
اصيبوا باحد االعراض التالية:
- حمى بدرجة حرارة اعلى 

من ٣٨٫٥ درجة مئوية.
- حمى مستمرة ملدة خمسة 
ايام او اكثــر او عودتها بعد 

فترة خالية من احلمى.
- ضيق النفس – آالم الصدر 

مع عملية التنفس.
- كحة شــديدة مع افرازات 
مخاطية خضراء او صفراء.

- صفير الصدر «أزيز».
- التهاب احللق الشــديد او 
صداع شديد او ألم في اجليوب 
األنفيــة (التهــاب اجليــوب 

األنفية البكتيري).
وأفــاد أبل بــأن االعراض 
الســابقة قــد تعنــي حدوث 
الڤيروســي  التهــاب الصدر 
االولي او البكتيري الثانوي 
.(pneumonia ذات الرئة او)

بالنســبة  أمــا  متابعــا: 
لالطفــال فعادة لــن يحتاج 
الطفــل الــى زيــارة الطبيب 
بسبب نزلة البرد النها عادة 
تكــون خفيفة ولكــن يجب 
طلــب العنايــة الطبية فورا 
اذا كان الطفــل مصابا بحمى 
تصل حرارتها الى ٣٨ درجة 
مئوية لــدى حديثي الوالدة 
لفترة طويلة وارتفاع احلمى 
او احلمى التي تستمر الكثر 
من يومني في أي عمر للطفل.
واالعراض الشديدة مثل 

الكويت األولى خليجيًا في اإلصابة بسرطان 
الثدي بـ ٢٣٪ ومعدل ٦٠٢ حالة جديدة سنويًا

حنان عبداملعبود

نظمت احلملة الوطنية ملكافحة السرطان 
«كان» بالتعاون مع نادي الفتاة الرياضي 
الكويتي مساء اجلمعة املهرجان الرياضي 
اخلليجــي األول بالتعــاون مــع االحتاد 
اخلليجي ملكافحة السرطان، حيث تضمن 
مشاركة متعافيات من دول اخلليج وشهد 
اقامة مباراة في كرة الســلة بنادي الفتاة 

الرياضي.
وثمنــت عضــو مجلــس إدارة حملة 
كان ورئيســة مبادرة التوعية بســرطان 
الثــدي د.حصة الشــاهني التعاون املثمر 
بني االحتاد اخلليجي ملكافحة الســرطان 
وحملــة «كان» ونادي الفتــاة الرياضي، 
موضحــة أن الرياضــة لهــا أهمية كبرى 
في حتسني نوعية احلياة وأن الكثير من 
الدراســات تشــير إلى أن النشاط البدني 
من أفضل الســبل للحفاظ على الوزن ال 
ســيما بني النســاء اللواتي انقطع عنهن 
الطمث واللواتي تشــكل الســمنة لديهن 

عامل مخاطرة لسرطان الثدي.
مــن جانبها، أكــدت أخصائية األورام 

مبركز الكويت ملكافحة السرطان وعضو 
اللجنة التنفيذية في حملة «كان» د.مرمي 
العتيبــي على أهميــة الرياضة وعالقتها 
برفع مناعة اجلســم والتقليل من عوامل 
املخاطــرة والتي من أهمها الســمنة التي 
تنافــس التدخني والتي ترتبــط ارتباطا 
وثيقا باإلصابة بالعديد من األمراض ومنها 
السرطانية لذلك من األهمية مبكان احملافظة 

على الصحة مبمارسة الرياضة.
وبينــت د.العتيبي أن هناك ٦٠٢ حالة 
إصابة بسرطان الثدي كل عام في الكويت 
بنســبة تصل الى ٢٣٪، وأن معدل أعمار 
اإلصابة أقل بعشــر ســنوات مــن املعدل 
العاملــي، حيــث ١١٪ منهــن ضمــن الفئة 
العمريــة األقل من ٤٠ عامــا، ما يزيد من 
أهميــة الكشــف املبكر لســرطان الثدي، 
مشــيرة الى أن الكويــت االولى خليجيا 
في اإلصابة ومن املهم أن تتعلم كل سيدة 
كيفية الفحص الذاتي ألنها لن تســتطيع 
اكتشاف أي تغييرات على جسمها والتوجه 
بعدها للطبيب املختص للفحص، منوهة 
إلى أن التوعية تســهم في تقليل نســب 

اإلصابة إلى ما يقارب ٤٠٪.

د.حصة الشاهني ود.مرمي العتيبي تتوسطان فيحاء السعيد وسامية املكيمي

عمليات قسطرة القلب قريبًا مبستشفى اجلهراء

العلي لـ «األنباء»: دواء جديد لعالج الهشاشة

حنان عبداملعبود

أعلن مدير مستشفى اجلهراء د.غالب البصيص 
عن خطة جديدة للمستشفى لفتح عمليات قسطرة 
للقلب في املستشفى خالل األسابيع القادمة، مبينا 
انها ستكون بنفس مستوى عمليات القسطرة التي 

يتم إجراؤها في مستشفى «الصدري».
كما أعلن د.البصيص ان وحدة األورام باملستشفى 
اجلديد ســتقوم ايضــا بتغطيــة ٣٠٪ من حاالت 
مرضــى الســرطان الذين يتم عالجهــم في مركز 

الكويت للسرطان.

حنان عبداملعبود

الرابطة  أعلنت رئيسة 
الكويتية لهشاشة العظام 
د.نادية العلي، عن إصدار 
لبروتوكــول  حتديــث 
تشــخيص وعــالج مرض 
الهشاشــة، الفتــة إلى انه 
سيتم نشره في نهاية شهر 
ديسمبر ٢٠٢١، وذلك إلضافة 
املســتجدات احلديثــة في 
التشخيصي  البروتوكول 
والعالجي، كما كشفت في 

تصريح خاص لـ «األنباء» عن إضافة دواء 
جديد لعالج الهشاشة، مبينة انه سيدخل 

ضمن البروتوكول اجلديد.
وأوضحت ان الرابطة الكويتية لهشاشة 

العظــام نظمــت معرضــا 
توعويا في األڤنيوز استمر 
٣ أيام بهدف رفع مستوى 
التوعيــة ألفــراد املجتمع 
املــرض  لتعريفهــم بهــذا 
الصامــت الــذي يضعــف 
العظام ويؤدي الى كسور 
قد تكون نتيجتها اإلعاقة 

الدائمة أو الوفاة.
وأوضحت ان املعرض 
يشــمل لوحــات توعوية 
ومنشورات توضح عوامل 
اخلطورة التي قد تزيد من 
احتمالية حدوث الكسور وطرق الوقاية من 
املرض بالغذاء املتوازن الغني بالكالسيوم 
والبروتني وڤيتامني د، والتمارين الرياضية 
التي تقوي العظام وتبعد خطر السقوط.

د.غالب البصيص

د.نادية العلي د.وليد احلجي

احلجي: العالج بـ «األوزون» أثبت فاعلية كبيرة ضد «كورونا»
حنان عبداملعبود

أكد استشاري األشعة التداخلية 
وعالج األلم والعمود الفقري وعضو 
جمعية العالج باألوزون األوروبية 
د.وليد احلجي أن العالج باألوزون 
تقنية متقدمة جدا أدخلت إلى الكويت 
حديثــا وهــي منتشــرة فــي دولة 
اإلمارات، مشــيرا إلى أنه يستخدم 
كعــالج مســاند لڤيــروس كورونا 
بحســب دراسات صدرت أخيرا في 
إيطاليا وإسبانيا وجدت أن املرضى 
تعافوا بشــكل أفضــل عندما تلقوا 

العالج باألوزون.
وقال احلجي في تصريح له إنه 
يحمــي املرضى الذين لــم يصابوا 
بالڤيروس ألنه يرفع املناعة، وليست 
له أضرار جانبية، ويستخدم بأمان 
تام مع مرضى السكري والضغط، 
الفتــا إلــى أن لــه طرقــا متعددة، 
ويتضمن عالج الديسك، أو العالج 

العضليــة، أمــا بالنســبة للعــالج 
األساسي فهو «األوتوهيموثيربي»، 

ويعتبر عالج األوزون بالدم.
وأشار إلى أن عالج األوزون بالدم 
يكــون بنظام مغلــق يحتوي على 
زجاجة أحد طرفيها يتصل باجلهاز 
واآلخر يكون عبــر إدخال إبرة في 
وريد املريض، ثم يتم ملء ٢٠٠ مل 
من دم املريض فــي هذه الزجاجة، 
ويشــبع بغاز األوكســجني أو غاز 
األوزون ثــم يتــم إرجــاع الدم إلى 
املريض، وهذه الطريقة تتم بنظام 
مغلق ومعقد لتحسني وضع اجلسم 
وحيوية أعضائه كالكبد والبنكرياس 
والكلــى، وأيضا تســاعد على رفع 
مناعة اإلنسان بنسبة عالية حيث 
تقتــل البكتيريا، وتنشــط الدورة 
الدموية، وتزيد من تبادل الطاقة بني 
اخلاليا، فيشعر املريض بالتحسن 

الفوري.
وأضاف: أما بالنســبة للمرضى 

الذين يعانون من نقص في املناعة 
أو الروماتيزم أو الذئبة احلمراء أو 
الصدفيــة، فيعتبر األوزون العالج 
األمثل لهم، ألنه ال يحتوي على أي 
أدوية أو كيماويات وإمنا أوكسجني 
نشط يدخل اجلسم فيرفع املناعة، 
ويقلل اآلثار اجلانبية للمناعة الذاتية 
التي تهاجم اجلســم، وهو مناسب 
أيضا للمرضــى الذين يعانون من 

الربو أو التهاب القولون.
بــاألوزون  العــالج  وذكــر أن 
يستخدم في أوروبا كعالج مساند 
للمرضــى الذيــن يتلقــون العالج 
الكيمــاوي فيخفــف عنهــم اآلثــار 
السلبية للكيماوي كاآلالم وتساقط 
الشــعر، واخلمول، وهناك مريضة 
شــفيت متاما من «الصدفية» التي 
كانــت تعاني منها منذ ٨ ســنوات، 
وعندما بدأنا معها العالج باألوزون 
خالل شهر، مشيرا إلى أن العالج هو 

إجراء بسيط يستغرق ١٠ دقائق.

باحلقن املوضعي، حيث يتم حقن 
األماكن التي يصدر منها األلم، فيكون 
احلقن في العضالت بغاز األوزون 
بهدف إزالة االلتهابات والتقلصات 
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«نزاهة» تطلب من «التربية» إقرار الذمة املالية
عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية د.علي املضف قرارا 
يقضي بتفويض وكيل الوزارة في ممارسة 
اختصاصات الوزير املنصوص عليه باملادة 
(١٤) من قانون إنشاء جهاز املراقبني املاليني. 
وقــال الوزير املضف في قــراره الذي 
تلقت «األنباء» نسخة منه انه يفوض وكيل 
وزارة التربية في اعتماد استمارات الصرف 
حــال امتنــاع املراقب املالي عــن التوقيع 
عليها وفقا للمقرر باملادتني ١٤ من القانون 
رقم ٢٣ لســنة ٢٠١٥ في شأن إنشاء جهاز 
املراقبني املاليني و٨ من الئحته التنفيذية 
الصادرة باملرســوم رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ 
وذلك بعد أن يبدي قطاع الشؤون املالية 

رأيه في املوضوع.
ويعمل بهذا القــرار اعتبارا من تاريخ 
صــدوره وعلى جهات االختصاص تنفيذ 

هذا القرار والعمل مبوجبه.
من جهة أخرى، تلقى وكيل وزارة التربية 

د.علــي اليعقوب كتابا مــن الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد «نزاهة» يطلب من خالله 
تقدمي إقرارات الذمة املالية للمشمولني الذين 
مت ارجاء تســلم قراراتهم بســبب جائحة 

«كورونا». 
وقال األمني العام املساعد لقطاع الذمة 
املالية بالهيئة العامة ملكافحة الفساد سالم 
العلي في كتابه الذي تلقت «األنباء» نسخة 
منه: يرجى التنبيه على كافة املشــمولني 
بأحكام الكشــف عن الذمة املالية ممن مت 
ارجاء اســتالم إقراراتهم بســبب جائحة 
«كورونا»، بضرورة مراجعة الهيئة لتقدمي 
إقــرارات الذمة املالية اخلاصة بهم التزاما 
بأحكام القانون رقم ٢  لسنة ٢٠١٦ بشأن 
إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية. وميكن 
للمشمولني زيارة املوقع االلكتروني للهيئة 
للحصول على منوذج إقرار الذمة املالية، 
وحجز موعد للحضور الشخصي ملقر الهيئة 

مبنطقة الشامية لتقدمي اإلقرار.

تربويون لـ «األنباء» عن تراجع مستوى تالميذ االبتدائي: 
اخللل في مناهجنا ويجب التركيز على تعويض الطالب ما فقدوه

عبدالعزيز الفضلي

دعا عدد من التربويني إلى ضرورة إعادة النظر في املناهج الدراســية من أجل 
معاجلة الطلبة فاقدي التعليم بالنسبة للصفوف الثالثة األولى بسبب إيقاف الدراسة 
وحتولها إلى «األونالين» العام املاضي، مشــيرين إلــى أن ذلك أدى إلى فقدانهم 

الكتابة والقراءة.
وقالــوا لـ «األنباء» إنه يفضل إيقاف تدريس الدروس اجلديدة في األســابيع 
القليلــة املتبقية والتركيز على تعويض الطالب ما فقدوه وعلى األساســيات في 
اللغتني العربيــة واإلجنليزية والرياضيات خاصة أن احلصص املتبقية ال تتجاوز 

الـ ٣٠ حصة ويتم ترحيل املنهج للفصل القادم وضغطه كما حصل في سنة الدمج، 
مشددين على ضرورة أن نتعاون ونتكامل للخروج من هذه املرحلة بأقل اخلسائر 
وبخطة متكاملة جتمع بني الوقاية والعالج، وعلينا االعتراف بأن مناهجنا التعليمية 
ومقرراتنا الدراســية سبب في هذا اخللل، والتغافل وغض الطرف عن هذا اخللل 
أول الفشل في العالج، ويجب التعامل مع كل مرحلة تعليمية بشكل منفصل وليس 
كما هو حاصل بتحديد أول ١٥ دقيقة من احلصة لعالج فاقد التعليم، معتبرين أن 
ما يحدث «ضحك على الذقون» فكل مرحلة تعليمية لها خصائصها العمرية وكذلك 
البد من تخفيف املناهج من املوضوعات غير الضرورية ليتمكن املعلم واملتعلم من 

متابعة املفقود التعليمي، وفيما يلي التفاصيل:

شددوا على ضرورة اإلسراع في معاجلة الفاقد التعليمي الذي أصاب الصفوف األولى بسبب «األونالين»

مناير احلماديباسل الزير عبدالرحمن اجلاسر

احلمادي: التغافل عن العالج أول الفشل ويجب التعامل مع كل مرحلة تعليمية

اجلاسر: ميكننا ترحيل املنهج للفصل القادم وضغطه كما حصل في سنة الدمج

الزير: التعليم اإللكتروني أبعد الطلبة عن القلم والكتابة والبد من خطط عالج ناجحة

وزير التربية فّوض اليعقوب في اعتماد «الصرف» حال امتناع املراقب عن التوقيع

في البداية، قال املوجه الفني 
للدراسات الفلسفية باسل الزير: 
من خالل زيارتنا امليدانية لوحظ 
استياء اإلدارات املدرسية واملعلمني 
واملعلمات وأهل امليدان من ظاهرة 
الضعف فــي الكتابة لدى طالب 
وطالبات املراحل األولى خصوصا 
الصفني الثاني والثالث االبتدائي 
التي هي ملء السمع والبصر جراء 
التعليم اإللكتروني الذي أبعدهم 
عــن القلم والكتابة، مشــيرا إلى 
أن اهللا ســبحانه وتعالى أقسم 
بالقلــم فقال عز وجل (ن والقلم 
ومــا يســطرون)، مضيفا: خيرا 
فعل وزيرنا بإقرار عودة التعليم 
املباشر، فاجلميع ليس بحاجة إلى 
كبير عناء إلدراك فشل «التعليم 
عن بعــد»، حيث إن كل املعلمني 
أثبتوا بالتجربــة التي هي خير 
برهان «وليس املخبر كاملعاين» 
فشل التعليم عن بعد والتعليم 
اإللكترونــي. وأضــاف: ها نحن 
جنني ثمار ســوءاته وسلبياته، 
واحلل بوضع خطط عالجية جادة 
من قبل توجيه الزمالء في اللغة 
العربية للحيلولة دون تراكم هذا 
اخللل في السنوات القادمة عبر 
تكثيف وتكليف حصص اإلمالء 

والكتابة لديهم.
الصرامة العلمية في التعامل 

مع الطالب واملعلمني
من جهتها، قالت مديرة مدرسة 
رحية االبتدائية للبنات د.رمية 
الظفيــري إن التعليــم يعد أهم 
ركائز التنمية التــي تؤثر على 
كل مجــاالت احلياة، كما أنه من 
أهــم العوامل املؤثــرة في حياة 
األفراد وتقدم املجتمعات، حيث 
يــؤدي دورا محوريا في تنمية 
املوارد البشرية وتطوير املوارد 
أن  إلــى  االقتصاديــة، مشــيرة 
ظاهرة الفاقد التعليمي تفشــت 
فــي اآلونــة األخيــرة في بعض 
العربية، نتيجة لطبيعة  الدول 
الظروف االقتصادية واالجتماعية 
التي متر، ويؤدي الفاقد التعليمي 
بأشكاله ومظاهره املختلفة إلى 
التحصيل  انخفــاض مســتوى 

األكادميي، واألداء لدى الطالب، 
ورمبا يتطور األمر إلى الرسوب 
والتسرب من املدرسة، وهو من 
املؤشــرات الواضحة الدالة على 
تدني جودة التعليم وكفاءته في 
هذه الــدول. وأضافت ان الفاقد 
التعليمــي كمــا عرفتــه منظمة 
اليونيســكو يعبــر عن الفشــل 
في اجتياز الطــالب المتحانات 
صف دراسي إلى صف آخر يليه، 
كما أنه ميكننا القول بأن الفاقد 
التعليمي هو حجم املال والوقت 
واجلهــد الذي ينفــق في احلقل 
التعليمــي دون الوصــول إلــى 
النتائج والغايات املرجوة منه، 
الفتــة إلى أن ذلك حدث بســبب 
انقطــاع الطالــب مــن مواصلة 
التعليــم، ملســببات مختلفــة 
كالظــروف االقتصاديــة، التــي 
جتبر بعض األســر على سحب 
أبنائهم من املدارس والتوجه إلى 
ســوق العمل، أو بسبب الفشل 
املتكرر للطالب وعدم قدرته على 
حتقيق النجاح. وذكرت انه يجب 
أن تتضافر كل اجلهود وتعاون 
مختلف املؤسسات املهتمة بنجاح 
العملية التعليمية وتطورها من 
أجــل معاجلة الفاقــد التعليمي 
والتقليــل مــن آثــاره الضارة، 
موضحة أن أســاليب ووســائل 

عالج الفاقد التعليمي حتتاج إلى 
الصرامة العلمية في التعامل مع 
الطالب واملعلمني، فال تساهل في 
عملية النجاح والرسوب والعمل 
على تطوير وســائل وأســاليب 
التقومي املدرسي للطالب، مشددة 
على أهمية البدء بتحديد اجلوانب 
الدقيقة املســتهدفة في معاجلة 
الفاقد التعليمي، ومتابعة تنفيذ 
واإلســتراتيجيات  العمليــات 
التعليمية، والعمل على حتقيق 
األداء  ومؤشــرات  املعاييــر 
املستهدفة للمخرجات التعليمية 
والتربويــة للمضــي قدمــا في 
املعاجلــة والتصويب أو اإلثراء 
والتعزيز. وأشارت إلى ضرورة 
االهتمــام بإعــداد املعلــم إعدادا 
أكادمييا يستهدف تطوير مهاراته 
واالرتقاء بكفاءته، ومتابعة أدائه 
أثناء اخلدمة وسد االحتياجات 
التدريبيــة التي تواجهه بإجراء 
وورش  التدريبيــة  الــدورات 
التدريبيــة  العمــل والبرامــج 
التي تســهم في االرتقــاء بأدائه 
املهني مــع االهتمام باألنشــطة 
الرياضية والفنية التي تســهم 
في جذب الطالب وزيادة ارتباطهم 
باملدرســة، وبــث روح الدافعية 
لديهم، وإشــعارهم باملسؤولية 
عن تعلمهــم، وتوضيح معايير 

التقــومي، وجعلهــم ميارســون 
عمليات التقييم الذاتي.

من احللول املطلوبة
من جانبه، قال املدير املساعد 
بثانويــة أحمــد الربعي للبنني 
عبدالرحمــن اجلاســر انه منذ 
بــدء دوام املتعلمني في املرحلة 
الثانوية متــت مالحظة بعض 
الظواهر لعل أبرزها وأوضحها 
للمبــادئ  املتعلمــني  فقــدان 
واألساســيات فــي جميع املواد 
وفي اللغة العربية واإلجنليزية 
والرياضيــات بشــكل خــاص، 
مشــيرا إلــى ان مــن املتعلمني 
مــن نســي كيفية كتابة اســمه 
باللغة اإلجنليزيــة مما اضطر 
املعلم لتخصيص حصة كاملة 
لتعليمهم كيفية كتابة أسمائهم، 
واملالحظة الثانية كانت خمول 
الطــالب بشــكل عــام وفقــدان 
الدافعيــة والرغبة فــي التعلم. 
وأضاف إن ما أراه مناسبا حلل 
هاتني املشــكلتني أن يتم إيقاف 
تدريــس املناهج في األســابيع 
القليلة املتبقية والتركيز على 
تعويض الطالب ما فقدوه وعلى 
األساســيات في اللغة العربية 
واإلجنليزية والرياضيات خاصة 
أن احلصص املتبقية ال تتجاوز 

الـ ٣٠ حصة ويتم ترحيل املنهج 
للفصل القادم وضغطه كما حصل 
في ســنة الدمج، الفتــا إلى أنه 
بخصوص خمول الطالب يقترح 
إعــادة تدريــس مــواد البدنية 
واالختيار احلر مع عودة طابور 

الصباح.
املناهج في قفص االتهام

بدورهــا، أكــدت مستشــارة 
اإلشراف التربوي مناير احلمادي 
أن عالج الفاقد التعليمي وتعويضه 
ألبنائنا الطلبة مسؤوليتنا جميعا، 
وعلينــا أن نتعــاون ونتكامــل 
للخــروج من هــذه املرحلة بأقل 
اخلســائر بخطة متكاملة جتمع 
بني الوقاية والعالج، مشيرة إلى 
أن أولهــا االعتراف بأن مناهجنا 
التعليمية ومقرراتنا الدراســية 
ســبب في هذا اخللل، والتغافل 
وغــض الطــرف عن هــذا اخللل 
أول الفشــل في العــالج، ويجب 
التعامل مع كل مرحلة تعليمية 
بشــكل منفصل، وليس كما هو 
حاصــل بتحديــد أول ١٥ دقيقة 
مــن احلصة لعــالج الفاقد فـ«ما 
يحدث ضحك على الذقون» فكل 
مرحلة تعليمية لها خصائصها 
العمرية ونســبة الفقــد وخطة 
العالج اخلاصــة فيها.وأضافت 
احلمادي ان في مراحل التأسيس 
ضعــف القراءة والكتابة ســبب 
للتالميذ فقدا اجتماعيا ونفسيا 
وعــدم الثقة وضعــف الدافعية 
للتعلم بسبب اختالف مستواهم 
عــن أقرانهم وعدم اســتطاعتهم 
استيعاب املنهج احلالي لوجود 
ضعف تراكمي لديهم أحد أسبابه 
الفجوة التعليمية بسبب جائحة 
كورونا وخطة التعليم عن بعد 
التــي لــم تصغ بشــكل تعليمي 
فعال، مشــيرة إلى أننا لنتجاوز 
هذا الفاقــد علينا وضع احللول 
اإلجرائيــة واالختبــارات التــي 
تشخص وتقيس جميع املهارات 
بشكل مســتمر لقياس مستوى 
الفقد ومــدى التقــدم، وكان من 
األجدر حتديد الفصل األول إلعداد 
منهج تعويضي يتبعها فصالن 
دراسيان للمنهج الدراسي وذلك 

جلميع املراحل.

 قالت املعلمة أبرار املطيري 
ان فاقد التعليم مشــكلة عانى 
منها أولياء األمور قبل املعلمني، 
وكان اجلميع ينــادي منذ بدء 
التعليم عن بعد بأن يكون تعليم 
الصفــوف الثالثــة األولى في 
املرحلة االبتدائية واقعيا وليس 
افتراضيا، وبالرغم من ذلك مت 
التدريس من خالل التســجيل 
والــذي عانى منه أولياء األمور 
لعدم االلتزام واجلدية في التعليم، 
الفتة إلى انه وعليه كان الضعف 
التراكمي الذي استمر للعام الذي 
يليه، وها نحن اآلن نعاني منه 

للعام الثالث على التوالي.
وأضافــت: نحن على يقني 
أن املعلمني والتوجيه الفني للغة 
العربية وغيرهم من املواد ال يألون 
جهدا في احملافظة على املستويات 
اجليدة ألبنائنا الطلبة، ولكن هي 
الظروف التي وضعت اجلميع في 
هذا الضعف التعليمي، ولذلك البد 
لنا من املعاجلة السريعة خيرا من 
التوقف وعدم املعاجلة، واحللول 

كثيرة ومنها:
- اســتقطاع ١٠ دقائق من 
كل حصة دراسية وعمل حصة 
املفقود  مســتقطعة لتعويض 
التعليمي للمواد األساسية مثل 

اللغة العربية والرياضيات.
- تخصيــص ١٥ دقيقة من 
التي  للمواد  كل حصة دراسية 
تعاني املفقود التعليمي وتكون 

كوقفات عالجية.

كنا نتمنى مشاركة عدد من 
موجهي اللغة العربية في هذا 
التحقيق الصحافي ملعرفة رأيهم 
وخططهم ملعاجلة هذه املشكلة 
خاصة أن اللغة العربية هي األم 
التعليمية  العملية  واألهم في 
ولكن هناك عددا من الذين مت 
االتصال بهم اعتذروا عن عدم 
املشاركة في التحقيق والبعض 
منهم وافق في البداية ثم تراجع 

عن املشاركة!

تخفيف املناهج

موجهو «العربية» 
اعتذروا!
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«الزراعة»: إقامة أنشطة ترفيهية في «الوفرة» و«العبدلي» ترفع اإليرادات ملليوني دينار
بداح العنزي

رفعــت الهيئــة العامــة لشــؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية تصورا 
الى مجلس الوزراء بشــأن الســماح 
بإقامة منتزهات عائلية واستراحات 
وإسطبالت، مرافق سياحية في منطقة 
الوفــرة والعبدلــي الزراعيتين بناء 
على تكليف مجلس الوزراء، حيث تم 
وضع تصور للعوائد المالية المتوقع 
تحصيلها خالل الموسم نظير الرسوم 
المباشرة وغير المباشرة والتي تقدر 
بمليوني دينار خالل األشــهر الستة 

القادمة.
جاء ذلك في كتاب موجه الى وزير 
الدولة لشؤون البلدية من أمين عام 

مجلس الوزراء.
وتضمنــت توصية مجلــس الوزراء 

التالي:
اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه 
االســتثنائي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٦ على 
التوصيــة الــواردة ضمــن محضــر 
االجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣ 
للجنة الخدمات العامة بشأن الموضوع 
المشــار إليه، حيث ناقشــت اللجنة 
بحضور ممثلي الجهــات الحكومية 
المذكــورة ادناه موضوع «الســماح 
بإقامة بعض االنشطة الترفيهية في 
منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، 

ومدى إمكانية اشراك القطاع الخاص 
وجمعيات النفع العام في المساهمة 
بتحقيــق االهــداف المنشــودة وبما 
يساهم في خلق بيئة جاذبة لمرتادي 

المنطقتين»:
وزارة المالية.٭ 
وزارة التجارة والصناعة.٭ 
بلدية الكويت.٭ 
الهيئــة العامة لشــؤون الزراعة ٭ 

والثروة السمكية.
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية ٭ 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شركة المشروعات السياحية.٭ 

وبهذا الصدد: استمعت اللجنة إلى 
إفادات ممثليهم، ومن ابرزها ما يلي:

بلدية الكويت
- بعــد مراجعــة األوراق فيمــا 
ذكره ممثل بلدية الكويت امام لجنة 
الخدمــات العامة فــي اجتماعها رقم 
٢٥-٢٠٢١/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢ 
بشأن «تخصيص موقعين (المنتزه 
القومي) بمنطقتي الوفرة والعبدلي 
الزراعيتين بمســاحة ١٫٠٠٠٫٠٠٠م٢ 
لــكل منهما»، تبين ان قرار المجلس 
البلدي الصادر بســنة ٢٠٠٠ يقضي 
بالموافقــة المبدئية على تخصيص 
موقعين (المنتزه القومي) بمنطقتي 
الوفرة والعبدلي الزراعيتين، ولكنه 

لم يتم التخصيص الفعلي او التسليم 
ألي منهما، حيــث ان الموقع الكائن 
بمنطقة العبدلي لم يتم تخصيصه او 
تسليمه بسبب وجود عوائق حينها 

تخص شركة نفط الكويت.
- ضــرورة الرجوع الى المجلس 
البلدي فــي حال الرغبــة في تغيير 

نشاط اي من المواقع.
الهيئة العامة لشؤون الزراعة

والثروة السمكية
تطرق رئيس مجلس ادارة الهيئة 

الى عدة نقاط، ابرزها:
تــم االنتهــاء من تعديــل الالئحة ٭ 

الداخليــة الخاصــة بالهيئــة العامة 
الزراعة والثروة السمكية  لشــؤون 
بموجــب قرار مجلــس ادارتها، وبما 
يســمح بإقامــة (منتزهــات عائلية، 
استراحات، اسطبالت، مرافق سياحية 

زراعية، إلخ...).
ان الهيئة قد اتمت كافة االجراءات ٭ 

التي تمكنها من البدء في العمل على 
الزراعي األول، وبالتنسيق  الموسم 
مع اصحاب المزارع والجهات المعنية 
فقد حددت المواعيد الموحدة إلقامة 

الموسم.
بعد االتفــاق مع اصحاب المزارع ٭ 

والقطاع الخاص، فإن مجموع المزارع 
الجاهزة الســتقبال الزوار عددها ١٠ 

مزارع تقريبا حتى اآلن.
تم وضــع تصور للعوائد المالية ٭ 

المتوقــع تحصيلها خالل الموســم 
الزراعي األول نظير الرسوم المباشرة 
وغيــر المباشــرة، والتــي تقــدر بـ 
٢٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك تقريبــا، خالل فترة 
الموسم (طوال األشهر الستة القادمة).

تم التنســيق مع مكتب هندســي ٭ 
(متطوع) لعمل مخطط هيكلي اولي 
للمناطــق الزراعية، وســبل تنظيم 
النشاطات المستقبلية لتلك المناطق.

التصور الواضح سيكون للخطة ٭ 
طويلة األجل.

كمــا أوضح عضو مجلــس ادارة 
الهيئة عالء الروسي ان من اهم شروط 
الالئحة الداخلية التي تم اقرارها من 

قبل مجلس االدارة هي كالتالي:
يجب أن تتوافر خطة متكاملة لدى ٭ 

المتقدمين.
الشــركات ٭  األولويــة ألصحــاب 

الوطنيــة الصغــرى (المشــروعات 
الصغيرة).

أال تزيد المساحة المراد استغاللها ٭ 
على ٥٠٠٠ م٢، وداخل المزارع ٢٥٠٠م٢.

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يــرى ممثــل الصنــدوق ان فترة 
استغالل الموقع مؤقتا (لفترة ٦ اشهر) 

لن تجدي نفعا اقتصاديا نظرا لوجود 
تكاليف سيتم صرفها لتطوير البنية 

التحتية وتهيئة
اســتغاللها  المــراد  االراضــي   
بمشروع «تجهيز مساحة مؤقتة من 
االرض بمنطقة الصبية الســتقطاب 
 Food شــاحنات الوجبات الســريعة
Trucks وإنشاء ســينما سيارات من 
خالل اصحاب المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة»، األمر الذي يتطلب معه 
تخصيص االرض لصالحهم حتى يتم 

استغاللها لفترة ٥ سنوات.
وزارة المالية

أكد ممثل ادارة امالك الدولة بوزارة 
الماليــة علــى وجوب القيــام بطرح 
األجزاء او المواقع المطلوب استثمارها 
للسياحة بمزايدة علنية، على ان يقوم 
المستثمر الفائز بالمزايدة باستغالل 
المواقع لثالثة سنوات، وذلك اعماال 
بالمرســوم بقانون ١٠٥ لســنة ١٩٨٠ 

بشأن امالك الدولة.
وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير 
الدولة لشــؤون االســكان والتنظيم 

العمراني:
كان هناك اتصال هاتفي مع رئيس 
المجلس البلدي، حيث ابدى الرئيس 
استعداده والمجلس اجمع لعقد جلسة 
استثنائية خالل فترة العطلة الصيفية 

الحالية، وذلك للنظر في الموضوعات 
الحكوميــة المهمــة، وإعطائها صفة 

االستعجال.
وبهــذا الصدد، فقد أبــدت اللجنة 
مالحظاتهــا بشــأن عــدم ورود ايــة 
افــادة صريحة او رؤية واضحة الى 
لجنة الخدمات العامة تحقق االهداف 
المنشــودة مــن خالل اقامــة بعض 
االنشطة الترفيهية في منطقتي الوفرة 
والعبدلي الزراعيتين، وذلك لتنفيذ 
قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٦٢ المتخذ 
في اجتماعه رقم ٤٥-٢٠٢١/٢ المنعقد 

بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦.
وأصدر المجلس قراره رقم ١٢٢٣ 

التالي:
تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية بســرعة استكمال 
التنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع 
التصورات المشتركة التي من شأنها 
إقامــة بعــض األنشــطة والفعاليات 
الترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي 
(على المديين القصير والبعيد) وتحديد 
المواقع التي ســوف يتم اســتغاللها 
إلقامة تلك األنشطة او الفعاليات، وذلك 
لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٦٢ 
المتخذ في اجتماعه رقم ٤٥-٢٠٢١/٢ 
المنعقــد بتاريــخ ٢٠٢١/٩/٦، وموافاة 
مجلس الــوزراء بما ينتهي إليه األمر 

وذلك خالل اسبوعين من تاريخه.

في تصور ُرفع إلى مجلس الوزراء يسمح بإقامة املنتزهات أو اإلسطبالت

الصندوق الوطني يطلب تخصيص أرض بصفة مؤقتة في منطقة الصبية الستقطاب العربات املتنقلة وإنشاء سينما السيارات

«البلدي» يبحث تخصيص أرض
ألصحاب املشاريع الصغيرة بالصبية

بداح العنزي

يبحث املجلس البلدي في 
جلسته العادية غدا برئاسة 
أســامة العتيبي كتاب وزير 
الدولة لشؤون البلدية بشأن 
مشروع تعديل قانون البلدية 

.٢٠١٦/٣٣
ويتضمن جدول األعمال 

التالي:
كتاب وزيــر الدولة رقم 
٢٠٢١/٢٢٧٣ وز بشأن مشروع 
تعديل القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت.

كتاب وزير الدولة لشؤون 
البلدية بشأن توسعة األرض 
املخصصــة ملينــاء مبــارك 

الكبير.
الطلب املقدم من الصندوق 
الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوسطة بشأن تخصيص 
الوطنــي  أرض للصنــدوق 
مبنطقة الصبية بصفة مؤقتة 
الستقطاب العربات املتنقلة 

وإنشاء سينما السيارات.
الكتاب املقدم من مدير عام 
الهيئة العامة للصناعة بشأن 
طلب الهيئة العامة للصناعة 
نقل احــد املواقــع اخلدمية 
لصالح الشــركة املستثمرة 

للموقع.
الرد على الســؤال املقدم 
من العضو احمد هديان بشأن 
مباني البلدية املستغلة من 
قبل هيئة الغذاء والتغذية.

الرد على الســؤال املقدم 
مــن العضو مشــعل محمد 
احلمضان بشأن حالة نقاط 

البيع.
مشــروع ميزانية بلدية 
الكويت للســنة املالية ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٢ واحلساب اخلتامي 

للسنة املالية ٢٠١٩-٢٠٢٠.
مــن  املقــدم  االقتــراح 
العضوين مشعل احلمضان، 
وم.مهــا البغلي بشــأن فرز 
وخــارج  داخــل  القمامــة 

املجمعات التجارية.
كتاب الهيئة العامة للبيئة 
بشــأن اقتــراح العضويــن 
مشــعل احلمضــان، وم.مها 

طلــب وزارة األشــغال 
العامــة تخصيــص مســار 
مياه معاجلة مغذي ملنطقة 
الدوحة وشــاليهات الدوحة 
الترفيهية ومرافق  واملدينة 
اخــرى ليكون تنفيذه حتت 
اعمال العقد رقم (هـ ص/١٥٨).
تخصيــص موقــع نقعة 
الشــمالن الكائــن بالواجهة 
البحريــة املرحلــة الثالثــة 
لصالــح مؤسســة املوانــئ 

الكويتية.
طلــب ترخيــص معهــد 
تدريــب أهلــي فــي منطقة 
الروضــة قطعة رقم ٣ مقدم 
من اجلمعية الكويتية لتقنية 

املعلومات.
استحداث مدخل ومخرج 
لكلية القانون العاملية الكائنة 

مبنطقة الدوحة.
االقتراح املقدم من العضو 
احمــد هديان بشــأن تعديل 
البند رابعا من قرار اللجنة 
بخصوص الئحة املخيمات 

الربيعية.
املقترحــني املقدمــني من 
العضو احمــد هديان: األول 
بشــأن عمل مدخل ومخرج 
على طريق الفحيحيل مبنطقة 
ابوحليفة بجانب كلية الكويت 
التقنيــة، وآخر بشــأن عمل 
نصب تذكاري لشهداء معركة 
القصر األحمر بحديقة القصر 

األحمر مبحافظة اجلهراء.
املقترحــني املقدمــني من 
العضو عبداهللا الرومي بشأن 
إزالة جميع الســفن املهملة 
واملتهالكة (بطول الشــريط 
الساحلي) وحتديدا مبنطقة 
الدوحة الشمالية وآخر بشأن 
تخصيص قطعة ارض لبناء 
مســجد مبنطقة شــاليهات 

الدوحة الغربية.
املقترحــني املقدمــني من 
العضو م.عبدالسالم الرندي 
بشأن تسمية شــارع باسم 
النوخــذة املرحــوم يعقوب 
خلف اليتامى والثاني بشأن 
توسعة مساحة فرع التموين 

واجلملة.
االقتراح املقدم من العضو 
حمدي العازمي بشأن تعديل 

(االشــتراطات واملواصالت 
الســكن  اخلاصــة بأبنيــة 
النموذجي والسكن اخلاص 
املعدل حسب القرار الوزاري 
رقــم ٢٠١٦/٤٥١) مــن حيث 
ارتــداد األبنيــة والتصاقها 
للقسائم ذات املساحة ٣٧٥م 
ان تعامل تلك القسائم معاملة 
القسائم ذات املساحة ٣٦٥م.
املقترحــني املقدمــني من 
نائب رئيس املجلس البلدي 
بشــأن  احملــري  عبــداهللا 
تخصيص موقع حملطة وقود 
بريــة وبحرية فــي منطقة 
اخليران طريق ٢٨٥ والثاني 
بشأن إضافة بند جديد لنظام 

البناء.
املقترحــني املقدمــني من 
العضــو مشــعل احلمضان 
األول بشأن ضرورة استخدام 
تقنية صناديق القمامة حتت 
األرض في املدن االســكانية 
اجلديــدة، والثانــي تثبيت 
استحداث شارع تخدميي رقم 
٤ مبنطقة اليرموك قطعة ٣.
املقترحــني املقدمــني من 
العضــو م.مها البغلي األول 
بشــأن تشكيل جلنة مكونة 
من بلديــة الكويت - وزارة 
التجارة والصناعة - شركة 
املشروعات السياحية لتنظيم 
وإصدار التراخيص الالزمة 
ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة لألنشطة التي 
تقام في مواقع املشــروعات 
السياحي، وآخر بشأن اغالق 
جسر الشيخ جابر كل جمعة 
الفتــرة  وتخصيــص هــذه 
الدراجات  ملمارســة رياضة 

الهوائية تفاديا للحوادث.
االقتراح املشترك واملقدم 
من العضوين عبداهللا احملري، 
مشــعل احلمضــان بشــأن 
تخصيص موقع إلقامة مدينة 
ذكية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصافات.
االقتراح املقدم من العضو 
د.علي بن ساير بشأن عمل 
مدخل ملنطقة (أبواحلصاني) 
قطعة ١٠ من الطريق الساحلي 
للفنطاس بجانب فندق سفير 

ونادي ضباط الشرطة.

يناقش كتاب وزير البلدية بتعديل القانون ٢٠١٦/٣٣

أسامة العتيبي

البغلي بشــأن فــرز القمامة 
داخــل وخــارج املجمعــات 

التجارية.
االقتراح املقدم من العضو 
السابق يوسف الغريب بشأن 
فرز وإعادة تدوير النفايات 
املهمــالت  ووضــع ســالت 
املجمعــات  فــي  املتعــددة 

واألسواق.
الرد على ســؤال العضو 
م.مهــا البغلي بشــأن عقود 

النظافة.
االقتراح املقدم من العضو 
م.مها البغلي بشــأن توفير 
املزيد مــن حاويات النظافة 
على الشواطئ، وآخر بشأن 
إعادة تدوير املياه الرمادية 
في املساجد واملدارس واملباني 
العامــة، إضافة الــى اقتراح 
بشأن منع استخدام بالونات 
ومسدسات املاء خالل األعياد 

الوطنية.
االقتراح املقدم من العضو 
مشــعل احلمضــان بشــأن 
ضــرورة االلتــزام بتنظيف 

واجهات املباني الزجاجية.
طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيــص محطــة حتويل 
ثانويــة مبنطقــة ضاحيــة 

عبداهللا السالم قطعة ٣.
تسمية منطقة شمال غرب 

الصليبخات.
طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيــص محطــة حتويل 
ثانوية في منطقة اخلالدية 

قطعة ١.
الكهربــاء  نقــل محطــة 
الشــويخ رقــم s/s-٤ الــى 

موقع بديل.

األولوية ألصحاب املشروعات الصغيرة واملساحة ال تزيد على ٥٠٠٠ م٢حتديد ١٠ مزارع الستقبال الزوار بالتنسيق مع أصحابها والقطاع اخلاص
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الرشيدي لـ «األنباء»: ٤٠ ألفًا مبيعات
أول  أيام مهرجان أكتوبر بتعاونية الوفرة

محمد راتب

كشــف رئيــس جلنــة 
املشــتريات فــي جمعيــة 
الوفرة الســكنية التعاونية 
الرشــيدي  ســليمان ظاهر 
عــن حتقيــق ٤٠ ألف دينار 
مبيعــات فــي اليــوم األول 
ملهرجان أكتوبر الذي انطلق 
٢٠ اجلاري ويســتمر حتى 
٣٠ منه بتخفيضات وصلت 
إلى ٧٠٪. وأشــار الرشيدي 
فــي تصريــح لـــ «األنباء» 

إلــى أن االنطالقة كانت مميزة، حيث حرص 
املســتهلكون على احلضور في اليوم األول 
للحصــول على املنتجات والســلع بأرخص 
األسعار، وشراء كميات وافرة منها، مبينا أنه 

مت االتفاق مع الشركات على 
ضمان عدم نفــاد منتجاتها 
وتأمني كميــات كبيرة منها 
لتلبيــة االحتياجــات كلها، 
الفتــا الــى حــرص مجلس 
اإلدارة على اعتماد األصناف 
وفق احتياجات املستهلكني 
والتواصل مع كبرى الشركات 
املوردة والرائدة في املجالني 
الغذائي واالستهالكي لتقدمي 
تخفيضات مالئمة للتطلعات 
شــملت ٣٠٠ صنف ومنتج. 
وزاد: حريصون على إطالق 
املهرجانــات بشــكل دوري ومنظــم وتقدمي 
العــروض الدائمة والوقــوف على تطلعات 
املستهلكني وتلبية احتياجاتهم، ودعم املركز 

املالي من خالل زيادة املبيعات.

سليمان الرشيدي

العقاب: تشكيل أول حتالف 
ملكافحة التغير املناخي 

بالشرق األوسط
شاركت رئيســة اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ورئيسة 
الشبكة اخلليجية جلمعيات البيئة األهلية ورئيسة مركز مجلس 
التعاون إلدارة حاالت الطوارئ األسبق د.وجدان العقاب في الندوة 
الدولية التي نظمتها القناة التلفزيونية «سعودي ٢٤» بالسعودية 
حول «قمة مبادرة الشــرق األوسط األخضر» مبشاركة ممثل 
األمم املتحدة ورؤساء منظمات مدنية خليجية وعربية ودولية 
بلغ عددهم ١٢ خبيرا ومستشارا وأكادمييا. وقالت العقاب ان قمة 
مبادرة الشرق األوسط األخضر جتمع قادة بارزين من املنطقة 
والعالم لتعزيز التعاون وتوحيد اجلهود نحو تنفيذ االلتزامات 
البيئية املشتركة، وخاصة مع الدول املجاورة ملواجهة حتديات 
التغير املناخي خارج حدودها ألنها وبكل بساطة مشاكل التغير 
املناخي مشاكل عابرة للحدود. ولفتت إلى أهمية ان تتبنى وتقوم 
قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر وكي يتحقق لها ذلك من 
خالل تشــكيل أول حتالف ملكافحة التغير املناخي في الشرق 
األوسط، وتوفير منصة جتمع بني املعرفة ورأس املال، وتعزيز 

االستثمار ونقل املعرفة ملواجهة التحديات املشتركة.

العبداهللا: ال مخالفات مالية أو إدارية في «تعاونية الصليبخات» 
محمد راتب

أعلــن املديــر املعــني في 
جمعية الصليبخات والدوحة 
وشــمال غــرب الصليبخات 
العبداهللا  التعاونيــة خالــد 
تالفي جميع املالحظات املدونة 
في تقريــر اللجنة املشــكلة 
ملراجعــة أعمال وحســابات 
اجلمعيــة خــالل فتــرة عمل 
املجلس السابق، معلنا خلو 
اجلمعيــة مــن أي مخالفات 
إداريــة وماليــة، وتطبيــق 
القرارات الوزارية الصادرة من 
وزارة الشؤون وإزالة األكشاك 

غير املرخصة في األسواق.
إلى أن  العبداهللا  وأشــار 
استراتيجية اجلمعية ارتكزت 

 ١١ وأضــاف: مت تنظيــم 
مهرجانا تســويقيا، شــملت 
أصنافا غذائية واستهالكية، 
القرطاســية  جانــب  إلــى 
ولــوازم البــر والعائلة، مبا 

الكهربائيــة فــي األســواق 
املركزيــة، مثنيا على تعاون 
مسؤولي وزارة الشؤون وعلى 
رأسهم الوزير ووكيل الوزارة 
ومسؤولو قطاع التعاون في 
تسهيل جميع اإلجراءات التي 
من شــأنها تطوير العمل في 
جمعية الصليبخات والدوحة 

التعاونية.
وتابــع: نســير بخطوات 
ثابتة لتحقيــق نتائج مالية 
مميزة، ونتوقع أرباحا مفاجئة 
للمســاهمني في نهاية السنة 
املالية ٢٠٢١، مبشــرا بإطالق 
أنشــطة ترفيهية وتعليمية 
وتربوية وصحية ومهرجانات 
وعروض تسويقية كبرى في 

العام ٢٠٢٢.

يلبي احتياجات األهالي، مع 
اســتمرارية تنظيم عروض 
اخلضار والفاكهة أسبوعيا، 
موضحا انــه مت توفير أكثر 
مــن ١٠ آالف صنف جديد من 
مواد غذائية واستهالكية منذ 
بدايــة ٢٠٢١. وفيمــا يتعلق 
بفترة الصيف، قال العبداهللا: 
قمنا بإطالق الباقة الصيفية 
حتت شــعار «صيفكم بارد.. 
ويانا»، شملت عروضا خاصة 
الشــاليهات وتنظيــم  علــى 
مسابقة حفظ القرآن الكرمي، 
وخصومــات علــى املعاهــد 
الصحية والترفيهية، ومت طرح 
نشاط املطحنة في مجمع فروع 
الصليبخات قطعة ٥، ومعاجلة 
مشــكالت املصاعد والساللم 

مبيعاتنا أكثر من ١٤ مليون دينار واإليرادات جتاوزت ٨١٨ ألفاً خالل ٩ أشهر

خالد العبداهللا

علــى ٣ محاور هي: حتســني 
وتعزيز املركــز املالي ورفع 
الكفــاءة اإلداريــة وتطويــر 
اخلدمــات، حيــث إن أبرز ما 
مت إجنازه على الصعيد املالي 
من يناير حتى ٣٠ ســبتمبر 
املاضي حتقيق مبيعات بلغت 
١٤٫٠٩٧٫٦٨٧ مليــون دينــار، 
بزيادة ١٫١٣٢٫٧٧٩ على العام 
السابق، موضحا أن اإليرادات 
بلغــت ٨١٨٫٥٧٨ ألفا بنســبة 
زيادة ٢٨٪، فيما بلغ اخلصم 
املكتســب ٩١٫٠٤٦ ألف دينار 
بنسبة زيادة ١٤٢٪، الفتا إلى 
أنه مت توفير ٥٥ ألفا من بند 
املصاريف العمومية، وبلغت 
نسبة الرواتب للمبيعات ٩٪ 

بعدما كانت ١٠٫٥٪.

«تعاونية صباح السالم» نظمت ملتقى صحيًا توعويًا ملدة ٣ أيام

محمد راتب

أكد رئيــس مجلس إدارة 
الســالم  صبــاح  جمعيــة 
التعاونية أحمد محمد العتيبي 
لـ «األنباء» أن امللتقى التوعوي 
الصحي الذي نظمته اجلمعية 
يهدف الى التوعية بضرورة 
التغذية الصحيــة ومكافحة 
آثار التدخني بطرق حضارية 
عبر استبدال علبة السجائر 
بعطور قيمة، مشــيرا إلى أن 
أنشطة امللتقى متت في حديقة 
صباح السالم ق ٨ من الساعة 
الرابعة عصرا على مدار ٣ أيام 

ابتداء من اخلميس املاضي.
خــالل  العتيبــي  وبــني 
اليــوم  أنشــطة  انطالقــة 
األول بحضــور رئيس جلنة 
الشــتلي  املشــتريات مجبل 
إدارة مركز  وعضو مجلــس 
اجلاراهللا األملاني التخصصي 
مراد يوسف أن امللتقى يتضمن 

الصحيــة، وذلــك اســتكماال 
لدور أعضــاء مجلس اإلدارة 
في تفعيــل الدور االجتماعي 
للجمعية. هذا، واشتمل اليوم 
األول من امللتقى على محاضرة 
قدمتهــا حملــة كان للتوعية 
مبرض السرطان حول الربو 
الشــعبي وحساسية الصدر 
وأســبابها وعالجهــا حتدث 
خاللها د.خالــد حجازي عن 

إلى محاضرة حول السكري 
ومضاعفاتــه قدمهــا د.منذر 
عبدالقــادر مت خاللهــا طرح 
العديــد من األســئلة وتقدمي 
جوائــز للحضــور، في حني 
تضمن اليوم األخير محاضرة 
من الرائد حامد املرشــاد من 
اإلدارة العامــة لإلطفاء حول 
مبادئ علــوم اإلطفاء وتلقى 
أســئلة من املشاركني وجرى 
توزيع جوائز على احلضور.
الثالثــة  وخــالل األيــام 
للملتقى قام مركز اجلاراهللا 
األملانــي التخصصي بتوفير 
عيــادات طبيــة متخصصــة 
للكشــف واالطمئنــان مــع 
عروض خاصــة وحصرية، 
كما قامت شركة ماي للتجارة 
العامة بتقدمي خدمات مجانية 
كقياس السكر في الدم وقياس 
الضغط ونسبة األوكسجني، 
إضافة إلى بيع أجهزة طبية 

بأسعار مخفضة.

الربو وأنواعه وتشــخيصه، 
ومضاعفاتــه، وســبل عالج 
النوبــات احلــادة واألزمــات 
من الطب التقليــدي والطب 
البديــل، إلى جانــب تقدميه 
حتذيــرات للمرضى وذويهم 
من بعض األدوية. كما تناول 
حجــازي مســتقبل مريــض 
الربو وممارسة حياته بشكل 
طبيعــي، وحتدث عن بعض 
احلاالت التي ميكن أن تتحسن 
وبخاخات الربو، واإلرشادات 
العامة للوقاية والتحكم، وذكر 
منهــا الرياضة واالبتعاد عن 
مثيرات احلساسية والدخان 
والذهاب للطــوارئ في حال 
حدوث أعراض معينة، ومتت 
مناقشــة ذلك مــع احلضور 

وتقدمي هدايا للمشاركني.
وفي اليــوم الثاني كانت 
هناك دورة إســعافات أولية 
حاضر فيها أمين األشقر مع 
منح شهادة للمشاركني، إضافة 

العتيبي لـ «األنباء»: نهدف إلى التوعية بضرورة التغذية الصحية ومكافحة آثار التدخني بطرق حضارية

(أحمد علي) مركز اجلاراهللا األملاني قدم خدمات عديدة في امللتقىأحمد العتيبي والزميل محمد راتب في مقدمة احلضور  

محاضــرات طبيــة توعوية 
وفحوصات ومســحات «بي 
ســي آر» لالطمئنــان دون 
شــهادة والنتيجــة خالل ١٥ 
دقيقة لعدد محدود مجانا، إلى 
جانب مسحات معتمدة للسفر 
بسعر مخفض من قبل مركز 
اجلاراهللا األملاني التخصصي، 
إضافة إلى مشاركة توعوية 
بحضور كبرى شركات التغذية 

جانب من الفعاليات

«ذوي اإلعاقة» تنفي 
صرف مزايا لوافد

نفت الهيئة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقة صحة ما مت تداوله 
عبر وسائل التواصل االجتماعي 
حول تســجيل مصري بالهيئة 
واستخراج أوراق رسمية وصرف 
مزايا مالية له، مؤكدة أن اخلبر 

غير صحيح نهائيا. 
وأكدت أنهــا تقوم بصرف 
املميزات املمنوحة وفقا للقانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن األشخاص 
ذوي اإلعاقة للمواطنني الكويتيني 
الذين يعاملون معاملة الكويتيني 
بقرار من وزير الداخلية فقط، 
وذلك حسب ما هو وارد بنص 
املادة ٢ من القانون سالف الذكر.
الكويتيني  أما غير  وتابعت: 
فيتم إصدار شهادة إثبات اعاقة 
وهوية اعاقة فقط دون االستفادة 

من أي ميزة.

السبيعي لـ «األنباء»: انطالق تخفيضات أكتوبر 
بجمعية الفنطاس غدًا حتى ٣٠ اجلاري

محمد راتب

أعلــــن رئيــــس جلنــــة 
املشتريات في جمعية الفنطاس 
التعاونية عويس السبيعي عن 
انطالق مهرجــان تخفيضات 
أكتوبر غدا االثنني، وذلك على 
تشــكيلة واســعة من السلع 
األساسية واالستهالكية بنسبة 
تصل إلى أكثر من ٦٠٪ لعموم 

املستهلكني.
وبني السبيعي في تصريح 
لـ «األنباء» أن املهرجان مستمر 

حتى ٣٠ اجلاري مع توافر املنتجات دون انقطاع، 
حيــث جــرى التواصل مع الشــركات لتوفير 
منتجاتها بكميات كبيرة، وضمان عدم انقطاعها، 
موضحا أنه مت التحضير لهذا احلدث التسويقي 
مبا يتوافق مع تطلعات املساهمني واملستهلكني 

وتلبية احتياجاتهم.
وأضاف: قمنا خالل اختيار األصناف باعتماد 

املنتجات ذات اجلودة العالية 
واألكثر طلبا واستهالكا خالل 
الفتــرة املاضية، بحيث يلبي 
املهرجــان تطلعات رواده في 
توفيــر ســلع بجــودة عالية 
وســعر مميــز، مشــيرا إلــى 
أن مجلــس اإلدارة دأب علــى 
إطالق املهرجانات التسويقية 
في نهاية الشهر بالتزامن مع 
حصول املوظفني على رواتبهم 
وإمكانية الشراء بكميات وافرة.

وأوضــح أنــه يتزامن مع 
املهرجــان أقوى العروض في 
لوازم العائلة واملنتجات الزراعية، إلى جانب 
عروض العودة إلى املدارس، مبينا أن مجلس 
اإلدارة حريص على تنظيم املهرجانات وتنوعها 
وتقــدمي العروض والتخفيضــات املميزة بني 
الفتــرة واألخرى، لتنشــيط حركــة املبيعات 
وحتريك الســلع في األســواق وضمان تقدمي 

خدمات تسويقية جيدة.

عويس السبيعي

«الزراعة» لـ «األنباء»: ٥ دنانير بدًال من دينارين.. 
رسوم جديدة على كل رأس غنم يتم تصديره

محمد راتب

علمت «األنباء» من مصدر مســؤول في 
الهيئــة العامة لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية في تصريح خاص لـ «األنباء» أن 
ثمة قرارا جديــدا ينتظر صدوره قريبا من 
مجلــس إدارة الهيئة، برفع الرســوم املالية 
على تصدير األغنام احمللية إلى خارج البالد، 
إضافة إلى تعديل الشروط والضوابط الناظمة 

لهذا األمر.
وأضاف املصدر أن الرسوم احلالية وهي 
٢ دينار عن كل رأس غنم يتم تصديره خارج 
البالد، سيتم رفعها إلى ٥ دنانير مع صدور 
القرار اجلديد، أي مبعدل أكثر من الضعف، 
وسيتم التشديد في االشتراطات والضوابط، 

ليتم قصر التصدير على األغنام الفائضة عن 
حاجة الســوق احمللي، وفي نطاق نوعيات 

معينة من جنس األغنام ال كلها.
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في مدينة املطالعفي مدينة املطالع

الضاحية N٤ في مشروع مدينة 
املطالع طال انتظارها، فهل من جديد 

بخصوصها؟ وأين وصلت نسب 
إجناز أعمالها؟

٭ من املتوقع ان يتم تشكيل جلنة 
 Nالتسلم االبتدائي ألعمال الضاحية ٤
في مشروع مدينة املطالع السكني 
نهاية نوفمبر املقبل. أما بالنســبة 
للتأخيــر في عقــد إنشــاء وإجناز 
وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى 
التحتية لعدد ٤٩٩ قسيمة ومحطات 
 Nو١ Nالكهرباء الفرعية للضاحيتني ٤
فقد مت إنذار املتعهد بسحب األعمال 
بكتاب صادر من مدير عام املؤسسة 
بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٠. أما بخصوص 
نسب إجناز األعمال إلى نهاية شهر 
سبتمبر املاضي فقد بلغت   ٧٧٫٦٧٪، 
علما أن جلنة التسلم املبدئي قامت 
مبعاينة أعمال الضاحية N١ بتاريخ 
٧ سبتمبر املاضي واملتبقي من أعمال 

.Nبالضاحية ٤

هل هناك أعمال بشأن املنطقة 
االستثمارية في مشروع املطالع؟

٭ نعم هناك عقد لتســوية املنطقة 
االســتثمارية وجتهيزهــا للجهات 
األخــرى املعنية لعمل على ســبيل 
املثال ال احلصر (مناطق صناعية، 
مناطــق خدميــة، جامعــات، مبان 
للهيئــة العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب، مستشــفيات، معارض، 

صناعات خفيفة).

ومتى متوقع أن تبدأ أعمال هذا 
العقد؟ وكم تبلغ قيمته؟

٭ تبلــغ قيمــة العقــد ٢٦ مليــون 

زف مدير إدارة مشاريع املنطقة الثانية في املؤسسة العامة للرعاية السكنية حسني الكندري البشــرى ألهالي مدينة املطالع السكنية عن جاهزية املؤسسة لألعمال اخلاصة بالكهرباء، مؤكدا 
ســتكون جاهزة متاما في فبراير ٢٠٢٣ كحد أقصى. وقال خالل لقاء مع «األنباء»، إن هناك مناقصات خدمية حتت الدراسة من املتوقع طرحها خالل الشهور املقبلة ستخدم أهالي املدينة باإلضافة 

العمل على إجناز مباني احلكومة مول التي ستحوي كل اجلهات احلكومية األخرى. وكشف عن منطقة للمشروع مخصصة كموقع ملدينة للشباب من املتوقع البدء بإجراءات طرح مناقصة لها بعد 
أعمال عقد الضاحيتني N١ وN٤ وN٤، كما حتدث عن املنطقة االستثمارية، مؤكدا ان قيمة العقد اخلاص بها تبلغ ٢٦ مليون دينار تقريبا، ومن املتوقع ان يباشر املتعهد بالعقد أعماله خالل فترة ما بني 

ونصف الشهر وشهرين تقريبا. وفيما يلي التفاصيل:

مدينة املطالع؟
٭ نعم هناك مركزان في الضاحيتني 
N٨ وN١١ وهمــا مركــزان متكامالن 
سيتم تسليم األعمال اخلاصة بهم 
مبدئيا فــي أبريل املقبل، وبطبيعة 
احلال ســيكون بهما مسجد وسوق 
مركزي ومبنى بلدية ومركز تنمية 
مجتمع ووحــدة اجتماعية ومركز 
إسعاف ومخفر شرطة ومركز صحي 
وفرع غــاز وكل اخلدمات املتعارف 
عليهــا في مراكــز الضاحيــة التي 
تنشــئها املؤسســة العامة للرعاية 

السكنية في مشاريعها.

حدثنا عن عقود املباني اخلدمية 
اجلديدة في مدينة املطالع؟

حيث يتم توريــد معدات وجوالت 
ويتم إجنازه مع البنى التحتية خالفا 
للمعمول به في السابق، حيث يتم 
إسناد هذا األمر إلى وزارة الكهرباء 
واملــاء، وبالطبــع هذا األمــر أجنز 
مشــوارا طويال من خطوات إيصال 
التيار الكهربائي ووفر الوقت على 
املواطنــني، ومــن املتوقــع أن يتــم 
االنتهاء من هذا املشروع في فبراير 
٢٠٢٣، أما كابالت محطات ٤٠٠ ك.ف 
فيتم تنفيذها حاليا وأيضا الكابالت 
بني احملطات ٤٠٠ ك.ف، واحملطات ١٣٢ 
ك.ف يتم العمل على إجنازها حاليا.

هل هناك محطات كهرباء مت تسليمها 
فعليا لوزارة الكهرباء واملاء؟

٭ نعــم مت تســليم ٤ محطات جهد 
٤٠٠ ك.ف إلى وزارة الكهرباء واملاء، 
واملؤسســة حاليــا بانتظار تســلم 
شــهادة قبــول األعمال مــن قبلهم، 
وايضا محطــات الكهرباء جهد ١٣٢ 
ك.ف مت تنفيذ أغلبها ومت تسلم شهادة 
قبــول األعمال فعليا من قبل وزارة 
الكهرباء واملاء بشأنها، وبالتفصيل 
مشــروع تصميم وتنفيذ وتركيب 
وصيانة محطة محوالت رئيســية 
(١z) جهد (٤٠٠/ ٢ ١٣/١١ ك.ف) بالعقد 
رقم ١٣٤٦ مت إجنازه فعليا بنســبة 
  ٩٧٫٥٠٪ والعقد رقــم ١٣٦١ اخلاص 
بتنفيذ وتركيب وصيانة ٩ محطات 
حتويل رئيسية جهد (٢ ١٣/١١ ك.ف) 
للضواحــي (N٨، N٩&N١١) والعقد 
رقم ١٣٦٢ لتنفيذ وتركيب وصيانة ٩ 
محطات حتويل رئيسية جهد (٢ ١٣/١١ 
ك.ف) للضواحي (N٦، N٧&N١٠) مت 
إجنازها بنسبة   ٩٩٫٦٠٪، أما العقود 
التي حتمل أرقام (١٣٨٠، ١٣٨١، ١٣٨٢، 
١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩) واخلاصة بتوريد 
ومتديد وصيانة الكيبالت األرضية 
جهــد (٤٠٠ ك.ف) اخلاصة بتغذية 
 ،٣z) محطتي التحويل الرئيسيتني
١z، ٢z، ٤z) وتصميم وتنفيذ وتركيب 
محطــة محــوالت رئيســية فقد مت 
إجنازها بنسبة   ١٠٠٪ فعليا، أما العقد 
رقم ١٣٨٣ لتنفيذ وتركيب وصيانة 
عدد ٦ محطات حتويل رئيسية جهد 
١٣٢ك. ف للضواحي N٥ وN١٢ فتبلغ 
نسبة إجنازه الفعلية   ٨٩٫٣٦٪، وهناك 
أيضا عقود أخرى في بدايتها حاليا 

وتخص أيضا الكهرباء.

هل معنى ذلك ان املؤسسة جاهزة 

٭ هناك ٤ عقود للمباني العامة في 
الضواحي N٦ وN٧ وN٨ وN٩، وأيضا 
 Nهناك عقد لكل من الضاحيتني ١٠
وN١١، وجميع العقود ســالفة الذكر 
تضم مختلف االحتياجات اخلدمية 

ألهالي مدينة املطالع.

يتساءل أهالي مدينة املطالع 
عن عقود الكهرباء التي تنجزها 
املؤسسة، أين وصلتم بشأنها؟

٭ يشــهد مشــروع مدينة املطالع 
آلية جديدة نفذتها املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية للمرة األولى في 
مشــاريعها الســكنية، وهي أن يتم 
في جميع الضواحي عمل مجموعة 
حملطات كهرباء صغيرة جهد ١١ ك.ف، 

بشأن أعمال الكهرباء في مدينة 
املطالع؟

٭ نعم جاهزة متاما وأبشر أهالي 
مدينة املطالع الســكنية ان أعمال 
الكهرباء تنفذ حاليا، وخالل عامني 
تقريبا أو حتى نهاية فبراير ٢٠٢٣ 
تكون كل العقود املعنية بالكهرباء 
قد أجنــزت أعمالها ومت تســليمها 

لوزارة الكهرباء واملاء فعليا.

ختاما، حدثنا عن مكونات مشروع 
املطالع اإلسكاني؟

٭ يضم مشروع املطالع اإلسكاني 
١٢ ضاحيــة ســكنية تضم ٢٨ ألف 
و٢٨٨ قسيمة سكنية مساحة الواحدة 
منهــا ٤٠٠م٢ و٢ مركــز حــي و٦ 
مناطق وزارت و١٠ مناطق جتارية 
اســتثمارية و٣ مناطق للجامعات 
ومنطقتــني للمعــارض ومنطقتني 
للصناعــات اخلفيفــة ومنطقــة 
صحية ومركزا ماليا إداريا ومدينة 
شباب وناديني رياضيني وحدائق 
ومناطق ترفيهية ومناطق مفتوحة 
وحزامــا أخضر و٤٨ رياض أطفال 
و٤٨ مدرسة ابتدائية و٣٦ مدرسة 
متوسطة و٢٤ مدرسة ثانوية و١٢ 
مركز إســعاف و١٢ مركــزا صحيا 
تخصصيا و١٦٧ مسجدا محليا و١٢ 
مســجدا جامعا و١٢ بيت زكاة و١٢ 
مجمعا حكوميا و١٢ مخفرا وخدمة 
مواطن و١٢ نادي أطفال و١٢ مركز 
شباب وفتيات و٢٤ صالة أفراح و٩٩ 
حديقة عامة ورئيســية و١٢ مركز 
ضاحيــة و٤٨ موقع للمحالت و٣٦ 
موقــع للبنوك و٢٤ موقع حملطات 

البنزين.

٢٠٢٣

دينار تقريبا، ومن املتوقع أن 
يباشــر املتعهد بالعقد أعماله 
خالل الفترة بني شهر ونصف 

الشهر وشهرين تقريبا.

مت تخصيص موقع ملدينة 
شباب في مشروع املطالع، 

فهل من جديد بشأنها؟
٭ نعــم بالفعل هنــاك منطقة 
ملدينــة  كموقــع  مخصصــة 
للشباب، ومن املتوقع بعد انتهاء 
 Nو٤ Nأعمال عقد الضاحيتني ١
أن يتم البــدء بإجراءات طرح 
مناقصة لهذه املنطقة وإجناز 

أعمال التسوية اخلاصة بها.

..وما املناقصات التي حتت 
الدراسة حاليا ملشروع مدينة 

املطالع؟
٭ هناك مناقصة جديدة حتت 
الدراســة ملقسم هاتف رئيسي 
ومبنى بريد رئيسي، أي تعتبر 
مبنى (حكومة مول) في املنطقة 
املبنى  االستثمارية، وسيضم 
عددا مــن اجلهــات احلكومية 
إلجنــاز أعمــال املواطنــني في 
مدينتهم، وهناك مناقصة قيد 
الدراســة أيضــا لعمــل مركز 
الضاحيتــني N٩ وN١٠ وهناك 
أخــرى أيضا إلنشــاء ٣ فروع 
للغــاز، ومن املتوقع ان تطرح 
كل هذه املناقصات خالل األشهر 

املقبلة.

هل هناك مراكز ضاحية سيتم 
تسلمها مبدئيا قريبا في 

عادل الشنان

تخصيص موقع لعمل مدينة الشباب وتسليم األعمال اخلاصة مبركزين متكاملني في الضاحيتني N٨ وN١١ في أبريل املقبل
Nو١٠ Nمناقصة حتت الدراسة ملقسم هاتف ومبنى بريد في املنطقة االستثمارية وأخرى قيد الدراسة أيضًا لعمل مركز الضاحيتني ٩

«السكنية»: إنذار مشروعني
في «غرب عبداهللا املبارك»

وال تزال أعمالهما متأخرة فعليًا

عادل الشنان

علمــــــت «األنبــــــاء» 
مــن مصــادر مطلعــة أن 
العامة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية أصــدرت كتابي 
إنــذار للمتعهديــن بإجناز 
مشــاريع فــي مدينة غرب 
عبــداهللا املبارك الســكنية 
بسبب تأخير اجناز األعمال 
وفق اجلدول الزمني واملدة 

التعاقدية املتفق عليها.
إن  املصــادر  وقالــت 
الكتــاب األول مت توجيهــه 
ملتعهد أعمال إنشاء وإجناز 
وصيانة املباني العامة في 
القطع (٠٢&٠٣) NB ومركز 
الضاحية الرئيسي بتاريخ 
٣٠ أغسطس ٢٠٢٠ وما زال 
املشــروع متأخــرا، حيــث 
بلغت نسبة االجناز الفعلية 
لألعمال   ٨٨٫٨٠٪ ومن املتوقع 
ان يتم استالم األعمال مبدئيا 
في نهاية شهر نوفمبر املقبل 

علمــا ان املــدة التعاقديــة 
للمشروع قد انتهت بتاريخ 

٢٧ مايو ٢٠٢٠ املاضي. 
أمــا االنــذار الثاني فتم 
توجيهه ملتعهد أعمال إنشاء 
وإجنــاز وصيانــة عــدد ٥ 
خزانات أرضية سعة ٥٠٠ 
ألــف جالون وعدد ٢ خزان 
ارضي سعة ٢٥٠ ألف جالون 
وعــدد ٦ آبار مياه جوفية، 
ومت توجيه اإلنذار بتاريخي 
٦ و١٥ يونيــو ٢٠٢٠ علمــا 
بأن نســبة االجناز الكلية 
والفعلية ألعمال املشــروع 
هــي   ٦٣٫١٠٪ حتــى نهايــة 
شهر ســبتمبر املاضي، ما 
يعنــي أن نســبة التأخير 
الفعلية هي   ٣٦٫٩٠٪ رغم أن 
املشروع حصل على متديد 
لفترة األعمال حتى تاريخ 
٩ سبتمبر ٢٠٢١ املاضي وما 
زال متأخرا، ومن املتوقع أن 
يتم استالمه مبدئيا بتاريخ 

١٠ مارس ٢٠٢٢.

املشاريع اإلسكانية في مدينة غرب عبد اهللا املبارك

زواج احمللل ..بني ضوابط الشرع وجتاوزات الواقع
ليلى الشافعي

ظهر على قنوات فضائية قبل 
أيــام شــخص يدعي انــه محلل 
شرعي من أجل إعادة الزوجات 
إلى أزواجهن بعد ان طلقن ٣ مرات 
كعمــل خيري لوجــه اهللا بدون 
أي مقابــل. وقال هذا الشــخص 
انــه تزوج ٣٣ مرة، مما أعاد إلى 
الضوء قضية احمللل وكيف ميكن 
استغاللها بصورة غير شرعية.

«األنباء» ناقشت علماء الشرع 
في هذه القضية وكيفية االلتزام 

بالضوابط الشرعية.
في البداية، قال  العميد السابق 
الشــريعة والدراســات  لكليــة 
اإلســالمية د. عجيل النشمي إن 
املطلقة ثالثا ال حتل لزوجها األول 
حتى يتزوجها رجل آخر قاصدا 
الزواج وال يقصــد حتليلها ألن 
قصد التحليل يجعل العقد باطال 
وهو ملعون بإجماع الفقهاء، لقول 
رسول اهللا ژ «لعن اهللا احمللل 
واحمللل له»، فهو زواج باطل بل 
لو تزوجها بنية حتليلها ثم بعد 
الدخول غير رأيه وأراد استمرار 
عقده لم يصح العقد أيضا ويجب 

فسخه.
وذكر د.النشمي قول املالكية 
واحلنابلة حيث قال املالكية: من 
تــزوج امرأة طلقهــا غيره ثالثا 
بنية إحاللها له كان العقد فاسدا 
ال يثبت بالدخول بل يفرق بينهما 
قبل البناء وبعده. وقال احلنابلة: 
إذا تزوجها بقصد التحليل فإنها 
ال حتل لألول مطلقا وكان النكاح 

الثاني باطال.
أمر محرم

من جهته، أكد د. حمد املزروعي 
أنه ال يجوز هذا النكاح وأن اإلثم 
واللعن يلحق من علم بذلك من كل 
األطراف سواء الزواج أو الزوجة 
أو احمللل نفسه، أما من لم يعلم 

ژ «لعن اهللا احمللل واحمللل له» 
هذا احلديث هو مفتاح املوضوع 
فإذا طلقت الزوجــة من زوجها 
ثالثــا فال يجــوز الرجــوع الى 
إذا تزوجــت  إال  زوجهــا االول 
برجل آخر بعقــد صحيح كامل 
االركان والشروط وبوجود الرغبة 

انتهاء عدتها من الثاني بعقد جديد 
ومهر وباقي أركان العقد.

أما احمللل الذي يتزوج املطلقة 
ثالثا ليحلها لزوجها األول فهذا 
حرام في الشــرع وان كان عاملا 
بالتحــرمي وقاصــدا بفعلــه هذا 
ان يحللهــا لألول فهــذا ملعون، 
وزواجــه باطل وال يترتب عليه 
أثر شرعي، اما ذلك الرجل الذي 
تــزوج ٣٣ امــرأة كمحلــل فتلك 
الزيجات باطلة وينم عن جهله 
وجهل محيطه االجتماعي الذين 
ســمعوا وعرفــوا ولــم يتخذوا 
الطــرق القانونيــة لوقفــه عن 
طغيانه وجتاوزه على شــريعة 

اهللا تعالى.
فاعله آثم

 من جانبه اكد  د.بدر احلجرف 
أن زواج التحليل هو زواج املطلقة 
ثالثا لتحــل لزوجها األول وهو 
أمر غير مشــروع بدليل السنة 
واإلجماع وذلك ملا رواه ابن ماجه 
واحلاكم عن حديث عقبة بن عامر 
أن رسول اهللا ژ قال: أال أخبركم 
بالتيس املستعار؟ قالوا: بلى يا 
رسول اهللا، قل: هو احمللل، لعن 
اهللا اُحمللِــل واُحملَلل لــه.. وهذا 
نــص صريح لتحرميــه وتأثيم 
فاعله فنكاح احمللل باطل شرعا 

وشكال ومحرم.

في الزواج الدائم واملستقر غير 
املنقطع وال احملدد بزمن وال يوجد 
بينهــم اتفاق علــى الرجوع إلى 
الــزوج األول، ففي هــذه احلالة 
الزواج صحيح فــإذا مت الزواج 
وبعــد زمــن انفصال يجــوز لها 
الرجــوع الى الــزوج األول بعد 

علماء شريعة أكدوا لـ «األنباء» أنه محرم و باطل و لو بنّية التحليل و ال يترتب عليه أي أثر شرعي

د. بدر احلجرفد. سعد العنزيد. حمد املزروعىد. عجيل النشمي

باألمــر ولم يقصده فليس عليه 
إثم لعدم تعمده فعل األمر احملرم، 
وقد لعن اهللا احمللل واحمللل له 

وسمي بالتيس املستعار.
زواج باطل

بدوره قال  د.سعد العنزي قال 
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«بيتك» يجدد مذكرة التفاهم مع جامعة اخلليج لدعم الشباب

جدد بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» مذكــرة التفاهم مع 
جامعــة اخلليــج للعلــوم 
 ،«GUST» والتكنولوجيــا 
التعــاون  بهــدف مواصلــة 
وتنفيذ البرامج املشتركة مبا 
في ذلك عقد ورش تدريبية 
وتوفير اخلبرات األكادميية 
والبحثية، والبعثات الدراسية 
الداخلية، واستقطاب الشباب 
املبدع واملتفوق ضمن برنامج 
«فرصــة» وبرامــج الفرص 
الوظيفية األخرى للعمل في 
«بيتك»، إلــى جانب تنظيم 
فعاليات وأنشطة اجتماعية 

وتعليمية.
وجــرى التوقيــع مبقــر 
«بيتــك» بحضــور الرئيس 
التنفيــــذي للمجــــــموعة 
بالتكليف، عبد الوهاب عيسى 
الرشــود، ورئيــس املــوارد 
البشــرية للمجموعــة، زياد 
عبداهللا العمر، ونائب املدير 
العام للعالقات العامة واإلعالم 
للمجموعة، يوسف عبداهللا 
الرويح، ومن جامعة اخلليج 
رئيس مجلس األمناء نواف 
أرحمه، وعدد من مســؤولي 

بأن عالقة «بيتك» ممتدة مع 
اجلامعة، حيث جرى توقيع 
أول مذكرة تفاهم سنة ٢٠١٤.
العمــر دور  كمــا ثمــن 
جامعــة اخلليج فــي تأهيل 
العناصر الوطنية ومتكينهم 
مــن العمل فــي بيئة القطاع 
اخلاص، مؤكدا أهمية مواصلة 
الشراكة بهدف تعزيز وتطوير 
قنوات التواصل بني اجلامعة 
و«بيتك» في مبادرات مختلفة 
مبــا يشــكل قيمــة مضافــة 

للطرفني.

فــي توجيه طاقــات الطلبة 
لتنميــة إبداعاتهم من خالل 
أنشطة وبرامج متخصصة 
فــي تطبيقــات االقتصــاد 
اإلســالمي ونشــاط البنوك 
اإلسالمية، فضال عن البرامج 
التخصصية املطلوبة املتعلقة 
املعلومــات  بتكنولوجيــا 
املصرفيــة  واالجتاهــات 
والتطبيقــات التكنولوجية 
التي باتت تكسب زخما كبيرا.

وأشار إلى أنه يسند إلى 
اجلامعات مســؤولية كبيرة 

للصناعــة املصرفية، منوها 
ببرنامج «فرصة» للمتفوقني 
الكويتيني من حديثي التخرج 
الذين ينضمون إلى «بيتك»، 
البرنامــج فــي  إذ يســاهم 
تزويــد منتســبيه بخبرات 
ومعلومات ثرية وفق معايير 
عاملية من جهات ومؤسسات 
مرموقة على مستوى عمالقة 
التكنولوجيا «جوجل»، وآبل، 

ومايكروسوفت.
من جهتــه، أعرب رئيس 
مجلس أمناء جامعة اخلليج 

وقــال العمــر: «ملتزمون 
جتاه مجتمعنا وأبنائنا الطلبة 
وكوادرنا البشرية، وقد حققنا 
العديد من اإلجنازات في مجال 
دعــم الطلبــة والتعــاون مع 
املؤسسات التعليمية احلكومية 
واخلاصــة، وســنواصل هذا 
االلتزام وتقدمي األفضل دائما 
لدعم جهود التأهيل والتنمية 
املهنية، وتعزيز مكانة «بيتك» 

في هذه اإلطار».
«بيتــك»  أن  وأضــاف 
يدعم جهود جامعة اخلليج 

في حتقيق معايير عالية في 
مخرجاتها التعليمية، منوها 
بأن املســؤولية مشتركة مع 
التي تستقطب  املؤسســات 
هذه املخرجات لدعمهم ورفع 

كفاءاتهم وتأهيلهم مهنيا.
وذكــر أن «بيتك» يتميز 
فــي مجال تدريــب وتوطني 
برامــج  ويوفــر  العمالــة، 
متكاملة ومتقدمة بالتعاون 
املؤسســات  كبــرى  مــع 
األكادمييــة العامليــة، بهدف 
تلبية املتطلبــات العصرية 

للعلوم والتكنولوجيا، نواف 
أرحمه، عن تقديره ملبادرات 
املتواصل  «بيتك» ودعمهــم 
لتنمية قدرات طلبة اجلامعة، 
حيث تشــمل هذه الشــراكة 
االســتراتيجية جوانب عدة 
أهمها توظيف الشباب املتفوق 
للعمل فــي «بيتك»، وتأهيل 
قدرات اخلريجني عن طريق 
العمل امليداني، والتعاون في 
مجاالت البعثات الدراســية 
الداخلية، إلــى جانب تبادل 
البحــوث ودعــم املؤمترات 
واألندية الطالبية وغير ذلك 
من أوجه التعاون، كما أشاد 
بنهــج «بيتــك» االقتصادي 
كونه رائد البنوك اإلسالمية 
وإحدى املؤسسات املرموقة، 
مشيرا إلى أن لـ «بيتك» دورا 
كبيرا في دعم املجال التعليمي 
ورعايــة فعاليات وأنشــطة 

الطلبة. 
وأضاف أن من أولويات 
الطلبــة  إعــداد  اجلامعــة 
ملواجهة سوق العمل بكل ثقة 
متسلحني بالعلم واملهارات 
التــي متكنهم مــن مواجهة 

جميع التحديات.

تشمل عقد ورش تدريبية وتوفير اخلبرات األكادميية والبحثية والبعثات الدراسية الداخلية واستقطاب الشباب املبدع واملتفوق ضمن برنامج «فرصة» وبرامج الفرص الوظيفية

زياد العمر ونواف أرحمه بعد تبادل وثيقتي مذكرة التفاهم

زياد العمر ونواف أرحمه يوقّعان جتديد مذكرة التفاهم عبد الوهاب الرشود متوسطا مسؤولي «بيتك» وجامعة اخلليج

اجلامعة.
وعلــى هامــش توقيــع 
مذكرة التفاهــم، أكد رئيس 
املوارد البشــرية للمجموعة 
فــي «بيتك»، زيــاد عبداهللا 
العمــر حــرص البنــك على 
تعزيز الشراكة مع املؤسسات 
األكادمييــة ضمــن االهتمام 
بالطلبة والعملية التعليمية 
ودعم القدرات الوطنية، معربا 
عن سعادته بتجديد مذكرة 
التفاهم مــع جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، منوها 

Ooredoo تفتتح «مركز اتصاالت Ooredoo» في كيدزانيا

 Ooredoo أعلنت شــركة
لالتصــاالت، أول شــركة 
اتصــاالت تقــدم اخلدمات 
الرقمية املبتكرة في الكويت، 
عن توقيعها اتفاقية شراكة 
الكويــت  كيدزانيــا  مــع 
لتكون بذلك أحدث شريك 
لكيدزانيا. وجاء اإلعالن عن 
هذه الشراكة خالل االفتتاح 
الرســمي «ملركز اتصاالت 
Ooredoo» يــوم األربعــاء 
املاضي ٢٠ أكتوبر اجلاري، 
وتخللــه جولــة تعريفية 

خاصة ملدينة كيدزانيا.
وحرصــا منهــا علــى 
حتســني قــدرات األطفــال 
وتعريفهــم علــى مفهــوم 
واملبادئ األساسية لإلنترنت 
واجليل اخلامس بالتحديد 
(٥G) وتعليمهم أهمية ودور 
اإلنترنــت واالتصاالت في 
حياتنــا منذ ســن مبكرة، 
 Ooredoo افتتحــت شــركة
مركزها اخلاص لالتصاالت 
الكويــت  كيدزانيــا  فــي 
ليستمتع األطفال باألنشطة 

التفاعلية املعدة لهم.
وتعرف كيدزانيا احلائزة 
عــدة جوائــز، مبزجها بني 
التعليــم والترفيــه ضمن 
أجواء فريدة وآمنة تهدف 
إلى إلهام األطفال إلى سن الـ 
١٤ عاما، وتعزيز معرفتهم 
وتنمية مهاراتهم وتوسيع 
مداركهم وقدراتهم العقلية، 
حيث سيتمكنون من محاكاة 
العديد مــن الوظائف على 
وتضــم  الواقــع.  أرض 

مــن خــالل متكينهــم من 
القيام بــأدوار مختلفة في 
عالــم اخلدمــات الرقميــة 
واالتصاالت والتكنولوجيا. 
كما ستساهم هذه الشراكة 
مــع كيدزانيــا الكويت في 
حتقيــق أحــالم األطفــال 
ومساعدتهم في خلق فكرة 
أولية عن تطوير مسيرتهم 
املهنيــة عندمــا يكبــرون 
ليصبحوا قــادة في قطاع 

االتصاالت».
قــال فرنانــدو ميدرو، 
نائب رئيس قسم التسلية 
لــدى  العائلــي  والترفيــه 
الشايع: «نسعى  مجموعة 
فــي كيدزانيــا باســتمرار 
إلى التعاون مع الشــركات 
املرموقة التي توفر فرصا 
لألطفــال للتعلم من خالل 
لعــب األدوار الفريــدة من 
نوعها في احلياة الواقعية، 
ممــا يؤثر بشــكل إيجابي 
على املجتمع والبيئة التي 
يعيشون فيها. ويسعدنا أن 

التــي ميكنهــم ادخارها أو 
إنفاقهــا. تعمــل كيدزانيــا 
مــن خالل تصميــم مدينة 
واقعــي ومكتمل من جميع 
النواحي كاألبنية والشوارع 
املرصوفة واملركبات ونظام 
هيئــة  علــى  اقتصــادي 
مؤسســات ومرافــق تقوم 
برعايتها مجموعة من كبرى 
العالمات التجارية العاملية 

واحمللية.

نرى إطالق «مركز اتصاالت 
Ooredoo» فــي كيدزانيــا 
الكويــت مما سيســهم في 
تعزيــز املهــارات والقيــم 
والصفات اإليجابية بطريقة 
مسلية ألطفالنا. وستعمل 
التجربة في «مركز اتصاالت 
Ooredoo» علــى تأكيد دور 
التكنولوجيا في حياتنا، مبا 
يتماشى مع هدفنا املتمثل 
في مســاعدة األطفال على 
تطوير مهاراتهــم وحبهم 
لالستطالع». فحتما تفخر 
 Ooredoo كيدزانيا بانضمام

الكويت إلى عائلتها.
تقدم كيدزانيا لألطفال 
نسخة مصغرة عن العالم 
الواقعــي فــي بيئــة آمنة 
داخــل مدينــة مبســاحة 
٧٠٠٠ متــر مربــع. ميكــن 
لألطفال االختيــار من بني 
املهن واألعمال كالشــرطي 
أو الطبيب أو الصحافي أو 
التاجر، ليتمكنوا من كسب 
النقــود بعملــة «كيدزوز» 

لتكون الشريك األحدث لها لتحسني قدرات األطفال وتعريفهم على املبادئ األساسية لإلنترنت واجليل اخلامس

خالل االفتتاح الرسمي ملركز اتصاالت Ooredoo لقطة جماعية  (زين عالم)

الكويت محاكاة  كيدزانيــا 
ألكثــر من ١٠٠ نشــاط في 
مختلــف قطاعات األعمال، 
متكن الطفل من ارتداء الزي 
اخلــاص باملهنــة املختارة 
بــأدوار متثيلية  والقيــام 
للعاملــني فــي هــذه املهنة 
ضمن بيئة تفاعلية ممتعة 

وآمنة.
وتعليقــا علــى افتتاح 
مركز االتصاالت، قال رئيس 
التجــاري باإلنابة  القطاع 
لدى Ooredoo الكويت، تابان 
تريباثي: «سعداء بشراكتنا 
مــع كدزانيــا الكويت التي 
جــاءت ضمــن إمياننا بأن 
أطفالنا هم قادة املســتقبل 
ورؤيتنا في إطالق العنان 
خليالهم بطريقة تعليمية 
وممتعة بنفس الوقت. كما 
يسرنا أن نساهم في تعزيز 
املعرفــة لألطفــال الصغار 
الراغبيت بالتعلم عن عالم 
االتصــاالت والتكنولوجيا 
واإلنترنت وحتفيز إبداعهم 

ناصر العبداهللا وتابان تريباثي ومجبل األيوب

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

العمر: تعزيز الشراكة مع املؤسسات األكادميية ضمن االهتمام بالطلبة ودعم القدرات الوطنية
«GUST» أرحمه: نثّمن مبادرات «بيتك» ودعمه املتواصل لتنمية قدرات طلبة

«بيتك» يتميز في مجال تدريب وتوطني العمالة ويوفر برامج متقدمة مع مؤسسات عاملية
من أولويات «GUST» إعداد الطلبة ملواجهة سوق العمل بكل ثقة متسلحني بالعلم واملهارات

ملشاهدة الڤيديو

العياش: جامعة الكويت مستعدة 
الستقبال ٣٦ ألف طالب وطالبة اليوم

آالء خليفة

تشــهد جامعــة الكويت 
صبــاح اليوم األحد انطالق 
الفصل الدراسي األول للعام 
اجلامعي 2022/2021، وعودة 
التقليدية لطلبتها  الدراسة 
بعــد تعليــق دام نحو عام 
ونصف العام، في إطار اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية للحد 
من تفشــي جائحة ڤيروس 
كوفيد- ١٩، والتي استدعت 
استئناف الدراسة الحقا عن 

بعد عبر املنصــات التعليمية املعتمدة، بعد 
موافقة مجلس اجلامعــة على مقترح جلنة 
نظام التعليم عن بعد بشأن «الئحة الدراسة 
عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية بجامعة 

الكويت» في يوليو٢٠٢٠.
وفــي هذا الصــدد، أكد أمني عــام جامعة 
الكويت واملتحدث الرســمي باســم اجلامعة 
د.مرضي العياش حرص اجلامعة والتزامها 
التام بتطبيــق كافة االشــتراطات الصحية 
واإلجراءات الوقائيــة واالحترازية املوصى 
بهــا من قبل وزارة الصحة واملتعلقة بعودة 
طلبة جامعة الكويت الى الدراسة التقليدية 
حضوريا مع بداية الفصل الدراسي األول من 

العام اجلامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأشار العياش إلى أن اجلامعة مبختلف 
كلياتها تستعد الستقبال نحو ٣٦ ألف طالب 

وطالبــة، مؤكــدا جاهزيــة 
الكليــات واإلدارات  جميــع 
اجلامعية الستقبال طلبتها 
وفق االشــتراطات الصحية 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
والوقائيــة املوصى بها من 
قبــل الســلطات الصحيــة، 
حرصا منها على تهيئة اجلو 
األكادميــي اآلمن واحملافظة 
أبنائها  على صحة وسالمة 
الطلبة ومنتســبي اجلامعة 
بكل املواقع اجلامعية، لضمان 
سير العملية التعليمية وفق 
بيئة آمنة وصحية. وذكر أن اجلامعة قامت 
بالتنسيق املسبق مع وزارة الصحة، والتي 
أوصت بضرورة حتقيق عدد من املتطلبات 
لعودة الدراســة احلضورية اآلمنة للطلبة، 
حيث مت حتديد آلية التعامل مع األفراد غير 
احملصنني ضد «كورونا» من منتسبي اجلامعة 
والتي تتمثل بضرورة تقدمي شهادة خلو من 
(كوفيد-١٩) عن طريق عمل مسحة «PCR» كل 
أسبوع، وهو ما سيتم أيضا مع الزائرين غير 
احملصنني على أن تكون املســحة قد أجريت 
خالل مدة ال تزيد على ٧٢ ساعة قبل دخول 
احلرم اجلامعي. وأشار إلى أن اجلامعة ستقوم 
باتخاذ جميع اإلجــراءات الالزمة للتأكد من 
حالة التحصني قبل الدخول للحرم اجلامعي، 
وذلك عند عودة الطلبة الى الدراسة التقليدية 
حضوريا مع بداية العام اجلامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

د.مرضي العياش

«الهداية»: ندعم تعليم أبناء الالجئني
ليلى الشافعي

أعلن رئيــس جمعية الهداية 
اخليريــة بنــدر بــن دليــل عــن 
تنفيــذ اجلمعيــة عدة مشــاريع 
في مخيمات النازحني بالشــمال 
الســوري فــي الدعــم املتواصل 
لالجئني السوريني ورعاية قطاع 
التعليم في املخيمات وتوفير كل 
احتياجات الطالب ألبناء الالجئني 
من حقائب ومســتلزمات دراسة 
وكتــب، كمــا نفــذت اجلمعية ٦ 
عمليات لعالج ســرطان األطفال 

في الداخل السوري.
ولفــت بن دليــل الى ان جمعيــة الهداية 
جعلت اجلانب الصحي من أولوياتها، حيث 
تقدم اجلمعية املســاعدات الطبية في الدول 
الفقيــرة، منها جمهورية بنــني، حيث قامت 
اجلمعية مؤخرا بكفالــة ١٠٠ معاق في بنني 
وتوفيــر كفالة شــهرية تعينهــم على اعباء 
املعيشة ليستطيعوا بها توفير الغذاء والدواء.

اما عن املساعدات املقدمة لليمن فبني بن 
دليــل انه مت تنفيذ مشــروع ســقيا املاء في 
اليمن يســتفيد منه ٢٣٠٠٠ شــخص شهريا 
نظرا الستخدام السكان مياه االمطار والبرك 
امللوثة باجلراثيم، بسبب النقص احلاد في مياه 
الشــرب باليمن، ما ادى الى االصابة بالفشل 
الكلوي وغيره من األمراض، مشــيرا الى ان 
نشاط جمعية الهداية داخل الكويت مستمر.

بندر بن دليل يكّرم أحد الطلبة مبراكز الكويت



مجلس األمة
االحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١

09

مرزوق الغامن: رسالة شكر واحترام وإجالل لصاحب السمو األمير والشعب
والطواقم الطبية والعسكرية واملتبرعني واملتطوعني ملواجهة «كورونا»

وجــه رئيس مجلــس األمــة مرزوق 
الغامن رسالة شكر وتقدير وحتية احترام 
وإجالل لصاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وحتية 
تقدير وإجالل الى الشــعب الكويتي بكل 
فئاته ومكوناته وخاصة من في الصفوف 
األمامية من الكوادر الطبية والفنية وكل 
اجلهات املعنية األخرى العسكرية وغيرها 

واملتبرعني واملتطوعني وكل أبناء الشعب 
الكويتي الذين جسدوا حلمة وطنية متيز 
بها املجتمــع الكويتي فــي مواجهة أزمة 
«كورونا». وأضاف الغامن: الشكر موصول 
لألخ العزيز سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالد وأفــراد حكومته وكل من 
عمــل ويعمل في احلكومة الكويتية على 
اجلهد اجلبار الذي بذل خالل هذه األزمة، 

ويجــب أن تعرفوا أن هذا األمر مقدر عند 
النواب وجميع أبناء الشعب. 

وزاد الغامن: لنقف صفا واحدا وفريقا 
واحــدا وهو فريــق الكويت مع حكومتنا 
ومجتمعنا وأبناء شعبنا، فلكم كل الشكر 

والتقدير جميعا.
وقال رئيس مجلس األمة: بفضل من اهللا 
وبثمن كان مقداره حياة األحباء والتوقف 

عن العمل والبعد عن األسر والسهر طوال 
الليــل واملكوث في املنازل واحلجر بأبعد 
األماكن وإغالق احلــدود واألماكن العامة 
والتخلي عن الترفيه واخلوف الدائم، بفضل 
كل ذلك عدنا اليوم للحياة الطبيعية ومت 

التخلي عن كافة اإلجراءات االحترازية.
واســتطرد الغــامن: كان ذلــك بجهود 
مــن الطواقــم الطبية التــي هلكت قواها 

والعساكر ورجال الداخلية األبطال الذين 
كانوا يدنــا اليمنى وللمتطوعني وجميع 
اجلنود املجهولة الذين بذلوا كل جهودهم 
في تلك اجلائحة التي أدخلت احلزن على 

قلوب املاليني وفرقت الكثيرين.
واختتــم حديثه بالقــول: اللهم ارحم 
كل من توفيته واحفظ هذا الوطن من كل 
مكروه.. لك احلمد والشكر. «قرت أعينكم».

مرزوق الغامن

سعدون حماد يطلب صورة من عقد لقاح «موديرنا»
متضمنًا املستندات وموافقات اجلهات الرقابية

وجــه النائب ســعدون 
حمــاد ســؤاال إلــى وزيــر 
الصحــة الشــيخ د.باســل 

الصباح جاء كالتالي: 
بعد االطالع على املوافقة 
املشروطة الصادرة من قبل 
ديــوان احملاســبة بتاريخ 
9/9/2021 بالكتــاب رقــم 
(18/5/4/6287) واملتعلقة 
الصحــة  وزارة  بطلــب 
باملوافقة على الشراء باألمر 
MOD- املباشر لتوفير لقاح
ERNA COVID-19 وحيــث 
ابدى ديوان احملاسبة رأيه 
بعدم املمانعــة من التعاقد 
SWITZER-) :مــع شــركة
LAND GMBH MODER-
NA) بقيمــة ثمانني مليون 

للجرعة الواحدة (40 دوالرا 
أميركيا) من غير الشحن وان 
الســعر املعروض واملعلن 
 MODERNA على موقع شركة
بقيمة (28.5 دوالرا أميركيا) 
للجرعة الواحدة مع الشحن.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
1 - تزويــدي بنســخة 
من العقــد متضمنة جميع 
املستندات وموافقات اجلهات 
العامة  الرقابية والشروط 

واخلاصة للعقد؟
2 - مــا األســباب التي 
أدت الى قيام الوزارة بعدم 
اعتماد الســعر املعلن على 
MODER- موقــع شــركة
NA االمر الذي ترتب عليه 

6 - اشــترط ديــوان 
احملاسبة في موافقته على 
التعاقد، بأن تلتزم الوزارة 
بتعديل بنود االتفاقية قبل 
توقيعهــا وفقا ملا ورد برد 
شــركة MODERNA الوارد 
لديــوان احملاســبة ضمن 
الردود على استفســارات 
ديوان احملاسبة وان تكون 
جزءا ال يتجزأ من مستندات 
العقد، لــذا يرجى تزويدنا 
ببنــود االتفاقيــة التي مت 

تعديلها؟
-7 ملاذا لــم يتم إيقاف 
التعاقد مع الشركة والتعاقد 
معها بالسعر املعلن مبوقع 
شــركة MODERNA بسعر 

28.5 دوالرا أميركيا؟

حتميــل املال العــام مبالغ 
طائلــة ومما يعــد جتاوزا 

على املال العام؟
3 - هل مت عرض السعر 
على جلنة الشراء بالوزارة 
مع تزويدنا بنسخة من قرار 
جلنة الشراء باملوافقة على 
اختيار الســعر بقيمة (40 

دوالرا أميركيا)؟
4 - ما أسباب طلب تلك 

الكميات املبالغ فيها؟
5 - هل توجد دراسات 
او توصيات من قبل املعنيني 
بالــوزارة فــي تقدير تلك 
الكميات وفق أسس علمية 
معتمــدة، اذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجــى تزويدنا 

بنسخة منها؟

استفسر عن أسباب طلب الكميات وشروط ديوان احملاسبة

سعدون حماد

دوالر أميركي (80،000،000 
دوالر أميركي) وفقا لشروط 
التعاقد، وقد تبني من خالل 
طلب الوزارة للتعاقد على 
توفير اللقاح ان سعر الفرد 

أسامة املناور: ما الشروط املعتمدة إلقرار منح
مكافأة األعمال املمتازة في « الرعاية السكنية»؟

مساعد العارضي: ما أسباب عدم إنشاء مبنى
احملكمة في مدينة صباح األحمد السكنية؟

النائــب أســامة  وجــه 
المنــاور ســؤاال إلى وزير 
الدولــة لشــؤون البلديــة 
لشــؤون  الدولــة  وزيــر 
والتطويــر  اإلســكان 
العمراني شــايع الشــايع، 
عن الشروط المعتمدة لمنح 
مكافأة األعمال الممتازة في 
المؤسســة العامة للرعاية 

السكنية.
الـــسؤال إلى ما  ونص 

يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

الموظفيــن  ١- أســماء 
الذين حصلوا على مكافآت 
أعمــال ممتــازة فــي إدارة 
مكتب الوزير والمؤسســة 
العامــة للرعاية الســكنية 
منذ تاريــخ ٢٠٢١/١/١ حتى 
تاريخ ورود هذا الســؤال، 
مع تحديد تاريخ تعيينهم 
أو انتقالهم إلى المؤسســة 

وإدارة مكتب الوزير.

الخدمــة  مجلــس  قــرار 
المدنيــة رقــم ٣٦ لســنة 
٢٠٠٦ بشأن قواعد وأسس 
وإجراءات ومواعيد تقييم 
أداء الموظفين والتظلم منه 
وذلك فيما يتعلق بتحديد 
الجهة المختصة بتقييم أداء 
الموظف حــال انتقاله إلى 

جهة عمل جديدة؟
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
يرجى تزويــدي بما يثبت 

ذلك.

٢- ما الشروط المعتمدة 
األعمــال  مكافــأة  لمنــح 

الممتازة؟
٣- أســماء الموظفيــن 
الذين حصلوا على مكافأة 
الممتــازة ممن لم  األعمال 
يمض على تعيينهم ســنة 
في المؤسســة، مع تحديد 
المختص بوضع آخر تقييم 
أداء سواء كانت جهة عملهم 

السابقة أم الحالية.
٤- هــل طبقــت أحكام 

وجــه النائب مســاعد العارضي 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير العــدل وزير الدولة لشــؤون 
تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي، جاء 

كما يلي:
تعانــي مدينــة صبــاح األحمــد 
الســكنية والتــي تعــد مــن كبــرى 
املدن اإلســكانية احلديثة في البالد 
مــن نقص في اخلدمات رغم تســلم 

الوزارة املواقع منذ سنوات عدة، ورغم 
مطالبات األهالي املستمرة لتوفير هذه 
اخلدمات والتي من شأنها أن حتقق 
االستقرار وتوفر الوقت واجلهد على 
أهالي املنطقــة إال أنه وحتى تاريخ 
هذا السؤال لم يتم االنتهاء من أعمال 
اإلنشاء يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما أســباب عدم إنشــاء مبنى 
إلدارة التســجيل العقــاري (احملور 

اخلدمــي ١٢ - ٢٤) في مدينة صباح 
األحمد السكنية؟ وما سبب التأخير، 
علما بأن تاريخ تسليم املوقع للوزارة 

في ٢٠١٦/١/١١؟
٢- ما أســباب عدم إنشــاء مبنى 
احملكمة (احملور اخلدمي (١٣ - ٢٤) 
في مدينة صباح األحمد الســكنية، 
علما بأن تاريخ تسليم املوقع للوزارة 

في ٢٠١٦/١/١١؟

سأل عن أحكام ديوان اخلدمة املدنية لتقييم املوظفني

من كبرى املدن احلديثة في البالد 

أسامة املناور

مساعد العارضي

ما أسباب عدم إنشاء احملاور اخلدمية وإدارة التسجيل العقاري وتسليم املواقع؟

أسامة الشاهني: ملاذا لم يتم تسجيل
عاملي «النفط» ضمن األعمال الشاقة ؟

وجــه النائــب أســامة 
إلى وزير  الشاهني سؤاال 
النفــط ووزيــر التعليــم 
العالــي د.محمــد الفارس 

جاء كالتالي:
اإلحصائيــات  تقــدر 
وجــود ١٦ ألــف كويتــي 
وكويتيــة يعملــون فــي 
القطــاع النفطي اخلاص، 
ميثلــون  يجعلهــم  مــا 
نســبة كبيرة من إجمالي 
الكويتيــني العاملــني في 
القطاع اخلــاص، والذين 

يناهز عددهم ٧٥ ألف مواطن، مما يستوجب 
حمايتهم ورعايتهم لضمان احملافظة على 
هذا القطاع املهم لتكويت القطاع النفطي 
وحمايــة للثروة القوميــة وتخفيفا عن 

القطاع العام.
وملا كان عمال القطاع النفطي - بشقيه 

احلكومــي واخلــاص - 
يواجهــون مخاطــر عمل 
دائمة وعالية االحتمال، وما 
حريق «مصفاة األحمدي» 
األخيــر عنــا ببعيــد، لذا 
يرجى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١ - ملاذا لم يتم تسجيل 
املواطنــني العاملــني فــي 
النفطــي اخلاص  القطاع 
ضمــن األعمــال الشــاقة 
واخلطرة في «التأمينات 

االجتماعية»؟
٢ - مــا أعداد املســجلني منهم ضمن 
األعمــال الشــاقة واخلطــرة؟ وما جهود 
وزارة النفط ومؤسسة البترول الوطنية 
- باعتبارهم املهيمنني على القطاع - في 
متابعة الشــركات النفطية اخلاصة بهذا 

املطلب العمالي املهم؟

لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

أسامة الشاهني

أحمد مطيع يطلب العقود املبرمة
بني اجلمعيات التعاونية واملختبرات

النائــب د.أحمد  وجــه 
مطيــع ســؤاال إلــى وزير 
الكهربــاء واملــاء والطاقة 
املتجــددة وزير الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
د.مشــعان  املجتمعيــة 
العتيبي، عن العقود التي 
أبرمتهــا بعض اجلمعيات 
بعــض  مــع  التعاونيــة 
املختبرات حول تســعيرة 

فحص PCR ملساهميها.
ونص الســؤال على ما 

يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- صــورة ضوئيــة من العقــود التي 
أبرمتهــا بعض اجلمعيــات التعاونية مع 
بعــض املختبرات حول تســعيرة فحص 

PCR ملساهميها.
٢- كشــف باملبالــغ التــي دفعتهــا كل 

جمعية على حدة للمختبر 
املتعاقد معها وكشف بعدد 
املساهمني الذين استفادوا 

من هذا التعاقد.
٣- هــل هنــاك ســند 
قانوني يسمح للجمعيات 
التعاونية بالتعاقد املباشر 
مع املختبرات الطبية؟ إذا 
كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 

يرجى تزويدي به.
٤- هل على اجلمعيات 
التعاونيــة احلصول على 
إذن مــن وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة قبــل التعاقد مــع املختبرات 
الطبيــة؟ إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، فهل 
حصل ذلك في تعاقدات اجلمعيات التعاونية 
مع املختبرات الطبيــة بخصوص فحص 
PCR؟ مع تزويدي بالوثائق واملســتندات 

التي تثبت ذلك.

حول تسعيرة فحص PCR ملساهميها

د. أحمد مطيع

مهلهل املضف: ما شروط معادلة 
البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه؟

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

جاء كالتالي: 
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
معادلــة  شــروط   -١
البكالوريــوس  شــهادات 
واملاجســتير والدكتــوراه 
ألعضاء هيئة التدريس في 
كلية الصحة العامة في قسم 

الصحة املهنية والبيئية.
٢- أعضاء ومحاضر جلان التعيينات 
التي عينت أعضاء هيئة التدريس في قسم 

الصحة املهنية والبيئية.
٣- هــل عــني أعضــاء 
هيئــة تدريس شــهاداتهم 
غيــر معتمدة مــن 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 - هــل تعد ٦ أبحاث 
كمؤلف أول بعد ٢٦ ســنة 
خدمة أكادميية مقياس متيز علمي للتعيني 

في القسم؟

ألعضاء هيئة التدريس في قسم الصحة املهنية والبيئية

مهلهل املضف

١٦ ألف كويتي وكويتية يعملون في القطاع النفطي اخلاص يجب إنصافهم

أحمد احلمد: انتخابات اللجان وفق تخصصات
النواب واملرحلة املقبلة للتعاون بني السلطتني

النائــب م.أحمد  متنــى 
احلمــد أن تشــهد املرحلــة 
املقبلة مزيدا مــن التعاون 
الســـياسي  واالسـتـقـــرار 
النــواب  بــني  والتعــاون 
النتائــج  خصوصــا بعــد 
واملؤشرات اإليجابية للحوار 
الوطني الذي مت حتت رعاية 
صاحب السمو أمير البالد. 
فــي  احلمــد  وأضــاف 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أن الدســتور الكويتــي في 

املادة ٥٠ نص على الفصل بني 
السلطات مع تعاونها، وهذه 
أولــى خطوات االســتقرار 
السياســي واإلجناز، وهذه 
مسؤولية الطرفني السلطتني 
التشــريعية والتنفيذيــة، 
والكل يجب ان يضع الكويت 
في مقدمة األولويات وليس 
أو  الشــخصية  املصالــح 
املطالــب الضيقة والكويت 
فوق اجلميع، مشــددا على 
ان التعطيــل الــذي حصل 

خيار أهل الكويت، نختلف 
باآلراء لكن ال نختلف على 
الثوابت الوطنية ومصالح 

املواطنني. 
وبــني احلمــد انــه جار 
التنســيق بــني الكثير من 
اإلخوة الزمالء للتوافق حول 
اللجــان البرملانية، متمنيا 
أن يكون اختيار النواب في 
اللجان وفقا لتخصصاتهم 
إلتاحة الفرصة للمختصني 
للعمل في اللجان البرملانية.

فــي دور االنعقاد الســابق 
لم يرض اجلميع والنتيجة 
ال يوجــد أي اجناز، ونحن 
بــدور االنعقاد  متفائلــون 
املقبل ان تكون هناك انفراجة 
ويحدث اســتقرار وتعاون 

بني اجلميع. 
وطالب احلمد باالبتعاد 
التشــكيك  أســلوب  عــن 
والتخوين بني الزمالء النواب 
واجلميــع هدفــه مصلحة 
الكويت وجميع النواب هم 

أكد أن التعطيل في در االنعقاد السابق لم يرِض اجلميع

م.أحمد احلمد

ثامر السويط: ما أسباب استقالة
أحد قياديي وزارة املواصالت؟

وجه النائب ثامر الســويط ســؤاال إلى وزيرة 
األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي:

منى إلى علمي أن أحد قياديي وزارة املواصالت 
قدم استقالة مسببة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- صورة ضوئية من االستقالة وتاريخ تقدميها.

٢- ما أسباب االستقالة؟
وهل أجري حتقيق حولها؟

وفي حال أجري حتقيق، ما نتائجه؟
٣- هل قبلت االستقالة؟

ثامر السويط
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تقرير «احملاسبة» 
إلى رئيس الوزراء

ألم وأمل

د.هند الشومر

هانت

مجرد رؤية

saadbinalharbi@gmail.com
سعد عطية احلربي 

العيب في اللغة هو الوصمة والنقيصة والشــائبة 
والتصرف اخلطأ، الذي يالم عليه املرء لوما شــديدا، 
وهذه الصفات التي ذكرتها صفات ممقوتة في مجتمعنا 
واملجتمعات العربية حتى وقت قريب، وكنت قد قلت 
لكم في هذه الزاوية منذ فترة إن الصدق في هذه األيام 
مات أو كاد ميوت، ولم يعد له لزمة عند كثير من الناس، 
وها نحن اليوم نرى رديف ذلك، فكلمة عيب صارت 
غريبة قلما نســمعها هذه األيام، وأوشكت أن متوت 
أيضا وهــي حتتضر، حالها حال الصدق، بعد أن كان 
لهذه الكلمة شنة ورنة وشأن عظيم عند الناس، وهكذا 
القيم واألخالق تتساقط وتتالشى شيئا فشيئا، وهللا 
األمر من قبــل ومن بعد، وفي املاضي غير البعيد كنا 
كثيرا ما نســمع عبارة عيب يا ولد وعيب يا بنت من 
األب واألم واخلــال والعم واألخ األكبر واجلار وكبار 

السن فنخاف ونرتدع.
 أما اليوم فبالكاد نسمعها وإذا سمعناها نستغرب 
من سماعها، وكأن دابرها انقطع، واحلق ان هذه الكلمة 
(عيب) أشبه ما تكون بالشجرة التي يبست أغصانها 
وجفت لقلة املاء واإلهمال املتعمد، أتذكر متاما أنا كنا 
نحسب لهذه الكلمة ألف حساب، وال نريد سماعها بل 
نستحيي ونخجل إذا قيلت لنا، وإذا قالها لنا أحد طأطأنا 
رؤوســنا وانزوينا ووجمنا لها، لذلك نحاول جاهدين 
أال نكرر هذا اخلطأ الذي فعلناه حتى ال نســمع هذه 

الكلمة اجلارحة بالنسبة لنا.
أما اليوم فقد تبدل احلال رأســا على عقب، فنجد 
األنوف شامخة عند سماعها، وكأنها مديح وثناء فالبعض 
صار يتباهى بها، حتى ان كثيرا من الناس يفعلون العيب 
بــال خوف وال تردد، وكأن العيب صار مباحا في هذا 
الزمن األغبر، علما بأن هذه الكلمة تربت عليها أجيال 
وأجيــال، فكانت من أساســيات التربية وضروريات 
احلياة الصاحلة، والنشأة السوية، نعرف من خاللها ما 
يجوز وما ال يجوز، ونفهم اخلطأ من الصح، فنسير 
في الطريق املســتقيم، ونكبر على األخالق احلميدة، 
ونربي أبناءنا على ذلك، أمت وقد فقدنا قيمنا وثوابتنا 
وعاداتنــا وتقاليدنا فلم يعد لكلمة عيب أي تأثير على 
أنفسنا، وسرنا في غينا إلى ما ال نهاية، وإذا قلت ألحد 
ان ما تفعله عيب غضب منك وانتفخت أوداجه وكأنك 
تســبه، ومبا أن احلياء شعبة من شعب اإلميان فمن 
فقد احلياء فقد اإلميان، ومن فقد اإلميان فقد احلياء، 
وإذا أصبحت كلمــة عيب أمرا ال غضاضة فيه فبطن 
األرض خير من ظاهرها، وعلى الدنيا السالم، وهللا در 

أبومتام حيث يقول:
يعيش املرء ما استحيا بخير

ويبقى العود ما بقي اللحاُء
فال واهللا ما في العيش خيٌر

وال الدنيــا إذا ذهب احلياُء
إذا لم تخــَش عاقبة الليالي

ولم تستحي فافعل ما تشاُء
 فمتى نعود إلى قيمنا وثوابتنا وأخالق آبائنا وأجدادنا، 
ومتى نقول للعيب عيبا؟ وماذا تخبئ لنا األيام، وهل ما 
خفي أعظم؟ هذا فاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه 
وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه، هذا، ودمتم ساملني.

ما ان أعلنت وزارة الدفــاع عن فتح باب القبول 
للمرأة االلتحاق باجليــش حتى خرجت فئة اعتادت 
على االعتراض ألي خطوة للدولة، لتعترض أيضا على 
إتاحة الفرصة أمام املرأة للمشاركة في اجليش استكماال 
لدورها فــي مختلف األعمال ومنها العمل باجليش.. 
وعلل هذا البعض رأيه بأن املرأة ليس مكانها اجليش 
وأن الوظيفة فيه ال تناسبها، رغم أن هناك في وزارة 
الداخلية نساء عامالت في السلك الشرطي واستطعن 
إثبات قدراتهن وجدارتهن في العمل العسكري بأقسام 
الشرطة، وأعتقد أن الكل شاهد تفوق النساء في العمل 
مبراكز الشرطة خالل أزمة تفشي وباء كورونا، كما 
أن العمل في الشرطة ال يختلف كثيرا عن العمل في 
اجليش، وال عن اإلعالم، فهناك ســيدات يعملن في 

مختلف أجهزة اإلعالم، اإلذاعة والتلفزيون.
وتعمل املرأة أيضا في وزارة الصحة وفي مختلف 
اجلهات احلكومية، ومنها وزارة التربية ووزارة التعليم، 
فهناك مدرسات في مدارسنا وفي اجلامعات ولو حاولنا 
اســتعراض املواقع التي تعمل بها املرأة لوجدنا أنها 
تعمل في كل املؤسســات احلكومية واخلاصة حيث 
تعمل املرأة في البنوك والشركات، إذن فلماذا يعترض 
هــؤالء البعض على أن تلتحق املرأة باجليش فهي ال 
تختلف عن العامالت في مهن الشرطة؟ وبالتالي ليست 
هناك أي تشريعات تتعارض مع عمل املرأة في اجليش.

وأود هنا أن أحيي الوزير الشاب وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي على شــجاعته إلتاحة فرصة العمل 
للمرأة باجليش ولم يتراجع عن قراره، ال شك أن الوزير 
أثبت شجاعة وعدم الرضوخ لهذه الفئات التي اعتادت 
االعتراض وحاولت ربط موقفها بالشريعة رغم عدم 
صحــة اعتقاداتهم، لو حاولنا عرض املعارك في عهد 
الرسول الكرمي ژ فسنجد أن املرأة املسلمة شاركت 
في الكثير من احلروب التي خاضتها جيوش املسلمني، 
ومن يتأمل صفحات تاريخنا اإلسالمي يجد أن املرأة 
املؤمنة قد شــاركت خالل مراحل النضال في معارك 
مختلفة مشــاركة إيجابية واننا لنراها في كل معركة 
تقف بنفسها على تفقد اجلرحى ومداواتهم بنفسها 
وتعايشها في مشاكلهم حتى لكأنها أم املجاهدين، لقد 
كانت عنصرا إيجابيا نشطا قادرا على املشاركة في 
حتمل املسؤوليات فأدت واجبها في ميادين النضال 

والكفاح على أكمل وجه.
وال شــك في أننا ما زلنا نذكر دور نسيبة بنت 
كعب األنصارية أم عمارة وأم حبيبة بنت العاص وأم 
حزام بنت ملحان.. فهناك الكثير من النساء املؤمنات 
الالتي شاركن مع الرجال في نضالهم للدفاع عن راية 
اإلسالم، وحتية للمناضالت األوليات، ومتنياتنا بالتوفيق 
للمرأة الكويتية التي لم تتخلف عن مشاركة الرجال 
في اجليش لتساند في معارك الدفاع عن وطننا الغالي.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه: «ستبقون أهال لنا 
وإخوة لنا وأوالدا لنا واهللا يحفظكم من كل مكروه». 

واهللا املوفق.

املواقع اإلخبارية استقبال  تناقلت 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
لتقدمي  لرئيس ديوان احملاسبة  اخلالد 
تقرير الديوان السنوي بعد تقدميه سابقا 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وقد يبدو من اخلبر أنه إجراء 
بروتوكولي يتم كل عام، وكذلك يبدو 
التقارير الواضحة في الصور أنه  من 

مليء باملخالفات واملالحظات. 
ومن هنا يجب أن تشهد الفترة املقبلة 
تعامال جادا مع هذه التقارير واملالحظات 
واتخاذ اإلجراءات املطلوبة حلماية املال 
العام ووقف إهداره ومحاسبة كل مسؤول 
ذكر اســمه في املخالفات ســواء كان 
احلســاب وفقا آللية وإجراءات متابعة 
القياديني أو ملتابعة موظفي الدولة سواء 

كانوا في اخلدمة أو تركوها. 
ومن املعروف أن التقرير يستخدم 
أدوات حملاسبة الوزراء في مجلس األمة، 
وذلك باالستجوابات أو باألسئلة البرملانية 
ومن حق الشعب أن يعرف ما سيقوم به 
كل وزير حيال املالحظات والتجاوزات 
في تقرير الديوان ألن املال مال الشعب.
البعض بلجان  ولكن هل سيكتفي 
حتقيــق داخليــة ذات مقابل كبدالت 
حلضــور االجتماعات ملناقشــة هذه 
املالحظــات واملخالفات أو ســيتحول 
التقرير إلى أداة النطالق حملة مستحقة 
لوقف الفساد وحاالت التعدي على املال 
العام؟ وقد ينسى البعض القسم الذي 
أقســمه الوزراء عند تولي املسؤولية 
الوزارية باحملافظة على املال العام، ولكن 
هذا يجب أال يعفي أي مسؤول ذكر اسمه 
بالتقرير من إيقافه عن العمل حلني انتهاء 
التحقيقات، حيث إنه مال عام وهو مال 
األجيال القادمة وال ينبغي التهاون في 

آلية احملاسبة بالعدل ووفقا للقانون.
وإن هذا التقرير لن ينتهي بتقدميه إلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء، بل سيكون 
بداية التخاذ اإلجــراءات التصحيحية 
حيال ما ورد به من مالحظات ومخالفات 
ولألسف الشــديد فإن بعضها يتكرر 
بسبب عدم التعامل معها عند أول حدوثها 
وعدم احملاســبة عليها منذ البداية. إن 
األموال العامة من حق الشعب والتي يجب 
أن يدافع عنها جميع أبناء الوطن دون 
كلل أو ملل، وشــكرا لديوان احملاسبة 
إلعداد هذا التقرير الذي يجب دراسة كل 
مالحظاته ومخالفاته ومحاسبة املتسببني 

فيها لنحافظ على املال العام.

مت زف البشــرى املصاحبة لنزول 
ملحوظ بعــدد اإلصابات اليومي بذلك 
الكوفيد ودخولنا رســميا في املرحلة 
اخلامسة وهي املرحلة األخيرة من مراحل 
العودة الشاملة اآلمنة للحياة الطبيعية.

وقبيل البشرى انطلق اخلبر السعيد 
الذي يخص املدارس بالســماح للعب 
بالفرصة بجانب عودة املقصف املدرسي 
بشروط مت توضيحها مع اخلبر السعيد.
واآلن نحــن بانتظار خبرين حتى 
تكتمل السلسلة املنطقية للعودة، وأخص 
املدارس بالتحديد، فالذي جعل صاحب 
القرار يسمح بعودة اللعب باملدارس مرة 
أخرى لسببني وجيهني، أولهما انخفاض 
معدل اإلصابات، والثاني مراعاة لطبيعة 
األطفال احلركية ونفسية الطلبة األكبر 
«املراهقني» من اجللوس في مكان محدود 
ساعات طوال، لذلك أنا بانتظار اخلبر 
السعيد الثالث بعودة املواد العملية في 
اجلدول، وذلك بعــد التقليل من وقت 

احلصص لصالح تلك املواد.
أما اخلبر األخير الذي أنتظره فيخص 
الفاقد التعليمي الذي أصبح «بعبع» العام 
الدراسي احلالي مع أن حله بسيط، بحيث 
يكون بإرجــاع مراكز رعاية املتعلمني 
مرة أخرى، ولكن بآلية جديدة بحيث 
يقسم الطالب إلى ضعاف وإعادة تأسيس 
ولكل منهم معلموهم املختصون، وتكون 
كما جرت العــادة اختياريا لولي األمر 
ومببالغ رمزية ألنه ال يخفى على احد 
املبالغ الباهظة التي صار يتكبدها ولي 
األمر في الفصل الدراسي على الدروس 
واملعاهد ولك احلسبة إذا كان لديه فقط 

ثالثة أبناء في املدارس.
دخولنا املرحلة اخلامسة يجعلنا نفكر 
جديا في نفســية الطالب في املدارس 
ويحمل على كاهل املعنيني في التربية 
تعويض الفاقد التعليمي بطريقة علمية 

واقعية.
الصالح  املواطن  تنشئة  ٭ على الهامش: 
تأتي عبر تفعيل دور وزارة التــربية 

املجتمعي.

العفو األميري،  قيمة مستفادة لألجيال: 
قيمة مســتفادة لألجيال، وكان لزاما 
علينا أن نوثقهــا عبر مقالنا، لنقول 
ألجيال الغد إن العفو عند املقدرة يزيل 
الغضب ويكسب الود ويجعل املعفى 
عنه رهني املنة والعافي ملك اإلحسان.
وقد امتدح اهللا عــز وجل صفة 
العفو في كتابــه العظيم عندما قال: 
(فاصفح الصفــح اجلميل) واجلميل 
يعني هنا الصفح الذي ال عتاب معه 

وال عتاب بعده.
نواف القدوة: وإذا كان الوالد القائد يحمل 
هذه الصفة، فكان لزاما علينا جميعا 
نحن أبناء هذا الوطن أن نقتدي بقائدنا 
وولي أمرنا، وأن نصفح وأن نسامح 
اآلخريــن عن زالتهم في البيت وفي 
العمل وأن نفتح قلوبنا للحوار وأن 
تتحد أهدافنا حملاربة الفساد بكل أشكاله 
اإلداري واملالي، وأن نبتعد عن االنتقام 
وعن التعامل بالشخصانية وأال يكون 

الوطن ضحية ألهوائنا.

مليء بالعفن الفكري ولذلك كن شجاعا 
وال تستسلم ألفكار من صنع واقع 
فاسد وسلبي ومخادع فإن واقعك 
هو ما تصنعــه أنت من واقع فعلك 
اإليجابي املنظــم لذلك، كن ما تريد 

وال تكن ما يريده غيرك.
ويجب أن نعلم أن وسائل إعالمنا 
تقوم على تغذيتنا بصور ومفاهيم 
حول من ومــاذا يفترض أن نكون 
فترفع أمــام ناظرينا مناذج خادعة 
عن اإلجنازات والنجاحات وحتصرها 
في الشهرة واملال وسائر الشهوات 
وهذه النماذج تشبع اإلنسان ولكنه 
إشباع مؤقت ومادي ال يرتقي بالذات 
بل يأخذنا إلى املزيد من خيبة األمل 

واإلزهاق الروحي.
يجب أال تكون جهودنا الساعية إلى 
حتسني الذات مجرد محاوالت يائسة 
لتلبية املثالية املتخيلة التي نظن أن 
الناس ينظرون إلينا بها، بل ال بد أن 
نبدأ من الوضوح والسكينة والصدق، 

ولنا حديث قادم معها إن شاء اهللا.

بالثمن  العقار  لهذا  السوق (شراي) 
الذي يطلبه مقيم وزارة العدل، وفي 
العقار  أحسن األحوال زيارة ملوقع 
دون كشــف حقيقي وفعلي وعمل 
مقايســة ملواصفات العقار! إذن ما 
دور داللني العقار املعتمدين كمقيمني 
التقييم  عقاريني والبنــوك بعملية 
العقاري؟ ومعظم هذه العقارات تفقد 
نسبة كبيرة من السعر حني عرضها 
باملزاد عن طريق وزارة العدل نفسها، 
تسبب هذا القرار الذي في ظاهره هو 
ملواجهة ظاهرة غسيل األموال لكن 
بعد أن طارت الطيور بأرزاقها بتعطيل 
مصالح الناس بسبب تدني قيمة املبلغ 
احملدد وهو ٣٠٠ ألف دينار بالنسبة 
ألســعار احلالية وكذلك في حاالت 
البيع بني األهل، وبتضخيم التضخم 
الذي يعاني منه أكثر املشــترين مع 
شح السيولة لتسجيل سعر وهمي 
السجالت، فهل  البيع في  لصفقات 
هي سياسة لتضخيم األسعار أكثر أو 

لزيادة االقتراض من البنوك؟

من الناحية املالية جتد اإلسراف 
وارتفاع التكلفة االقتصادية، للخدمات 
املقدمة من املؤسسات الرسمية، مع 
إضافة طابع الســرية، على األعمال 
اإلدارية، وعدم وجود الشفافية. كذلك 
جتد في املؤسســات التي تعاني من 
التخلف اإلداري كثرة اللجان الشكلية، 
والهدر في األموال واألوقات واملوارد 
البشرية، على الرغم من كثرة األجهزة 
الرقابية. بل ال يعلم الكثيرون أن كثرة 
الفشل  الرقابية، دليل على  األجهزة 
في األمور اإلدارية. لألسف أستطيع 
أن أقول إن في بلــدي العزيز تزيد 
الكلفة وتقل اجلودة، على الرغم من 
وجود مجلس األمة، وديوان احملاسبة، 
واجلهاز املركزي للمناقصات العامة، 
والهيئة العامة ملكافحة الفساد، ونزاهة، 
وجهاز متابعة األداء احلكومي، والقائمة 

تطول!
هذا غيض من فيض من مظاهر 
التخلــف اإلداري. فنحن نعاني من 
تدهور الثقافة والفلسفة اإلدارية، وإذ 
أردنا التطوير والتنمية، فال طريق لذلك 
التخلف اإلدارية،  غير عالج مظاهر 

املنتشرة في مؤسساتنا احمللية.

الدنيا وفى األخرة.
قال رســولنا الكرمي: «وما زاد اهللا عبدا 
بعفو إال عزا»، وعلنا نتذكر هنا مقولته 
الشهيرة عليه أفضل الصالة والسالم: 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء».
بل ونتذكر كذلك ســيدنا يوسف 
گ عندما قــال إلخوته: (ال تثريب 
عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم 

الراحمني).

تتنفس من خالله نسمات احلياة اآلن، 
وعليك أن تستثمر كل حلظة متر بك 
فإنها ال تعود أبدا والعمر مهما طال 

فإنه محدود.
إن التركيز يعني أن تلغي من قائمة 
االهتمامات كل األفكار السلبية ألنها 
تفسد الروح والعقل وذائقتك الباطنية 
وتؤدي بك إلى خمول الروح وكآبة 
النفس وتؤدي بك على املدى الطويل 
إلى أن تســجن نفسك في صندوق 

الذي مت تطبيقه مؤخرا، فيما يخص 
عدم إمتام صفقــة البيع إال بعد أن 
العقار في وزارة العدل  يقوم مقيم 
بوضع تقييم لسعر العقار أو األرض، 
وإثبات تسلم مبلغ البيع وعدم االكتفاء 
بإقرار البائع بتســلم املبلغ، فعادة 
ما يقــوم به هؤالء املوظفون إدخال 
مواصفــات غير كاملة أو دقيقة في 
تطبيق على هاتفه النقال، ليستنتج 
سعرا غير حقيقي، وال يتوافر بلغة 

العملية. إذا كان املسؤول املعني حتت 
رعاية مجموعة ذات مصالح خاصة، 
فمن باعتقادكم ســيمثلون في تلك 
املؤسسات؟ األمر ليس معقدا والنتيجة 

واضحة!
أما على مستوى املوظفني، فتجد 
في املؤسسات التي تعاني من التخلف 
اإلداري اإلهمال والالمباالة، وضعف 
اخللق اإلداري، واإلنتاجية والكفاءة 
العملية، وغياب الرقابة واحملاســبة 
الذاتيــة، وعدم توافــر األمانة في 
األعمال اإلدارية، وتفشي اإلحباط، 

وقلة املبادرات التطويرية.

مــن قيادتهم احلكيمــة القائمة على 
التســامح والتعاون والتالحم ونبذ 
اخلالفات التي تقطع أواصر املجتمع، 
والتمسك بالوحدة الوطنية والتكاتف 

على اخلير وفعل اخلير.
أمير العفو وخلق النبوة: العفو األميري النابع 
من أمير العفو ســمو الشيخ نواف 
األحمد، لهو خلق عظيم مستمد من 
خلق النبــوة الذي يرفع صاحبه في 

كان من الضروري لنا نحن البشر أن 
نصون أرواحنا وعقولنا من كل أمناط 
التسلط التي تريد أن حتولنا إلى آالت 
ال تعقل وال تشعر وال تبتكر وال تدرك 

معنى ما حباها اخلالق من قدرات.
إذا أردت أن تعيش بطيب نفس فال 
بد أن تعيش احلياة بشغف وال بد أن 
تتخذ من التركيز واالستهداف بشغف 
واقتناع وحب مسلكا دائما حلياتك 
وأن تثمن قيمة الوقت احلاضر الذي 

وفره بشكل صوري، سيترتب عليه 
دفع مبالغ إضافية، منها زيادة رسوم 
السمسار وكذلك الرسوم احلكومية، 
فكان ما قام به املقيم هو إنه ســبب 
في تعثر عملية البيع بالرغم من أني 
حر فيما أملك، من دون إيجاد بديل 

لهذه الصفقة التي أفشلها.
مثــل هذه القصــة وأكثر بدأت 
العقاري  التسجيل  أروقة  تظهر في 
بســبب قرار وزير العدل رقم ٣٤٤ 

وعدم التكيف مع املتغيرات العاملية، 
وضعف الربط والتواصل بني اجلهات 
املؤسســية، وعدم استغالل احللول 

التكنولوجية.
على مستوى القيادة جتد مركزية 
السلطة، وانتشار احملاباة والواسطة 
املتابعة  واحملسوبية، وضعف نظام 
واملســاءلة القانونيــة، واملجامالت 
والرشوة واستغالل الوظيفة في حتقيق 
مصالح شخصية. كذلك عدم االستقرار 
في املناصب اإلدارية، والتغيير املستمر 
وغالبا ألسباب سياسية، وعدم االختيار 
على مبدئ الكفاءة اإلدارية واألمانة 

أمير العفو صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، قصة من قصص 
األخالق وقيمة تربوية مستفادة من 
ســموه ومن سمو ولي عهده الشيخ 
نواف األحمد، حفظهما اهللا، البد لها 

أن تؤرخ لألجيال.
التربية  إضافة جديدة للمناهــج التربوية: 
التعليم، وأصل التربية األخالق  قبل 
واألخالق هي األصل في تطوير التعليم 
فال ميكن أن يتقدم وأن يتطور التعليم 
بدون األخالق التي تشكل العماد لكل 

مؤسسات الدولة.
وقصة «أميــر العفو» هي قصة 
الفضل والعفو عنــد املقدرة، وهذه 
القصة التي يجب أن تؤرخ في مناهج 
وزارة التربية لكل املراحل الدراسية، مبا 
حتمله القصة من قيمة مستفادة أهمها 
أنك تعفو عن املسيء وأنت قادر على 
معاقبته، بل إن معاقبته جوهر العدل.

إنها إضافة جديدة للمناهج التربوية، 
التي يتعلم منها أبناء الغد أروع األخالق 

من الضروري أن نحمي عقولنا 
وأذهاننا من التشــتت في التفكير 
والتنقل السريع بني احلشرات الطيارة 
للڤيروس الذي أوقف احلياة في أرجاء 
العالم بأسره، حيث إن هذا كله قد جعل 
الوعي الروحي لبني اإلنسان في مأزق 
كبير وأمام منعطف شديد االنحدار 
وهاوية ســحيقة إلى خواء وظالل 
وظالم، إن املنجى واملخرج العملي في 
هذه املرحلة الذي يستطيع أن يحقق 
لنا السالم الباطني أو الداخلي يتشكل 
في أول مرحلة بتقدير ما أنت فيه من 
نعم وخيرات، فال بد أن تقدر حياتك 
وتعيشها بشغف فأنت املخلوق الذي 
جعله اهللا مثاال لكل ما هو حوله، إذ 
رزقه العقل ومكنه من االختيار في 
التفكير والســلوك واملوقف، وهذه 
مزايا ال يحظى بها إال اإلنسان الذي 
ائتمنه اهللا اخلالق العظيم ســبحانه 
وتعالى على سائر املخلوقات، ولذلك 
فإن من أعظم العيوب لدى اإلنسان 
أال يكون مدركا لقيمة حياته، ومن هنا 

إحــدى القريبــات متتلك عقارا 
في إحدى الدول األوروبية، فقررت 
بيعه، قدم لها السمسار عرض سعر 
شــراء من أحد الراغبني في متلك 
هذا العقار، وعند تقدمي طلب البيع 
في الدوائر احلكومية في تلك الدولة 
األوروبيــة، ردت اإلدارة احلكومية 
بأن العرض ال ميثل الســعر الفعلي 
لألرض، وستقوم الدولة بشراء األرض 

بالسعر املعروض.
تذكرت هذه القصة عندما حدثنا 
مالك عقار فــي الكويت قائال: كنت 
قــد أمتمت االتفاق على بيع عمارة، 
بسعر مليون ومائتي ألف دينار، وعند 
ذهابي واملشتري إلمتام عملية البيع 
في وزارة العدل، وإذا مبوظف التقييم 
يرفض إمتام البيع بالســعر املتفق 
عليه مع املشتري، مدعيا أن العقار 
يساوي مليونا وأربعمائة ألف، ما دعا 
املشــتري للتراجع عن اتفاق البيع، 
فقبل كل شــيء من الصعب عليه 
توفير مبلغ فرق السعر، وحتى وإن 

القطاع  املريض هو األساس في 
الطبي، فعندما يعاني من مشكلة صحية 
يتوجه إلــى الطبيب للحصول على 
العالج، ولكن من دون التشخيص ال 
نستطيع معرفة العالج الصحيح. ولكل 
مرض عالمات وأعراض يجتهد الطبيب 
ملعرفتها للوصول إلى التشخيص. كذلك 
النظام اإلداري قد يعاني من األمراض 
ويصل إلى مرحلة التخلف. ومحاولة 
معرفة هذه العالمات واألعراض أمر 
التشخيص والعالج.  مهم حتى يتم 

فما مظاهر التخلف اإلداري؟
اإلداري  التخلــف  من مظاهــر 
الطويــل، وتضخم اجلهاز  الروتني 
اإلداري والوظيفي، وانتشار البطالة 
املقنعة، وكثرة اإلدارات واملؤسسات 
والهيئــات، دون إنتاجيــة واضحة 
وملموسة. كذلك عدم وجود أهداف 
وخطط مستقبلية، والتمسك بحرفية 
القوانني بدال من احلرص على الغاية، 
مع تفشي البيروقراطية، واإلجراءات 
الروتينية، وكثرة النصوص التقييدية، 
وقلة املســاحة للجهــود اإلبداعية، 
واالهتمام بالشــكليات على حساب 
األمــور اجلوهريــة. كذلك اجلمود 

كلمات ال تنسى

احتضار 
كلمة 

عيب!
مشعل السعيد

املوقف السياسي

املرأة 
واجليش 

واملعارضة
عبد احملسن احلسيني

احلكمة سراج العطاء

تأمالت جادة
الشيخ أحمد حسني محمد

قلم ونون

املالك
حر فيما ميلك
 @imandashttiإميان حيدر دشتي

وقفات إدارية

التخلف اإلداري
د.هشام أحمد كلندر

تطوير التعليم

أمير العفو..
قصة أخالق 

تؤرخ لألجيال
د.نورة املليفي
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اقتصـاداالحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١

أعلنــت وحدة تنظيم التأمني عن طرح 
ممارسة رقم (و.ت.ت.٦-٢٠٢٢/٢٠٢١) بشأن 
توريــد نظام إلكتروني إلدارة املراســالت 
وأرشفة الوثائق، وذلك طبقا للمواصفات 
الواردة في وثائق املمارســة، والتي ميكن 
احلصول عليها مبقر الوحدة في برج كامكو 
إنفســت - الدور ٢٠، مقابل رسم قدره ٧٥ 
دينارا للنســخة الواحدة غيــر قابلة للرد 
بشكل شــيك مصدق، وذلك خالل مواعيد 
العمل الرسمية اعتبارا من اليوم (األحد) 
حتى اخلميس ٢٠٢١/١١/١١ الساعة الواحدة 
ظهــرا، علــى أن يكون آخر موعــد لتقدمي 
العطاء هو الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 
اخلميس املوافق ٢٠٢١/١١/١١، وتوضح أظرف 
العطــاءات اخلاصة بالشــركات في املكان 

املخصص لدى مراقبة الشؤون املالية.
وأوضحت الوحدة أنه سيتم عقد اجتماع 
متهيدي يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/١١/٢ في 

متام الساعة ١١ صباحا مبقر الوحدة.

وتسري العطاءات ملدة ٩٠ يوما اعتبارا 
من تاريخ فض املظاريف. هذا، وتبلغ الكفالة 
األولية ٢٪ من قيمة العطاء، على أن تكون 
صاحلة طوال مدة سريان العطاء وصادرة 

باسم وحدة تنظيم التأمني.

٧ صناديق أسهم «جامبو».. تستحوذ على ٧١٫٥٪ من أصول الصناديق احمللية

المحلل المالي

بلغ إجمالي صافي أصول 
صناديق األســهم الكويتية 
التي تســتثمر في األســهم 
المدرجة في بورصة الكويت 
(التقليديــة والمتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية) نهاية 
شهر سبتمبر من عام ٢٠٢١ 
نحو ٩٤٨ مليون دينار أي 
مــا يعادل نســبة ٢٫٤٪ من 
الســوقية  القيمة  إجمالــي 
ألسهم الشركات المدرجة في 
بورصة الكويت التي بلغت 
٤٠٫١ مليار دينار وبارتفاع 
قدره ١٥٣ مليون دينار عن 
نهاية شــهر ديسمبر ٢٠٢٠ 
وتعتبــر هذه النســبة الى 
القيمة الســوقية لبورصة 
الكويــت متواضعــة حيث 
توزعت على صناديق األسهم 
التقليديــة التي بلغ صافي 
أصولها حوالي ٨٠٠ مليون 
دينــار (٨٤٫٤٪ مــن صافي 
أصــول صناديــق األســهم 
الكويتيــة) بارتفاع قيمته 
١٢٨ مليون دينار عن نهاية 

شهر ديسمبر ٢٠٢٠.
ومن المالحظ انخفاض 
في إجمالي رؤوس أموالها 
خالل أول ٩ أشــهر من عام 
٢٠٢١ بحوالــي ٢٢ مليــون 
وحدة استثمارية، وصناديق 
مــع  المتوافقــة  األســهم 
الشريعة اإلسالمية بصافي 
أصول قيمتهــا ١٤٨ مليون 
دينار ما يعــادل ١٥٫٦٪ من 
صافــي أصــول صناديــق 
األســهم التي تســتثمر في 
الكويت وارتفعت  بورصة 
بحوالــي ٢٥ مليــون دينار 
فــي أول ٩ أشــهر مــن عام 
٢٠٢١ بينما انخفض اجمالي 
رأســمال صناديق األســهم 
المتوافقــة مــع الشــريعة 
اإلسالمية بنحو ٤٫٧ ماليين 
وحــدة اســتثمارية خــالل 

الفترية ذاتها من السنة.
المالحــظ تركــز  ومــن 
المحلية  صناديق االســهم 
فــي ٧ صناديــق كبيــرة 
الحجم تفوق صافي اصول 
الصنــدوق الـــ ٥٠ مليــون 
دينار وتشــكل نحو ٧١٫٥٪ 

من حجم صناديق االســهم 
المحليــة، يليــه صنــدوق 
الوطنية االستثماري (الذي 
تديره شــركة االستثمارات 
الوطنيــة) بصافــي قيمــة 
اصول بلغت ١٥٥٫٣ مليون 
دينار ما يعادل ١٦٫٤٦٪ من 
صافي قيمة أصول صناديق 
المحليــة، بينمــا  االســهم 
بلغ حجــم صندوق المركز 
للعوائد الممتازة وصندوق 
المركز لالستثمار والتطوير 
- ميداف - نحو ٩٠ مليونا 
و٧٣٫٦ مليــون دينــار على 
التوالي، اما صندوق كامكو 
لمؤشر الســوق االول فقد 
بلغــت صافي قيمة اصوله 

٧١ مليون دينار.

وتعتبر صناديق االستثمار 
الحديثــة  الوســائل  مــن 
لالستثمار الجماعي واألدوات 
الرئيسية في  االســتثمارية 
أسواق المال المتقدمة، نظرا 
الســتقطابها مدخــرات عدد 
كبير من المستثمرين (االفراد 
والمؤسســات)، إضافــة إلى 
استقطابها مدخرات صناديق 

التقاعد.
الســابق  تنويه: ان االداء 
ليس بالضرورة مؤشر وال 
ينبئ بالضــرورة عن االداء 
المســتقبلي وان ما حققته 
هذه الصناديق االستثمارية 
من عائد على االستثمار في 
السابق ال يمكن االعتماد عليه 
بالنسبة للنتائج المستقبلية.

األداء  مــع  وبالتزامــن 
الكويت  الجيــد لبورصــة 
خــالل أول ٩ اشــهر مــن 
عــام ٢٠٢١، ســجلت جميع 
صناديق األســهم الكويتية 
التقليدية عوائد ايجابية في 
أول ٩ اشــهر من عام ٢٠٢١ 
حيث تراوحت عوائدها ما 
بين ١٥٫٧٪ و٢٧٫٧٧٪ بينما 
ربح مؤشــر الســوق العام 
لبورصــة الكويت ٢٣٫٧٨٪ 
األول  الســوق  ومؤشــر 
٢٣٫٨٩٪، أما بالنسبة ألداء 
صناديق األســهم الكويتية 
المتوافقة مع احكام الشريعة 
االسالمية فجميعها سجلت 
عوائد ايجابية حيث تراوحت 

عوائدها بين ١٨٪ و٢٧٪.

٩٤٨ مليون دينار أصول صناديق األسهم الكويتية حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢١.. تشكل ٢٫٤٪ من القيمة السوقية للشركات املدرجة

(ريليش كومار) أداء جيد لصناديق االستثمار بالتزامن مع وضع البورصة اإليجابي خالل ٢٠٢١ 

مــن مجمــل صافــي قيمــة 
اصــول صناديــق االســهم 
حيــث تديرهــا الشــركات 
الكويتيــة الرائدة في ادارة 
االصــول تتقدمها الشــركة 
الكويتية لالستثمار والمركز 
المالــي الكويتــي وشــركة 
الوطنيــة  االســتثمارات 
وكامكــو إنفســت. ويعتبر 
صندوق الرائد لالســتثمار 
الشــركة  تديــره  (الــذي 
أكبر  الكويتية لالستثمار) 
المحلية  صناديق األســهم 
حجما في الكويت من حيث 
صافي قيمــة األصول التي 
بلغت نهاية شــهر سبتمبر 
٢٠٢١ حوالــي ١٧٨ مليــون 
دينار أي ما يعــادل ١٨٫٧٪ 

أداء البورصة اجليد انعكس إيجابًا على وضع صناديق االستثمار احمللية خالل ٢٠٢١صناديق األسهم التقليدية سجلت عوائد إيجابية تراوحت بني ١٥٫٧٪ و٢٧٫٧٧٪ 

صافي قيمة أصول صناديق األسهم التقليدية
الصندوق (مليون د.ك)

عائد الصندوق في أول 9 
أشهر  2021

22.2%176.9صندوق الرائد  لالستثمار
25.4%155.3صندوق الوطنية  االستثماري

24.8%90.1صندوق املركز للعوائد املمتازة
26.0%73.7صندوق املركز - ميداف

26.3%70.9صندوق كامكو ملؤشر السوق األول
25.6%55.5صندوق فرصة املالي

21.6%54.4صندوق وفرة
27.8%36.7صندوق كامكو االستثماري
25.0%31.7الصندوق األهلي الكويتي

25.9%29.1صندوق الساحل االستثماري
20.9%13.0صندوق الرؤية

21.2%6.0صندوق الوطني لألسهم الكويتية
15.7%4.1صندوق ثروة االستثماري

18.3%2.4صندوق الوسم

صناديق األسهم املتوافقة مع الشريعة
صافي قيمة أصول 

الصندوق
(مليون د.ك)

عائد الصندوق في أول 9 
أشهر 2021

27.0%44.0صندوق الدرة اإلسالمي
26.0%20.4صندوق املركز اإلسالمي

25.7%44.2صندوق الفجر
24.0%22.2صندوق الكويت االستثماري
20.8%8.9صندوق الدارج االستثماري

20.0%2.2صندوق ثروة اإلسالمي
18.9%2.0صندوق كاب كورب احمللي
18.3%4.1صندوق الهدى اإلسالمي

 ٦٦٫٥٪ من قيمة «بورصة الكويت» السوقية لـ ١٠ شركات 
شريف حمدي

شهدت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 
قفزة كبيــرة منذ بداية العام احلالي بلغت 
قرابة ٨ مليارات دينــار ببلوغها مع نهاية 
تعامالت أخر جلسة تداول ٤٠٫١ مليار دينار 
ارتفاعا من ٣٢ مليارا في نهاية العام املاضي.
وبدا جليا منــذ بداية تعامالت ٢٠٢١ أن 
املتعاملني أصبحوا أكثر تركيزا على اقتناء 
األسهم القيادية التي تشهد والتزال زخما من 
قبل شرائح متعددة سواء صناديق ومحافظ 
استثمارية أو أفراد من احملليني واألجانب، 
وهو ما ساهم في هذه القفزة على مستوى 

القيمة السوقية لبورصة الكويت.
وتبني من خالل رصد لـ «األنباء» أن ١٠ 
شركات مدرجة استأثرت بنحو ٦٦٫٥٪ من 
القيمة السوقية، بإجمالي ٢٧٫٣ مليار دينار، 

كما أظهر الرصد ما يلي:
٭ ضمت قائمة الـ ١٠ شــركات األعلى قيمة 

سوقية منذ بداية العام احلالي ٧ بنوك.
٭ جــاء «بيتك» بصدارة الشــركات األعلى 
قيمة ســوقية بإجمالي ٦٫٩ مليارات دينار 
تشكل ١٦٫٨٪ من إجمالي قيمة سوق األسهم 

الكويتي.
٭ حل ثانيا «الوطني» بقيمة ٦٫٨ مليارات 

دينار تشكل ١٦٫٦٪ من اإلجمالي.
٭ فــي املرتبة الثالثة، حل بنك أهلي متحد 
البحريــن بقيمة ســوقية ٢٫٩ مليار دينار 

تشكل ٧٫٢٪ من اإلجمالي.
٭ باملرتبة الرابعة جاءت شركة زين بقيمة 
ســوقية ٢٫٦ مليــار دينار متثــل ٦٫٣٪ من 

إجمالي القيمة.
٭ خامسا، جاء بنك بوبيان بإجمالي قيمة 
سوقية ٢٫٥ مليار دينار متثل ٥٫٩٪ من القيمة.
٭ باملرتبة السادسة، حلت شركة اجيليتي 

بقيمة ٢٫٢ مليار دينار بنسبة ٥٫٣٪.
٭ من املرتبة الســابعة إلى العاشــرة، حل 
البنك التجاري بقيمة ســوقية ٩٩٦ مليون 
دينار بنسبة ٢٫٤٪، ثم شركة املباني بقيمة 
٩٠٦ ماليني دينار بنســبة ٢٫٢٪، ثم األهلي 
املتحــد بـ ٧٧٥ مليون دينار بنســبة ١٫٩٪، 
باإلضافة إلــى اخلليج بـ ٧٣١ مليون دينار 

تشكل ١٫٨٪ من إجمالي القيمة السوقية.
٭ تشــكل أسهم الســوق األول وعددها ٢٥ 
شــركة ٧٤٫٥٪ من إجمالي القيمــة البالغة 

٣٠٫٧ مليار دينار.

ً بقيمة ٢٧٫٣ مليار دينار تشكل ٦٨٪ من اإلجمالي البالغ ٤٠٫١ مليارا

«هيئة االتصاالت» متنح «سالم» السعودية 
رخصة إنشاء وتشغيل  بنية نفاذ دولية برية

العامة  الهيئــة  أصدرت 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
القرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢١، 
بشأن منح ترخيص لشركة 
االتصاالت املتكاملة (سالم) 
الســعودية، وذلك إلنشــاء 
وتشــغيل وإدارة وصيانة 
بنية نفــاذ دولية برية مع 
ضرورة االلتزام بكل الشروط 
واملعايير والضوابط احملددة 
بكراسة الضوابط والشروط 
املنشــورة في موقع الهيئة 

الرسمي.
وأضــح القرار الذي سينشــر اليوم في 
اجلريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أنه سيتم 
التقــدمي من قبــل الشــركة للحصول على 
ترخيص التشغيل فور االنتهاء من عملية 

اإلنشاء وفق الضوابط املنشورة في موقع 
الهيئة واملعايير الفنية املعتمدة من الهيئة 
وبعد أخذ املوافقات من اجلهات الرســمية 

ذات العالقة بالدولة.

احلصول على الترخيص بعد االنتهاء من اإلنشاء.. وفق ضوابط الهيئة

«وحدة التأمني» تطرح ممارسة لتوريد نظام 
إلكتروني إلدارة املراسالت وأرشفة الوثائق

«صناديق االستثمار».. خبرات محترفة متخصصة 
تعــود أهمية صناديق األســهم إلى مســاهمتها في تعزيز االســتثمار 
املؤسسي على حساب االستثمار الفردي، ما يسهم في رفع كفاءة البورصة 
وانخفــاض تذبذب مؤشــرات أدائها ومخاطــر االســتثمار، وكذلك توفير 
السيولة وتوزيعها على األسهم املدرجة بدال من تركزها في أسهم شركات 
املضاربة، والذي بدوره ســاهم في تهميش املعايير الصحيحة لالستثمار 

وإيجاد اختالالت في سوق األسهم.
ومن املفترض أن يتفوق أداء صناديق االستثمار على أداء مؤشرات أسواق 
املال نظرا إلى اخلبرات احملترفة واملتخصصة التي تشــرف على إدارتها، 
كما تساعد مديري الصناديق مجموعة مختصة في األبحاث االستثمارية 
واالقتصادية الحتســاب األســعار العادلة ألسهم الشركات املدرجة، حيث 
تســهم في تنويع احملافظ االستثمارية للمســتثمرين األفراد على األسهم 

املدرجة والقطاعات املتنوعة.
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الكويت رابع أكبر مصّدر للنفط اخلام بالشرق األوسط في ٢٠٢٠
في يناير - سبتمبر ٢٠٢٠، وهو أيضا 
أكثر من ١٦٫١ مليون طن في الفترة من 

يناير إلى سبتمبر ٢٠١٩.
وتســتحوذ الصني على ٣١٫٦٪ من 
النفط  الكويــت من  إجمالي صادرات 
اخلام هذا العام. كما شــحنت الكويت 
٩٫٨ ماليني طن إلــى كوريا اجلنوبية 
وهو ما ميثل انخفاضا بنســبة ٢٩٫٧٪ 
على أساس سنوي من ١٣٫٩ مليون طن 
في نفــس الفترة من عام ٢٠٢٠، وأقل 
بنسبة ٣٨٫٥٪ عن ١٥٫٩ مليون طن في 

يناير - سبتمبر ٢٠١٩.
أما ثالث أكبر وجهة لصادرات الكويت 
من النفط اخلام فهي الهند التي استوردت 
٩٫٥ ماليــني طن، أو ١٣٫٦٪ من إجمالي 
الكويت. وارتفعت الشحنات  صادرات 
من الكويت إلى الهند بنسبة ٣٠٫٢٪ على 
أساس سنوي في الفترة من يناير إلى 
سبتمبر ٢٠٢١ من ٧٫٣ ماليني طن في 
الفترة من يناير إلى ســبتمبر ٢٠٢٠، 
كما ارتفعت أيضا بنسبة ١٩٫٣٪ من ٨ 
ماليني طن في الفتــرة من يناير إلى 

سبتمبر ٢٠١٩.

تتحسن كثيرا حتى اآلن في ٢٠٢١، ولكن على 
األقل يبدو أنها في طريقها لالستقرار، ففي 
األشهر التسعة األولى من العام، انخفضت 
صادرات النفط اخلــام املنقولة بحرا من 
الكويت بنســبة ٦٫٦٪ على أساس سنوي 
مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠٢٠ لتصل الى 
٧٠ مليون طن، مقارنة مع ٧٥ مليون طن 
في نفس الفترة من ٢٠٢٠، ومع ٧٥٫٢ مليون 

طن في نفس الفترة من ٢٠١٩. 
وفي الربع األول مــن ٢٠٢١، صدرت 
الكويت ٢٢٫٤ مليــون طن، وهو ما ميثل 
انخفاضا بنسبة ١٨٫٧٪ على أساس سنوي، 
مقارنة مع ٢٧٫٥ مليون طن في الربع األول 
من ٢٠٢٠، ولكنه ثابت بشكل أساسي على 
٢٢٫٥ مليون طن في الربع األخير من ٢٠٢٠، 
ونحو ٢٣٫٩ مليــون طن في الربع الثالث 

من ٢٠٢٠.
واختتمت شركة السمسرة البحرية 
حتليلها باإلشــارة إلى أنه في األشهر 
التســعة األولى من عام ٢٠٢١، شحنت 
الكويت ٢٢٫١ مليون طن إلى البر الرئيسي 
للصني، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ١٣٫٥٪ 
على أساس سنوي من ١٩٫٥ مليون طن 

الروسية بنسبة ١٣٫١٪ العام املاضي، ونسبة 
٩٫٢٪ من دول غرب إفريقيا على أســاس 

سنوي.
صادرات العام احلالي

قالت شركة بانشيرو كوستا إن األمور لم 

ومتكنت الكويت طوال عام ٢٠٢٠ بأكمله 
من شحن ٩٧٫٥ مليون طن فقط من النفط 
اخلام بانخفاض ٣٫٨٪ على أساس سنوي. 
وباملقارنة، فقد تراجعت صادرات اململكة 
العربية السعودية بنسبة ٣٫٢٪ على أساس 
سنوي في عام ٢٠٢٠، وانخفضت الصادرات 

الثالث من العام، بلغت شحنات النفط اخلام 
العاملية ٤٨٩٫٩ مليون طن، وهو ما ميثل 
ارتفاعا طفيفا بنســبة ١٫٥٪ على أساس 
سنوي على املستويات املنخفضة بشد 
ة املسجلة خالل الربع الثالث من ٢٠٢٠.

مصدرو النفط
وبحسب تقرير الشركة، فإن الكويت 
هــي رابع أكبر مصــدر للنفط اخلام في 
الشرق األوســط بعد السعودية والعراق 
واإلمارات، ففي عام ٢٠٢٠، استحوذت املوانئ 
الكويتية على ٤٫٨٪ من شحنات النفط اخلام 
العاملية، ويغطي هذا حتميل البضائع في 
الرئيسي  التحميل  (ميناء  ميناء األحمدي 
في الكويت إلى حد بعيد) وميناء سعود. 

ويتم نقل نحو ٩٪ من الكميات احململة 
في ميناء األحمدي على منت ناقالت النفط 
العمالقة، ونحو ٨٪ يتم حتميلها على ناقالت 
سويز ماكس. وفي االثني عشر شهرا من عام 
٢٠١٩، بلغت صادرات النفط اخلام الكويتي 

املصدرة بحرا ١٠١٫٣ مليون طن.
ومع ذلك كان الطلــب العاملي في عام 
٢٠٢٠ محدودا بسبب تأثر الشحنات بالوباء، 

محمود عيسى

ذكر موقع هيلينك شيبنغ أن هناك 
بوادر اســتقرار في مسارات صادرات 
النفط اخلام من الكويت بعد االنخفاض 
الذي شهدته األشهر الـ١٨ املاضية، حيث 
نقل املوقع عن شركة بانشيرو كوستا 
املتخصصة في نشاطات سمسرة النقل 
البحري في أحدث تقرير أسبوعي لها، أن 
عام ٢٠٢٠ كان عاما سلبيا للغاية بالنسبة 
لتجارة النفط اخلام، بانخفاض إجمالي 
بأكمله  العام  احلموالت املصدرة خالل 
بنسبة ٦٫٢٪ على أساس سنوي لتصل 
إلى ٢٠٣٢ مليون طن، وفقا لبيانات تتبع 
 .«Refinitiv» السفن الصادرة عن شركة
ولم يكن عام ٢٠٢١ أفضل بكثير حتى 
اآلن عن العام الذي ســبقه، حيث شهدت 
األشهر التسعة األولى منه تراجعا في جتارة 
النفط اخلام املنقول بحرا بنسبة ٥٫٧٪ على 
أساس سنوي، حيث بلغت ١٤٥٣ مليون طن.

وأضافت الشركة أن األسوأ هو أنه حتى 
اآلن ال توجد مؤشرات تذكر على أن األمور 
ستتحول إلى منعطف إيجابي، فحتى الربع 

موانئ البالد استحوذت على ٤٫٨٪ من شحنات النفط اخلام العاملية.. و٩٧٫٥ مليون طن إجمالي الصادرات النفطية الكويتية

هاني فندقلي: الديون األميركية تقترب 
من املنطقة احلمراء.. واحللول ما زالت بعيدة!

اســتعرض مركز «ريكونســنس» 
للبحوث والدراســات ملــف مفاوضات 
الديون األميركية، وذلك في حوار مطول 
مع خبيــر االقتصــاد وعضــو اللجنة 
االستشارية التابعة للخارجية األميركية 
د.هاني فندقلي، واحلاصل على الدكتوراه 
بالعلوم مــن «معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا»، ودرجة شرف اليسايالند 
من الكونغرس األميركي. وخالل احلوار، 
أكد فندقلي على أن السياسة االقتصادية 
واملالية في الواليات املتحدة مختلة بشكل 
كامل، وأن املسار الوحيد لتجنب االنهيار 
هو تعديل دستوري ال تستطيع البيئة 
السياســية األميركية القيام به، مشددا 
في الوقت ذاته على أن مســتوى ديون 
الواليــات املتحدة يقترب بســرعة من 
املنطقة احلمراء، فاألرقام مقلقة واحللول 

بعيدة املنال.
ولفت إلى أن املواجهة بني الواليات 
املتحــدة والصني قد جتبــر الدول على 
اختيــار أحد اجلانبــني وزيادة احتمال 
نشوب صراعات مدمرة، مشيرا إلى أن 
احلل الوحيد الذي تستســيغه النخبة 
السياسية السماح للتضخم باالرتفاع 

مبعدل أسرع.. وفيما يلي التفاصيل:

ما مدى خطورة معاجلة وضع امليزانية 
الفيدرالية األميركية واألسواق العاملية؟

٭ إن وضع امليزانية األميركية خطير 
جدا ومعقد بشــكل متزايد مما يعكس 
االنشقاقات السياسية واأليديولوجية 
العميقة داخل الواليات املتحدة وجعل 
السياســة االقتصادية واملالية مختلة 

بشكل كامل.
بحلول العام املالي األميركي ٢٠٠١ (الذي 
ميتد من ١ أكتوبر إلى ٣٠ سبتمبر من كل 
عام)، أجبرت حربا أفغانستان والعراق 
احلكومــة الفيدرالية علــى التخلي عن 
كل ادعــاءات الكشــف أو حتــى تقدير 
تكلفــة احلروب. وبدال مــن ذلك قدمت 
«قرار املوازنة املســتمرة» وهو وسيلة 
غامضــة للتحايل على املوازنة املؤقتة 
بناء على السنوات السابقة، والتي ميكن 
للحكومة انتهاكها متى شاءت. وفي إطار 
عملية املوازنة، يتظاهر كل من اإلدارة 
والكونغــرس بأنهما ينجــزان مهامهما 
الدستورية. واستمرت هذه املسرحية 
ملــدة ٢٠ عاما، حيث لــم يكن لدى أكبر 

اقتصاد في العالم ميزانية رسمية.
 

هل الواليات املتحدة ال متتلك ميزانية 
رسمية؟

٭ نعــم، وفي غياب ميزانية رســمية، 
يستمر اإلنفاق بال هوادة، حيث يطلب 
من الكونغرس فقط املوافقة على سقف 
جديد للميزانية كل عام تقريبا للسماح 
للحكومة الفيدرالية بالعمل ودفع الفائدة 

على ديونها.
وفــي ١٢ أكتوبــر ٢٠٢١ وافــق مجلــس 
النــواب على إجــراء لســد الفجوة في 
اللحظــة األخيرة لتمديد ســقف الدين 
إلى ٢٨٫٥ تريليون دوالر، ما يكفي بالكاد 
لتمويل احلكومة ملدة شهرين، وستعاد 
الكرة في أوائل ديســمبر عندما تطفو 

اللعبة السياســية املتمثلة في املزايدة 
على السطح. هناك خطر من أن يؤدي 
املأزق السياســي في يوم من األيام إلى 
انهيار كارثي يؤدي إلى التخلف عن سداد 
ديون الواليات املتحدة وااللتزامات ودفع 
الرواتب والبرامج االجتماعية والطبية.

كما أن التخلف عن السداد له آثار سلبية 
خطيرة على األسواق احمللية والدولية، 
واألهــم من ذلك، على الدوالر األميركي 

باعتباره عملة احتياطي مهيمنة.
 

هل حدثت مثل هذه املواقف من قبل في 
الواليات املتحدة؟

٭ نعم ولسوء احلظ، حدث هذا كثيرا منذ 
أن تبنى الكونغرس في عام ١٩١٧ مفهوم 
سقف الديون. والغرض من هذا السماح 
للحكومة الفيدراليــة باالقتراض دون 
االضطرار إلى الرجوع إلى الكونغرس 
ولكن مــع احلفاظ على إشــرافه العام 
على امليزانية. وفــي القرن املاضي، مت 
رفع سقف الديون ما يقرب من ٨٠ مرة 

خالل اخلمسني سنة املاضية.
لكن عملية رفع سقف الديون أصبحت 
مثيــرة للجدل، وأدت إلى سلســلة من 
األزمــات ابتداء مــن عــام ١٩٩٥ عندما 
اضطرت احلكومة إلى اإلغالق ملدة ثالثة 
أسابيع، تالها املزيد من األزمات واإلغالق 

في ٢٠١٨،٢٠١٣،٢٠١١ و٢٠١٩.

ما احللول املمكنة وماذا يتطلب تنفيذها؟
٭ لســوء احلظ، أصبحت هذه مشكلة 
مستعصية، متأصلة بعمق في دستور 
النظام األميركي، حيث يتمتع الكوجنرس 
بـ «ســلطة اخلزينة» وخرج الدين عن 

السيطرة.
واملســار الوحيد لتجنبــه هو التعديل 
الدستوري الذي يكاد يكون مستحيال، وال 
توجد حلول مجدية على املدى القصير. 
ومــع ذلك، هناك ثالثة متطلبات إلدارة 
عبء الديون: منو اقتصادي أسرع بكثير، 
وضرائب أعلى بشكل ملحوظ، أو خفض 

اإلنفاق بشكل حاد.
إن رفع الضرائب بشــكل كبير سيكون 
حتديا في مناخ احتراق سياســي وفي 

ظل عدم االستقرار االقتصادي.
ويعد خفض اإلنفاق مســتحيال تقريبا 
نظرا ألن اإلنفاق التقديري يستهلك أقل 
من ٣٠٪ من إجمالي امليزانية الفيدرالية 
البالغــة ١٫٥ تريليــون دوالر ونصفها 
دفاعي. اإلنفــاق غير التقديري ميتص 
اآلن ٦٢٪ من امليزانية (٢٩٪ في ســنة 
١٩٦٩) بضمنها ٤٨٪ للضمان االجتماعي 
والرعاية الصحية (١٩٪ في سنة ١٩٦٩)، 

و٨٪ لدفع الفوائد على الديون.
هناك مجال أو احتمــال ضئيل لتقليل 
اإلنفاق لتحقيق التوازن في امليزانية، 
حيث من املرجح أن يسود احلبر األحمر 

خالل العقود القليلة القادمة.
التكلفــة الهائلة للرعايــة الطبية لعدة 
ماليــني من قدامــى احملاربني في حربي 
أفغانستان والعراق وكبار السن، والتي 
تقدر بنحو ٤-٦ تريليونات دوالر على 
مدى العقدين املقبلني، ستبقى على تكلفة 
برامج شبكات الضمان االجتماعي عند 

مستويات مرتفعة تقريبا إلى أجل غير 
مسمى. واحلل الوحيد الذي ميكن تصوره 
والذي تستســيغه النخبة السياســية 
على املدى القريب هو السماح للتضخم 

باالرتفاع مبعدل أسرع.
من خالل تضخيم طريقنا للخروج من 
هذه املعضلة، سينكمش كل من اإلنفاق 
احلقيقــي والقيمة احلقيقيــة للديون، 
ما يوفر تخفيفا متواضعا في املشــاكل 
قصيرة األجل، ولكن من احملتمل أن يخلق 

املزيد من املشاكل على املدى الطويل.
مت تبنــي هــذا احلــل فــي منتصــف 
الســبعينيات بعد نهاية حرب ڤيتنام 
التــي أدت إلــى سلســلة مــن األزمات 
االقتصادية وإلى انهيار نظام بريتون 
وودز، والذي كان ســاري املفعول منذ 
منتصف األربعينيات، حيث مت تثبيت 
الدوالر األميركي. ومت التخلي عن قابلية 
التحويــل إلى ذهــب، وفــي النهاية مت 
تخفيض كبير لقيمة الدوالر األميركي 
وإعادة االصطفاف مقابل الني الياباني 
والعمالت األوروبية الرئيسية (باستثناء 
اململكــة املتحدة). ومن املمكن أن يعيد 
التاريخ نفسه في االقتصاد العاملي بعد 

كوفيد-١٩.
 

من الذي قد يكسب أو يخسر من هذا 
األمر؟

٭ ال يوجد رابحون رئيسيون من هذه 
األزمة، فاألمر نســبي فقط، ونظرا ألن 
معظم األزمات املاليــة على مر القرون 
تنشأ من الديون املفرطة، فإن عدم اليقني 
بشأن التخلف عن السداد العام سيؤدي 
الى خلق ضغوط في أســواق االئتمان 
اخلاصة األوسع نطاقا والتي ميكن أن 

تتزايد لتصبح أزمة من نوع ٢٠١٧.
وســتؤدي دورة التضخم والتخفيض 
التنافســي لقيمة العملــة إلى تقويض 
البنوك واملؤسسات املالية مع احتمال 
ارتفاع حاالت التخلف عن الســداد من 
قبــل املقترضني الضعفاء ما يؤدي إلى 

احلد من اإلقراض واالستثمارات.
وســيؤثر عــدم اليقــني بشــأن العملة 
واســتقرار أســواق رأس املــال علــى 
البلدان النامية التي ستواجه صعوبة 
في احلصول على متويل ديونها وكذلك 

تقلص الطلب على منتجاتها.
وميكــن أن تــؤدي احتمــاالت ارتفــاع 
التضخــم إلى تثبيط املدخرات وتقليل 
تدفق هذه املدخرات إلى االســتثمارات 

اإلنتاجية.
وميكــن أن تؤدي املواجهة السياســية 
احلالية بــني الواليات املتحدة والصني 
إلــى تعميق االنقســامات في االقتصاد 
العاملي، ما يجبر الدول على اختيار أحد 
اجلانبني ويؤدي إلــى تفاقم التوترات 
اجليوسياسية وزيادة احتمالية نشوب 

صراعات عرضية ولكنها مدمرة.
وعادة ما تصيــب األزمات االقتصادية 
الفقــراء أكثر من غيرهــا، ما يؤدي إلى 
تفاقــم عــدم املســاواة االقتصادية. قد 
يكون هنــاك رابحون على الهامش كما 
هــو احلال في معظــم األزمات، مبا في 
ذلك املقترضون الكبار الذين سيدفعون 

أموالهم ذات القيمة املنخفضة، وقد يكون 
هناك بعض الرابحني اجليوسياسيني، 
مثل الصــني، لكن ديناميكيات أي أزمة 
غالبا ما تؤدي إلى عواقب غير مقصودة 
والتي يصعب التنبؤ بها، لذلك ال يوجد 

سبب لالحتفال املبكر.

هل نبالغ إذا قلنا إن الوضع احلالي 
شديد اخلطورة؟

٭ ال! إنهــا فعــال قنبلة موقوتــة. لقد 
ارتبطــت كل أزمــة ماليــة نظامية في 
التاريخ بالديــون واملديونية املفرطة، 
بلغ الّدين األميركي ٢٨٫٣ تريليون دوالر 
في ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢١، أو ٧٫٥ أضعاف 
قيمتــه احلقيقيــة في حــني أن الفائدة 
على الديون ال تزال منخفضة نســبيا 
وثابتة عند حوالي ١٫٥٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي، بسبب أسعار الفائدة احلقيقية 
املنخفضة بشــكل مصطنع، ومعظمها 
ســلبي على مــدى العقــد املاضي. كان 
ارتفاعا متوقعا في األســعار على مدى 
السنوات املقبلة، كما أعلن االحتياطي 
الفيدرالي في سبتمبر ٢٠٢١، وميكن أن 
تبدأ فــي الدخول في اإلنفــاق اإللزامي 

والعجز املتزايد.
وفي الوقت نفســه، أدت أسعار الفائدة 
املنخفضــة واخلوف مــن التضخم إلى 
إطالق العنــان حلالة اقتراض أدت إلى 
ارتفاع ديون األسر اخلاصة (املستهلك، 
والرهن العقاري، وديون الطالب) إلى 
مستوى قياسي بلغ ١٦ تريليون دوالر، 
في حني جتاوز ديون الشركات غير املالية 
رقما قياســيا قدره ١٢ تريليون دوالر. 
وســيكون سداد وخدمة هذا اجلبل من 
الديون في بيئة من العجز املزدوج في 
املالية العامة واحلســاب اجلاري مهمة 

شاقة.

ما املطلوب إذا برأيك؟
٭ يتطلب هذا األمر إجراءات صارمة ال 
تســتطيع البيئة السياسية األميركية 
احلاليــة إنتاجهــا، وخالفــا لذلك، فإن 
حواجــز احلمايــة غائبة فــي الواليات 
املتحدة. على الرغم من أن الدين األميركي 
مقوم بالدوالر األميركي، إال أن البنوك 
املركزيــة حتتفظ بربعها أو أكثر من ٧ 
تريليونات دوالر كعملة احتياطية (١٥٪ 

منها حتتفظ بها الصني وحدها).
وميكــن أن يؤدي التخلف عن الســداد 
في الواليات املتحدة، بشــكل مباشر أو 
غير مباشــر مــن خــالل التضخم، إلى 
إحداث موجات صدمة في جميع أنحاء 
األسواق العاملية، ما يؤدي إلى تعطيل 
التجارة والتمويل واالستثمارات، وطاملا 
أن الــدوالر األميركي هو أداة رئيســية 
للتجارة واالستثمار، فإن خطر العدوى 

مرتفع. 
نــدرة خيــارات اخلروج تخلــق خيار 
هوبسون للواليات املتحدة. ولألسف، 
فإن العديد من املؤشرات املالية الكلية 
واجلزئية لديون الواليات املتحدة، تقترب 
بســرعة من املنطقة احلمراء، فاألرقام 
مقلقــة، واالجتاهات مقلقــة، واحللول 

بعيد املنال.

مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات استعرض ملف مفاوضات الديون األميركية

مؤشر يوضح مدى التغير مبستويات الديون األميركية منذ عام ١٩٩٩ حتى ٢٠٢١هاني فندقلي

وضع امليزانية األميركية احلالي خطير جدًا ومعقد.. ويعكس االنشقاقات السياسية واأليديولوجية العميقة داخل البالد

«البترول العاملية» تزود مطار «غاتويك» في لندن 
بأول شحنة من وقود الطائرات املستدام

لندن - كونا: أعلنت شركة البترول الكويتية 
العاملية امس السبت ان ذراعها التسويقية لوقود 
الطائرات (كيو ايــت للطيران) قامت بتزويد 
مطــار (غاتويك) جنوبي العاصمة البريطانية 
لندن بأول شحنة من وقود الطيران املستدام 
(اس ايه اف). وأكدت الشركة انها املرة األولى 
التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الوقود 
في رحلة تغــادر مطار (غاتويك)، معتبرة أن 
هذه املناسبة «حدث مهم بالنسبة لثاني اكبر 

مطار في اململكة املتحدة».
وأوضحت ان شــحنات الوقود املستدام 
التي تزود به اخلزان الرئيسي للمطار سيتم 
اســتخدامها من قبل شــركة (ايزي جيت) 
البريطانية لتشــغيل ٣٩ رحلــة مقررة بني 
(غاتويك) ومدينة (غالسكو) االسكتلندية أثناء 
قمة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ 
(كوب ٢٦) التي ستعقد في الفترة بني ٣١ اجلاري 

و١٢ نوفمبر املقبل.
وأشار البيان إلى ان الوقود املستدام الذي 
طورته شركة (نيسته) الفنلندية يتم إنتاجه من 
النفايات املستدامة وبقايا مواد خام متجددة 
بنســبة ١٠٠٪ مثل زيوت الطعام وشــحوم 
احليوانات، مضيفا ان الوقود املنتج من هذه 
املواد يســاهم في خفض االنبعاثات الغازية 
الضارة بشكل كبير مقارنة بالوقود العادي.

وعلى صعيــد متصل، اعتبــر الرئيس 
التنفيذي لشــركة البترول الكويتية العاملية 
الشيخ نواف سعود الصباح ان «تزويد مطار 
(غاتويك) بأول شــحنة من وقود مســتدام 
للطائرات يظهر التزام الشــركة باالستجابة 
لطلبات زبائنها للوقود ذي االنبعاثات املنخفضة 

من اجل تقليص آثار الكربون».
وأعرب عن حرص شركة البترول الكويتية 
العاملية على العمل مع شركائها لتوفير منتجات 
متنوعة بني املواد التقليدية واملستدامة، مؤكدا 
ان الشركة الكويتية ستستمر في دعم التحرك 

العاملي لتقليص انبعاث الغازات الضارة.
من جانبه، قال نائــب الرئيس التنفيذي 
لعمليات التسويق عزام املطوع ان «كيو ايت 
للطيران» طورت شراكة قوية مع «إيزي جيت» 
و«نيسته» ومطار «غاتويك» على مدار سنوات 
عديدة وأصبحت موردا في العديد من مواقع 

مطارات »إيزي جيت» األوروبية.
ورأى املطوع ان «تزويد مطار (غاتويك) 
بأول شحنة من الوقود املستدام يعد واحدا 
من العديد من قصص النجاح التي تدل على 
قدرتنا في بناء عالقات طويلة األمد مع شركائنا 

في العمل ومدى مرونة أعمالنا».
وتأسست شركة البترول الكويتية العاملية 
عام ١٩٨٣ وتشــتهر بالعالمة التجارية (كيو 
ايت) وهي شركة تسويق عاملية تابعة ملؤسسة 
البترول الكويتية وتدير في أوروبا شــبكة 
ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة 

ومحطات خلدمة طرق النقل املخصصة.
كما تزود املالحــة اجلوية العاملية بوقود 
الطائرات في أكثر من ٧٠ مطارا عامليا إضافة 
إلى تصنيعها وتســويقها أحد أفضل وأجود 
أنواع الزيوت في العالم حتت العالمة التجارية 

(كيو ايت اويلز).
العاملية مصافي  البترول  وتدير شــركة 
الكويت من خالل شــركات الشراكة الدولية 

في إيطاليا وڤيتنام وعمان.

«اخلليج»: قصة «Just Clean» في أولى 
«Let,s Talk Business» حلقات برنامج

أطلق بنك اخلليج أولى 
حلقات برنامجه احلواري 
 ،«Let,s Talk Business»
مــع رائد األعمــال عذبي 
التنفيذي  املدير  العنزي 
لشركة Just Clean. ويركز 
البرنامج، الذي يقدمه نائب 
مدير عام وحدة البحوث 
االقتصاديــة فــي بنــك 
اخلليج طــارق الصالح، 
على اســتعراض قصص 
أشهر العالمات التجارية 
الشبابية في الكويت من 

منظور اقتصادي، بلغة بسيطة، مستهدفا 
الشــباب املقبلني على تأسيس مشاريعهم 
التجارية، ضمن استراتيجية البنك لدعم 
االستدامة االقتصادية واملجتمعية في البالد.

الفكرة
خالل احللقة األولى، تطرق عذبي العنزي 
لعدة جوانــب قد تخفى على الكثير، منها 
مصدر فكرة تطبيق Just Clean، ومتويله، 
وتسويقه، وغيرها من األمور. وحول فكرة 
الشركة، قال عذبي: عند عودتي من الدراسة 
فــي بريطانيا، الحظت انتشــار ســيارات 
مصابــغ غســيل الســيارات فــي املناطق 
السكنية، كما الحظت انتشار املصابغ في 
املناطــق التجارية. وهو أمر غير منتشــر 
بنفــس الصورة في بريطانيا، فكان مثيرا 
لالهتمام بشكل كبير. وفي الفترة الزمنية 
نفســها، أتت صفقة االســتحواذ الضخمة 
على تطبيق طلبــات الكويتي، ما جعلنا، 
مثل العديد من الشــباب فــي تلك الفترة، 
نسعى لبدء العمل ضمن تطبيق إلكتروني.

التمويل
بعد مــا اتضحت الرؤية حــول الفكرة 
وتطبيقهــا، انتقل عذبي وأخاه نوري إلى 
مرحلة التنفيذ، والتي البد أن تبدأ باحلصول 
على التمويل. وحول هذا، يقول عذبي: حسب 
دراستنا البسيطة للسوق في ذلك الوقت، 
اكتشــفنا أننا بحاجة إلى ما ال يقل عن ٣٠ 
ألف دينار لنبدأ العمل، وعندها اجتهت إلى 
البنك لطلب قرض، بينما ترك أخي وظيفته 

في القطاع النفطي ليتفرغ إلدارة الشركة 
اجلديدة، ووجهنا هذا املبلغ في البداية نحو 
تأجير املكتب والتكاليف القانونية املرتبطة 
بإعداد العقود إضافة إلى بناء هيكل العمل 
فــي ناحية مصادر دخل شــركتنا وتكلفة 

بناء التطبيق اإللكتروني نفسه.
وأضاف: في تلك الفترة كانت خبرتي في 
قطاع األعمال بسيطة، ولم أرد أن أحمل أحدا 
خسارتي. لهذا لم نسع لطرح فكرتنا على 
املستثمرين، لكن أقنعني أحد األصدقاء ذات 
مرة بتقدمي عرض عن شركتنا وكان من بني 
املستثمرين محمد جعفر من فيث كابيتال، 
وأبدى اهتمامه بالفكرة ورغبته بتمويلها 
بشرط التوسع في دول مجلس التعاون. 
وهو ما أعتقد أنني محظوظ عليه. فنحن 
نقدر دعم شركة فيث كابيتال الذي قدمته 
وما زالت مستعدة لتقدميه لنا حتى اآلن.

حتديات
وأضاف عذبي: من التحديات التي واجهتنا 
بسبب نقص خبرتنا في إدارة األعمال، أننا لم 
نضع في احلسبان التكاليف املطلوبة ملرحلة 
ما بعد إطالق أعمال الشركة. فلم يكن لدينا 
املال املطلوب للحمالت اإلعالنية، وفي ذلك 
الوقت، لم تكــن األرباح تكفي لتغطية هذه 
التكاليــف. فاضطررت في ذلــك الوقت إلى 
التواصل مع كل الصحف واملجالت في الكويت 
ملساعدتنا في اإلعالن، إضافة إلى املدونني. 

من الفكرة إلى التوسع اإلقليمي

Just Clean مع قصة شركة Let,s Talk Business جانب من البودكاست

باقي القصة على موقع «األنباء» اإللكتروني
www.alanba.com.kw
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«االستثمارات الوطنية».. الشركة األسرع منوًا باالستثمار في الكويت

تتويجًا جلهودها الرائدة 
وحرصهــا علــى اســتمرار 
أداء أعمالهــا،  التميــز فــي 
حصدت شركة االستثمارات 
الوطنيــة جائــزة الشــركة 
األسرع منوا في االستثمار- 
الكويــت ٢٠٢١، وذلــك مــن 
 International قبــل منصــة
Financial Awards والتــي 
تعتبر واحدة من بني املنصات 
الرائدة في العالم، وتتخذ من 
بريطانيا مقرا لها، وتعد هذه 
املنصة هــي إحدى املجالت 
املالية املرموقة املتخصصة 
فــي العالــم، وتســتند في 
الشــركات  اختيارهــا لهذه 
إلــى مجموعــة كبيــرة من 
املعايير االســتثمارية التي 
وضعهــا خبــراء اخلدمــات 
املالية واالقتصادية والتي من 
أهمها عدد وحجم الصفقات، 
واخلدمــات واالستشــارات 
االستثمارية املقدمة، واجلهود 
املبذولــة ملواجهة الســوق، 
باإلضافة الى االبتكار املتطور 
واألداء املتميز محليا ودوليا. 
 وقالت شركة االستثمارات 
الوطنية في بيان صحافي، 
الفــوز بهــذه اجلائــزة  ان 
املرموقة يؤكد ريادة الشركة 
في السوق احمللي وجناحها 
املســتمر واخلطــى الثابتة 
التي تسير عليها، وإدارتها 
احلصيفة وجهد فريق العمل 
الذي يتمتع بخبرة واسعة 
وسجل من اإلجنازات والعمل 
بسياسة إستراتيجية ترتكز 
على معايير فنية دقيقة في 
اقتناء الفرص االستثمارية 
التي تلبي طموحات وأهداف 
العمالء، لتستمر الشركة في 
احلصول على التقدير العاملي 
واإلقليمــي نتيجــة النمــو 
والتطور الذي شــهدته في 

السنوات األخيرة.
تقدير دولي

وفــي هذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
االســتثمارات الوطنية فهد 
املخيــزمي: «إن حصولنــا 
الدولي  التقديــر  على هــذا 
من مؤسسة حيادية عاملية 
مرموقــة يعــد دليــال على 
املكانــة البارزة التي نتمتع 
بهــا فــي الســوق احمللــي 
واإلقليمي، وقــدرة وكفاءة 
فريق االستثمارات الوطنية 
واألداء املتميز واالستثنائي 
في تقدمي خدمات ومنتجات 
ومتطــورة  اســتثمارية 
ومبتكــرة عاليــة اجلــودة 
تتواءم مع أوضاع الســوق 

وحتدياته».
وأوضح املخيزمي أن شركة 
االستثمارات الوطنية جنحت 
في احلصول على العديد من 
اجلوائز والشهادات تقديرا 
إلجنازاتها التي حققتها خالل 
الفترة املاضية، والتي شهدت 

تعتبــر خطــوة رائدة نحو 
التحــول الرقمــي، حيث إن 
خدمة البوابــة االلكترونية 
اجلديدة املســماة بـ«منصة 
العميــل» ســتمكن العمالء 
املســتفيدين مــن خدمــة 
الشــركة في الوصــول إلى 
كافــة اخلدمــات واملنتجات 
الطــرق  بأســهل  املقدمــة 
وتقليــل الزمن املســتغرق 
لتقدمي اخلدمات ورفع نسبة 
األمتتة، وحتقيقــا ألهداف 
الشركة االســتراتيجية في 
رفع مستوى جودة اخلدمات 

املقدمة.
ولفــت املخيــزمي إلى أن 
الوطنيــة»  «االســتثمارات 
خدمــة  إطــالق  بصــدد 
للتــداول   (NICTRADE)
اإللكترونــي، والتــي تتيح 
تــداول  الشــركة  لعمــالء 

يعتبر صانع السوق املسؤول 
عن توفير السيولة للشركة 
التي تقدم اخلدمة عليها من 
خالل توفير طلبات الشراء 
وعروض البيع، ومت اختيار 
سهم شركة بورصة الكويت 
الشــركات  ليكــون باكورة 
التي ستقدم عليها اخلدمة، 
باإلضافة الي شركة اخلليج 
للكابالت، ومن املتوقع إضافة 
املزيد من الشركات األخرى 
في األسابيع القلية القادمة.

استثمارات جديدة
مــن جهــة أخــرى، ذكر 
املخيزمي أن قطاع االستثمارات 
املصرفية في الشركة جنح 
فــي اســتقطاب العديد من 
االســتثمارات اجلديــدة في 
قطاعــات البنيــة التحتيــة 
وتكنولوجيــا  واالئتمــان 

تقــدر قيمتها بنحو ٢ مليار 
ومقرهــا  أميركــي،  دوالر 
الواليات املتحدة األميركية.

اقتناص الفرص
وقال املخيزمي إن شــركة 
االستثمارات الوطنية جنحت 
في تعزيز مكانتها واقتناص 
الفرص الفريدة في الســوق 
وتقدمي االستثمارات املشاركة 
اجليــدة للعمــالء، حيث مت 
العمــل علــى بنــاء القدرات 
وتطويــر الســجل احلافــل 
من تنفيذ العمليات وبأعلى 
جودة مع التركيز على العمالء 
متوسطي احلجم، حيث وفرت 
تلــك االســتراتيجية منصة 
ممتــازة خالل عامــي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، وجنحت الشركة في 
تنفيذ العديــد من الصفقات 
الرائدة، مشيرا إلى أن الشركة 

األسهم في بورصة الكويت 
اخلليجيــة  واألســواق 
واألميركية باإلضافة إلى أكثر 
من ٨٠ ســوقا عامليا، لتوفر 
أفضل جتربــة للعمالء من 
خالل االســتفادة من أحدث 
التقنيات املبتكرة سواء عن 
طريــق املوقــع اإللكتروني 
أو تطبيقــات التــداول عبر 

الهواتف الذكية.
مواكبة التطلعات

أن  املخيــزمي  وأكــد 
الوطنيــة»  «االســتثمارات 
حريصة على تقدمي منتجات 
اســتثمارية تواكــب آمــال 
العمــالء بعيدا  وطموحات 
عن السبل التقليدية، حيث 
الشــركة فــي ٢٢  متكنــت 
أغســطس ٢٠٢١ مــن إطالق 
خدمة صانع الســوق حيث 

املعلومات، وبدأت الشــركة 
مبجموعــة   ٢٠٢١ العــام 
قوية مــن التفويضات التي 
شــملت عــددا مــن عمليات 
الدمج واالســتحواذ لصالح 
عمالئهــا وعددا من عمليات 
البيع وإعادة الهيكلة، فضال 
عن تعاقدات لتقدمي خدمات 

استشارية عامة.
وأوضــح املخيــزمي أن 
الوطنيــة»  «االســتثمارات 
إطــار اســتراتيجيتها  فــي 
االستثمارية املوسعة والتي 
تستهدف قطاع التكنولوجيا، 
فقد جنحت الشركة مؤخرا في 
 Pipe) االستثمار في شركة
Technologies) املتخصصة 
املاليــة  التكنولوجيــا  فــي 
ســريعة النمو، وهــي أول 
منصــة تــداول فــي العالم 
لإليــرادات التكرارية، حيث 

تقوم ببناء فرق متخصصة 
في أسواق رأس املال وعمليات 
االندماج واالستحواذ ورأس 
املــال االســتثماري والتــي 
حددتهــا الشــركة كمجاالت 

منو رئيسية.
وأشــار املخيــزمي إلى أن 
«االســتثمارات الوطنيــة» 
متكنت خالل عــام ٢٠٢١ من 
مواكبة املتغيرات التي أفرزتها 
جائحة كورونا والتركيز على 
التحول الرقمي ملنح الشركة 
مرونــة أكبــر مــن الناحية 
التشغيلية ومن جهة تلبية 
احتياجات العمالء، والتركيز 
على االستثمار في القطاعات 
التي حققت أداء مختلفا خالل 
اجلائحة والتوسع في طرح 
املنتجــات اجلديــدة لزيادة 
التنــوع في املنتجــات التي 
تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا 
مع زيادة جــذب عمالء جدد 

للشركة.
وذكر أن كافة هذه اجلهود 
انعكست بشــكل كبير على 
حتقيق الشركة منوا كبيرا في 
حجم األصول املدارة بصفة 
األمانة كما في نهاية النصف 
األول مــن العام ٢٠٢١ والتي 
بلغت ١٫١ مليار دينار بزيادة 
٦٫٤٪، وقد ســعت الشــركة 
بشكل مستمر لتوفير عوائد 
أعلــى من املتوســط لعمالء 
محفظة الشركة مع احملافظة 
علــى رأس املــال، باإلضافة 
إلــى العديــد مــن اخلدمات 
االســتثمارية املتنوعة التي 

تقوم بإدارتها.
وقــال إن «االســتثمارات 
الوطنية» لديها سجل كبير 
وحافل من العالقات املتميزة 
التــي تربطهــا مــع العمالء 
والشــراكات طويلــة األجل 
التي تعتمد على الثقة الكبيرة 
واحلصافة في إدارة الثروات 
مبستويات احترافية وتوفير 
منتجات متكاملة للعمالء مع 
تقدمي احللول واخلطط وتبني 
أحدث األساليب االستثمارية 
فــي إدارة الثــروات. فخالل 
اســتقطاب  مت   ٢٠٢١ عــام 
رؤوس أمــوال جديــدة مــن 
عمــالء الصناديق واحملافظ 
االستثمارية ما يقارب قيمتها 
٧٥ $ مليون دوالر أميركي.

إلــى  وأشــار املخيــزمي 
الثــروات  إدارة  قطــاع  أن 
قــام بإطــالق نظــام البوابة 
اإللكترونيــة والذي ســاعد 
متابعــة  علــى  العمــالء 
استثماراتهم مع منحهم القدرة 
على تنفيــذ األوامر بطريقة 
مباشــرة وفعالة، وذلك مع 
وجود خصائص أخرى مثل 
التحليل الشامل الستثماراتهم 
مــن احملافــظ والصناديــق 
بطريقة مبتكرة باإلضافة إلى 
حلول أكثر شمولية لتحقيق 
أهدافهم االستثمارية، ما حاز 

رضا العمالء بهذه اخلدمة.

«International Financial Awards» حصدت اجلائزة من املنصة العاملية الرائدة

فهد املخيزمي

توسعا في أعمالها وأنشطتها 
على الرغــم من الصعوبات 
التي واجهها االقتصاد العاملي 
واإلقليمي واحمللي بســبب 
اآلثار السلبية التي خلفتها 
جائحــة «كورونــا»، إال أن 
الوطنيــة»  «االســتثمارات 
بفضل سياستها احلصيفة 
واملتزنة استطاعت أن جتذب 
إليها إشــادات املؤسســات 

العاملية واإلقليمية.
خدمات ومنتجات

واســتعرض املخيــزمي 
اخلدمــات واملنتجــات التي 
جنحت شركة االستثمارات 
الوطنية في إطالقها مؤخرا، 
حيث قال ان الشركة طرحت 
خدمة البوابــة االلكترونية 
للعمــالء مــن خــالل موقع 
الشركة اإللكتروني، والتي 

واإلقليمي  احمللي  بالسوقني  البارزة  الشركة  مكانة  على  جديد  تأكيد  اجلائزة  املخيزمي:  العاملية فهد  املؤسسات  إرشادات  إليها  جذبت  واملتزنة  احلصيفة  سياستها  بفضل  «االستثمارات» 

عامليًا سوقًا  و٨٠  بالبورصة  األسهم  لتداول  الرقمية   «NICTRADE» خدمة  إطالق  بصدد 

استقطاب رؤوس أموال جديدة من عمالء الصناديق 
واحملافظ االستثمارية بـ ٧٥ مليون دوالر

العمالء  احتياجات  لتلبية  الرقمي  التحول  على  وركزت  «كورونا»  جائحة  متغيرات  واكبت  التطويريةالشركة  خططنا  أحدث  ضمن  الشركة..  موقع  عبر  للعمالء  اإللكترونية  البوابة  خدمة  طرحنا 
رائدة  عاملية  جهات  من  مرموقة  جوائز   ٤ على  بحصولها  للشركة  مميزًا  عامًا  كان   ٢٠٢١

جوائز مرموقة خالل ٢٠٢١
وقال إن عام ٢٠٢١ يعتبر من األعوام املميزة لشركة 
االســتثمارات الوطنية حيث حصدت الشركة خاللها 
على أربع جوائز عاملية مرموقة من كبرى املؤسســات 
واملجالت العاملية، وذلك فــي تأكيد جديد على دورها 
الرائد محليا وإقليما، حيث إن حصد تلك اجلوائز يؤكد 
تفوق «االســتثمارات الوطنية» وقدرتها على املنافسة 

ونيل ثقة األوساط االستثمارية.
وأوضح املخيزمي أن فوز «االستثمارات الوطنية» 
باجلوائز يبرهن من جديد على أن الشــركة تسير في 
الطريق الصحيح وأنها تعمل بنضج مؤسسي وشفافية 
وحوكمة رشيدة كفيلة برضا العمالء، خصوصا في ظل 
احلرفية التي تتبعها الشركة في جميع أنشطتها أو من 
خالل التعامل مع اجلهات الرقابية والتنظيمية املختلفة، 
مشيرا إلى «االستثمارات الوطنية» تعتبر من الشركات 

القالئل القادرة على تلبية طموح العمالء سواء في السوق 
احمللي أو االقليمــي بفضل متتعها بإمكانات وكفاءات 

متنحها األفضلية في إجناح ما يوكل إليها من مهام.
وفي نهاية حديثه، أعرب املخيزمي عن الشكر والتقدير 
لفريق عمل الشركة، على جهودهم املبذولة للسعي الدائم 
في حتقيق هذا األداء، والنمو اإليجابي والذي يتماشى 
دائما مع اخلطة االستراتيجية وااللتزام بتحقيق أفضل 
النتائج للعمالء من خالل دعم القرارات االســتثمارية 
باألبحاث الدقيقة واالستثمار في األصول التي تتسم 
باجلودة، والدعم املطلق الــذي يحصل عليه من قبل 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، مشددا على أن هذا 
النهج سوف يستمر في املستقبل بدقة وكفاءة متناهية 
لتلبية كافة تطلعات العمالء على النحو األمثل وعلى كافة 

األصعدة احمللية واإلقليمية.

٣٫٣ ماليني دينار أرباح 
«البيت» في ٩ أشهر

أعلنت شــركة بيت األوراق املالية عن نتائجها 
املالية بنهايــة الربع الثالث من العام احلالي، حيث 
حققت الشركة أرباحا بقيمة ٣٫٣ ماليني دينار، بواقع 

٧٫٤ فلوس للسهم.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة 
إبراهيم يوســف الغامن في تصريح صحافي، إن 
النتائج عززت مكانة «البيت» كأكبر شركة مدرجة 
في بورصة الكويت تعمل وفق أحكام الشــريعة 
اإلســالمية من حيث حجم األصول املدارة، حيث 
شــهد ٢٠٢١ قفزة بحجم األصول املدارة من قبل 
الشــركة إلى ٣٢٢ مليون دينار، بزيادة بلغت ٢٠٪ 

عن العام املاضي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة فهد 
بودي إن «البيت» اســتمرت في التوســع بنجاح 
في نشاط تســويق وإدارة االستثمارات العقارية 
التطويرية قصيرة األجل في قطاع الصناعات اخلفيفة 
بالواليات املتحــدة األميركية لصالح عمالئها من 
خالل الشراكة االستراتيجية مع أحد أكبر املطورين 
املتخصصني في هذا املجال، حيث أمتت الشــركة 
حتى تاريخه صفقات عقارية جتاوزت قيمتها ٨٠ 
مليون دوالر أميركي في مدة أربع ســنوات، كما 
تتطلع الشركة إلى املزيد من التوسع في هذا املجال.

حجم األصول املدارة قفز إلى ٣٢٢ مليون دينار



اقتصـاد
االحد ٢٤ اكتوبر ٢٠٢١
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زراعة أكثر من ٤٥٠ مليون شجرة.. وحتويل الرياض إلى إحدى أكثر املدن العاملية استدامةوزير الطاقة السعودي: الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية قبل عام ٢٠٦٠ .. ميكن حتقيقه
ولــي  أطلــق  وكاالت: 
العهــد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة العليا 
للسعودية اخلضراء صاحب 
الســمو امللكــي األمير محمد 
بن ســلمان، النسخة األولى 
الســنوي ملبادرة  للمنتــدى 
الســعودية اخلضــراء فــي 
الرياض، الذي يعنى بإطالق 
املبــادرات البيئيــة اجلديدة 
للمملكة، ومتابعة أثر املبادرات 
التي مت اإلعالن عنها ســابقا، 
مبا يحقق مستهدفات مبادرة 

السعودية اخلضراء.
وأعلن ولي العهد في كلمته 
االفتتاحية للمنتدى، عن إطالق 
احلزمة األولــى من املبادرات 
النوعية فــي اململكة، لتكون 
خارطة طريق حلماية البيئة 
التغير  ومواجهــة حتديــات 
املناخي، للمساهمة في حتقيق 
املستهدفات الطموحة ملبادرة 
السعودية اخلضراء، كاشفا عن 
انضمــام اململكة إلى «التعهد 
العاملي في شأن امليثان» الهادفة 
إلى خفــض انبعاثات امليثان 

العاملية بنسبة ٣٠٪.
وأضاف ان هــذه احلزمة 
األولى مــن املبــادرات متثل 
استثمارات بقيمة تزيد على 
٧٠٠ مليار ريال، مما يساهم 
في تنمية االقتصاد األخضر، 
وخلــق فرص عمــل نوعية، 
وتوفيــر فرص اســتثمارية 
ضخمة للقطاع اخلاص، وفق 

رؤية اململكة ٢٠٣٠.
تخفيض االنبعاثات

وأشــار إلى إطالق اململكة 

الرياض إلى واحدة من أكثر 
املدن العاملية استدامة.

وأعلــن عــن نيــة اململكة 
االنضمام إلى االحتاد العاملي 
للمحيطــات، وإلــى حتالــف 
النفايــات  علــى  القضــاء 
البالســتيكية فــي احمليطات 
والشــواطئ، وإلــى اتفاقيــة 
الرياضة ألجل العمل املناخي، 
باإلضافة إلى تأســيس مركز 
عاملي لالستدامة السياحية، 
وتأسيس مؤسسة غير ربحية 
الستكشاف البحار واحمليطات.

كمــا أعلــن ولــي العهــد 
السعودي عن استهداف اململكة 
للوصول للحياد الصفري في 
٢٠٦٠ من خالل نهج االقتصاد 
الدائري للكربون، ومبا يتوافق 
مع خطــط اململكة التنموية، 

ستصل إلى مرحلة النضوج 
بحلول ٢٠٤٠ وإن اململكة حتتاج 
إلى وقــت للقيــام بالتصرف 
املناســب. وأضاف أن العالم 
يحتاج إلى كافة مصادر الطاقة.
الطاقــة  وأوضــح وزيــر 
السعودي أن اململكة ستوقع 
األحد اتفاقيات متعلقة بالطاقة 
املتجــددة والغاز مع منتجني 
آخريــن للنفــط والغــاز فــي 

املنطقة.
املبادرة اخلضراء

علــى مدى ٣ أيام، تعرض 
الســعودية خططهــا لتنفيذ 
مبادرة السعودية اخلضراء، 
الشــرق األوســط  ومبــادرة 
األخضر، عبر زراعة جملة من 
أنواع األشــجار التي ستعزز 
املنظومة البيئية في املنطقة.

وتأتي مبادرة الســعودية 
اخلضراء، التي أعلن عنها ألول 
مرة في مارس املاضي، قبيل 
مؤمتر األمم املتحدة السادس 
والعشرين لتغير املناخ (كوب 
٢٦) في غالسكو خالل الفترة 
من ٣١ أكتوبر إلى ١٢ نوفمبر، 
والذي يرمي إلى االتفاق على 
تخفيضات أكبــر لالنبعاثات 
ملكافحة االحتباس احلراري، 

بحسب وكالة «رويترز».

ومتكني تنوعها االقتصادي، 
ومبــا يتماشــى مــع «خــط 
األســاس املتحرك»، ويحفظ 
دور اململكة الريادي بتعزيز 
أمن واستقرار أسواق الطاقة 

العاملية.
االنبعاثات الكربونية

مــن جانبــه، دعــا وزير 
الســعودي صاحب  الطاقــة 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
بن ســلمان، إلى إيجاد سوق 
للهيدروجني األخضر واألزرق 
على املستوى العاملي، حيث 
قال في كلمته خالل النسخة 
األولــى للمنتــدى الســنوي 
ملبادرة السعودية اخلضراء في 
الرياض، إن اململكة ستتحمل 
مســؤولية األهــداف املعلنة 
بشأن «االنبعاثات الكربونية».

وأكد وزير الطاقة السعودي 
أن هدف اململكة بشأن الوصول 
إلى صافــي صفــر انبعاثات 
كربونية بحلول ٢٠٦٠ ميكن 
حتقيقه قبل ذلك، وانه لن يكون 
لــه تأثير مالــي أو اقتصادي 
معاكس على أكبر مصدر للنفط 

في العالم.
كما قال األمير عبدالعزيز 
بن سلمان إن معظم التقنيات 
الالزمــة خلفــض االنبعاثات 

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمانصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خالل إطالق املبادرة

ملبادرات في مجال الطاقة من 
شــأنها تخفيض االنبعاثات 
الكربونية مبقدار ٢٧٨ مليون 
طن سنويا بحلول عام ٢٠٣٠، 
وميثل ذلك تخفيضا طوعيا 
بأكثر من ضعف مستهدفات 
اململكــة املعلنــة فيما يخص 

تخفيض االنبعاثات.
وأكد بــدء املرحلة األولى 
من مبادرات التشجير بزراعة 
أكثر من ٤٥٠ مليون شجرة، 
وإعادة تأهيل ٨ ماليني هكتار 
مــن األراضــي املتدهــورة، 
وتخصيــص أراض محميــة 
جديــدة، ليصبــح إجمالــي 
املناطق احملمية فــي اململكة 
أكثــر مــن ٢٠٪ مــن إجمالي 
مســاحتها. وشدد ولي العهد 
على عزمه على حتويل مدينة 

السعودية تطلق حزم مبادرات بيئية بـ السعودية تطلق حزم مبادرات بيئية بـ السعودية تطلق حزم مبادرات بيئية بـ ٧٠٠ مليار ريال
خالل افتتاح ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ملنتدى «السعودية اخلضراء» في الرياض أمس

وزير النفط: مبادرات السعودية ستحقق 
نقلة نوعية للتغير املناخي باملنطقة

أكد وزير النفط ووزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس علــى أن مبادرتي اململكة 
العربية السعودية (السعودية اخلضراء) 
و(الشرق األوسط األخضر) ستحققان نقلة 
نوعية في منظومة التغير املناخي باملنطقة.
وأشــاد الفارس في تصريح لـ «كونا» 
بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية 
فيما يتعلق بتقدمي املبادرتني، واصفا مثل 
هذه املبادرات بأنها تعد منوذجا يحتذى به.
وأضــاف على هامش افتتاح النســخة 
األولى للمنتدى السنوي ملبادرة (السعودية 
اخلضراء) في (الرياض): «سنساهم فيها 
ونحــن منــد ايدينــا إلخواننا فــي اململكة 
ملشاركتهم في هذه املبادرة وفي كل املبادرات 
على مستوى التخضير أو استخدام الطاقات 
املتجــددة واســتخدام طاقــة الهيدروجني 

كتكنولوجيا حديثة».
وأضاف: «ستكون لنا مقابالت مع وزير 

الطاقــة الســعودي األميــر عبدالعزيز بن 
سلمان للتباحث معه بشأن هذه املبادرات 
التي سيكون لنا فيها دور ومشاركة لدعم 
اململكة واالستفادة من اخلبرات السعودية»، 
الفتــا إلى ان اي جناح ســعودي جناح لنا 
فــي الكويــت. وأعرب الفارس عن الشــكر 
خلادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي العهد الســعودي األمير 
محمد بن سلمان والشباب السعودي الذي 
وضع هذه املبادرة على خارطة الطريق التي 

ستكون مستقبلهم.
وتشارك الكويت في املنتدى بوفد يضم 
وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس واملدير العام للهيئة العامة للبيئة 
ورئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ عبداهللا 
األحمد، ووكيل وزارة النفط الشيخ د.منر 
الصبــاح، والرئيــس التنفيذي ملؤسســة 

البترول الكويتية هاشم هاشم.

د.محمد الفارس متوســطاً الشيخ عبداهللا األحمد والشيخ د.منر الصباح وهاشم هاشم خالل مشاركتهم 
في منتدى مبادرة السعودية اخلضراء في الرياض

وزير الصناعة والتكنولوجيا 
اإلماراتي: التحول للطاقة 
املتجددة سيستغرق وقتًا

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، سلطان اجلابر أن التحول للطاقة 
املتجددة سيستغرق وقتا، يتطلب منا تغيير احملركات، 

وشحذ الطاقات من أجل تعديل مزيج الطاقة احلالي.
جاء ذلك في كلمة اجلابر أمام النسخة األولى للمنتدى 
السنوي ملبادرة السعودية اخلضراء في الرياض، الذي 
يعنى بإطالق املبادرات البيئية اجلديدة للمملكة، ومتابعة 
أثر املبادرات التي مت اإلعالن عنها ســابقا، مبا يحقق 

مستهدفات مبادرة السعودية اخلضراء.
واعتبر اجلابر في أولى جلسات املنتدى أن «العالم 
كان ميشــي نائما، إذا صح التعبيــر، ولم يكن هناك 
نهضة حقيقية بأخذ خطــوة للوراء والتعمق مبعنى 
أن نقوم بعملية انتقال للطاقة، فجميعنا نقوم بتبني 
والتزام مستهدفات الطاقة املتجددة، لكن ال ميكن إغفال 
ما يحتمه الواقع االقتصادي من نهج شامل للطاقة».

وأضــاف ان خفض انبعاثات الكربون، يتطلب منا 
أن نتوافق مع احلقيقة والواقع على األرض، وبالتالي 
ال ميكننا جتاهل أثر النفط والغاز في املســاعدة على 
تلبية الطاقة العاملية، ونحن في اإلمارات نواصل تقليل 
التكاليف وتقليل انبعاثات الكربون، وسيستغرق ذلك 
وقتــا وعلينا أن نقر بوجود تراجع في اســتثمارات 
الطاقة التقليدية في األعوام املاضية، والتنبيه ألهمية 
تلك االستثمارات في املساعدة على توفير مزيج الطاقة 

الذي يتطلبه العالم.
واعتبر أن مواصلة االستثمار ستكون العمود الفقري 
للتحول في مزيج الطاقة وفق األهداف البيئية املنشودة.
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«الوطني» يواصل احلملة التوعوية جتاه اجلرائم اإللكترونية بالتعاون مع «الداخلية»

.. وفي تقريره: االقتصاد املصري يخطو بثبات للتعافي من تداعيات «كورونا»

قام بنك الكويت الوطني بالتعاون مع وزارة 
الداخليــة مبواصلــة احلملــة التوعوية جتاه 
اجلرائم اإللكترونيــة بعد جناحها في املرحلة 
األولى مــن انطالقها من حتقيق أرقام تفاعلية 
عالية على قنــوات التواصل االجتماعي للبنك 
ووزارة الداخليــة. ومواصلــة احلملة تعكس 
إميان البنك الوطني بأهمية هذه احلملة وأهمية 
التوعوية جتاه كيفية التعامل مع خطر اجلرائم 

اإللكترونية.
ومبناســبة جناح احلملة، قام بنك الكويت 
الوطنــي بتكرمي فريــق إدارة مكافحة اجلرائم 
االلكترونية املشارك في احلملة، بحضور الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني عصام 
الصقر وقيادات من البنك. وذلك تقديرا من البنك 
للجهــود التي قدمتها الــوزارة في هذه احلملة 
وتكرميــا لدورها في التصــدي لهذه العمليات 
التي لطاملا شكلت حتديا للقطاع املصرفي والتي 
تتطلب جهودا متواصلة ومكثفة من قبل جميع 
األطراف واجلهات املعنية املصرفية واألمنية للحد 
من انتشــارها ورفع مستوى الوعي املجتمعي 

لدرجة عالية من أجل التصدي لها.
وتهدف احلملة التي ستتواصل في نوفمبر 

إلى رفع الوعــي املجتمعي مببادئ األمان على 
االنترنت، تتضمن ڤيديوهات مصورة من قبل 
مجموعة من اخلبــراء واملتخصصني من إدارة 
اجلرائم اإللكترونيــة التابعة لوزارة الداخلية 

وســيكون محتواها متاحا أمام جميع متابعي 
قنــوات التواصل االجتماعــي التابعة لكل من 

البنك الوطني ووزارة الداخلية.
وتأتي هذه احلملة استكماال للجهود الساعية 

إلى مكافحــة اجلرائم اإللكترونية وفي مقدمها 
حملة لنكن على دراية. وتتناول احلملة رسائل 
توعوية حول مواضيع رئيسية في هذا املجال 
تســلط الضوء علــى كيفية احلمايــة عمليات 

االحتيال املصرفية واختراق حسابات وسائل 
التواصل االجتماعي واملواقع الوهمية واملنتحلة 
لصفات أو جهات رسمية، وغيرها من املواضيع 

املهمة.
ويأتي هذا التعاون مع وزارة الداخلية حرصا 
مــن بنك الكويت الوطني علــى تعزيز الثقافة 
املالية، ودعما للجهود الساعية ملكافحة اجلرائم 

اإللكترونية.
وجتدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت الوطني 
داعم وشــريك رئيســي لكل حمالت ومبادرات 
التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي املالي ونشر 
التوعية املصرفية بني كل شرائح املجتمع. كما 
أن الوطني وباعتباره أكبر املؤسسات املالية في 
املنطقة، دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي 
تسهم في توعية املجتمع بكل القضايا التي تهم 
القطــاع املصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد 
من الدورات التدريبية ملوظفيه لرفع خبراتهم 
في مجال عمليــات االحتيال ومكافحة اجلرائم 
املالية، وذلك إلى جانب إطالقه التوعية مبخاطر 
اجلرائــم اإللكترونية وعمليات االحتيال وذلك 
عبــر قنواته االلكترونية ومنصــات التواصل 

االجتماعي.

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن االقتصاد 
املصري يخطو بثبات نحو 
التعافــي مــن آثــار جائحة 
كورونــا، إذ مــن املتوقع أن 
يصل معدل النمو إلى نحو 
٥٪ على مدى السنوات القليلة 
املقبلــة، كما واصــل العجز 
املالي تراجعه مســتفيدا من 
ضبط اإلنفاق وتباطؤ وتيرة 

منو تكاليف خدمة الدين.
وأشــار التقريــر إلى أنه 
على الرغــم من ذلك، اليزال 
القطــاع اخلارجــي متأثــرا 
الناجمــة عــن  بالضغــوط 
اجلائحة، وذلك نظرا لتضرر 
القطاع السياحي، وعلى املدى 
القريب، تعد حالة عدم اليقني 
جتــاه انتعــاش االقتصــاد 
العاملــي واحتمــال تفشــي 
موجات جديدة للجائحة من 
أبرز املخاطر الرئيسية التي 

تهدد آفاق النمو.
في حني أن تشديد سياسة 
االحتياطي الفيدرالي قد تؤثر 

أيضا على تدفقات رأس املال 
إلى األسواق الناشئة بشكل 
عام، لذلك يشكل االلتزام جتاه 
متابعة اإلصالحات الهيكلية 
الطموحة والهادفة إلى تعزيز 
نشــاط القطاع اخلاص من 
أبرز النقاط احلاسمة لتحقيق 

استدامة النمو.
االنتعاش االقتصادي

النمــو  اســتمر تعافــي 

االقتصادي في ظل تخفيف 
قيــود اإلغالق خــالل فترة 
الصيف وإعادة فتح أنشطة 
األعمال تدريجيا، إذ تسارعت 
وتيــرة منو النــاجت احمللي 
اإلجمالي لتصــل إلى ٧٫٧٪ 
على أساس سنوي في الربع 
الثاني من ٢٠٢١ (الربع األخير 
من السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠)، 
وإن كان ذلك مدعوما بضعف 
األداء خالل الفترة املقابلة من 

العام السابق، مقابل ٢٪ في 
الربع األول.

وســاهم ذلك في تعزيز 
مســتوى النمو الذي ارتفع 
إلى ٣٫٣٪ خالل السنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠، مقابل ٣٫٦٪ في 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، إال 
أنه من املرجح أن يبقى قطاع 
السياحة (الذي مثل نحو ١٢٪ 
مــن الناجت احمللي اإلجمالي 
في عام ٢٠١٩) حتت الضغط 
بسبب اســتمرار اضطراب 

حركة السفر الدولي. 
ونتوقع أن يتعافى النمو 
إلــى نحــو ٥٪ علــى املدى 
املتوسط استنادا إلى التزام 
السلطات املستمر بتطبيق 
اإلصالحــات االقتصاديــة 
اجلوهريــة، مــع افتــراض 
اســتمرار تعافي االقتصاد 
العاملي وتوقف ظهور املزيد 
الســالالت املتحــورة  مــن 

اجلديدة للڤيروس.
العجز املالي يتقلص

متكنت احلكومة املصرية 
مــن تقليص العجــز املالي 
مــرة أخــرى خــالل العــام 
املاضــي علــى الرغــم مــن 
الضغوط الشديدة الناجمة 
عــن اجلائحة، وذلك بفضل 
النفقــات وتباطؤ  ترشــيد 
وتيرة منــو تكاليف خدمة 
الدين، إذ انخفض العجز إلى 
ما نســبته ٧٫٤٪ من الناجت 
احمللــي اإلجمالي بالســنة 
املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠، مقابــل 

٨٫٠٪ في العام السابق.
ويأتــي ذلــك مــع زيادة 
اإليرادات (+١٢٪ على أساس 
ســنوي) والتــي فاقت منو 
النفقــات (+٩٪)، كما حقق 
العجــز األولي (باســتثناء 
الفائــدة) فائضا  مدفوعات 
بنســبة ١٫٤٪ مــن النــاجت. 
االقتصــاد  تعافــي  ومــع 
ومواصلــة احلكومة تنفيذ 
استراتيجياتها إلعادة هيكلة 
الديون (مبا في ذلك تنويع 
هيكل الدين ومتديد متوسط 
آجــال االســتحقاق)، فقــد 
ينخفض العجــز املالي إلى 
٧٫٠٪ من الناجت في الســنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ثم إلى نحو 
٦٫٠٪ بحلول الســنة املالية 

 .٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
ثبات السياسة النقدية 

تسارعت وتيرة التضخم 
في ظل ارتفاع أسعار السلع 
والطاقة، إذ وصل إلى ٦٫٦٪ 
علــى أســاس ســنوي فــي 
سبتمبر (٤٫٥٪ في النصف 
األول من عام ٢٠٢١). وخالل 
األشــهر املقبلة، فقد تؤدي 
الزيادة التي شهدتها أسعار 
الوقــود في أواخــر يوليو 
واالرتفــاع احملتمل لســعر 
اخلبز املدعوم إلى رفع معدل 

التضخم األساسي.
إال أنه على الرغم من ذلك، 
من املتوقع أن تظل معدالت 
التضخم حتت السيطرة في 
املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١  الســنة 
لتصل في املتوسط إلى نحو 
٥٫٨٪ مقابل ٤٫٥٪ في السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، مما يعد 
أقــل بكثير من املســتويات 
املسجلة في السابق وضمن 
احلد األدنى للنطاق املستهدف 
للبنك املركزي املصري البالغ 

.(٪٢±) ٪٧

الرئيس التنفيذي يُكرِّم فريق إدارة مكافحة اجلرائم اإللكترونية املشارك في احلملة

عصام الصقر متوسطاً فريق إدارة مكافحة اجلرائم اإللكترونية
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تراجع عائدات السياحة إلى ٤٫٩ مليارات دوالر
ذكر تقرير «الوطني»، انه على الرغم من 
االنتعاش التدريجي للقطاع اخلارجي ملصر، 
اليزال احلساب اجلاري حتت الضغط نتيجة 
تأثر القطاع السياحي، املصدر الرئيسي لعائدات 
العملة األجنبية، باضطراب حركة السفر الدولي.

وأدى انخفاض عائدات السياحة خالل السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ (-٥٠٫٧٪ إلى ٤٫٩ مليارات 

دوالر) إلى اتساع عجز احلساب اجلاري إلى 
١٨٫٤ مليــار دوالر (٤٫٦٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالــي) مقابل ١١٫٢ مليار دوالر (٣٫١٪ من 
الناجت) في السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، ونتوقع 
أن يتراجع العجز تدريجيا ليصل في املتوسط 
إلى ٢٫٥٪ من الناجت في الســنوات املقبلة مع 

انتعاش السياحة والتجارة.



16
االحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ عربية وعاملية

أردوغان يعلن سفراء ١٠ دول «غير مرغوب بهم»

مستوطنون يقتحمون أراضي بالضفة وينصبون بيوتًا متنقلة

أميركا وأوروبا تدعوان إيران للعودة للمحادثات النووية سريعًا
عواصم - وكاالت: اتفقت الواليات املتحدة وثالث 
قــوى أوروبية خالل مشــاورات فــي باريس على 
ضرورة عودة إيران سريعا إلى احملادثات النووية، 

وسط قلق متزايد من التأخير.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية 
نيد برايس إن املبعوث األميركي بشأن إيران روب 
مالي حتدث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
حول كيفية اســتمرار الديبلوماســية في «توفير 

املسار األكثر فاعلية» بشأن إيران.
وقــال برايس للصحافيني في واشــنطن «نحن 
متحدون في االعتقاد بأن املفاوضات يجب أن تستأنف 
في ڤيينا في أسرع وقت ممكن، وأن تستأنف على 
وجه التحديد حيث توقفت بعد اجلولة السادسة».

وزار روب مالــي باريــس بعدما أجــرى جولة 
خليجية قادته إلى كل من اململكة العربية السعودية 

وقطر واإلمارات العربية املتحدة.
من جانبها، أعلنت اخلارجية الفرنسية في بيان 
منفصل أن فرنســا وغيرها مــن الدول التزال على 

استعداد الستئناف محادثات ڤيينا.
وتابعــت الــوزارة «في هــذه األثنــاء، من امللح 
واألساســي أن توقف إيران انتهاكاتها اخلطرة إلى 
حد غير مســبوق لالتفــاق النــووي، داعية إيران 
ملعاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية بدون إبطاء».
وكان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافاييل غروســي قد اعرب مؤخــرا عن قلقه لعدم 
متكنــه من لقاء مســؤولني إيرانيني كبار، خالفا ملا 
نــص عليه اتفاق أبرم في ١٢ ســبتمبر الفائت بني 
الوكالة الدولية وطهران. ويومها توصلت الوكالة إلى 
اتفاق مع ايران على حل وسط جديد بشأن مراقبة 
البرنامــج النووي اإليراني، ما أحيا األمل بإمكانية 
اســتئناف محادثــات ڤيينا املتوقفة منــذ انتخاب 

ابراهيم رئيسي رئيسا إليران في يونيو املاضي.
وتوصلت إيران وســت قوى كبــرى (الواليات 
املتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصني، وأملانيا) 
الى اتفاق عام ٢٠١٥ بشأن برنامج طهران النووي، 

أتاح رفع كثير من العقوبات املفروضة على طهران، 
في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية 

برنامجها.
اال أن مفاعيــل االتفاق باتت في حكم امللغاة مذ 
قررت الواليات املتحدة االنسحاب أحاديا منه عام 
٢٠١٨ في عهد رئيســها السابق دونالد ترامب الذي 

أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
وبعد نحو عــام على االنســحاب األميركي من 
االتفاق، تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ غالبية 

التزاماتها األساسية مبوجبه.
وبدأت القوى التي التزال منضوية في االتفاق، 
ومبشــاركة أميركيــة غير مباشــرة، محادثات في 
ڤيينا العام احلالي في محاولة إلحياء االتفاق، بعد 
إبداء الرئيس األميركي اجلديد جو بايدن استعداده 

إلعادة بالده إليه.
وأجــرى األطــراف املعنيون ســت جــوالت من 
احملادثــات بــني أبريل ويونيو، مــن دون أن يحدد 

بعد موعد جديد الستئنافها.

أنقــرة - وكاالت: أعلــن 
الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان أن ســفراء الدول 
العشر، وبينها فرنسا وأملانيا 
الذين  املتحــدة،  والواليــات 
دعوا لإلفــراج عن املعارض 
عثمان كافاال سيتم اعتبارهم 
«أشخاصا غير مرغوب فيهم».

وقال أردوغان خالل زيارة 
لوســط تركيا: «أمرت وزير 
خارجيتنا بالتعامل في أسرع 
وقت مع إعالن هؤالء السفراء 
العشرة أشخاصا غير مرغوب 
فيهم»، من دون أن يعلن موعدا 

محددا لذلك.
وكانــت وزارة اخلارجية 
التركية استدعت يوم الثالثاء 
املاضي سفراء الدول العشرة 
وهي: كندا وفرنســا وفنلندا 
والدمنــارك وأملانيا وهولندا 
والنرويــج  ونيوزيلنــدا 
والسويد والواليات املتحدة، 
بســبب مــا وصفتــه ببيان 
«غير مسؤول» يدعو إلى حل 
عادل وســريع لقضية كافاال 
الــذي تتهمه أنقــرة بتمويل 
احتجاجــات واملشــاركة في 
انقالب فاشــل وهو ما ينفيه 

كافاال.
وقــال أردوغــان خــالل 
مشاركته في اجتماع حزبي 
بوالية أســكي شــهير شمال 
غربي البــالد: «نضال تركيا 
في سبيل عالم أكثر عدال يزعج 
كثيرا املستعمرين وامتداداتهم 
بيننا، نحن ال نتعامل أبدا مع 
أولئك الذين يتطاولون على 
تركيا بدال من مواجهة ماضيهم 
الدموي والقاتل في أفريقيا».

وأردف: «ألستم من قتلتم 
مليون شــخص في اجلزائر 

عواصم - وكاالت: اقتحم 
مئات املستوطنني، بتعزيزات 
من جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
منطقة في محافظة بيت حلم، 
الواقعــة في جنــوب الضفة 
الغربيــة، ونصبــوا بيوتــا 
متنقلة «كرڤانات» وخياما فيما 
تبدو محاولــة لتكوين بؤرة 

استيطانية جديدة.
وقال شهود عيان إن هؤالء 
املســتوطنني من مســتوطنة 
«افرات» واقتحموا منطقة «خلة 
النحلة» قرب قرية واد رحال 

رافعني األعالم اإلسرائيلية.
وكانــت آليــات االحتــالل 
قد جرفــت األربعــاء املاضي 
١٠ دومنات مزروعة بأشــتال 
الزيتون في املنطقة املذكورة، 
كما دمرت جدرانا اســتنادية 
وقواعد بناء منزل قيد اإلنشاء.

وصعد املستوطنون وقوات 
االحتالل فــي الفترة األخيرة 
من هجماتهم على منطقة خلة 
النحلة، من خالل وضع بيوت 
متنقلــة، وخيــام، وجتريف 
محــاوالت  ضمــن  أراض، 
االستيالء على مساحات كبيرة 

ألغراض استيطانية.
وفــي الســياق، أصيــب 
فلســطيني بحــروق، امــس، 
إثر اعتداء نفذه مستوطنون 
على قاطفي الزيتون، في بلدة 
ترمسعيا شمال شرق رام اهللا.
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
واملعلومات الفلسطينية (وفا) 
عن الناشط في مقاومة اجلدار 
واالستيطان عوض أبوسمرة 
قوله إن «نحو ٢٠ مســتوطنا 
البــؤرة االســتيطانية  مــن 
«عيــدي عــاد» املقامــة علــى 
أراضي فلســطينية، هاجموا 
ثالث عائالت أثناء قطفها ثمار 
الزيتــون في الســهل الواقع 

اخلامس».
فــي غضــون ذلــك، قــال 
خلوصــي أكار وزيــر دفــاع 
تركيا العضو في حلف شمال 
األطلســي «الناتو» أمس إن 
تشكيل حتالفات خارج احللف 

سيضر باملنظمة.
أكار  تصريــح  وجــاء 
بعد إبرام اليونان وفرنســا 
العضــوان أيضــا فــي حلف 
اتفاقــا  األطلســي،  شــمال 
االســتراتيجي  للتعــاون 
العســكري والدفاعــي فــي 
سبتمبر املاضي يتضمن طلبا 
لشــراء ٣ فرقاطات فرنسية 
تبلغ قيمتها نحو ٣ مليارات 

يورو.
الــوزراء  وقــال رئيــس 

برايــس للصحافيني: «نعتقد 
مبــكان  األهميــة  مــن  أنــه 
بالنسبة إلسرائيل والسلطة 
الفلســطينية االمتنــاع عــن 
اخلطــوات أحاديــة اجلانــب 
التــي تؤدي إلى تفاقم التوتر 
وتقويض اجلهود املبذولة لدفع 
حل الدولتني املتفاوض عليه».

من جهتهــا، قالت منظمة 
إن  الفلســطينية  التحريــر 
تصاعــد متــدد االســتيطان 
اإلسرائيلي يفرض قيودا ثقيلة 
على فرص حل الدولتني وحق 
الفلسطينيني في تقرير املصير.

وذكــر «املكتــب الوطنــي 
للدفاع عــن األرض ومقاومة 
االستيطان» التابع للمنظمة، 
في تقرير أن احلكومة احلالية 

محادثات إيجابية وبناءة مع 
وزير الدفاع اليوناني. نتوقع 
أن نرى نتائج إيجابية من هذه 
احملادثات في الفترة املقبلة».

من ناحية أخرى، قال أكار 
إن «العمل الفني بدأ» للحصول 
على طائرات فايبر إف ١٦ من 
الواليات املتحدة باإلضافة إلى 
الطائــرات احلربية  حتديث 

التي متتلكها تركيا بالفعل.
وكان أردوغان قال في وقت 
ســابق إن الواليــات املتحدة 
اقترحت بيع طائرات مقاتلة 
من طراز إف-١٦ لتركيا مقابل 
استثمارها في برنامج طائرات 
إف-٣٥ الذي مت استبعاد أنقرة 
منه بعد شــراء أنظمة دفاع 

صاروخي من روسيا.

استفزازية جديدة متهد لبناء 
حي استيطاني في قلب اخلليل، 
بــدأ مســتوطنون أعمال بناء 
إلقامة مستوطنة جديدة ألول 

مرة منذ عشرين عاما».
التقرير، تتكون  وبحسب 
املســتوطنة اجلديــدة من ٣١ 
وحدة سكنية، وسيعتبر هذا 
التجمع االستيطاني األول في 

اخلليل منذ عقدين.
كمــا حــذر التقريــر مــن 
مخاطــر اإلعــالن أن وزارة 
الداخلية اإلسرائيلية تدرس 
ربط املستوطنات في الضفة 
الكهربــاء  الغربيــة بشــبكة 
اإلســرائيلية، معتبــرا ذلــك 
«خطــوة تعــزز ضــم تلــك 

املستوطنات إلسرائيل».

كيرياكــوس  اليونانــي 
ميتسوتاكيس هذا الشهر إن 
االتفاقية ستســمح للبلدين 
مبساعدة بعضهما البعض في 
حالة وجود تهديد خارجي.

الدفــاع  واعتبــر وزيــر 
التركي بعــد اجتماع لوزراء 
دفاع حلف شــمال األطلسي 
في بروكسل األسبوع املاضي 
«في ضوء أننــا داخل حلف 
شمال األطلسي، يجب أن يعلم 
اجلميع أن البحث عن حتالفات 
مختلفــة خارجــه ســيلحق 
ضررا بحلف شمال األطلسي 
الثنائية ويزعزع  وعالقاتنا 
الثقة». ونشرت وزارة الدفاع 

التركية تصريحات أكار.
«أجرينــا  أكار:  وقــال 

في إســرائيل «تستغل نقطة 
ضعــف فــي سياســة اإلدارة 
األميركية، التي تفضل احلفاظ 
على االئتالف احلكومي القائم 
في إســرائيل، على االصطدام 
معه في أمر قد يدفع إلى انهياره 
ومتهيد الطريق لعودة بنيامني 

نتنياهو إلى احلكم».
إلــى  التقريــر  وأشــار 
خطط إســرائيل لبنــاء آالف 
الوحــدات االســتيطانية في 
عدد من املستوطنات والبؤر 
االســتيطانية فــي الضفــة 
الغربيــة بالتزامــن مع أوامر 
إقامــة  عســكرية تســتهدف 
مشاريع استيطانية جديدة في 
محافظتي اخلليل وبيت حلم.
ولفت إلى أنه «في خطوة 

اتهم الدول االستعمارية بينها فرنسا وأملانيا وأميركا بإبادة املاليني من األفارقة

اعتدوا على عائالت فلسطينية وأحرقوا مركبة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحدثا في اسكي شهير  (األناضول)

(رويترز) فلسطينيون يرفعون علم بالدهم خالل تظاهرة احتجاجا على التوسع االستيطاني في الضفة الغربية امس 

ومليون شخص في نيجيريا 
وقتلتم ٩٠٠ ألف شخص في 
رواندا؟ من هؤالء؟ إنهم الغرب 

وفرنسا من فعلوا ذلك».
واستطرد قائال: «ال ميكن 
لهؤالء أن يعطونا درسا في 
اإلنسانية، يجب أن يتعلموا 
أوال اإلنسانية، من أين؟ من 
تركيا، ألن أشــقاءنا األفارقة 
يردون بالشكل الذي يستحقه 
أولئك الذين ينتقدوننا بسبب 
سياســتنا جتــاه أفريقيــا»، 
مؤكدا: «خالل الفترة املقبلة، 
ســنواصل تعزيــز تعاوننا 
مع القــارة األفريقيــة، التي 
تعــد من أهم أجــزاء رؤيتنا 
العامليــة، ولو على حســاب 
إزعاج املستعمرين وطابورهم 

شــرق البلــدة». وأشــار إلى 
أن «املســتوطنني اعتدوا على 
فلسطيني ما أدى إلى إصابته 
بحروق، نقــل على إثرها إلى 

املركز الطبي في البلدة».
ولفت إلى أن «املستوطنني 
أحرقــوا مركبــة، وحطمــوا 
ثــالث  إطــارات  وأعطبــوا 
مركبات أخرى تعود للعائالت 
الفلسطينية املعتدى عليها».

فــي غضون ذلــك، أعربت 
الواليات املتحدة عن قلقها بشأن 
إعالن احلكومة اإلسرائيلية عن 
انعقاد اجتماع لدعم توسع بناء 
الوحدات االستيطانية الى عمق 

الضفة الغربية».
باســم  املتحــدث  وقــال 
اخلارجيــة األميركيــة نيــد 

حمدوك ينفي التوافق مع البرهان 
على حل مجلسي الوزراء والسيادة

واشنطن تؤيد «صيغة موسكو»  حول أفغانستان
وباكستان: لن نفتح أجواءنا لقصفها

إدانة مساعد سابق حملامي ترامب 
بانتهاك قوانني التمويل السياسي

اخلرطوم - وكاالت: نفى رئيس الوزراء 
الســوداني عبداهللا حمدوك املعلومات التي 
حتدثــت عــن موافقته على حــل احلكومة، 
ووصفها بأنها «غير دقيقة» في إيراد مواقف 

األطراف املختلفة.
وأكد املكتــب اإلعالمي لرئيــس الوزراء 
السوداني في بيان صحافي امس أن حمدوك 
ال يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات 
االنتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها 
في خطابه يوم ١٥ أكتوبر كمدخل حلل األزمة 
مبخاطبــة كل جوانبها عبر حوار يشــارك 

فيه اجلميع.
وأضاف أن رئيس الوزراء يواصل اتصاالت 
ولقاءات مبختلف أطراف السلطة االنتقالية 
والقوى السياسية، لبحث سبل معاجلة األزمة 
السياســية بالبالد، مشــيرا إلى أن حمدوك 
التقى امس األول املكون العسكري في مجلس 
السيادة، كما التقى ممثلي املجلس املركزي 

للحريــة والتغيير، وفــي كل هذه اللقاءات، 
أكد رئيس احلكومة السودانية أن الهدف هو 
حماية عمليــة االنتقال املدني الدميوقراطي 

وصون أمن وسالمة السودان.
وفي السياق ذاته، نفى وزير االتصاالت 
السوداني، هاشم حسبو، ما قاله حاكم عام 
دارفور، عن أن هناك اتفاقا بني مجلس السيادة 
واحلكومة، بحل مجلسي السيادة والوزراء.

جاء ذلك ردا على ما أعلنه رئيس حركة 
«حترير السودان»، مني أركو مناوي، في وقت 
سابق امس من أن «رئيسي مجلس السيادة 
والــوزراء، عبدالفتــاح البرهــان وعبداهللا 
حمدوك، توافقا على حل احلكومة مبجلسيها، 

ولكن اختلفا حول اإلجراءات».
ميدانيًا، اقتحمت مجموعة من احملتجني 
امس مقر وكالة األنباء السودانية الرسمية 
(سونا) قبل مؤمتر صحافي مقرر لوفد من 

«قوى إعالن احلرية والتغيير».

عواصم - وكاالت: أعلنت املتحدثة باسم 
البيت األبيض جني ساكي، أن الواليات املتحدة 
تؤيد املفاوضات حول أفغانستان في موسكو، 
ولكنها لم تتمكن من املشاركة فيها ألسباب 

لوجيستية.
وقالت ســاكي في تصريح للصحافيني، 
حســبما نشــره البيت األبيض عبر موقعه 
اإللكتروني امس: «إن الواليات املتحدة تؤيد 
هذه املفاوضات، نحن لم نتمكن من املشاركة 
فيها ألســباب لوجيســتية، ونــرى أن هذه 
الصيغة فعالية وبناءة». وأضافت: «نتطلع 
إلى اســتمرار هذا املنتدى فــي املضي قدما، 
لكننا لم نكن في وضع يسمح لنا بأن نكون 

جزءا منها، ولكننا سنفعل في املستقبل».
واســتضافت موســكو األربعــاء املاضي 
محادثات «صيغة موسكو» حول أفغانستان 
في لقاء يعتبر األول بعد سيطرة «طالبان» 

على السلطة في أفغانستان، وذلك مبشاركة 
وزير اخلارجية الروســي سيرغي الڤروڤ، 
وممثلني عن والهند وإيران والصني وباكستان 
ودول أخرى في املنطقة، إضافة إلى وفد رفيع 
املســتوى من حركة «طالبان». وفي غضون 
ذلــك، نفى مكتــب الناطق باســم اخلارجية 
الباكستانية بشكل قاطع امس تقارير بثتها 
شبكة «سي ان ان» األميركية عن وجود تفاهم 
مع الواليات املتحدة للسماح باستخدام املجال 
اجلوي الباكستاني لتنفيذ عمليات عسكرية 
واستخباراتية في أفغانستان. وقال الناطق 
باسم الوزارة إنه «ال يوجد مثل هذا التفاهم»، 
مبينا انه «لدى باكستان والواليات املتحدة 
تعاون منذ فترة طويلة بشأن األمن اإلقليمي 
ومكافحة اإلرهاب واليزال اجلانبان منخرطني 
في مشــاورات منتظمة»، بحســب ما نقلته 
وكالة أسوشيتد برس لألنباء الباكستانية.

واشــنطن - وكاالت: أدين ليف بارناس 
املساعد السابق حملامي دونالد ترامب السابق 
رودي جولياني، أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية 
بتهمة انتهاك قوانني التمويل السياســي في 
الواليــات املتحدة أثنــاء انتخابات منتصف 
الواليــة عــام ٢٠١٨. وعزز توقيــف بارناس 
وهو مواطن أميركي مولود في أوكرانيا، في 
مطار واشنطن في العاشر من أكتوبر ٢٠١٩، 
الشــبهات برودي جوليانــي الذي كان يتهم 
مبمارسة ضغط على السلطة السياسية في 
كييڤ للحصول على معلومات مســيئة عن 
جو بايدن. وكانت هذه القضية سبب أول آلية 
إقالة ضد دونالد ترامب وقد انتهت بتبرئته 
أمام مجلس الشــيوخ. على صعيد آخر، قال 
البيت االبيض إنه سيرجئ نشر وثائق سرية 

جديدة تتعلــق باغتيال الرئيــس االميركي 
األسبق جون فيتزجيرالد كينيدي.

وكتب الرئيس جو بايدن في بيان أن امللفات 
املتبقية «ستبقى محجوبة بالكامل» حتى ١٥ 
ديســمبر من العام املقبل، أي بعد قرابة ٦٠ 
عاما على اغتيال كينيدي في داالس في والية 
تكســاس عام ١٩٦٣. وأوضح البيت األبيض 
أن املسؤول عن األرشيف الوطني يحتاج إلى 
مزيد من الوقــت ملراجعة هذا التنقيح الذي 
شهد تباطؤا بسبب وباء كوفيد-١٩. وقال إن 
التأخير «ضروري للحماية من الضرر الذي 
قد يترتب على الدفاع العسكري أو العمليات 
االســتخباراتية أو إنفاذ القانون أو تســيير 
العالقــات اخلارجية» وانه «يفوق املصلحة 

العامة في الكشف الفوري» عن الوثائق.

املتظاهرون السودانيون املطالبون بإقالة احلكومة واصلوا اعتصامهم أمام القصر اجلمهوري باخلرطوم (أ.ف.پ)

الصدر يحّذر رافضي نتائج االنتخابات 
من جّر العراق إلى الفوضى

بغداد - د.ب.أ: حذر الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر من جر العراق إلى «الفوضى وزعزعة 
السلم األهلي» بسبب رفض اجلماعات املسلحة 
املوالية إليران نتائج االنتخابات البرملانية، 
في وقت أمهلت اللجنة التنظيمية للمظاهرات 
واالعتصامات مفوضية االنتخابات ٧٢ ساعة 
إلرجــاع ما ســمتها «األصوات املســروقة». 
وحذرت اللجنة في بيان، من أن املعتصمني 
ســيتخذون اإلجراءات التي يرونها مناسبة 
السترجاع حقهم املنهوب، ودعت جماهيرها 
ملا سمته املرابطة والثبات. وطالبت اللجنة 
األمم املتحدة بسحب واستبدال رئيسة بعثتها 
فــي العراق هينيس بالســخارت، إذ تتهمها 
بالتدخل في نتائج االنتخابات، وفقا للبيان.

وقال الصــدر، في تغريدة عبر حســابه 
مبوقــع «تويتر»، إنه «أمــر معيب يزيد من 
تعقيد املشــهد السياســي واألمني، ويعطي 

صورا سلبية عنهم».
ودعا إلى «عــدم الضغط على املفوضية 
العليا املســتقلة لالنتخابات في العراق، أو 

بعمل القضاء واحملكمة االحتادية أو التدخل 
بعملهم».

ورحب الصدر بقرار مجلس األمن الدولي 
اخلــاص بنزاهــة االنتخابــات البرملانية في 
العــراق، كونه يعكس «صــورة جميلة عن 

الدميوقراطية العراقية».
وكانت عدة كيانات يقودها احلشد الشعبي 
أخفقت في احلصــول على مقاعد كثيرة في 
االنتخابات البرملانية، قد أعطت الضوء األخضر 
جلمهورها باخلروج في الشــوارع، وتنظيم 
اعتصام جماهيري أمام أحد البوابات الرئيسية 
للمنطقة اخلضراء ببغداد لليوم اخلامس على 
التوالي أمس للمطالبــة بإعادة العد والفرز 
لصناديق االقتراع يدويا بدعوى وجود حاالت 

تزوير وتالعب بنتائج االنتخابات.
العليــا املســتقلة  وأعلنــت املفوضيــة 
لالنتخابات العراقية، أنها جتري يوميا عملية 
التدقيق والفحص لـ١٤٠٠ طعن وشكوى تقدم 
بها املعترضون على نتائج االنتخابات، وأنها 
ستعلن نتائجها بحلول نهاية الشهر اجلاري.

املعتصمون يطالبون املفوضية بإرجاع «األصوات املسروقة»
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مدبولي: حتسني جودة حياة املصريني «أولوية قصوى»

وصول ثالث شحنة من لقاح «فايزر» املضاد لكورونا
القاهرة - ناهد إمام

أعلنت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 
استقبال الشحنة الثالثة من لقاح ڤيروس كورونا 
املستجد من إنتاج شركة «فايزر» بإجمالي مليون 
و٣٩٨ ألفــا و١٥٠ جرعة مبطار القاهرة الدولي، 
واملقدمة من احلكومــة األميركية بالتعاون مع 
التحالف الدولي لألمصال واللقاحات وذلك في 

إطار خطة الدولة للتنوع والتوســع في توفير 
اللقاحات للمواطنني للحفاظ على مكتســبات 
التصدي للجائحة. وأوضح د.خالد مجاهد مساعد 
وزيرة الصحة والســكان للتوعية والتواصل 
املجتمعي واملتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح 
«فايزر» حاصل على موافقة االستخدام الطارئ 
من منظمة الصحــة العاملية وهيئة الدواء وهو 

عبارة عن جرعتني تفصل بينهما ٢١ يوما.

القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء 
د.مصطفى مدبولــي أن مصر 
متتلــك خبــرات متميــزة في 
عدد من املجاالت منها: البنية 
األساســية، والطاقة، والنقل، 

والكهرباء، والغاز الطبيعي.
جــاء ذلــك خــالل ترؤس 
د.مدبولــي ونظيــره األلباني 
إيــدي رامــا مبقــر مجلــس 
الوزراء امس جلسة مباحثات 
موســعة ملناقشة سبل تعزيز 
البلدين.  التعاون بني  عالقات 
واســتعرض د.مدبولي خالل 
احملادثــات خطــة مصر خالل 
السنوات املاضية، وما أجنزته 
في مجــال البنية األساســية، 
وما تشــهده مــن تطورات في 
املجــال العمرانــي، الفتــا إلى 
أن ذلــك يأتي فــي إطار جهود 
القيــادة السياســية للنهوض 
بجودة حياة املواطن املصري 
التي تعــد أولوية قصوى في 
املرحلــة الراهنة. وأكد رئيس 
الوزراء أهمية تشجيع الشركات 
املصرية واأللبانية على املشاركة 
في املعارض التجارية التي تقام 
في البلدين، والتي من شــأنها 
تعريــف املســتثمرين ورجال 
األعمال لدى الطرفني بالفرص 

التجارية واالستثمارية.
من جانبه، أكد رئيس وزراء 
ألبانيــا ضــرورة العمــل على 

وفقا ألسس منهجية، مشيرا إلى 
أهمية تعزيز التعاون في عدد 
من املجاالت، وتتضمن الزراعة 

وفي الســياق، أعرب إيدي 
راما عن تطلعه لتســيير خط 
طيــران مباشــر بــني القاهرة 
وتيرانا، الفتــا إلى النجاحات 
التي شــهدتها شركات خطوط 
الطيــران اجلوية في الســوق 
األلبانــي، وعن تطلعــه كذلك 
لالستفادة من اخلبرة املصرية 
في تنظيم املعارض واستضافة 
الثقافية، ومشاركة  الفعاليات 
مصر في املعارض التي تنظم 
بألبانيا، فضال عن االســتفادة 
من اخلبرة والتجربة املصرية 

في مجال تطوير التعليم.
على صعيد آخر، قال د.محمد 
عثمان اخلشت رئيس جامعة 
القاهرة، إنه مت إدراج ٧٤ عاملا من 
علماء اجلامعة في قائمة أفضل 
٢٪ مــن العلماء حــول العالم، 
وذلك طبقا ملؤشرات االقتباس 
املركبة، لتحتل اجلامعة املرتبة 
األولى مصريا للعام الثاني على 

التوالي بأكبر عدد علماء.
وأوضح د.اخلشت في بيان 
امس أن قائمــة أفضل العلماء 
حــول العالم التي نشــرت في 
أكتوبــر العــام املاضي ضمت 
٥٥ عاملــا من جامعــة القاهرة، 
مؤكدا تفوق اجلامعة في مجاالت 
التصنيف املتعددة والتي تأتي 
من مؤسســات علمية موثوق 
بها، الفتا الى أن اجلامعة تعد 
مــن أفضــل ١٪ على مســتوى 

اجلامعات العاملية.

والثــروة احليوانيــة وامليــاه 
والثقافة والتعليم وغيرها من 

املجاالت األخرى.

٧٤ أستاذاً بجامعة القاهرة ضمن أفضل ٢٪ من علماء العالم

رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ونظيره األلباني إيدي راما خالل مباحثاتهما في القاهرة أمس

تعزيز معدالت التبادل التجاري 
بني البلدين، مــن خالل وضع 
أهداف وخطط واضحة لتنميته 

أسبوع حاسم.. تفجير املرفأ وأحداث الطيونة على طاولة املساومة
بيروت - عمر حبنجر

أســبوع سياســي ضاغط 
ينتظر اللبنانيني، من فرضية 
خضوع رئيس احلكومة السابق 
حسان دياب لالستجواب أمام 
احملقق العدلي القاضي طارق 
البيطار في قضية تفجير املرفأ 
إلــى توضيــح مآل اســتدعاء 
اللبنانية»  رئيــس «القــوات 
ســمير جعجــع إلــى احملكمة 
العســكرية. هل جمد لـ ٣ أيام 
كما قيل أم أنه ساري املفعول؟
فــي هــذا الوقــت، رئيس 
مجلس النواب نبيه بري يبحث 
رد رئيس اجلمهورية ميشال 
عــون للتعديالت التي أدخلها 
املجلس على قانون االنتخابات، 
ورئيــس احلكومــة جنيــب 
ميقاتي، يتحرك كرقاص الساعة 
بني األضــداد املتخاصمني، مع 
شيء من التوسع، باجتاه القوى 
املؤثــرة، خصوصا  الدوليــة 
منها التي تبنت دعم حكومته 
رســميا، مذكرا بأن وقت هذه 

احلكومة قارب على النفاد.
وأمام هذا الواقع احلكومي 
والنيابــي والقضائــي املربك، 
أطلــت على املســرح، مســاع 

للخروج من هذه الفوضى.
الــذي يرفعــه  والشــعار 
كل  بعــد  الهيــكل  فرســان 
أزمــة خانقــة كالتــي يتخبط 
اللبنانيــون بهــا: «عفــا اهللا 
عما مضى..»، إنه العفو الذي 
يتبادله السياسيون فيما بينهم 
حماية ألنفسهم وعلى حساب 
الضحايا واملتضررين في كل 

جانب.

وفي حادثة الطيونة التي أتت 
الســتكمال متييــع التحقيــق 

بخصوص التفجير.
الرئيــس ســليمان  وكان 
استقبل رئيس احلكومة جنيب 

ميقاتي أمس األول.
حملــة «حــزب اهللا» على 
اللبنانية» ورئيسها  «القوات 
جعجــع، مســتمرة، والغايــة 
واضحة، برأي املصادر املتابعة، 
حتقيق أهداف مباشرة في ملف 
التحقيــق بتفجير املرفأ، بعد 
فشل كافة املراجعات القانونية 
ضــد احملقق العدلــي القاضي 
طارق البيطار، مبا يؤدي إلى 

وقد نوهت الهيئة السياسية 
للتيــار فــي اجتماعهــا أمس، 
برئاسة باسيل «مببادرة رئيس 
اجلمهورية إلى ممارسة حقه 
الدســتوري في رد التعديالت 
التي أدخلتها األكثرية النيابية، 
البنــود اإلصالحية  فأســقط 
األساســية»، وأبدت متســكها 
بالكوتــا االغترابيــة، باملقاعد 
الستة للمنتشرين في الدائرة 
(١٦) أي فــي القارات اخلمس، 
والكوتــا النســائية والبطاقة 

االنتخابية املمغنطة.
وعلــى صعيــد احلكومة، 
الصمت سيد املوقف، وبتوافق 

وضع امللفني على الطاولة، إما 
أحدهما بوجه اآلخر، وإما «يا 

دار ما دخلك شر..».
لقانــون  بالنســبة  أمــا 
االنتخابــات فقــد حتــول إلى 
كرة نار بني رئاسة اجلمهورية 
ورئاسة مجلس النواب، وقد رد 
الرئيس عون التعديالت التي 
أدخلهــا املجلس على القانون 
الساري املفعول، فعاد التعديل 
إلى املجلس الذي باشر دراسته 
مجــددا، فيما يترقــب جبران 
باسيل، رئيس «التيار احلر»، 
رد بري على رد عون، كي يطعن 

به، أمام املجلس الدستوري.

إما املواجهة وإما حتييد متبادل لألسماء الكبيرة في احلادثني.. وقانون االنتخابات حتول إلى كرة نار في ملعب عون وبري

الفتات انتخابية تقول «الشعب قرر..التغيير بلش» في شوارع بيروت           (أ.ف.پ)

ومضمــون هــذا الطــرح، 
كما أكــدت املصادر املتابعة لـ 
«األنباء»، يتناول مقايضة ملف 
أحداث «الطيونة»، املنسوب إلى 
جعجع دورا فيها، مبلف تفجير 
املرفأ، مبا يسمح بتحييد بعض 
األســماء واألحزاب والتيارات 
عن مجرى العاصفة القضائية.
لكن يبدو أن ثمة معارضة 
مبدئية واســعة لهذا التوجه، 
وقــد حــذر الرئيس الســابق 
ميشــال ســلمان من خطورة 
الكيــل مبكيالــني مــن خــالل 
الضغط السياسي الهائل على 
القضاء في ملف تفجير املرفأ، 

بعد بالغ بحث وحتٍر المتالكه أسلحة.. 
خالد ضاهر: ليعتقلوا من ميتلك آالف الصواريخ

بيروت - منصور شعبان

سطر مفوض احلكومة املعاون لدى احملكمة 
العسكرية القاضي هاني حلمي احلجار، بالغ بحث 
وحتر ملدة شهر بحق النائب السابق خالد ضاهر، 
بعد ضبط كمية من األسلحة احلربية والذخائر 

لديه تتجاوز موضوع احلماية الشخصية.
جاء هذا البالغ غداة مداهمة نفذتها القوى 
األمنية ملنزل ضاهر وشــقيقيه، جرى خاللها 
ضبط هذه األســلحة لديهم وعلى اثره جرى 
استدعاؤه لالستماع إلى إفادته لكنه رفض املثول 
أمام الضابطة العدليــة بناء على إدارة القضاء 

العسكري، ما استدعى اتخاذ هذا اإلجراء.
وكان جرى إطالق سراح أشقاء ضاهر وهم: 
شريف وأحمد وحسن ضاهر، بعد التحقيق معهم.

هذا، وقد نوه ضاهر، في بيان، بعد إطالق 
أشقائه املوقوفني، بوقفة الرئيس سعد احلريري 
قائال: «ال شك في أن وقفة الشيخ سعد احلريري 
كبيرة، فهو أرسل النائب الزميل هادي حبيش، 
وال أنسى اجلماعة اإلسالمية، وأيضا الصديق 
جيمي جبور عن التيار الوطني احلر الذي زارني 

في منزلي».
وقال: «أشكر كل الذين وقفوا بجانبي من 
لبنان ومن الدول العربية الذين هالهم املوضوع. 
املوقوفون أطلقوا، والسالح الذي صودر سالحي، 
وأشقائي ال ذنب لهم بذلك. أنا أحتمل املسؤولية، 
ومذكرة اجللب أفتخر بها. ســأقاتل من أجل 
احلق والعدالة ولن ترهبني مذكرة وال غيرها، 
وليعتقلوا من ميتلك آالف الصواريخ واألسلحة 
الثقيلة واملتوسطة، إذا أرادوا احلفاظ على الدولة».

ضمني بــني الرئيســني عون 
وميقاتــي، علــى عــدم دعوة 
احلكومة لالجتماع قبل انتهاء 
الكباش القائم حول التحقيق 
بتفجيــر املرفــأ، وأحداث عني 
الرمانة، ومــع االكتفاء بإدارة 
اللجــان  األمــور مــن خــالل 

الوزارية.
وواضح أن الرئيس ميقاتي، 
يتجنب الدخول في مواجهة مع 
الرئيس عون رغــم األوضاع 
الصعبة التي تواجهها حكومته 

منذ تشكيلها.
أعلــن  الوقــت،  فــي هــذا 
وزير اإلعالم جورج قرداحي، 

احملسوب على كتلة «املردة»، 
أن مرشحه لرئاسة اجلمهورية، 
هــو رئيــس «تيــار املــردة» 
ســليمان فرجنيــة. قرداحــي 
أدلى بتصريحه هذا أمام أعضاء 

جمعية خريجي اإلعالم.
مــن جهتــه، نائــب األمني 
الشــيخ  العــام حلــزب اهللا 
نعيم قاسم قال أمس: «حتول 
احملقق العدلي طارق البيطار 
إلى مشكلة حقيقية في لبنان، 
أردنا أن يكــون هناك محقق 
حقيقي من أجل أن يكشف ما 
الذي حصل في مرفأ بيروت، 
من أجل أن يحقق العدالة في 

كل األدلــة، ولم يعــد مأمونا 
على العدالة وهو يستنســب 
ويسيس التحقيقات بطريقة 
مكشــوفة ومفضوحة، وآخر 
ما سمعنا أن أهالي الضحايا 
أصبحوا يرتابون منه، وأنه 
بســببه كادت حتصــل فتنة 
كبيــرة فــي الطيونــة، وفي 
املنطقة، إذا ما هذا احملقق الذي 
جاءنا باملشاكل واملصائب وال 
أمل منه بــأن يحقق العدالة، 
األفضــل أن يرحــل مــن أجل 
أن يســتقر الوضع ومن أجل 
أن يحصل الناس على عدالة 

موصوفة ملعرفة احلقائق».

«أحداث الطيونة» أربكت وأحرجت اجلميع: «التموضعات» وخارطة املواقف السياسية
بيروت: تعد «أحداث الطيونة» أخطر حدث شهده لبنان هذا 
العام، الى درجة أنه حجب كل األزمات واألحداث االقتصادية 
واالجتماعية. ما حدث كان صادما أمنيا ملجرد أنه أعاد شــبح 
احلرب األهلية وقتال الشوارع، وكان مهما سياسيا ملجرد أنه 
شكل نقطة حتول داخلية، خلطت أوراق التحالفات واملواقف 
عشية «عام االنتخابات». من الواضح أن هذه األحداث شكلت 
مفاجأة للجميع وصنفت في خانة املفاجآت غير احملســوبة. 
فلم يتوقع أحد حصول إشــكاالت داميــة وأن يتطور األمر 
الى «إطالق نار»، وأن تأخــذ األمور هذا املنحى األمني وهذا 
احلجم السياسي وينشأ وضع جديد معقد. ومن الواضح أن 

هذه األحداث أحرجت وأربكت اجلميع وساوتهم في املأزق:
- حزب اهللا الذي ال يريد مزيدا من حوادث االصطدام 
مع «املناطق والطوائــف»، وهو لم ينه بعد عملية تصفية 
رواســب وذيول حوادث خلدة، وهــو على بينة من حالة 
النقمة والغليان لدى جمهوره وفي بيئته حتت وطأة أزمات 
وضغوط اقتصاديــة واجتماعية ومعنوية. وال يتقبل وال 
يحتمل «انتكاسة» جديدة حتى لو كان يقر ضمنا بأنه أخطأ 
عندما نزل الى الشــارع ألول مرة في حترك مشترك مع 
حركة «أمل» كان ينقصه «التنظيم واالنضباط»، ويتحمل 
أوال املسؤولية والتبعات. ويجد حزب اهللا نفسه أمام مهمة 
صعبة ومزدوجة: تطمني املســيحيني وتهدئة مشاعرهم 
بعد أحداث عني الرمانة التي ولدت لديهم «نقزة وصدمة».. 
والدخول في مواجهة مفتوحة مع القوات اللبنانية يستخدم 

فيها كل األسلحة السياسية واإلعالمية والقضائية واألمنية.
- القوات اللبنانية وجدت نفســها مــرة واحدة في موقع 
محوري بعدما كانت منذ سنتني، وبعد خروجها من احلكومة، 
في موقع املراقب. وإذا كان كالم أمني عام حزب اهللا الســيد 
نصراهللا ســاهم في تكبير حجمها وفي بث «دعاية» سياسية 
وشعبية لها، فإنه تسبب أيضا في وضعها أمام مرحلة جديدة 
تضطرها الى إعادة ترتيب أولوياتها وأوراقها، وعلى أســاس 
مواجهــة مفتوحة مع حزب اهللا. وما حــدث دفعها الى اتخاذ 
«احتياطات أمنية»، وعلى املستوى السياسي إلى تصدر جبهة 
املعارضة (السيادية) والى دور قيادي فيها. وحتى االنتخابات 
النيابية ســيكون العنوان السياسي فيها متصدرا وسيحدث 
تغيير، فالتحالفات واللوائح تكون مرادفا حلالة الفرز السياسي 
التي كانت بدأت تظهر قبل أحداث الطيونة وتسارعت وتعمقت 
بعدها، والتي جتري على أساس من مع حزب اهللا ومشروعه 

ومن ضدهما.
- الرئيــس نبيه بري مربك أيضا ومحرج بعد هذه اجلولة 
امليدانية غير املنسجمة مع أجندته السياسية، وهذا اإلرباك ترجم 
في وجود فوارق مع حــزب اهللا في مقاربة األحداث وكيفية 
التعاطي مع تداعياتها. فلم تتطرق «أمل» إلى أداء اجليش ولم 
يصدر عنها انتقادات له في هذا املجال. وظهر أن األجواء بني 
نواب القوات و«أمل» لم يطرأ عليها تغيير يذكر في اجللســة 
النيابية األخيرة، وأن اخلصم السياسي األول لدى بري مازال 

جبران باسيل وليس سمير جعجع.

- الرئيس جنيب ميقاتي داهمته األحداث املترابطة واملتشابكة 
خيوطها من حتقيقات املرفأ الى أحداث الطيونة، وجعلت مهمته 
أكثــر صعوبة وتعقيدا عندما أصيبت احلكومة، وهي بعد في 
مرحلة اإلقالع، بضربة موجعة شلت حركتها وجلساتها واختزلت 
فترة السماح والفرصة املعطاة لها، وأدت الى اهتزاز عنيف في 
الثقة الشعبية بها، خصوصا أنها أخفقت في تسجيل إجنازات 
بديهية أولية، مثل تأمني الكهرباء وضبط سعر صرف الدوالر، 
وتأمني البطاقة التمويلية، وبدائل اجتماعية مقابل رفع الدعم.

- النائب جبران باسيل محرج أيضا بتطورات لها انعكاسات 
وتداعيات على الساحة املسيحية وعشية االنتخابات، ودفعت 
بخصمــه األول جعجع الى الواجهــة. وحصل ذلك في وقت 
يخوض معركة سياســية مفتوحة مع الرئيس بري، وتعتري 
عالقته مع حزب اهللا ثغرات وشوائب كان آخرها عدم التناغم 
في موضوع احملقق العدلي وتعديالت قانون االنتخاب، وهذا 
اخللل في العالقة يفســر كيف أن باســيل لم ير في خطاب 
نصراهللا ولم تثره إال عبارة واحدة تضمنت إشادة بـ «غرميه 

الرئاسي» سليمان فرجنية.
- الرئيس ســعد احلريري املنكفئ الى الظل محرج أيضا 
بنتائج الطيونة، وإن نأى بنفســه عنها وأوحى أنه غير معني 
بها. «مشــكلة احلريري» كانت بدأت مع خروجه من رئاسة 
احلكومة وحلول ميقاتي مكانه، وسط عوامل الدعم ومؤهالت 
املنافسة. وبعد انتكاسة اخلروج من السلطة من دون أن تكون 
لديه «خطة ب» ورغبــة االنتقال الى املعارضة، جاءت أحداث 

الطيونة لتخلق مناخات جديدة في الشارع السني الذي أظهر، 
خصوصا في الشمال، تعاطفا مع القوات اللبنانية ورئيسها. 
وبدا أن حالة التململ داخل الطائفة السنية تزداد إزاء احلريري 
األقرب في متوضعه وسياسته الى حزب اهللا منه الى القوات 
اللبنانية، واحلريص على عالقته مع «الثنائي الشــيعي» في 
موازاة انقطاع عالقته مع «الثنائي املســيحي»، والذي مازال 
عند خياره الرئاســي األساسي «سليمان فرجنية»، وقرر أن 

يقدم له كل الدعم في االنتخابات النيابية املقبلة.
- الزعيم الدرزي وليد جنبالط مربك في حساباته وحركته. 
فمن جهة هــو ملتزم بحليفه املزمن نبيه بري، ولكنه يعرف 
أن نفوذه وتأثيره الى تراجع وانحسار. وهو قلق من منحى 
األوضاع أمنيا واقتصاديا، ومازال متحمســا أكثر من غيره 
لفكرة التســوية التي أنتجت حكومــة ميقاتي، والتي توجب 
اآلن معاودة جلســات احلكومة على قاعدة الفصل بني امللف 
احلكومي وامللف القضائــي. كما توجب الذهاب الى أكثر من 
ذلك، وعلى املدى املتوســط بالعودة إلى طاولة احلوار لطرح 
مسألة االستراتيجية الدفاعية، ولتالفي أزمة رئاسة اجلمهورية 
املقبلة. ويحرص جنبالط على الوقوف في منطقة الوسط ولديه 
حساباته وهواجسه اخلاصة التي تتعلق بتجربته الصعبة مع 
حزب اهللا و«عقدة ٧ أيار»، وبتجربته غير املستقرة مع القوات 
اللبنانية التي حتافظ على خصوصية العالقة على أرض اجلبل، 
وعلى صعوبة االلتقاء مجددا في حتالف على غرار حتالف ١٤ 

آذار ويكون عنوانه هذه املرة املواجهة مع حزب اهللا.

«أمل» دمية تشرح معاناة 
األطفال الالجئني السوريني لألوروبيني

وكاالت: اختتمت «أمــل الصغيرة» تلك 
الدمية اخلشــبية، التي متثل طفلة سورية 
الجئة، جولتها األوروبية التي بلغت ٨ آالف 
كيلومتر واســتغرقت ٣ أشهر في بريطانيا 
أمس، بعــد أن طافت خاللها بدول أوروبية 
أخرى (فرنســا، أملانيا، سويسرا، بلجيكا، 
إيطاليا، اليونان) منــذ انطالقها من مدينة 
غازي عنتاب التركية احلدودية مع سورية 
في يوليو املاضي.وصنعت الدمية أمل من قبل 

شركة هاندسبرينغ للصناعة الدمى كجزء من 
معرض «املسير» العاملي. وتهدف اجلولة إلى 
إلقاء الضوء على معاناة آالف األطفال الالجئني 
الذيــن واجهوا التشــرد جــراء الصراعات 
واحلروب في بالدهــم، حيث حتمل الدمية 
عبارة «ال تنسونا» شعارا لها لتذكير العالم 
مبحنة أطفال الجئــني ومهاجرين انفصلوا 
عن عائالتهم أو تاهوا عنها، وقطعوا رحلة 

جلوء بالغة القسوة واخلطورة واملعاناة.

قطعت ٨ آالف كم من غازي عنتاب إلى لندن 

بريطانيون يحيطون بالدمية أمل أمام كاتدرائية القديس بول في لندن أمس  (أ.ف.پ)
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

أحد أشهر املقاومني العرب واملسلمني 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

عمر املختار

محمد زيدان

كملداعلاعع

اهداةبعششق

لدادهعضوعي

شهنفقدقمبق

عمعلازوفار

رمبعرملربل

ليرافرمويع

بظالخماخرب

اعشماتشفقة

نلةيآتارهس

سارءاردملا

تاحفصباوكا

١ - الضياء - متشابهان، ٢ - عكس أصيل - أحد 
ابني آدم، ٣ - حجر ثمني - حيوان ضخم - كواكب، 
للتعريف، ٥ - من احلمضيات   - ٤ - عكس قبح 
(معكوسة) - أحد الوالدين، ٦ - بحر - الطرب، ٧ - 
يضره ويؤذيه - قطع، ٨ - متشابهان - أطال وكرر، 
٩ - النغمات، ١٠ - الباحث عن اللؤلؤ - ينمو ويكبر.

عقيق
أكواب

سهرات
سنابل
العادل

الشعر
عالم

شعب
آية
قد

كم
وضعه

مر
مهده
قريب

العظيم
عناد

املدراء
شارب
شامل

شعبة
فراق

فدا
فخور

فوز

صفحات
لعبة

١ - متسرع وفوضوي - متشابهان، ٢ - رسن - قضايا بحاجة حلل، ٣ - 
ماركة سيارات - شارب (للسباع)، ٤ - واحد (باإلجنليزية) - علم - حرف 
عطف، ٥ - مغني سفينة الغوص (معكوسة)، ٦ - نهض مسرعا - عملة 
آسيوية (معكوسة) - عكس خطأ (معكوسة)، ٧ - للتوجع (معكوسة) - 
ارتفاع األسعار، ٨ - شح - في فمي، ٩ - لالستفهام - غبار (معكوسة)، 
١٠ - يسحب الغواصني من البحر - صبي يعمل على ظهر سفينة الغوص.

أفقياً: عموديًا:
١ - النور - ا ا، ٢ - هجني - هابيل، ٣ - ماس - دب 
- خنس، ٤ - جمال - ال، ٥ - ليمون (معكوسة) - 
اب، ٦ - مي - الغناء (معكوسة)، ٧ - يسوءه - بت، 
٨ - ا ا - أسهب، ٩ - األحلان، ١٠ - الغواص - يشب.

١ - أهمج - ي ي، ٢ - جلام - مسائل، ٣ - نيسان - والغ، 
٤ - (ون) - لواء - أو، ٥ - النهام (معكوسة)، ٦ - هب - ين 
- صح (معكوسة)، ٧ - آه (معكوسة) - الغالء، ٨ - بخل 
- سني، ٩ - أين - هباء (معكوسة)، ١٠ - السيب - تباب.

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

إعداد:  عروبة حجازي

اكتشافات واختراعات

عصا ذكية للمكفوفني

ابتكر باحثون أميركيون عصا ذكية تساعد 
املكفوفني، يؤكدون أنها ستشكل نقلة نوعية 
في مساعدة هؤالء، أثناء السير في الشوارع. 
ويقول باحثون في جامعة ستانفورد إنهم 
التقنية املستخدمة في السيارات  استعاروا 
القيادة، ميكنها حتديد املعوقات في  الذاتية 
البيئة احمليطة للكفيف وتنبيهه بشأنها، وفوق 

ذلك دفعه بعيدا عنها إلى مكان آمن.
وأجرى الباحثون جتارب على العصا الذكية، 
أنها تزيد من سرعة املكفوفني  إلى  مشيرين 
بنسبة ١٨٪. ونظرا لوجود نحو ٢٥٠ مليون 
العالم يعانون من مشكالت في  شخص في 
التام، فالوسيلة  البصر تصل الى حد فقدانه 
اجلديدة تشكل ثورة كبيرة في نوعية حياتهم.
ومن التحديات التي تواجه االبتكار اجلديد 
الذكية بسعر معقول يكون في  العصا  جعل 
متناول اجلميع. والنماذج احلالية من العصي 
الذكية مكلفة وثقيلة إلى درجة تبدو معها غير 
عملية، لكن العصا اجلديدة تبدو أكثر سهولة 
وبسعر يصل إلى ٤٠٠ دوالر، أي عشر تكلفة 

العصي احلالية.
جامعة  في  امليكانيكي  املهندس  ويقول 
ستانفورد، باتريك سليد: «نريد شيئا أكثر 
سهولة من مجرد عصا مزودة مبستشعرات» 
مضيفا: «نريد شيئا ال يبلغك فقط بأن هناك 
شيئا يعترض طريقك، بل يخبرك مباهية هذا 

الشيء ويساعدك في االلتفاف حوله».
 (LIDAR) وتعتمد العصا اجلديدة على تقنية
إذ تستخدم هذه  التي حتدد الضوء واملدى، 
التقنية أشعة الليزر الكتشاف األشياء وحتديد 
املسافة منها. وتشبه هذه التقنية طريقة عمل 

.(GPS) نظام حتديد املواقع العاملي
وتعتمد عصا املكفوفني اجلديدة أيضا على 
العديد من خوارزميات الذكاء االصطناعي، مبا 
في ذلك بناء طريقة بناء خريطة ملنطقة غير 

معروفة، مع تتبع موقع وحركة الكفيف.

عن «سكاي نيوز»

سؤال وجواب

ملاذا جند صعوبة في االستيقاظ صباحًا في الشتاء؟

تكون فترات الصباح الشتوية أكثر برودة 
وأكثر قتامة من نظيراتها في الصيف، ما يجعل 
اخلروج من السرير حتديا للبعض إلى حد ما.
ويسهم الطقس وانخفاض درجة احلرارة، 
جزئيا، في ارتفاع هذه الصعوبة الستقبال 
اليوم حيث يحدث تغيير رئيسي في أجسامنا 
أن  الذي ميكن  امليالتونني  إنتاج هرمون  عبر 
يلعب دورا في جعل الصباح األكثر برودة أكثر 

صعوبة في بدئه.
وامليالتونني هرمون طبيعي يساعد على 
التحكم في أمناط نومك. ويتم إنتاج الهرمون 
من الغدة الصنوبرية في الليل ويرتبط بدورة 

النوم واالستيقاظ.
ففي أشهر الشتاء، حيث تصبح األيام أقصر 
والليالي تطول، قد يبدأ بعض الناس في إنتاج 
املزيد من امليالتونني نتيجة لذلك. وهذا ميكن 
أن يجعلهم يشعرون بالنعاس في كثير من 
النهوض  األحيان ويجعل من الصعب عليهم 

من السرير في الصباح املظلم.
وتشير بعض األبحاث أيضا إلى أن إنتاج 
امليالتونني في فصل الشتاء ميكن أن يكون 
 ،(SAD) مرتبطا باالضطراب العاطفي املوسمي
الذي ميكن أن يؤدي إلى املعاناة من مزاج متدن أو 
عالمات االكتئاب خالل فصلي اخلريف والشتاء.

وتشمل األعراض الرئيسية لالضطراب العاطفي 
املوسمي، الشعور بالتعب، إلى جانب اشتهاء 
األطعمة السكرية أو اإلفراط في تناول الطعام.

عن «نوفوستي»
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فنـوناالحد ٢٤ اكتوبر ٢٠٢١

عبداللطيف البناي ألهل الكويت: 
ال تنسونا بالدعاء

مفرح الشمري 

الغنائي املخضرم  الشاعر  اليوم  يغادر 
عبداللطيف البناي برفقة عدد من ذويه الى 
العاصمة البريطانية لندن ليبدأ رحلته العالجية 
املتخصصة في عالج مرض «الرعاش» الذي 
أثر على «بوناصر» في الفترة األخيرة بشكل 

كبير لدرجة أنه ال يستطيع الوقوف.
وفي هذا الصــدد، ثمن البناي وقفة 
«األنباء» معه في تسليط الضوء على حالته 
الصحية والتي جتاوب معها وزير اإلعالم 
والثقافة وزير الدولة لشــؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيــري ووزير الصحة 
د.الشيخ باسل الصباح اللذان بذال جهدا 
في إنهاء إجراءات سفره للخارج الستكمال 

عالجه هناك.

وأضاف قائال:   جزيل شكري وامتناني 
 إلى وزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري ووزير 
الصحة د.الشيخ باسل الصباح وزير الصحة 
على جهودهم ووقفتهم معي ومســاعدتي 
للعالج باخلارج، والشكر موصول  للسفر 
جلريدة «األنباء» الداعمــة للفن والفنانني 
ونصيرتهم في كل شيء، وألف شكر جلميع 
الفنانني وكل من زارني وسأل عني لالطمئنان 

على صحتي.
وطلب الشاعر القدير عبداللطيف البناي 
من أهل الكويت أال ينسونه بالدعاء ليتمم 
اهللا عليه بالشفاء ويعود ألرض وطنه ساملا 

معافى بإذنه تعالى.
«األنباء» تتمنى الشــفاء التام للشاعر 
البنــاي في رحلته  املخضرم عبداللطيف 
العالجية والعودة إلى أرض الوطن ساملا معافى.

يغادر اليوم إلى لندن في رحلة عالجية مثمناً وقفة «األنباء» معه

حقيقة طالق نانسي عجرم!

بيروت - بولني فاضل

أكد جيجي المــارا مدير أعمال الفنانة 
اللبنانية نانســي عجرم أن ما مت تداوله 
من البعض حول طالق نانسي هو مجرد 
شــائعة ال قيمة لها وال صحة لها، وقال: 
كل جناح لنانســي يليه شــائعة وهؤالء 
«الغيرانني» من نانسي أقول لهم «يروحو 

يخيطو بغير هاملسلة».
وأضــاف المــارا: احلمــد هللا نانســي 

حققــت جناحا كبيرا فــي حفلها بتونس 
قبــل أيام فــي املهرجان العربــي لإلذاعة 
والتلفزيون على مسرح األوبرا في تونس، 
باإلضافة للنجاحات في ألبوم «نانســي 
١٠»، واحلفالت، وكذلك استعداداتها إلحياء 
حفل ضمن األمسيات اخلالدة في «اكسبو 
دبي»، كاشفا في تصريحات صحافية له أن 
نانسي ستطلق قريبا ڤيديو كليب جديدا 
ألغنيــة «١٥٠» وهو مــن توقيع املخرجة 

ليلى كنعان.

«الرسالة».. أيقونة تاريخية كالسيكية تعرض للمرة األولى
في السينما الكويتية بنسخة عالية اجلودة

عبداحلميد اخلطيب

اكتســب فيلم الدرامــا التاريخية 
امللحمية «الرســالة» خصوصيته من 
تناوله لفترة مهمة من عمر اإلســالم، 
وتقدميه للســيرة النبوية الشــريفة 
والتعبير عنها بإخالص، مســتخدما 
لغة ســينمائية خاصة جدا، وأسلوبا 
إخراجيا على عكس املعايير التقليدية 
التي كانــت معروفة وقت إنتاجه، كما 
اســتعان مبجموعة من النجوم سواء 
العــرب أو األجانب والذين تعاطوا مع 
الفنية بحرفية واقتدار وفق  التجربة 
معايير تاريخية دقيقة ومدروسة بعناية، 
فخرج لنا فيلم «أيقونة» مستمر على 
مــدى الزمان وفي كل مرة نشــاهده 

نكتشف تفاصيل جديدة.
ومما ال شــك فيه أن تنقيح الفيلم 
وحتويله الى نسخة عالية اجلودة (تقنية 
الـ ٤K) يتيح الفرصة الذهبية لألجيال 
اجلديدة ملشاهدته واالستمتاع بقصته 
التي تروي جانبا من حياة رســولنا 
الكرمي محمد بن عبداهللا ژ، وبدايات 
التاريخ اإلســالمي، ومن هذا املنطلق 
قامت شركة السينما الكويتية الوطنية 
بإطالق النسخة العربية للفيلم ألول مرة 
في تاريخ الكويت وذلك في حفل خاص 
أقيم بـ «١٩٥٤ بيت األفالم» في مجمع 
«الكوت»، بحضــور اإلعالمي الكبير 
محمد السنعوسي وعدد من الضيوف 
منهم مستشار اإلدارة العامة في «األنباء» 
الزميل يوسف عبدالرحمن واإلعالمي 
القدير يوسف اجلاسم واإلعالمي القدير 
جنم عبدالكرمي واإلعالمي مهند يوسف، 

وغيرهم.
إنتاج الكويت

أحد األوجه املهمة في فيلم «الرسالة» 
هو إنتاجه والــذي كان للكويت دور 
كبير فيه، حيث مت توفير كل اإلمكانات 
ليخرج هذا العمــل الى النور، هذا ما 
الكبيــر محمد ناصر  اكده اإلعالمي 
السنعوســي، والذي قال: أسعد خبر 
وصلني بعد فتره «كورونا» هو خبر 

شركة السينما الكويتية وهذا ما جعل 
للرقم أهمية وخصوصية عندنا، واكثر 
ما مييز هذه الســينما هــو عرضها 
لألفالم الكالســيكية، حيث بدأنا هذا 
العــام بتقــدمي مجموعة مــن أعمال 
الستينيات والســبعينيات في مجمع 
الكوت، مستدركا: «الرسالة» أول فيلم 
كالسيكي عربي يعرض عندنا، فقد كان 
عليه لغط كثير ولم يعرض من قبل في 
ســينما الكويت ومنتجه هو اإلعالمي 
الكويتي الكبير محمد السنعوسي، لذا 
وجدنا انــه من اجليد أن نطرح الفيلم 
بالتزامن مع مناسبة املولد النبوي ألنه 
يتناول السيرة النبوية الشريفة، مكمال: 
األفالم الكالسيكية عليها إقبال كبير من 
اجلمهور، وهناك الكثير من املطالب تأتي 
حول أفالم بعينها، ونحن نحاول أن نلبي 
الرغبات حسب القدرة في احلصول على 

احلقوق للعرض عندنا.
إشادة بالفيلم

نال الفيلم إشادة سينمائية واسعة 
في املنطقــة العربية والعالم، نظرا إلى 
إثرائه صناعة السينما فيه، وترجم إلى 
عشرات اللغات، كما مت تصويره باللغتني 
العربية واإلجنليزية في الوقت نفسه، 
ليكون واحدا من اهم االفالم الكالسيكية 
التي ال ميل اجلمهور من مشــاهدتها 

مرارا وتكرار. 

عرض شركه السينما الكويتية لفيلم 
«الرســالة» والذي مت إنتاجه منذ اكثر 
من ٤٠ سنة وعرض في جميع أنحاء 
العالم ما عدا الكويت، صحيح انا هديته 
مجانا لتلفزيــون الكويت ومت عرضه 
مرتني لكن هذه املرة وفي هذه السنة 
الفيلم بنسخة  مبجمع الكوت يعرض 
حديثة ومطورة، حيث إن درجة نقاء 
الصوت والصورة أصبحت أكثر جودة.
وأضاف السنعوسي: سعيد أيضا 
بأن الفيلم من انتاج الكويت، صحيح 
أنا أمثلها لكن الكويت هي التي انتجته 
ووقفت وراءه، والفضل لها حتى يظهر 
هذا العمل الرائع املهم في حياتنا لكي 
يتعرف كل انســان مسلم على دينه، 

وادعو اجلمهور ملشاهدته.
كالسيكيات السينما

من جهته، كشــف موسى مقامس 
مسؤول العالقات العامة والتسويق في 
الوطنية عن  الكويتية  السينما  شركة 
سبب اجتاههم الى عرض كالسيكيات 
السينما، حيث قال: «١٩٥٤ بيت األفالم» 
عالمة جتارية استحدثتها شركة السينما 
الكويتية بجانب عالمة «سنسكيب»، 
والعالمة اجلديدة «ستايلها» قدمي ومن 
خاللها نعيد اجلمهور الى افالم الزمن 

اجلميل.
وتابع: سنة ١٩٥٤ هي سنة تأسيس 

وفي هذا الصــدد، قال اإلعالمي 
القدير جنم عبدالكرمي، والذي كان من 
بني احلضور للعرض اخلاص: أنا احد 
الذين سعوا في بداية التحضير لهذا 
العمل، فقــد كنت حينها في القاهرة 
والتقيت السنعوسي والعقاد، وجمعت 
الفنانني وجئت بعبدالرحمن الشرقاوي 
وتوفيق احلكيم وغيرهما ممن شاركوا 
في االعداد للفيلم، واليوم أشاهده في 
السينما الكويتية بعد اكثر من ٤٠ سنة 

وهذا مدعاة للفخر واالعتزاز.
وتابع عبدالكرمي: الفيلم كسر حاجز 
املؤسسات الدينية التي كانت حتول 
دون ظهور الشــخصيات االسالمية 
والصحابة، وأظهر شــخصية سيد 
الشهداء حمزة بن عبداملطلب، وهذه 
األمر لم يكن موجودا من قبل، كما أنه 
أكد دور الكويت االقتصادي واإلنساني 
ألن محمد السنعوسي وعبدالرحمن 
العتيقي، رحمه اهللا، لعبا دورا كبيرا 
حتى خرج هذا الفيلم الى النور، كما 
أنه وضح ببساطة بداية االسالم وكيف 
كانت، وأعطى فكرة للنشأ اجلديد عن 

هذه الفترة املهمة.
العربية  النسخة  بالذكر ان  جدير 
لفيلم «الرسالة» من اخراج: مصطفى 
العقاد، كتابة: توفيق احلكيم وعبداحلميد 
جودة السحار وعبدالرحمن الشرقاوي 
ومحمد علي ماهر وهــاري كرايغ، 
شارك في السيناريو: مصطفى العقاد 
ومحمد ناصر السنعوسي، البطولة: 
عبداهللا غيــث، منى واصف، حمدي 
غيث، علي أحمد سالم، محمود سعيد، 
أحمد مرعي، محمد العربي، حســن 
اجلندي، سناء جميل، عبدالوارث عسر، 
منير معاصري، عبدالرحيم الزرقاني، 
عبدالبديع العربــي، عبدالغني قمر، 
السباع،  أشرف عبدالغفور، محمود 
عبدالعظيم عبداحلق، محمد توفيق، 
أحمــد أباظة، محمــد وفيق، حبيب 
العجيلي، ملك اجلمل، وعدد آخر من 
الفنانني، التصوير: ســيد بكر، جاك 
هليارد، إبراهيم ســالم، املوســيقى 

التصويرية: موريس جار.

فرصة ذهبية لألجيال اجلديدة ملشاهدة قصة السيرة النبوية الشريفة
السنعوسي يتوسط االعالمي جنم عبدالكرمي وموسى مقامس

مشهد من الفيلم

مستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن مع اإلعالمي الكبير محمد السنعوسي واإلعالمي مهند يوسف
والزميل عبدالستار ناجي على هامش العرض اخلاص لفيلم «الرسالة» في مجمع الكوت     (أحمد علي)

اإلذاعة والتلفزيون يحصدان ٤ جوائز في «املهرجان العربي»

مفرح الشمري 

وسط االشتراطات الصحية 
املعمــول بهــا فــي العاصمة 
التونسية، اختتمت امس األول 
أنشطة املهرجان العربي لإلذاعة 
والتلفزيون بتونس في دورته 
الـ٢١ والتي أقيمت حتت شعار 
«دورة التواصــل والتجديد»، 
الــذي نظمــه احتــاد إذاعات 
الدول العربية، وحصدت إذاعة 
الكويت جائزتــني، حيث فاز 
باملركز االول برنامج «آباؤنا 
بعد التحية» باالضافة الى فوز 

برنامج «حياتنا العملية».
كمــا حصــد تلفزيــون 
الكويــت جائزتــني، بينمــا 
حصــدت مجموعة الســالم 
الفنــي اجلائــزة  لالنتــاج 
الفضية في مسابقة البرامج 
املنوعة والكوميدية لشركات 
االنتاج في الســباق املوازي 
الرســمية، وذلك  للمسابقة 

والراحلــة انتصار الشــراح 
والراحل مشاري البالم، هيا 
الشــعيبي، أحمــد العونان، 
العجيــرب، شــهاب  خالــد 
حاجية، شوق، جمال الشطي، 
عبــداهللا اخلضــر، عبداهللا 

عنبر وشهاب جوهر وآخرين 
مــن النجــوم العــرب، كما 
كــرم عضو هيئة التدريس 
النقــد واألدب  فــي قســم 
املسرحي في املعهد العالي 
للفنون املسرحية د.نرمني 
احلوطي ملشاركتها في أعمال 
حتكيم املســابقات اإلذاعية 

للمهرجان.

املســلم، منى حسني، حسن 
ابراهيــم ومحمــد احلملــي 
وغيرهم، ومن إخراج نواف 

الشمري.
يذكــر أن املهرجان كّرم 
الفنانة إلهام الفضالة ونهال 

تكرمي إلهام الفضالة وشهاب جوهر وآخرين كضيوف.. واحلوطي ملشاركتها في حتكيم الدورة الـ٢١

سينمائيات ٢٠٢٠

بعد فــوز البرنامــج املنوع 
«ســينمائيات ٢٠٢٠» الــذي 
عرض على شاشة تلفزيون 
الكويــت في رمضــان ٢٠٢٠ 
وهــو من بطولة عبدالعزيز 
العجيمــي  املســلم، محمــد 

«سينمائيات ٢٠٢٠» يحصد «الفضية» في مسابقة شركات اإلنتاج

فرقة الدن للثقافة والفن في «إكسبو دبي»

في إطار النشاط الدولي املستمر واملتواصل 
لفرقة مســرح الدن للثقافة والفن وســعيها 
الدائم للمشاركات العاملية مبختلف أنواعها، 
بدأت الفرقة منذ فترة بروڤات عمل مسرحي 
جديــد اســتمر التجهيز له فتــرة من الزمن 
وذلك ألهمية احلدث العاملي، حيث ستشارك 
الفرقة في هذا املعرض العاملي الذي ستقدم 
به عــروض فنية عاملية ملدة ٦ أشــهر بداية 
من شهر أكتوبر ٢٠٢١ حتى شهر أبريل ٢٠٢٢ 
مبشاركة ١٩١ دولة وعدد جماهير متوقع يصل 

إلى ٢٥ مليون زائر.
ســتقدم فرقة مسرح الدن للثقافة والفن 
عرضا مســرحيا بالتزامن مع فعاليات يوم 
الشباب العماني الذي سيشارك فيه عدد من 

الشباب العماني مبختلف املواهب واإلبداعات 
وبتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب 

بسلطنة عمان. 
العرض ينتمي الى عروض مسرح الشارع 
ويحمل عنوان «صندوق الفن» ويعرض في 
٢٦ اجلاري مبســرح الشــارع بإكســبو دبي 
٢٠٢٠م والعرض من إخراج سالم الرواحي.

فكرة املســرحية تدور حــول قصة فنان 
يكسب قوت يومه من خالل الغناء في الشوارع 
ويساعده صديقه عازف العود، وخالل تنقلهم 
من شارع إلى شارع يتعرض لهم عامل نظافة 
بحجة أن الغناء ممنوع في هذا الشارع من دون 
ترخيص، يستمر اخلالف بينهما ويتصاعد 

حتى ينتصر أحدهما على اآلخر.

تعرض ٢٦ اجلاري مسرحية «صندوق الفن»

املخرج سالم الرواحي

تكرمي النجمة إلهام الفضالة

تكرمي عضو جلنة التحكيم د.نرمني احلوطي عبدالهادي العجمي يتسلم جوائز اذاعة الكويت



األمنية
االحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١

20

ضبط ٤٧٥ حدثًا بال رخصة نهائيًا من ٢٠ إلى ٢٢ اجلاري
انــه  وأوضحــت اإلدارة 
متــت إحالة هــؤالء األحداث 
جميعا الى جهة االختصاص 
القانونية  التخاذ اإلجراءات 
في حقهــم. ونبهــت اإلدارة 
العامــة للعالقــات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية أولياء 
األمور من املواطنني واملقيمني 
الى ضرورة االهتمام بأوالدهم 
وحتذيرهم من قيادة املركبات 
من دون رخصة نهائيا، كما 
أن أولياء األمــور يتحملون 
مخالفات عند تسليمهم املركبة 

العامــة  اإلدارة  قالــت 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
بــوزارة الداخلية إنه ضمن 
جهود قطاعات وزارة الداخلية 
امليدانيــة ممثلــة باملــرور 
والعمليات واألمن العام في 
ضبط اخلارجني على القانون 
واملخالفــني لقوانني وقواعد 
املرور، ولفت انتباه املواطنني 
واملقيمني الى االهتمام بأبنائهم 
وثنيهم عن القيادة من دون 
رخصة، قدم القطاع إحصائية 
إجمالية لضبط األحداث الذين 

املركبــات مــن دون  قيــادة 
رخصــة قيــادة حفاظا على 
ســالمتهم وســالمة مرتادي 
الطريــق واالتصال في حال 
رصد أي ســلوكيات خطرة 
على هاتــف الطوارئ ١١٢ أو 
واتساب الشــكاوى اخلاص 
باإلدارة العامة للمرور على 
الرقــم ٩٩٣٢٤٠٩٢ التخــاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحق املخالفــني حفاظا على 
العامة  األرواح واملمتلــكات 

واخلاصة.

لشــخص ال يحمــل رخصة 
قيــادة نهائيا وقد تصل الى 
تســجيل قضية إهمــال في 
رعاية قاصر، ملا في ذلك من 
اخلطــر على حياتهم وحياة 
مستخدمي الطرق، وتعريض 
هؤالء األحــداث للمســاءلة 

القانونية.
أوليــاء  اإلدارة  ودعــت 
األمور الى ضرورة التعاون 
مع األجهزة األمنية املعنية في 
هذا الشــأن من خالل مراقبة 
األبنــاء وتوعيتهم بخطورة 

«الداخلية»: أولياء األمور يتحّملون املخالفات عند تسليم مركباتهم ملن ال يحمل «ليسن» 

قاموا بقيادة مركبة من دون 
رخصــة نهائيا خالل الفترة 
من ٢٠ الى ٢٢ اجلاري والذين 

وصل عددهم الى ٤٧٥.
التفاصيــل، فقــد  وفــي 
ضبطت اإلدارة العامة للمرور 
٣٠٤ أحداث بقيادة مركبة من 
دون رخصــة وضبط رجال 
شــرطة النجــدة ١٦٣ حدثــا 
بقيادة مركبة من دون رخصة، 
كما مت ضبط ٨ أحداث بقيادة 
مركبة مــن دون رخصة من 

قبل قطاع األمن العام.

حجز مركبة عرقلت السير في «الساملية» وقائدها إلى «النظارة»
عبداهللا قنيص

تعامل رجال قطاع املرور والعمليات مع مقطع ڤيديو 
مت تداوله على بعض مواقع التواصل االجتماعي يتضمن 
قيام قائد مركبة بتعمد عرقلة السير واإلهمال في منطقة 

الساملية معرضا حياته وحياة اآلخرين للخطر. 
وقالــت اإلدارة العامة للعالقــات واإلعالم األمني في 
وزارة الداخليــة، إنه مت ضبط قائد املركبة وإحالته إلى 
نظــارة املــرور وحجز املركبة بكــراج احلجز، وحترير 
عدد مــن املخالفات املرورية بحقه، منهــا اإلهمال أثناء 
القيادة وتعريض حياته وحياة اآلخرين للخطر، وتعمد 

عرقلة السير. 
وأهابت اإلدارة بجميع قائدي املركبات لضرورة االلتزام 
بقانون املرور حلماية أنفسهم ومستخدمي الطريق وعدم 
التردد في االتصال على هاتف الطوارئ: ١١٢ ألي بالغات.

بعدما ظهر في مقطع مصور على مواقع التواصل

    إحالة مركبة املخالف إلى كراج احلجز وفي اإلطار حلظة إعاقته للسير

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد بالعفــو عن بعض 
املسجونني وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة 
في بناء املجتمع، أصدر وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي قرارا بتشكيل جلنة لوضع قواعد 
العفو األميري للعام املقبل، واعتماد مشروع 
السوار اإللكتروني، وهي إجراءات تهدف إلى 
تقليص أعداد النزالء وحتول دون انخراط 
عتاة املجرمني احملكوم عليهم باحلبس املشدد 
مع من ليست لديهم سوابق، ويقضي عليهم 
باحلبس البسيط القصير األمد، أي بعقوبات 

تقل عن ٣ أعوام.
بالنظر إلى توســع وزارة الداخلية في 
اخلدمات التــي تقدمها مبا في ذلك خدمات 
النزالء او الصادرة بحقهم أحكام جندها تعتمد 
على التكنولوجيا وتنطلق من االستراتيجية 
التي انتهجها وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف، 
وتؤكد مضي الوزارة في إحداث نقلة نوعية 
في خدماتها ومبا يخفف الضغوط واملهام 
امللقاة على القوة البشرية في الوزارة ومبا 
يساعد الوزارة على االستفادة من الكوادر 

البشرية في مهام أخرى.
بتطبيق السوار اإللكتروني فإن الكويت 
تعد أول دولة في الشرق األوسط تطبق نظام 
العقوبات البديلة أثناء تنفيذ عقوبة احلبس، 
وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم 
من تطبيق هذا النظام أثناء محاكمة املتهم، 
وبذلك فإن مشروع السوار يعتبر إجنازا رائدا 
يسجل للكويت، وأتوقع ان تقوم العديد من 

الدول العربية واملجاورة بتطبيقه.

بحســب تصريح وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء طالل معرفي فإن الوزارة أمتت 
االستعدادات بإنشاء غرفة عمليات إلكترونية 
مرتبطة بالنظام اجلديد ملتابعة احملكوم في 
مسكنه على مدار الســاعة، على ان يلتزم 
احملكوم بالتواجد داخل نطاق مسكنه، وال 
يســمح له باخلروج عن هذا النطاق. وهو 
مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من 
قبل غيــر املختصني، ويرتبط بغرفة حتكم 
آلية لتتبع املسجون ورصد حتركاته، وفي 
حالة مغادرته النطــاق احملدد من دون إذن 
من اجلهــة الرقابية يلغى اإلفراج عنه فورا 
بقرار من النائب العام، ويعاد إلى محبســه 
الستكمال فترة حكمه بالكامل، وما تفضل 
به اللواء معرفي من شــأنه تطبيق السوار 

بصورة ناجعة حتقق الهدف منه.

آخر الكالم
نبارك للجميع عودة احلياة الطبيعية في 

كويت العطاء.
حالة االســتقرار الوبائي والتحسن وما 
وصلنا إليه من نتائج ملموسة في مكافحة 
الوباء حتققت بعون من اهللا ثم بدعم من القيادة 
السياسية وبجهد لكل قطاعات وأجهزة الدولة، 
وهذا يدعونا الى التحلي باملسؤولية واحلفاظ 

على االشتراطات واإلجراءات االحترازية. 
حفــظ اهللا الكويت من كل مكروه حتت 
قيادة أميرنا وراعي نهضتنا صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما.

نافذة على األمن

السوار اإللكتروني 
نقلة نوعية

الفريق م.طارق حمادة

وفاة طبيعية لوافد آسيوي
في مركبته مبنطقة أبوحليفة

عبداهللا قنيص

لفظ وافد من اجلنسية اآلسيوية أنفاسه 
األخيرة داخل مركبته مبنطقة أبوحليفة. 
وفــي التفاصيــل كمــا يرويهــا مصدر 
أمني لـ «األنباء»، فإن بالغا ورد إلى غرفة 
عمليات الداخلية عن وجود شخص نائم 
في سيارته، ولدى وصول رجال األمن مت 
اســتدعاء اإلســعاف، وعند وصول رجال 
الطوارئ الطبية تبــني أن الوافد قد فارق 

احلياة.
وأضاف املصدر: أوضح التقرير األولي 
أن وفاة الوافد، وهو باكستاني، تبني انها 

طبيعية، ومت تســجيل قضيــة في مخفر 
أبوحليفة.

من جهــة أخرى، مت إيداع وافد مصري 
العناية املركزة بعــد إصابة خطيرة أثناء 

العمل.
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن بالغا 
وصل إلى غرفة العمليات عن إصابة الوافد 
خالل عمله في مبنى قيد اإلنشاء في منطقة 
جنوب الصباحية، ليتم نقله مباشرة إلى 
مستشفى العدان وإدخاله العناية املركزة.

وأضاف املصدر: تبني أن الوافد مصاب 
بكســر في اجلمجمــة ونزيف داخلي، ومت 

تسجيل قضية في مخفر الصباحية.

مصري أودع «العناية» بسبب «إصابة عمل» في «الصباحية»

«جمارك املطار» تضبط أفريقية
حاولت تهريب كيَسي«قات»

العثور على طفلة حديثة الوالدة في« الصباحية»

سعود عبدالعزيز

فــي إطار جهودهــم املتواصلة حلماية 
البالد من تهريب أي شيء من شأنه إحلاق 
األذى بســكان هــذه األرض الطيبة، متكن 
رجال جمارك املطار من ضبط وافدة أفريقية 

حاولت تهريب كيسي «قات».

وقــال مصــدر مطلع لـــ «األنبــاء»، إن 
الوافدة وهي من اجلنسية اإلثيوبية عملت 
على إخفاء مادة القات املمنوع تداولها في 
مالبسها، لكن عناصر جمارك املطار كانوا 
لهــا باملرصاد، حيــث مت إحباط محاولتها 
وضبطهــا، ليتم بعــد ذلــك حتويلها إلى 

«مكافحة املخدرات».

مت حتويلها إلى «املكافحة»

ضبط ١٦ وافداً من مخالفي اإلقامة في الوفرة

عبداهللا قنيص 

أسفرت حملة أمنية قام بها رجال الداخلية 
عــن ضبــط ١٦ وافدا مخالفا لقانــون اإلقامة 
في منطقة الوفرة.  إلى ذلك، كشــف بالغ مت 
تقدميه إلى مخفر الصباحية، عن وجود طفل 

حديث الوالدة في منطقة الصباحية.  ووفق 
رواية مصدر أمني لـ «األنباء»، فإنه مت توجيه 
الدوريات بعد ورود البالغ إلى موقع العثور 
على الطفل، ليتبــني أنها طفلة وهي بصحة 
جيدة.  وقد مت نقل الطفلة إلى جناح األطفال 
في مستشفى األحمدي، وجرى تسجيل قضية.

الطلبة الضباط دفعة ٤٧ لدى استقبالهم في أكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية

أكادميية سعد العبداهللا استقبلت الطلبة املستجدين
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية، 
ان اكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية استقبلت امس السبت 
كوكبة جديدة من الطلبة الضباط دفعة ٤٧ والبالغ عددهم ٣٠٠ 
طالب من الطلبة املجتازين للقرعة العلنية التي أقيمت في ٢٦ 
اغسطس املاضي باألكادميية حتت رعاية وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي. هذا، وقد استقبل الطلبة املستجدين اللواء ناصر 
بورســلي مدير عام اكادميية ســعد العبــداهللا للعلوم األمنية 
والعميد علي الوهيب مســاعد املدير العام للشؤون االكادميية 
والعميد محمد الرومي مساعد مدير عام للشؤون اإلدارية ملعهد 
الشــرطة النســائية والعميد احمد الفرحان مساعد مدير عام 

شؤون اخلدمات وضباط كلية الشرطة.
وفي البداية رحب مدير عام األكادميية اللواء ناصر بورسلي 
بالطلبة املستجدين، مشجعا إياهم على اجلد واالجتهاد وااللتزام 
خــالل فترة الدراســة، وحثهم على التعلم واكتســاب املعرفة 
النظريــة والتقنية واالســتفادة قدر املســتطاع من التدريبات 
العلمية والبدنية، حتى يكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة 
العســكرية، ويكونوا قادرين علــى الدفاع عن الوطن وحماية 

أمنه واستقراره.

 من الضباط دفعة ٤٧ وعددهم ٣٠٠ طالب اجتازوا القرعة العلنية التي أقيمت في ٢٦ أغسطس املاضي

اللواء ناصر بورسلي وعدد من قيادات أكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية لدى استقبال الدفعة اجلديدة

ملشاهدة الڤيديو
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عبداهللا املزين وعمار التميمي يسعيان لتحقيق الذهب

وداعًا ... عباس دشتي
مبشاعر احلزن واألسى، 
تلقى الوسط الرياضي نبأ 
وفاة عضو جلنة املسابقات 
ومدير جلنة احلكام باحتاد 
كرة القدم عباس دشــتي 
مساء اجلمعة، والذي ووري 
الثرى امس محاطا بجموع 
من أهله ومحبيه وزمالئه 
الرياضيني. ومتيز الراحل 
بالتفانــي واإلخالص في 
إذ كان محبوبا من  عمله، 
اجلميع ممــن عاصروه 

وتعاملوا معه.
والفقيد من جيل رواد زمن ازدهار الكرة 
الكويتية، حيث مارس كرة القدم في النادي 
العربي قبل أن ينتقل إلى مجال التحكيم في 
ثمانينيات القرن املاضي وصوال إلى تقلده 
الشارة الدولية. وكان يتميز بشخصيته القوية 
واملعتدلة ونظرته الفاحصة لالعبني، وانتقل 
بعدهــا الى قطاع التحكيم وجنح فيه حكما 
واعيا ألبعاد امللعب وملما بالقانون ال يهتز 
لردود أفعال اخلصوم.. وتوج مسيرته في 
العمل اإلداري عضوا في جلنة املســابقات 
ومديرا للجنة احلكام حيث لم يبخل بخبرته 
على زمالئه حديثي العهد، موجها وناصحا.

وللفقيد مواقف ال تسقط من الذاكرة مع 
الكثيرين، كما انها ال تخلو من اإلنســانية 
واملعايير املجتمعية الراقية. وعلى الصعيد 
الشخصي يقول الزميل بـ «األنباء» مبارك 
اخلالدي «انه فــي مطلع الثمانينيات وأثناء 
الفقيد مشرفا ومدربا ملنتخب جامعة  عمل 
الكويت الزاخر وقتها بنجوم األندية الكويتية، 
إذ كان دوري الكليات في ذلك الوقت محط 
اهتمام ومتابعة الشارع الرياضي واجلماهير 
وانتج منتخبا سيطر على بطوالت اخلليج.. 
وحتديدا في الفصل الدراسي األول ٨٢-٨٣، 
حيث كنت في كلية التجارة واالقتصاد والعلوم 

السياسية بالعديلية، وأثناء 
لنا مع فريق  مباراة ودية 
كلية اآلداب، كان املرحوم 
عباس دشــتي يقف على 
املبــاراة  اخلــط يراقب 
والالعبني بحكم انه مدرب 
منتخب اجلامعة.. وعقب 
املبــاراة ناداني وأعطاني 
(حذاء ماركة أديداس) أصليا، 
وقتها ســعره ١٤ دينارا، 
وقال لي «أبيك معاي» في 
منتخب اجلامعة.. فاعتذرت 
منه بسبب حرصي الكبير على الدراسة ألني 
كنت على وشك التخرج وقتها وقد تفهم األمر 
وأصر على أن أحصل على احلذاء على الرغم 

من عدم قدرتي على املشاركة واعتذاري».
 هذا، ونعى رئيس مجلس إدارة احتاد كرة 
القدم الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء مجلس 
اإلدارة وجميع العاملني باالحتاد الراحل دشتي 
بعد رحلة طويلة رسخ فيها املرحوم نفسه 
في تاريخ الرياضة الكويتية حكما ومسؤوال 

في قطاع إدارة املسابقات واحلكام.
«األنباء» التــي آملها املصاب.. وفي يوم 
وداعه وعيوننــا باكية لفقده ال نقول إال ما 
يرضي اهللا، وخالص العزاء الى عائلته الكرمية 
واألسرة الرياضية، فرحمك اهللا والى جنات 
اخللد بوطــارق فقد تركت بعد رحيلك أثرا 

طيبا..(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
تأجيل نهائي «تنشطية الناشئني»

الــى ذلك قرر احتاد الكرة تأجيل نهائي 
الكأس التنشيطية للناشئني والتي كان مقررا 
إقامتها أمس بني فريقي القادسية والنصر 
وذلك لوفاة املرحوم بإذن اهللا عباس دشتي، 
علــى أن يتم حتديد موعــد الحق للمباراة 

النهائية.
القسم الرياضي

األبيض «سوبر» الطائرة

إلــى املباراة في أكثر من شــوط ،إال أن تألق 
العبــي الكويت وتركيزهم حتى النهاية كان 

حاسما في مباراة ممتعة من الطرفني.

حقق نادي الكويت لقب 
الســوبر)  بطولــة (كأس 
للكــرة الطائرة بنســخته 
السابعة ملوســم (٢٠٢١-

٢٠٢٢) بعــد فــوزه علــى 
القادسية بنتيجة (٣-٠) 

في املباراة النهائية.
ومتكــن األبيــض مــن 
حســم املباراة فــي مباراة 
صعبة على الفريقني، حيث 
كان القادســية نــدا عنيدا 
طوال أشواط املباراة التي 

جــاءت نتيجتها بواقع (٢٥-٢٢) و(٢٥-١٩) 
و(٢٥-٢٢). وشهدت املباراة منافسة قوية بني 
الفريقني حاول من خاللها القادسية العودة 

كاظمة يستعيد مصابيه باستثناء شبيب

شبيب اخلالدي رحلة عالجه في مستشفى 
سباير بالدوحة ويحتاج إلى وقت من أجل 
العودة للمشاركة في التدريبات واملباريات.

عبدالعزيز جاسم

اطمأن اجلهازان الطبي والفني للفريق 
األول لكــرة القدم في كاظمة، على العبيه 
املصابــني بعدمــا متكنــوا مــن التعافــي 
واالنضمــام إلى تدريبات الفريق بشــكل 
طبيعي دون الشعور مبضاعفات اإلصابة، 
حيث شارك الثالثي طالل العجمي وعمر 
احلبيتر وعبدالعزيز بخيت في التدريبات 
اجلماعية مبتابعة من اجلهاز الطبي الذي 
لم يبد أي مالحظة، ما يعني قدرتهم على 
املشاركة في املباريات الودية التي ستقام 
خالل فترة التوقف، والتي تقارب الشــهر 
بسبب مشاركة األوملبي في تصفيات آسيا 
وخــوض األزرق مباراتــني وديتــني أمام 
التشــيك وليتوانيا يومي ١١ و١٥ نوفمبر 

املقبل.
إلى ذلك، يواصل مهاجم كاظمة واألزرق 

شبيب اخلالدي يواصل برنامج عالجه

الكويت والعربي وجهًا لوجه في «ممتاز اليد» اليوم
ممثلة باملدرب فاضل السعيد ومدرب 
احلراس مناف السعيد يشكالن دعامة 
قوية تكتيكيا وفنيا للفريق باإلضافة 

الى فاعلية الالعبني.
أما برقان فيعتمد على خبرة مدربه 
سعيد حجازي ومساعده الوطني خالد 
ملحــم في حتقيق النتائــج اإليجابية 
والوصــول الــى املنطقــة الدافئة في 

الترتيب العام على أقل تقدير.
وفي إطار منافسات دوري الدرجة 
األولى، يلعب فــي الـ٥:٣٠ خيطان (٤ 
نقاط) مع التضامن (نقطتني) على صالة 
الشهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد في 
الدعية، وعند الـ ٧:٣٠ يتواجه الشباب 

(نقطتني) مع اليرموك (٨ نقاط).
إلــى ذلــك، تعرض حــارس مرمى 
منتخبنا الوطني واحملترف في صفوف 
ڤــاردار املقدوني إلصابــة بالتواء في 
كاحل القدم اليسرى وذلك أثناء فترة 
اإلحماء في مبــاراة فريقه أمام آلبرغ 
النرويجي ضمن بطولة دوري ابطال 

أوروبيا أول من أمس.

ويسعى اليوم لقلب التوقعات واإلطاحة 
بحامل اللقب.

الســماوي أي محاولــة  يرفــض 
لإلطاحــة به رغــم الصعوبــات التي 
يواجهها الفريق، لكن القيادة السعودية 

أفضــل حاالته، حيث يحتــاج فنيناد 
مدرب الفريق ملزيد من االنسجام بني 
الالعبــني خاصة احملتــرف بونينكو 
الذي لم يظهر باملستوى املأمول على 
عكس احملترف االيراني سجاد استكي. 

يعقوب العوضي

يلتقــي الفريــق األول لكــرة اليد 
بالنادي العربي في الـ ٧:٣٠ مساء اليوم 
في مواجهة صعبة مــع الكويت على 
صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم ضمن منافسات 
اجلولة اخلامســة من الدوري املمتاز، 
وميتلــك األخضر ٤ نقاط، فيما يدخل 
األبيض املواجهة وله ٨ نقاط. ويسبق 
اللقاء املرتقب مباراة ال تقل أهمية في 
الـ ٥:٣٠ جتمع الســاملية (٨ نقاط) مع 

برقان (٤ نقاط).
وال تقبــل مواجهــة الكويت حامل 
اللقب مع العربي القســمة على اثنني 
ملا ميلكه الطرفان من مقومات النجاح 
وحتقيق الفوز، فالعميد بقيادة املدرب 
الوطني هيثم الرشيدي جنح في حصد 
العالمــة الكاملــة باجلــوالت األربــع 
املاضيــة، معلنا اســتمرارية حيازته 

لقب الدوري.
في املقابل، فــإن العربي ال يعيش 

«األوملبي» يتدرب اليوم في طشقند
عبدالعزيز جاسم

يخــوض منتخبنــا األوملبي لكرة 
القدم أولى حصصه التدريبية مساء 
اليوم في طشقند بعدما وصل أمس في 
ساعة متأخرة إلى أوزبكستان، وذلك 
للمشــاركة في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا حتت ٢٣ 
عاما، ضمن املجموعة الرابعة التي تضم 
بنغالديش والسعودية وأوزبكستان 

الى جانب االزرق.
وكان اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
اإلسباني كارلوس غونزاليس قد اختار 

٢٤ العبا لهذه املهمة، وسيتم استبعاد 
العب واحد قبل املباراة بيوم وذلك ألن 
الالئحة توجب تسجيل ٢٣ العبا فقط.

والالعبــون هم: خالــد العجاجي، 
عبدالرحمــن الفضلــي، حمد القالف، 
الفنينــي،  مهــدي دشــتي، مبــارك 
عبدالعزيــز ناجــي، ســلطان الفرج، 
يوســف الرشــيدي، عبدالرحمن فهد 
كميل، خالد صباح، يوســف احلقان، 
راشد الدوسري، عيدالرشيدي، علي 
عبدالرســول، بندر الســالمة، حسني 
اشكناني، فهد زياد، عبداهللا اجلزاف، 
ناصر فالح، عثمان الشــمري، طالل 

القيسي، جاسم عتيق، سليمان البوص، 
فواز املبيلش.

وشــهدت القائمــة تواجــد بنــدر 
السالمة وناصر فالح وخالد صباح، 
حيــث كان يعانــي بندر مــن إصابة 
عضليــة لكنــه تعافى منهــا بعد أن 
تلقى العالج في مستشــفى سبيتار 
بقطــر، وكذلك فالح الــذي عانى من 
خلع في الكتف لكنه تعافى ايضا في 
ذات املستشــفى، فيما سيقرر اجلهاز 
الطبي مشاركة صباح من عدمها في 
التدريبــات أو املبــاراة األولى وذلك 
إلصابته بتمزق في العضلة الضامة 

إال أنه تعافى منها بشكل كبير ويبقى 
القرار النهائي بيد اجلهاز الطبي من 

خالل مراقبة حركته في التدريبات.
إلى ذلك، سيحرص اجلهاز الفني 
على التدريب في فترة الظهيرة وحتديدا 
في الـ١٢ ظهرا بتوقيت طشــقند الـ١٠ 
صباحا بتوقيت الكويت ألن اجلولتني 
األولــى والثانيــة أمــام بنغالديــش 
والســعودية يومي ٢٧ و٣٠ اجلاري 
تواليا ستقامان في نفس التوقيت، فيما 
ستكون مواجهة أوزبكستان األخيرة 
في الـ٣ عصرا بتوقيت طشقند والـ١ 

ظهرا بالتوقيت احمللي.

السالمة وفالح وصباح ضمن القائمة املشاركة في التصفيات اآلسيوية

«سلة» القرين يصطدم باجلهراء
هادي العنزي

الثانية  تبدأ اجلولــة 
للدوري املمتاز لكرة السلة 
مبواجهة جتمع بني القرين 
الـــ ٥٫٣٠  واجلهــراء في 
مســاء اليوم على صالة 
االحتــاد مبجمع الشــيخ 
سعد العبداهللا للصاالت، 
فيما يبدأ كاظمة وبرقان 
مشــوارهما فــي الـ ٧٫٣٠ 

مساء على ذات الصالة.
اجلهــراء  ويســعى 
فــي املبــاراة األولى، إلى 
القوية  مواصلة بدايتــه 
التي توجها بفوز مفاجئ 
على القادسية (٦٨-٦٥) 
في أولى مباريات الفريقني 
بالــدوري، بفضــل تألق 
محترفيه التونسي صالح 
املاجري، واللبناني وائل 
املدرب  عراقجي، وقيادة 
عبداملنعــم  التونســي 
احلبيب الذي عرف جيدا 

كيفيــة حتييد نقاط قوة القادســية، فيما 
يســعى القرين على اجلهة األخرى بقيادة 
مدربه التونسي جمال بن عبدالكرمي لبداية 
تظهر االستعداد اجليد الذي قام به الفريق 
خالل معسكره التركي، وكذلك لتجاوز تعثره 
ســريعا أمام حامل اللقــب وبطل اخلليج 

إثر خسارته (٧٨-١١٨) في مباراته األولى.
وفي املباراة الثانية، تبدو حظوظ كاظمة 
جيــدة في حتقيــق الفوز، بقيــادة املدرب 
األميركي أودينيز، وإن كان برقان يسعى 
ملفاجــأة خصمــه، بقيادة مدربــه الوطني 

د.طالل القالف.

فالح: «أصفر الصاالت» معتاد على البطوالت
يحيى حميدان

أبدى مــدرب فريــق كرة 
القادســية  الصــاالت بنادي 
عيسى فالح سعادته بتتويج 
«األصفر» بلقب كأس االحتاد 
للموســم ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بعــد 
تغلبه على الساملية ٧-٣ في 
املبــاراة النهائية التي جرت 
اخلميــس املاضــي بحضور 
اللجنــة  وبرعايــة رئيــس 
األوملبيــة الكويتية الشــيخ 

فهد الناصر.
وأضاف فالح لـ «األنباء»، 
أن التتويج بلقب الكأس للمرة 
السابعة في تاريخ القادسية 
لم يأت من فراغ وجاء بفضل 
جهود الالعبني وإدارة النادي 
واألجهــزة املعاونة للفريق، 
مشيرا إلى أن دعم اجلمهور 
«القدساوي» في النهائي أعطى 

وقد عوضنا هذا األمر بخطف 
لقب الكأس.

وكشف مدرب القادسية عن 
أن طموحــه والالعبني حاليا 
يتوجه صوب بطولتي الدوري 
والكأس في املوســم اجلديد 
الذي سيشهد منافسة قوية 
من األندية الثمانية املشاركة 
بعد عودة النصر للمشاركة 
واستقطابه مدربا ومحترفني 
أجانــب، كما تقدم بالشــكر 
إلدارة القادســية واجلماهير 
على دعمهم لالعبني بشــكل 
خاص والفريق بشــكل عام، 
وشكر كذلك إدارة االحتاد على 
توفيرها مكافأة مالية قدرها 
٦ اآلف دينار لبطل الكأس و٣ 
اآلف دينــار للوصيف وهي 
خطوة تطبــق للمرة األولى 
ونتمنى استمرارها وزيادتها 

في املستقبل.

بســهولة، إذ كان «األصفــر» 
منافســا على لقــب الدوري 
وفقده في األمتــار األخيرة، 

كرة الصــاالت وهو دائما ما 
يكون منافســا على األلقاب 
وال يخرج عن دائرة املنافسة 

الكثير من احلماس في نفوس 
الالعبني، موضحا أن هذا هو 
مكان القادسية الطبيعي في 

منافسات «خليجية اإلسكواش» تنطلق اليوم
تنطلق اليوم بطولة اخلليج لالســكواش 
لفئتي حتت ١٩ و١٥ ســنة علــى مالعب مركز 
الشيخ سالم الصباح مبنطقة جنوب السرة، 
وذلك مبشــاركة منتخبات الســعودية وقطر 
والبحرين وعمان الى جانب الكويت. وستبدأ 
البطولة مبباريات الفردي في العاشرة صباحا، 
فيما تقــام املباريات في الفترة املســائية في 
اخلامسة مساء، وستمتد بطولة الفردي ليومني 

على أن تبدأ منافسات الفرق الثالثاء املقبل.
هذا، وقد اكتمل وصول جميع الوفود مساء 
امس، وأجرت اللجنة الفنية برئاســة رئيس 
احتاد االسكواش وليد الصميعي اجتماعها في 
وقت متأخر بحضــور األجهزة الفنية للفرق 
املشــاركة، وأجريت قرعة الفردي، ومت وضع 

جدول املباريات.
وخصصت امس اللجنة الفنية ملعبني لكل 
منتخب للتدريب والتعود على أرضية امللعب 

قبل بدء املباريات بشكل رسمي.
وكان اجلهاز الفنــي ملنتخبات الكويت قد 
اختــار الالعبــني للمراحل األربــع بعد اجراء 
تصفيات بني جميع الالعبني لكل فئة على حدة، 
وسيمثل العمومي الالعبون: عبداهللا املزين، 

وعمار التميمي، وعلي الرامزي ومحمد التركي.
ويعتبر األزرق الكبير املرشح األبرز إلحراز 
ذهبية الفرق، فيما اختار اجلهاز الفني لفرق 
املراحل الســنية الالعبني: حســني الزعتري، 
وعبدالرحمن الهاشم، وسعد سويد، وعبدالرحمن 
املغربي، وعبــداهللا الصــراف، وعبدالرحمن 
الصانع، ومهدي أسامة وعبدالرحمن الكندري.
ويتكــون اجلهــاز الفني مــن كل من أحمد 
عبدالعال وماجد خان واحمد السيد، وقد انتظم 
العبو املراحل السنية في معسكر داخلي قبيل 
البطولة فيما اســتعد الفريق االول مبعسكر 

خارجي في القاهرة.
من جانبه، اكد رئيس جلنة املنتخبات فايز 
املطيري أن الهدف الرئيسي جلميع منتخبات 
الكويت هو املنافسة على املركز األول وإحراز 
اللقب، مبينا أن املنافسة ستكون صعبة السيما 
بعد تطور اللعبة لــدى املنتخبات اخلليجية 

التي تهدف لنيل امليداليات امللونة.
وأعــرب املطيــري عــن ســعادته لعــودة 
البطوالت اخلليجية بعد توقف طويل نتيجة 
لألوضاع الصحية التي اجتاحت العالم متمنيا 

التوفيق للجميع.

تبدأ مبباريات الفردي.. والكويت مرشحة لذهبية الفرق
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كالســيكو اليوم هو األول، الذي يشهد عدم تواجد ٭ أ
الثنائي ســيرجيو راموس وليونيل ميســي في ريال 
مدريد وبرشلونة، في آخر ١٥ عاما، إذ يتقاسم الالعبان 

حاليا غرفة املالبس في باريس سان جرمان.
هــذه املواجهة هي رقم ٢٤٧ بــني الفريقني في جميع  ٭

املسابقات، وقد حقق الريال في اللقاءات السابقة ٩٨ انتصارا، 
مقابل ٩٦ لبرشلونة، بينما انتهت ٥٢ مباراة بالتعادل.

في كامب نو بالدوري اإلســباني، حقق برشــلونة ٭ 
٥٠ انتصارا، وتعادل في ٢٠ لقاء، وخســر ٢١ مواجهة 
أخرى، وسجل الفريق الكتالوني في تلك اللقاءات ١٧٩ 

هدفا، مقابل ١٠٨ أهداف لريال مدريد.

هذه أول مرة يتواجه فيها كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال  ٭
مدريد، ورونالد كومان، مدرب برشلونة، في الكالسيكو، 
واخلامسة بشكل عام بينهما، حيث تواجها ٤ مرات من قبل 
عندما كان أنشيلوتي مدربا مليالن، وكومان مدربا ألياكس 
وحقق اإليطالي ٣ انتصارات وتعادل في لقاء وحيد، وأتت 
جميع هذه املباريات في دوري أبطال أوروبا، بني عامي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٤، وبالتالي يبحث كومان عن إنهاء عقدة أنشيلوتي 

وحتقيق أول انتصار عليه.
طوال مسيرته التدريبية، واجه أنشيلوتي برشلونة ٭ 

فــي ١١ مباراة، حقق خاللهــا ٣ انتصارات و٣ تعادالت 
وخســر ٥ مواجهات، أما كومان فالتقى ريال مدريد ٣ 

مــرات من قبل، حقق خاللها انتصارا وحيدا وتعرض 
لهزميتني.

من بني الالعبني احلاليني فــي صفوف الفريقني، يبقى  ٭
سيرجيو بوسكيتس أكثر من خاض الكالسيكو، بواقع ٤٠ 
مبــاراة مقابل ٣٧ جليرارد بيكيه و٣٦ لكرمي بنزمية، بينما 
يعتبر راموس وميسي أكثر املشاركني في الكالسيكو طوال 

تاريخه، برصيد ٤٥ مباراة.
يتصــدر بنزمية قائمــة هدافي الكالســيكو، من بني ٭ 

الالعبني احلاليني في الفريقني، برصيد ١٠ أهداف، بينما 
يتربع ميسي على قمة الهدافني التاريخيني للكالسيكو 

بشكل عام، برصيد ٢٦ هدفا.

ميلك برشــلونة حاليا ثالث أصغــر فريق في الدوري  ٭
اإلسباني، من حيث معدل األعمار، بينما يتواجد ريال مدريد 
فــي املركز اخلامس، وميلك البلوغرانا ٨ العبني ولدوا بعد 
عام ٢٠٠٠ (الرقــم األعلى في الــدوري)، مقابل ٦ العبني 

للفريق امللكي.
منذ موسم (٢٠٠٥ - ٢٠٠٦)، حظي ريال مدريد بأصغر ٭ 

معدل أعمار في الكالسيكو، وكان ذلك حتت قيادة مانويل 
بيليغريني في عام ٢٠١٠، مبعدل ٢٥ عاما و٧٢ يوما.

يعول امليرينغي على خدمــات جنمه بنزمية، الذي يعد  ٭
أكثر الالعبني مساهمة في تسجيل األهداف، في الدوريات 

األوروبية اخلمسة الكبرى، هذا املوسم، بواقع ١٩ هدفا.

«زين» تشيد بنتائج أبطال الدراجات املائية
الرائد  املــزود  اســتقبلت «زين» 
للخدمات الرقمية فــي الكويت أبطال 
منتخب الكويت للدراجات املائية مببنى 
الركاب T٤ فــي مطار الكويت الدولي، 
وذلك بعد حصولهم على ١٠ ميداليات 
ضمن مشــاركتهم في اجلولة الثانية 
من بطولة العالم للدراجات املائية للعام 
٢٠٢١ التــي أقيمت في أكتوبر اجلاري 

بالواليات املتحدة األميركية.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
أن حفل االستقبال قد شهد حضور كل 
من أمني السر العام في النادي البحري 
الكويتي خالد الفودري، ورئيس جلنة 
الدراجات املائية حسني دشتي، باإلضافة 
إلى مسؤولي النادي البحري الكويتي 
والوفــد املرافــق للمنتخب وعدد من 
له وفي  الداعمة  الهيئات والشــركات 

مقدمتهم زين.

وعبرت الشركة عن فخرها بشراكتها 
االستراتيجية مع أبطال العالم على مدار 
عقد كامل من الزمن، وذلك حتت مظلة 
للمسؤولية االجتماعية  استراتيجيتها 
واالستدامة، وجاءت لتؤكد على ثقتها 
الكبيرة في كفاءات الشــباب الكويتي 
الذي يحمل اســم الكويت في احملافل 
اإلقليمية والعاملية على حد سواء، حيث 
أحرز أبطال املنتخــب ١٠ ميداليات (٨ 
ذهبيات، وفضيتني) ضمن مشاركتهم 
في بطولة العالم للدراجات املائية التي 
اختتمــت مؤخرا في الواليات املتحدة 

األميركية.
أن منتخب  إلى  وأشــارت «زين» 
الكويت للدراجات املائية قد مت تشكيله 
واعتماده رسميا من قبل النادي البحري 
الرياضي الكويتي، وذلك لتمثيل الكويت 
في جميع البطوالت اإلقليمية والعاملية، 

حيث قد أحرز أبطال املنتخب العديد من 
اإلجنازات خالل مشــاركاتهم السابقة 
في عدد من أكبر البطوالت اخلليجية 

واآلسيوية والعاملية.
وتشمل أبرز إجنازات منتخب الكويت 
الوطني اإلجناز الكبير الذي حققه في 
بطولة أوروبا العام املاضي كجولة أولى 
من بطولة العالم وفاز فيها بطل أبطال 
العالــم وحامل اللقــب محمد بوربيع 
باملركز األول فــي فئة «برو جي بي» 
لكبار احملترفني، باإلضافة إلى حصول 
املنتخب على ٧ ميداليات (ذهبيتني، ثالث 
فضيات، وبرونزيتني) ضمن مشاركتهم 
في بطولة العالم األخيرة في عام ٢٠١٩، 
ولقب بطولة العالم للعام ٢٠١٨ ومجموع 
العالمة الكاملة للنقاط، والتي تعتبر أقوى 
البطوالت املقامــة حتت مظلة االحتاد 
الدولي للدراجات املائية (IJSBA)، وغيرها 

الكثير من األلقاب اإلقليمية والعاملية.
وأعربت الشركة عن فخرها بجميع 
الفرق الوطنية التي حتمل العلم الكويتي 
وحتقق اإلجنازات الكبيرة في شتى أنحاء 
العالم، موضحة أنها حريصة على تشجيع 
أبطال هذا املنتخب والذي يعتبر واحدا 
من الفرق الوطنية املهمة التي تســعى 
إلى املســاهمة في االرتقاء باملستوى 

الرياضي في الكويت محليا ودوليا.
وأكدت «زيــن» أن رعايتها جاءت 
متاشيا مع استراتيجيتها االجتماعية 
التــي تنتهجها جتاه قطــاع الرياضة 
والشــباب، ومنها رياضــة الدراجات 
املائية التي تعتبر من الرياضات املائية 
احملببة والشهيرة بني فئة الشباب في 
الكويت، حيث لن تدخر الشركة جهدا 
في مواصلة مساهماتها إلبراز الطاقات 

الوطنية وإجنازاتهم أينما كانوا.

ج ببطولة «السكب» لقفز احلواجز الكاظمي يتوَّ

خارجيــا خالل الفترة املاضية، مشــيرا إلى 
أنه عازم على مواصلة املشوار.

بدوره، أوضح رئيس نادي املســيلة بدر 
امليلم أن البطولة تقام بالشراكة بني الناديني، 
واجلميــع يعمــل على توفير بيئة مناســبة 
ملساعدة الفارسان والفارسات على املنافسة 
من أجل حتقيق األول وجتهيز أبطال الكويت 

لالستحقاقات املقبلة.

متكــن الفارس شــاكر 
جمال الكاظمي من حتقيق 
لقب النسخة األولى لبطولة 
«السكب» لقفز احلواجز، 
البطولــة احملليــة  وهــي 
الثانية للموسم الرياضي 

احلالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
ومتكــن جنــم نــادي 
الصيد والفروســية شاكر 
الكاظمي من حتقيق املركز 
األول علــى صهوة جواده 
الشــوط  «ويلفريدو» في 
الرئيسي على ارتفاع ١٣٥-

١٤٠ سم، متفوقا على زمالئه عبدالرحمن الفزيع 
وناصر الزاحم وعناز العناز وغازي اجلريوي 
وخالد اخلبيري. وقام بتتويج األبطال رئيس 
نادي «الســكب» لرياضات الفروسية محمد 

امليلم ورئيس نادي املسيلة بدر امليلم.
وعبر الكاظمي عن بالغ سعادته بتمكنه 
من حتقيق املركز األول وسط املنافسة القوية 
مع زمالئه الفرســان بفضل التجهيز القوي 

بدر ومحمد امليلم يتوجان الفرسان بعد ختام الشوط الرئيسي ٤٠ متسابقًا في انطالق بطولة «الرياضات البحرية»
انطلقت أول من أمس اجلولة األولى 
من ســباق بطولة الكويــت للدراجات 
املائية ٢٠٢١ الذي ينظمه نادي الرياضات 
البحرية على شاطئ املارينا مول مبشاركة 
نحو ٤٠ متســابقا. وأكد رئيس مجلس 
إدارة النادي محمــد الزنكي لـ «كونا» 

أهمية هذه الســباقات كونها تسهم في 
اكتساب املتســابقني اخلبرة. وأفاد بأن 
منافسات اجلولة األولى استمرت يوما 
واحدا وأسفرت عن فوز املتسابق يوسف 
العبدالرزاق باملركز األول في فئة احملترفني 
يليه أحمد اخلضاري ثانيا وعامر عيتاني 

ثالثا. وأضاف أن املتسابق فيصل بوربيع 
فاز باملركز األول في فئة املبتدئني تاله 
سعد الراشــد ثانيا ووليد األيوب ثالثا 
في حني حصل املتسابق فارس رمضان 
على املركز األول في فئة الـ «جونيور» 
ثانيا وعبدالرزاق  تاله يوسف رمضان 

محمد ثالثا. من جانبه، قال مدير العالقات 
العامة واإلعالم بالنادي مرزوق الديحاني 
إن البطوالت احمللية تهدف إلى اكتشاف 
املواهب وتطويرها، مشيرا إلى أن اجلولة 
الثانية من سباق بطولة الكويت للدراجات 

املائية ٢٠٢١ ستقام في ٢٩ اجلاري.

السد بطًال لكأس أمير قطر للمرة الـ «١٨»

الدوحة - فريد عبدالباقي

توج فريق السد بلقب النسخة الـ٤٩ من 
مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم، بعد فوزه 
على فريق الريان ٥-٤ مســاء أول من أمس 
بركالت الترجيح في املبــاراة النهائية التي 
انتهى وقتها األصلي بالتعادل ١-١ وأقيمت في 
افتتاح ستاد الثمامة سادس مالعب مونديال 
قطــر ٢٠٢٢ جاهزية. تقدم الريان عبر العبه 
اجلزائري ياسني براهيمي من ركلة جزاء في 

الدقيقــة ٤٤، وأدرك الســد التعادل من ركلة 
جزاء أيضا بواسطة محترفه اإلسباني سانتي 
كازورال في الدقيقة ٥٩. واللقب هو الثاني على 
التوالي للسد والـ١٨ في تاريخه، ليعزز رقمه 
القياسي في عدد مرات الفوز بلقب املسابقة.

وشــهدت احتفالية تدشني ستاد الثمامة 
حضــور رئيس االحتاد الدولــي لكرة القدم 
السويســري جيانــي إنفانتينــو، وعدد من 
رؤساء االحتادات الرياضية العربية والدولية، 

وجمهور غفير تخطى ٤٠ ألف متفرج.

«البارسا» و«امللكي».. مواجهة العهد اجلديد

كومان: القمة ليست حاسمة
قال مدرب برشــلونة رونالد كومــان: فريقنا حقق انتصارين في آخر 

مباراتني ولدينا مشــاعر طيبة، وهناك الكثير من احلماس للعب وإظهار 
اننا نريد الفوز من أجل جماهيرنا، وآمل أن تكون األجواء رائعة.

وأضاف: «الكالسيكو إحدى املباريات املهمة واليزال أمامنا 
املوسم طويال، كال الفريقني لعبا كثيرا هذا املوسم، والعديد 

من األمور ميكن أن حتدث، واملباراة ليست حاسمة، 
لكن إذا فزنا سنتقدم». وأردف: «ال أعرف ما إذا 

كان لدى اجلماهير عدم ثقة بنا، لكننا نعرف 
ما ميكننا القيام به، وبالنسبة للكالسيكو ال 
يوجد فريق مفضل للفوز، ونحن نلعب على 
أرضنا ووسط جماهيرنا، ونريد أن نظهر 

مرة أخرى أن لدينا فريقا جيدا».
وعن تواجــد ألبا، علق: «صحيح انه كان 

يشعر ببعض االنزعاج، لكنه تدرب بشكل طبيعي 
ومستعد للعب».

من جيرارد بيكيه والفرنسي كرمي بنزمية إلى أنسو فاتي والبرازيلي فينيسيوس 
جونيور، فجوة بني األجيال تفصل بني جنوم برشلونة وريال مدريد اللذين يلتقيان 
اليوم على ملعب «كامب نو» في كالســيكو بني احلاضر واملســتقبل ضمن املرحلة 
العاشرة من الليغا، ما يرمز إلى النهضة التي بدأتها كرة القدم اإلسبانية بعد عهد 
األرجنتينــي ليونيل ميســي والبرتغالي كريســتيانو رونالدو. مــن ناحية، هناك 
فاتي، بيدري، خافي، ميغيل غوتييريس، فينيســيوس، البرازيلي رودريغو، إريك 
غارسيا، االميركي سيرجينيو ديست، جميعهم حتت سن الـ ٢١. ومن ناحية أخرى، 
بنزمية، بيكيه، الكرواتي لوكا مودريتش، األملاني توني كروس، البرازيلي 
مارســيلو، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، األرجنتيني سيرخيو 
أغويرو الذين جتاوزوا الثالثني من العمر.

عشر سنوات تفصل بني هذين اجليلني 
من جنــوم «ال ليغا»، أحدهما اســتمتع 
وشارك في العصر الذهبي ألفضل العبني 
في السنوات اخلمس عشرة األخيرة رونالدو 
وميســي، أما اآلخر فلديه صفحة من التاريخ 

يكتبها بنفسه.
في الكالســيكو االول في غياب ميســي 
ورونالدو، ســيكون األمر متروكا للشــباب 
أمثــال فاتي الذي مدد هذا األســبوع عقده مع 
برشلونة حتى عام ٢٠٢٧ وفينيسيوس جونيور 
الذي ســجل ثنائية رائعة فــي دوري أبطال أوروبا 
الثالثاء، خلطف األضواء. أكد ألفريدو ريالنو الرئيس 
الفخــري لصحيفة «أس» املدريديــة العريقة «لم يعد 
لدينا كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، سنفتقدهما 
يــوم األحد أكثر مــن أي وقت مضى، لكن هناك دائما ضمانة 

أن مستوى كرة القدم لدينا عال جدا».
ومــع ذلــك، فــإن متريــر الشــعلة بني 
جيــل أبطال العالم في عام ٢٠١٠ مع بيكيه 
وبوسكيتس و«درمي تيم» (فريق األحالم)، 
وهو الشعار الذي أطلقه برشلونة للموجة 
اجلديدة من املواهب الشابة، لم يتحقق 

من دون أن يخفت اللهيب قليال ما أثر على القيمة الكبيرة للكالسيكو. اتخذ برشلونة 
الغارق في صعوبات مالية خيارا استراتيجيا للتكثيف في إيجاد املواهب في أكادمييته 

«ال ماسيا»، حملاولة العودة إلى القمة محليا وأوروبيا.
أصبح النادي الكاتالوني أحد أصغر الفرق في إســبانيا، إذ يبلغ متوســط أعمار 
العبيه ٢٥٫٤ عاما، أي ما يقرب من عامني أصغر من ريال مدريد. خمســة العبني من 
التشكيلة األساسية التي يعتمد عليها املدرب الهولندي رونالد كومان تبلغ أعمارهم 
٢٠ عاما أو أقل: فاتي، خافي، ديست، غارسيا وبيدري املصاب في فخذه األيسر والذي 
مــن غير املتوقع أن يبدأ األحد. من جانــب «القلعة البيضاء»، اليزال احلرس القدمي 
من أبرز أعمدتها مع تواجد أفضل العبي خط الوسط مودريتش، كروس والبرازيلي 
كاسيميرو، إضافة إلى املتوهج هذا املوسم املهاجم بنزمية. لكن املدرب اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي، وقبله الفرنسي زين الدين زيدان، منحا الشباب مراكز رئيسية في الفريق. 
وقال اإليطالي إنه «فوجئ» في بداية املوسم بجودة املواهب الشابة في ريال مدريد، 

مضيفا أنه يتحدث «كل يوم تقريبا» مع راوول غونزاليس مدرب الفريق الرديف.
ڤالنسيا يفلت من كمني «مايوركا».. وغرناطة يوقف أوساسونا

الى ذلك، فرط ريال مايوركا في فوز في املتناول على حســاب مضيفه ڤالنســيا 
وســقط في فخ التعادل ٢-٢ في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، حيث تقدم 
مايوركا بهدفني نظيفني بالشوط االول عبر أنخل لويس رودريغيس (٣٢) والفرنسي 
مختار دياخابي (٣٩ خطأ في مرمى فريقه)، وكان في طريقه إلنهاء املباراة في صاحله 
حتــى الوقت بدل الضائع عندما جنح ڤالنســيا في تقليــص الفارق عبر البرتغالي 
غونســالو غيديش (٩٠+٣) ثم ســجل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت 

بدل الضائع عبر مدافعه الدولي خوسيه لويس غايا.
وهــو التعادل الثالث لريال مايوركا هذا املوســم فرفــع رصيده الى ١٢ نقطة في 
املركز الثاني عشر، والرابع لڤالنسيا الذي فشل في حتقيق الفوز للمباراة السادسة 

تواليا ورفع رصيده الى ١٣ نقطة في املركز العاشر.
كما حــرم احلــارس ســيرخيو هيريــرا فريقه 
أوساسونا من فوز رابع تواليا في الدوري االسباني 
لكرة القدم، ليسمح ملضيفه غرناطة بتسجيل هدف 

التعادل ١-١ في الوقت القاتل.
ورفع أوساســونا رصيده إلــى ١٨ نقطة، ورفع 
غرناطة رصيده إلى ٧ نقاط في املركز السابع عشر.

أكد املدرب اإليطالي كارلو أنشــيلوتي في املؤمتر الصحافي 
اخلاص باللقاء أنه يشعر بـ «اخلوف» أحيانا قبل املباريات، وهو 
شعور وصفه بـ «اإليجابي». وقال إن «هناك قلقا، هذا طبيعي. 
وحتى اخلوف أحيانا. ولكن هذه مشاعر إيجابية. إذا لم 
تكن خائفا، فستواجه أسدا تعتقد أنه قطة. ميكن أن 
يكون اخلوف إيجابيا. لدي فريق ميتلك صفات 
بدنية وفنية عالية، ولكن قبل كل شيء ذهنية 
حاضرة». ولفت أنشيلوتي إلى أن البلجيكي 
إدين هازار وداني كارفاخال شاركا في 
تدريبات الفريق السبت وهما جاهزان 

خلوض الكالسيكو.
وتابع أنشــيلوتي أنه «من دون 
ميسي ورونالدو، املشاعر هي نفسها، 
ال شيء تغير. يجب أال نفكر في األفراد 

بل بالفريق».

أنشيلوتي: أحيانًا أشعر بـ «اخلوف» 
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«NBA»الليكرز» يفقد توازنه في الـ»
تابع لوس أجنليس ليكرز بدايته املخيبة ومني بخسارته 
الثانية تواليا عندما سقط أمام ضيفه فينيكس صنز ١٠٥-

١١٥، فيما استعاد بروكلني نتس توازنه بفوزه على مضيفه 
فيالدلفيا ســفنتي سيكسرز ١١٤-١٠٩ في دوري كرة السلة 

.(NBA) األميركي للمحترفني
وسقط ليكرز للمرة الثانية تواليا على أرضه بعد األولى 
أمام غولدن ستايت ١١٤-١٢١ في افتتاح املوسم، وانعكس ذلك 
على العبي الفريق الذي غير جلده بالكامل تقريبا بعد فشله 
في االحتفاظ باللقب املوســم املاضي، حيث تشاجر جنماه 
أنتونــي ديفيس ودوايت هوارد قبــل أن يتدخل زمالؤهما 

على دكة البدالء إلبعادهما عن بعض.
وقــال هــاوارد: «كان هناك خالف حول إحــدى الكرات، 
نحن متحمسون، وكبار، وقمنا بتسوية املشكلة، هذه أشياء 
حتدث، إنه أخي، ال توجد مشــكلة بيننا، وال أريد أن يقول 
أحد ان هاوارد يحاول التسبب في مشكلة، فأنا لست كذلك».

اإلصابة تبعد هاالند 
سيغيب املهاجم الدولي النرويجي إرلينغ براوت هاالند 
«لبضعة أسابيع» عن املنافسات عقب تعرضه إلصابة في 
مفصل وركه وفق ما أعلن مدرب بوروسيا دورمتوند اجلمعة، 
ما يشــكل انتكاسة كبيرة للنادي األملاني الذي يعول كثيرا 

على جنمه الشاب.
وقال ماركو روزه: «إن هاالند ســيغيب لبضعة أسابيع 
بسبب إصابة في مفصل الورك، وأن عودته ستستغرق القليل 
من الوقت». وخاض ابن الـ ٢١ عاما املباراة كاملة التي تلقى 
فيها دورمتوند خسارة قاسية برباعية نظيفة ضد مضيفه 
أياكس الهولندي في أمستردام األربعاء، في اجلولة الثالثة 
من منافسات املجموعة الثالثة ملسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكتب هاالند عبر حســابه علــى «تويتر» مرفقا كلماته 
بصورته وهو يشــكر اجلماهير «إنــه الوقت للتركيز على 

عملية التعافي، سأعود أقوى»!
وتعتبر هذه اإلصابة ضربة كبيرة لدورمتوند الذي يحتل 
املركز الثاني في ترتيب «البوندسليغا»، في حني يتشارك 
النرويجــي صــدارة ترتيب الهدافني مــع الپولندي روبرت 

ليفاندوفسكي هداف الفريق الباڤاري مع تسعة أهداف.
وســجل هاالند قرابة ثلث أهداف فريقه هذا املوسم في 
الــدوري، كما يحتل املركز األول فــي قائمة ممرري الكرات 

احلاسمة مع ٤ في رصيده.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٩)

HD Premium ٢ ٤beIN Sportsبرينتفورد - ليستر سيتي
HD Premium ١ ٤beIN Sportsوست هام يونايتد - توتنهام

HD Premium ١ ٦:٣٠beIN Sportsمان يونايتد - ليڤربول

إسبانيا (املرحلة الـ ١٠)
٣ ٣beIN Sports HDإشبيلية - ليفانتي

٣ ٧:٣٠beIN Sports HDريال بيتيس - رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد - ريال 

١ ١٠beIN Sports HDسوسييداد

إيطاليا (املرحلة الـ ٩)
١:٣٠أتالنتا - أودينيزي

٤فيورنتينا - كالياري
٤فيرونا - التسيو
٧روما - نابولي

٩:٤٥إنتر ميالن - يوڤنتوس

أملانيا (املرحلة الـ ٩)
٤:٣٠كولن - باير ليڤركوزن

٦:٣٠شتوتغارت - يونيون برلني
٨:٣٠بوخوم - آينتراخت فرانكفورت

فرنسا (املرحلة الـ ١١)
٢ ٢beIN Sports HDنيس - ليون

٦ ٤beIN Sports HDرين - ستراسبورغ
٤ ٤beIN Sports HDلوريان - بوردو

٢ ٤beIN Sports HDالنس - ميتز
٧ ٤beIN Sports HDستاد رميس - تروا
٢ ٦beIN Sports HDموناكو - مونبلييه

HD Premium ١ ٩:٤٥beIN Sportsمارسيليا - باريس سان جرمان

«الشياطني»           «الريدز».. صراع الكبيرين

في الثانــي، وهو الفوز 
الثالث تواليا لتشلسي 
والســابع هذا املوسم 
فرفع رصيده إلى ٢٢ 

نقطة.
فـــــي املقابــل، منـــي 

نوريتش سيتي بخسارته السابعة هذا املوسم فتجمد رصيده 
عند نقطتني من تعادليه في املرحلتني االخيرتني وبقي في املركز 
االخيــر، علما أنه لم يذق طعم الفوز مع نيوكاســل وبيرنلي 

حتى اآلن هذا املوسم.
كما متكن أرسنال من فك عقدته أمام ضيفه أستون ڤيال 
واقتــرب مؤقتا من فرق املقدمة، وذلــك بالفوز عليه ٣-١ 

في افتتاح املرحلة الـ ٩ للدوري.
وفي مواجهات أخرى، تلقى إيڤرتون هزمية موجعة 
علــى ملعبه ٥-٢ من واتفورد، ليتوقف رصيده عند ١٤ 
نقطة في املركز الثامن، فيما ارتقى الفائز إلى املركز الرابع 
عشــر بـ ١٠ نقاط، كما تعادل ليدز يونايتد على ملعبه 
مع ولڤرهامبتون ١-١، وتعادل ساوثهامتون وبيرنلي 
٢-٢، وبتعادل إيجابي أيضا انتهت مواجهة كريستال 
باالس وضيفه نيوكاسل يونايتد ١-١، ليصل باالس إلى 

النقطة الـ ٩، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى ٤ نقاط.

يونايتــد  مــان  يواجــه 
املنتشــي مــن فــوز أوروبي 
متأخــر وثمني اختبارا صعبا 
أمام غرميه األزلــي ليڤربول 
املتألق بقيادة جنمه املصري 
محمد صالح، اليوم على ملعب 
«أولد ترافورد» في قمة املرحلة 
التاسعة من الدوري اإلجنليزي 

لكرة القدم.
ويقدم فريق املدرب األملاني 
يورغن كلوب مستويات رائعة، 
بفضل جنمه محمد صالح الذي 
رفع رصيده الى ١٢ هدفا في ١١ 
مباراة في مختلف املسابقات 

هذا املوسم.
املركز  ويحتــل ليڤربــول 
الثاني في الدوري برصيد ١٨ 
نقطة ومتقدما بأربع نقاط على 
مــان يونايتد الســادس الذي 
فشــل في حتقيق أي فوز في 
مبارياتــه الثالث األخيرة في 

الدوري.
واليــزال سولشــاير الذي 
وصــل الــى منصــب املديــر 
الفني ليونايتد في ديســمبر 

٢٠١٨ يبحث عن فوزه االول على كلوب في منافســات البرميييرليغ 
(ثالثة تعادالت وهزميتان).

ويشــكل ليڤربول تهديدا قويا على دفاع يونايتد املهزوز بعد أن 
سجل ثالثة أهداف أو أكثر في سبع مباريات خارج معقله في مختلف 

املسابقات هذا املوسم.
ولــم يتعرض ليڤربول ألي خســارة في مختلف املنافســات منذ 
أبريل الفائت، في سلســلة ممتدة على ٢١ مباراة هي األطول منذ ٢٤ 

مباراة بني يناير ومايو ١٩٨٩.
كما تقام مباراتان اليوم ضمن ذات اجلولة، حيث يحل ليستر سيتي 
ضيفا على برينتفورد مفاجأة الدوري االجنليزي، فيما يســتضيف 

وست هام يونايتد نظيره توتنهام.
الى ذلك، عزز تشلسي صدارته بفوزه الكبير على نوريتش سيتي 
صاحب املركز األخير بسباعية نظيفة، بينها هاتريك ملايسون ماونت 
على ملعب «ســتامفورد بريدج» في لندن في املرحلة التاســعة من 

بطولة اجنلترا لكرة القدم.
وسجل ماونت (٨ و٨٥ من ركلة جزاء و٩٠+١) وكالوم هودسون 
أودوي (١٨) وريس جيمس (٤٢) وبن تشيلويل (٥٧) وماكسيميليان 

جيمس أرونز (٦٣ خطأ في مرمى فريقه) األهداف.
وحســم النادي اللندني الذي خاض املبــاراة في غياب مهاجميه 
البلجيكي روميلو لوكاكو واألملاني تيمو فيرنر بسبب اإلصابة، نتيجة 
املباراة في شوطها األول بتسجيله ثالثة أهداف، قبل أن يضيف أربعة 

تشلسي يذّل نوريتش بسباعية  وإيڤرتون يخسر باخلمسة من واتفورد.. وأرسنال يفك عقدة أستون ڤيال

«اليوڤي» واإلنتر.. «ديربي» خارج التوقعات

نابولي لزيادة معاناة روما واالبتعاد بالصدارة

صالح: ال أريد اللعب لغير ليڤربول
كشف املهاجم املصري محمد صالح أول من أمس 
أنه أعلم فريقه ليڤربول اإلجنليزي بأنه يرغب في 
البقاء معه حتى نهاية مسيرته، إال أن «الفرعون» 
أصر على أن جناح مفاوضات متديد عقده مع 

النادي «ال تعتمد علي».
وينتهي عقد صالح احلالي مع ناديه في 
عام ٢٠٢٣ حيث يحاول ليڤربول إبرام صفقة 
جديدة طويلة األمد، وقال صالح: «األمر 
ال يعتمد علي، لكن إذا سألتني فأنا أحب 
البقاء حتى آخر يوم في مسيرتي الكروية»، 
مضيفا: لكــن ال ميكنني قول الكثير عن 
ذلــك، األمر ليس بني يدي، بل يعتمد على 
ما يريده النادي، وفــي الوقت احلالي، ال 
أستطيع أن أرى نفسي ألعب مع فريق آخر 
مبواجهة ليڤربول، وهذا سيجعلني حزينا، 
لكن دعونا نرى ما سيحدث في املستقبل.

وأوضح الفرعون أن بحثه عن األهداف 
بشــكل مســتمر هو ما يدفعه إلى التقدم 
والتميز في مسيرته الكروية، مضيفا مع 
شبكة سكاي ســبورتس: «عندما بدأت 
اللعب فــي مصر ألول مرة، قلت إنني 
أريد اللعب في أوروبا، أريد أن أحظى 
بأفضل مســيرة العب مصري، هذا 
ما يشغل ذهني بشكل دائم، أنت هنا 
اآلن، ماذا تريد بعد ذلك، أحاول دائما 
أجد شيئا مميزا يدفعني بقوة للعمل 

اجلاد وحتقيق ما أريده».
وأضاف: «ما أســعى إليه دائما هو 
اخلطوة التالية، ألنه مبجرد شــعورك 
الهبوط،  باالسترخاء يبدأ مستواك في 
لكن مبجرد وجود هدف جديد سيدفعك 
لألمام، وبالنســبة لي، كل ما يهمني هو 
بذل قصارى جهدي ملساعدة الفريق على 
الفوز باملباريات واأللقاب، أحب الفوز مع 
ليڤربول، وأكره كلمة أننا مستضعفون أو 

شيء من هذا القبيل».
وعن أيهما أفضل هدفه في مانشستر 
سيتي أم واتفورد، أجاب: «السيتي، ألنهم 
فريق صعب ولديهم بعض املدافعني الرائعني 

واملميزين في العالم».
من جانبه، يعتقد األملاني يورغن كلوب 
أن صالح ورونالدو لديهما نفس املستوى 
من االحترافية، وميكن لصالح أن يلعب 
لفترة طويلة مثل «الدون»، مضيفا: «صالح 
لديه احترافية مذهلــة. إنه أول الالعبني 
حضورا وغالبا آخر العب يخرج من املران 
وهو مهتم باستمرار في كل األشياء التي 
ميكنه فعلها والتي يتعني عليه فعلها للحفاظ 
على مستواه أو حتسينه.. أعتقد أن مازال 

لديه املزيد ليقدمه».

Vs

تتجه األنظار مساء اليوم إلى ملعب «فيلودروم» مسرح «الكالسيكو» 
املثيــر بنكهته األرجنتينية بني مرســيليا ومدربه خورخي ســامباولي 
وغرميــه التقليدي باريس ســان جرمان بقيادة جنمــه اجلديد ليونيل 
ميســي ومدربه ماوريســيو بوكيتينو، في قمة املرحلة احلادية عشرة 
من الدوري الفرنسي لكرة القدم. بعدما تألق وتذوق طعم «كالسيكو» 
الدوري اإلسباني عدة مرات عدة مع فريقه السابق برشلونة ضد غرميه 
التقليدي ريال مدريد، يخوض ميسي طعم الندية التقليدية و«كالسيكو» 
فرنسا ضد مرسيليا الذي سيقام بعد ساعات قليلة من «كالسيكو الليغا» 
مبلعب كامب نو، وميني ميســي النفس بأن يكون «الكالســيكو» أمام 
الفريق اجلنوبي مناسبة الفتتاح غلته التهديفية في الدوري. ويسعى 
مرســيليا الى حتقيق فوزه األول على «باريس» مبلعب «فيلودروم» 
منذ نوفمبر ٢٠١١، ويدخل مرســيليا مبــاراة اليوم بعد تعادله الثالث 
تواليا في مســابقة الدوري األوروبي «يوروبــا ليغ»، وميني النفس 
باإلطاحــة بالفريــق الذي حقق الفوز في تســع مباريات من أصل ١٠ 
حتى اآلن. ويعول الفريق اجلنوبي على جنمه دمييتري باييت الذي 
سجل ١٠ أهداف مع ١٠ متريرات في الدوري في عام ٢٠٢١. في املقابل، 
يعقد باريس سان جرمان آماال على ميسي ومهاجمه الدولي كيليان 
مبابي فضال عن ترســانة زاخرة بالنجوم أبرزها األرجنتيني أنخل 
دي ماريــا وااليطالي ماركو فيراتي واألرجنتيني لياندرو باريديس 

والسنغالي إدريسا غانا غي والهولندي جورجينيو فينالدوم.
ويحوم الشك حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار لعدم تعافيه 
مــن اإلصابة في عضالت احملالب التي حرمته من خوض املباراتني 
االخيرتــني للفريق، واملهاجم االرجنتيني ماورو إيكاردي ألســباب 

عائلية حرمته من خوض املباراة ضد اليبزيغ الثالثاء.
ويلعــب اليــوم أيضا، لوريان مــع بوردو، ورميــس مع تروا، 
ورين مع ستراســبورغ، والنس مع ميتــز، وموناكو ومونبلييه، 

ونيس وليون.

ميسي يزّين «كالسيكو» فرنسا

يخوض يوڤنتــوس اختبارا صعبا في 
ضيافة إنتــر ميالن حامل اللقب اليوم في 
«ديربي إيطاليا» ضمن املرحلة التاسعة من 
الدوري احمللي، كما يسعى نابولي في اليوم 
ذاته إلى مواصلة العالمة الكاملة في ضيافة روما.

وبعد بداية بائسة للموسم تضمنت الرحيل 
املفاجئ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي، وفشل في حتقيق 
الفوز في مبارياته األربع األولى، عاد «اليوڤي» إلى 
أفضل حاالته، وحقق ٤ انتصارات متتالية جعلته 
يقترب بنقطة واحــدة من مراكز دوري أبطال 
أوروبــا و٣ نقاط من املركــز الثالث. ويدرك 
يوڤنتوس جيدا أنه سيخوض أصعب مباراة له 
هذا املوسم في جوسيبي مياتسا ضد اإلنتر 
حامل اللقب الذي أنعش آماله في املسابقة 
القارية العريقــة عندما حقق فوزه األول 
في دور املجموعات بتغلبه على شيريف 
تيراسبول املولداڤي، مفاجأة املسابقة هذا 

املوسم، ٣-١ الثالثاء.
أول اختبار  املواجهــة  وســتكون 
حقيقي ليوڤنتــوس، ألن مباراة القمة 
األولى خســرها أمام نابولي املتصدر 
في أوائل الشهر املاضي، في املقابل، 
يخوض سيموني إنزاغي الديربي 
بتشكيلته الكاملة تقريبا ومعوال 

على قوته الهجومية الضاربة التي سجلت ٢٣ هدفا في 
٨ مباريات.  إلى ذلك، ينتظر نابولي اختبارا ال يخلو 
من صعوبة قبــل الديربي، وذلك عندما يحل ضيفا 
على روما اجلريح بخسارتني متتاليتني، األولى صعبة 
أمام مضيفه يوڤنتوس ٠-١ والثانية مذلة أمام مضيفه 
بــودو - غليمت النرويجي ١-٦ اخلميس في اجلولة 
الثالثة من دور املجموعات ملسابقة «كونفرنس ليغ».

ويعول نابولي علــى مهاجمه الدولي النيجيري 
فيكتور أوســيمهن ثالث الئحة الهدافني برصيد ٥ 
أهداف في ٧ مباريات بينها هدف الفوز على تورينو 
(١-٠) في املرحلة الثامنة. كما يلعب اليوم، أتاالنتا مع 
أودينيزي، وفيورنتينا مع كالياري، فيما يستضيف 

هيالس فيرونا نظيره التسيو.
ديباال يتعافى من اإلصابة وجاهز للقمة

أعلن مدرب يوڤنتوس ماسيميليانو أليغري أمس، 
أن صانع ألعاب فريقه الدولي األرجنتيني باولو ديباال 
عاد إلى التشــكيلة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، 
وبالتالي فهو جاهز ملواجهة اإلنتر اليوم. وقال أليغري 
في مؤمتر صحافي قبــل املباراة: «ديباال متاح، إنه 
يؤدي بشــكل جيد، وقد أجرى حصتني تدريبيتني 
مع الفريق، لذا فهو جاهز». وكان األرجنتيني غائبا 
منذ تعرضه إلصابة عضلية خالل فوز فريق السيدة 
العجوز على سمبدوريا (٣-٢) باملرحلة السادسة في 

٢٦ سبتمبر املاضي.

صراع صدارة 
«البوندسليغا» مستمر

واصل متصدر الدوري االملاني بايرن ميونيخ عروضة 
القويــة في الفترة األخيرة، حيث عبر نظيره هوفنهامي 
علــى ملعــب «آليانز آرينا» بســهولة كبيرة في انطالق 
مواجهات اجلولة التاســعة من «البوندسليغا» برباعية 
نظيفة ســجلها كل من ســيرجي غنابري (١٦)، روبرت 
ليڤاندوڤســكي (٣٠)، شوبو موتينغ (٨٢) وكينغسيلي 
كومــان (٨٧)، وبذلك رفع البايرن رصيده الى ٢٢ نقطة، 
بفارق نقطة عن الوصيف بوروسيا دورمتوند الفائز على 
أرمينيا بيلفيلد ٣-١، في حني جتمد رصيد هوڤنهامي عند 

١١ نقطة وتراجع الى املركز العاشر.
وكان البايــرن قد فاز في اجلولــة املاضية على باير 
ليڤركــوزن في ملعبه بخماســية مقابل هدف، فيما عبر 

بنفيكا في دوري األبطال برباعية نظيفة.
وغاب عن قيادة العمالق الباڤاري في لقاء امس مديره 

الفني جوليان ناغلسمان إلصابته بڤيروس كورونا.
وفي لقاء ثالث رفــع فرايبورغ رصيده الى ١٩ نقطة 
باملركز الثالث بعد الفوز على ڤولسفبورغ ٢-٠ الذي توقف 
رصيده عند ١٣ نقطة باملركز الثامن، كما فاز اليبزيغ ٤-١ 
على متذيل الدوري بنقطة واحدة فريق غرويتر فورت 

٤-١ ليرفع رصيده الى ١٤ نقطة باملركز الـ٦.
هــذا، وتقام اليــوم ٣ مباريات في «البوندســليغا»، 
حيث يســتضيف كولن نظيره باير ليڤركوزن، ويلعب 
شــتوتغارت مع يونيون برلني، فيما يســتقبل بوخوم 

نظيره اينتراخت فرانكفورت.



النجمة اللبنانية ماغي بوغصن في ختام مهرجان اجلونة في إطاللة من تصميم العاملي باسيل سودا

خووش حچي يا ألطاف اهللا

افتتاح منتدى مبادرة 
السعودية اخلضراء للبدء

في زراعة ٤٥٠ مليون شجرة.

عمل عسكري مشترك بني 
«الداخلية» و«الدفاع» حلفظ 

أمن البالد.

 َقْدها.. قواكم اهللا. إلى األمام.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«الشخص العادي يطمح فقط للنجاة، 

وليس للنجاح» 
٭ روري فادن، في كتابه«استخدم 
الساللم» يؤكد أن حتقيق النجاح 
ال يحــدث بالصدفة، بل يحتاج 

تدريبا.

«ال شيء أشد قسوة واستغالال من صناعة 
السينما بهوليوود سوى صناعة املوسيقى 

األميركية» 
٭ روبرت غرين، الكاتب األميركي 
الشهير، متحدثا عن جتاربه لفهم 

قوانني القوة والسيادة.

«ال يغلق حاسوبه الشخصي أبدا»
٭ تيفانــي كوبان، متحدثة عن 
أسوأ خصلة تراها لدى زوجها 
املليونير األميركي العصامي مارك 

كوبان.

«سيصعب توفير أفضل ٥ ألعاب لألطفال» 
٭ جاي فورمان، رئيس شركة 
أميركية لتصنيع ألعاب األطفال، 
يحذر أولياء األمور من صعوبة 
األلعاب بحلول موســم  توافر 

األعياد القريب.

البقاء هللا
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية

 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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ج بجائزة أفضل فيلم عربي في «اجلونة» رغم اجلدل.. «ريش» ُيتوَّ
القاهرة - (وكاالت): فاز 
فيلم «ريش» للمخرج املصري 
الشاب عمر الزهيري بجائزة 
أفضل فيلم عربي في مسابقة 
األفــالم الروائيــة الطويلــة 
مبهرجان اجلونة الذي أسدل 
الستار عليه مساء اجلمعة.

الفائــز  الفيلــم  وكان 
مهرجــان  مــن  بجائزتــني 
كان الســينمائي قد تعرض 
برامــج  مــن  النتقــادات 
الفنانني  تلفزيونية وبعض 
والنقاد الذين اتهموه باإلساءة 
إلى صورة مصر بسبب حالة 
الفقــر الشــديد التــي عليها 
محــور األحــداث وامتــدت 
هذه االتهامات إلى املهرجان 
وبلغت حد املطالبة مبقاطعته 

إعالميا.
فقد فتح املمثل املخضرم 
شريف منير النار على العمل 
من خالل خروجه من القاعة 
أثناء عرض الفيلم في املدينة 
املصرية الواقعة على البحر 
األحمر، معتبــرا أنه ُيصّور 
حياة املصريني بـ «شكل مؤذ».
وقال منير فــي تصريح 
تلفزيوني: «العشوائيات التي 
كانت موجودة لدينا لم تكن 

تعيش بهذا الشكل».
وأعقبــت هــذا املوقــف 
انتقــادات الذعــة من جنوم 
وبرملانيــني  ســينمائيني 
مصريــني رأوا فــي الفيلــم 

تشويها لسمعة مصر.
غيــر أن آخرين أشــادوا 
بفيلم عمر الزهيري، معتبرين 
أنه يسلط الضوء على مشكلة 
اجتماعيــة حقيقية بطريقة 

فنية حتمل رسائل بناءة.
الزهيــري لوكالة  وقــال 
فرانس برس مساء اجلمعة 
عقب نيل فيلمه جائزة «جنمة 

الفقر املدقع بشكل قالوا إنه 
ال يشــبه الوضع في البالد 

حاليا.

اجلونة» ألفضل فيلم عربي 
طويــل فــي ختــام الــدورة 
اخلامســة مــن املهرجان، إن 
«أي عمل فني ســيولد دائما 
برأيي وجهات نظر مختلفة».
وأضاف: «الفيلم أهم من 
أي جائــزة»، معتبرا أن قوة 
«ريش» تكمن في اإلحساس 
الذي يقدمه واألصالة الفنية 

والقيم اإلنسانية.
ويروي الفيلم االجتماعي 
قصة «أم ماريو»، وهي امرأة 
فقيــرة في منطقــة الصعيد 
الريفية بجنوب مصر، تكافح 
مــن أجل إعالة أســرتها بعد 
حتــول زوجها إلــى دجاجة 

بسبب سحر أقيم عليه.
وال يأتــي فيلــم «ريش» 
الفائز أيضا بجائزة أسبوع 
النقــاد فــي مهرجــان كان 
السينمائي مؤخرا والذي يضم 
طاقما من املمثلني الهواة، على 

ذكر قرية مصرية باالسم.
العمــل  إال أن منتقــدي 
اتهموه باإلساءة إلى صورة 
مصر من خالل تصوير حياة 

كذلك انتقد النائب املصري 
محمود بدر الفيلم عبر تويتر، 
معتبرا أن «التعري احلقيقي» 

هو صنع فيلم يصور البالد 
كمــا لــو أنهــا لم تشــهد أي 
تطــور، متهما مخرج الفيلم 
بأنه «بــاع موهبته» إلجناز 
عمل يحصد من خالله اجلوائز 

في املهرجانات.
كما تقدم احملامي ســمير 
صبــري، صاحــب الســجل 
القضائية  احلافل بالدعاوى 
في حــق أشــخاص يتهمهم 
بتشويه صورة البالد، ببالغ 
إلى النائب العام وإلى نيابة 
أمن الدولــة العليا في مصر 
ضــد صنــاع فيلــم «ريش» 
بحجة أنه «أساء الى الدولة 

املصرية واملصريني».
النجمــة  وفــاز بجائــزة 
الذهبية ألفضل فيلم روائي 
طويــل باملهرجــان «الرجل 
لــم يرغــب  الــذي  األعمــى 
مبشاهدة تيتانيك» من فنلندا، 
بينما ذهبت النجمة الفضية 
لفيلم «غروب» من املكسيك، 
وذهبت النجمــة البرونزية 
الى الفيلم الروسي «هروب 

الرقيب فولكونوجوف».

تعّرض النتقادات من برامج تلفزيونية وفنانني ونقاد اتهموه باإلساءة إلى صورة مصر.. وآخرون أشادوا به

النجمة املصرية سمية اخلشاب ظهرت في املهرجان 
بفستان الفت وأشعلت األجواء بوصلة رقص

مخرج «ريش» عمر الزهيري وفريق عمل الفيلم مع جائزة «أفضل فيلم عربي»
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«فاجعة هوليوود».. االتهامات تبتعد عن ُمطلق النار وحتاصر مساعد املخرج
ســانتا فــي (الواليــات 
املتحــدة) - وكاالت: التزال 
التحقيقــات مســتمرة فــي 
التصويــر  مديــرة  مقتــل 
هالينا هاتشــينز برصاص 
أطلقه املمثــل أليك بالدوين 
بصورة عرضية على األرجح 
خالل تصوير فيلم «راست» 
فــي واليــة نيو مكســيكيو 
األميركية، وسط معلومات عن 
سوء تقدير من أحد أفراد طاقم 
العمل بشأن طبيعة السالح 
املستخدم خالل احلادثة التي 
أصيــب فيها أيضــا املخرج 
جويل سوزا بجروح خطيرة.

لكن معلومات أولية كشفت 
عن حتول االتهامات لتبتعد 
عــن بالدوين، مطلــق النار، 
وتقترب من مساعد املخرج 
ديف هولز، بحسب صحيفة 

«ديلي ميل» البريطانية.
فقــد وجهــت املشــرفة 
على سيناريو الفيلم، مامي 
ميتشــل، أصابع االتهام إلى 
هولز مؤكدة مسؤوليته عن 
املأساة التي وقعت ألنه هو 
املســؤول عن تفقد األسلحة 

النارية وفحصها.
وحتدثــت ميتشــل مــع 

أن املأســاة «وقعــت خــالل 
متارين على أحد املشاهد».

وبينت الوثيقة أن املمثل 
الــذي قــال إنــه «مفجــوع» 
جــراء مــا حصــل، كان قــد 
حصــل على اكسســوار من 
أحد مساعدي املخرج جويل 
سوزا الذي أصيب بدوره في 

احلادثة. وقال املساعد للنجم 
الهوليوودي البالغ ٦٣ عاما 
إن هذه القطعة سالح محشو 
برصــاص خلبي يســتخدم 

ألغراض التصوير.
وأشــارت الوثيقــة إلــى 
أن مســاعد املخرج «لم يكن 
يعلم بوجود ذخائر حية في 

االكسسوار».
وقد سلمت املالبس التي 
كان يرتديها أليــك بالدوين 
خالل احلادثة إلى احملققني، 
وكذلك السالح املستخدم في 

احلادثة وأغلفة الرصاص.
وكتــب بالدويــن علــى 
تويتر اجلمعة: «ال أجد كالما 
للتعبير عن ذهولي وحزني 
بعد احلادثة املأساوية التي 
أودت بحياة هالينا هاتشينز» 
(٤٢ عاما)، مؤكدا «التعاون 
الكامل مع حتقيق الشــرطة 
بشأن الطريقة التي حصلت 

فيها هذه املأساة».
املأســاة فــي  وحصلــت 
موقع «بونانزا كريك رانش» 
املستخدم على نطاق واسع 
لتصوير أفالم الويسترن، وقد 
ضربت الشرطة طوقا حوله 

ومنعت الدخول إليه.

كانــت اإلصابات بالرصاص 
احلقيقي أم غير ذلك، أجابت 

بأنها ال تعرف.
التحقيقــات  وأظهــرت 
األولية أن السالح الذي أطلقت 
منه األعيرة النارية كان واحدا 
من ثالثة أسلحة على عربة 
خارج الهيكل اخلشبي حيث 

كان يتم تصوير املشهد.
في ســياق قريب، ذكرت 
صحيفة «سانتا في ريبورتر» 
الصادرة في مدينة سانتا في 
عاصمة والية نيو مكسيكو، 
استنادا إلى وثائق قضائية 
لطلــب  الشــرطة  قدمتهــا 
احلصول على مذكرة تفتيش، 

مطلق النار املمثل أليك بالدوين في موقع تصوير الفيلم الضحية هالينا هاتشينز

خدمات الطوارئ فور وقوع 
احلادثــة لطلــب املســاعدة، 
وجرى كشف تفاصيل املكاملة 
التــي تضمنــت محــاوالت 
فريق العمل إلنقاذ زميلتهم، 
واتهامــات ملســاعد املخرج 
باإلهمــال، وعندمــا ســألها 
مســؤول الطــوارئ عما إذا 
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«آبل» تطلب من موظفيها 
اختبار «كورونا» يوميًا

كاليفورنيا - أ.ش.أ: ذكر موقع «تيك كرانش» التقني، 
أن شــركة آبل األميركية ستطلب من موظفيها غير 
املطعمــني ضد ڤيروس كورونا عمــل اختبار يومي 

للعمل في مقراتها.
وأوضح املوقع أن الشركة طلبت من موظفيها في 
سبتمبر املاضي الكشف عن حالتهم بالنسبة للتطعيم 
سواء كانوا تلقوا اللقاح كامال أو جرعة واحدة أو لم 
يتلقوه، مضيفا أن املوظفني الذين رفضوا الكشــف 
عن حالتهم ســيكونون مطالبني كذلك بإجراء اختبار 
يومي، فيما ســيكتفي املوظفون املطعمون باختبار 
واحد أسبوعيا. أما بالنسبة للعاملني في متاجر التجزئة 
اخلاصة بالشركة، فإن غير املطعمني منهم سيكونون 
مطالبني باخلضوع الختبارين أسبوعيا. وأشار «تيك 
كرانش» إلى أن الشركة األميركية أمهلت موظفيها حتى 
٢٤ اجلاري للكشف عن حالتهم اخلاصة بتلقي لقاح 
ڤيروس كورونا من عدمه، حتى تتمكن من تنفيذ هذه 

القواعد بدءا من األول من نوفمبر املقبل.

حمى «لعبة احلبار» تزيد اإلقبال على األحذية البيضاء
رويترز: أصبحت األحذية 
البيضــاء أحدث  اخلفيفــة 
صيحة بني الشباب بفضل 
املبهر للمسلســل  النجــاح 
الكوري اجلنوبي (سكويد 
جيم) «لعبة احلبار»، حيث 
أعلنــت شــركة (فــي.إف) 
لصناعة األحذية الرياضية 
عن زيادة طفيفة في الطلب 
علــى منتجــات عالمتهــا 

التجارية (فانز).
وتدور أحداث املسلسل، 
الذي أثار ضجة هائلة حول 
العالــم وأصبح املسلســل 
األكثر مشاهدة على منصة 
نتفليكــس، حــول مئــات 
من الالعبــني الذين ميرون 
بضائقــة ماليــة ويتبارون 
فــي ألعاب شــديدة العنف. 
وارتدت شخصيات املسلسل 
طوال حلقاته أحذية تشبه 
األحذيــة اخلفيفة البيضاء 
التي تشتهر بإنتاجها شركة 

فانز.
وقال مات بوكيت، املدير 
املالــي لشــركة (فــي.إف) 

اجلمعة «نشهد ارتفاعا لطيفا. 
حسنا سأطلق عليه ارتفاعا 
طفيفا»، وأضاف أن شــركة 
صناعة األحذية ستســتغل 
هــذا الزخم لالســتفادة من 
عالقة منتجات شركة فانز 

بالثقافة الشعبية.
وباإلضافة إلى ذلك، زاد 
اإلقبال بشــكل كبيــر على 
السترات الرياضية اخلضراء 
«املصنوعــة فــي كوريــا» 
اللون  والســترات زهريــة 

التي ترتديها الشخصيات في 
املسلسل قبل عيد الهالوين، 
مــا منح بارقة أمل لصناعة 
املالبس في كوريا اجلنوبية 
التي تواجه صعوبات جمة 

بفعل جائحة كوفيد-١٩.

أبطال «لعبة احلبار» من ممارسي األلعاب ارتدوا األحذية البيضاء في كل مشاهد اللعب

20أمنية

10آراء
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