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تفضــل صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
باستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد والنائب د.عبيد 
الوسمي. وقال الرئيس مرزوق الغامن 
إن اللجنــة املكلفة من قبل صاحب 
السمو والتي تضم رؤساء السلطات 
الثــالث واملعنية باقتــراح ضوابط 
وشروط العفو باشرت عملها أمس، 
مشيرا إلى أنها تسعى لرفع أول تقرير 
لسموه خالل أسبوعني من بداية دور 
االنعقاد. وأضاف: «مبقتضى التكليف 
األميري لرؤســاء السلطات الثالث 
باقتراح الضوابط والشروط للعفو 
عن بعض أبناء الكويت احملكومني 
في قضايا عدة خالل فترات ماضية 
متهيدا الستصدار مرسوم العفو، فقد 
باشرنا عملنا بعقد أول اجتماع صباح 
أمس بحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، ورئيس 
الســلطة القضائية رئيس املجلس 
األعلى للقضاء أحمد العجيل لبحث 
موضوع التكليف». وقال الغامن: «مت 
وضع خطة عمل لالنتهاء من تنفيذ 
التكليف السامي بأسرع وقت ممكن، 
وتسعى اللجنة إلى رفع أول تقرير 
لها لسمو األمير خالل أسبوعني من 
تاريخ بدء دور االنعقاد املقبل، وكلي 
أمل وتفاؤل بأنه لن يكون إال اخلير 
إن شــاء اهللا».  وأمــس، عقد نواب 
«كتلة الـــ ٣١» اجتماعا لهم بديوان 
النائب فرز الديحاني للتنسيق حول 

تشكيل اللجان. 
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االثنني ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ محليات

األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني و٤ وزراء والوسمي

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد بدار ميامــة ظهر امس 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

كما استقبل سموه بدار ميامة رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

واستقبل سموه رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن وســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد وعضو 

مجلس األمة د.عبيد الوسمي.
كما اســتقبل سموه ســمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد .
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي ووزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد ووزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي. كما استقبل سموه نائب 
رئيس مجلــس الوزراء ووزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 

عبداهللا الرومي.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس هاكايندي هيشــيليما رئيس 
جمهورية زامبيــا الصديقة عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحــة والعافية وجلمهورية زامبيا 
وشــعبها الصديق املزيد مــن التقدم 
واالزدهــار. وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية تهنئة 

إلى الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس 
جمهورية زامبيا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية. 

كما بعث سمو 
رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالد 
ببرقيــة تهنئة 

مماثلة.

صاحب السمو هنَّأ رئيس زامبيا بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير مستقبال عبداهللا الروميصاحب السمو خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي والشيخ د.أحمد ناصر احملمد

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله مرزوق الغامن وسمو الشيخ صباح اخلالد ود.عبيد الوسمي

وزير اخلارجية: الكويت واألمم املتحدة شركاء في التنمية

تحت رعايــة وحضور 
الخارجيــة ووزير  وزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الــوزراء الشــيخ د.أحمــد 
ناصــر المحمد اســتضاف 
ممثــل األمين العــام لألمم 
المقيم  المتحدة والمنسق 
لدى الكويت د.طارق الشيخ 
فــي مبنى الشــيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، بيت 
األمــم المتحدة في الكويت 
فعاليات احتفالية يوم األمم 
المتحــدة بمناســبة ذكرى 
مــرور ٧٦ عاما على إعالن 
ميثاق المنظمة تحت شعار 
«الشباب من أجل المناخ.. 
إلهــام - عمــل - تطوير» 
بمشــاركة سفراء ورؤساء 
الديبلوماســية  البعثــات 
المعتمــدة لــدى الكويــت 
ورؤساء المكاتب التمثيلية 
الدولية وكبار المسؤولين 
في الدولة إذ ألقى الشــيخ 
أحمــد الناصــر كلمة بهذه 

المناسبة، هذا نصها:
اســمحوا لــي بداية أن 
أعــرب عن بالــغ اعتزازي 
بالمشــاركة فــي احتفالية 
يوم األمم المتحدة بمناسبة 
ذكرى مــرور ٧٦ عاما على 
إعالن ميثاق تلك المنظمة 
العريقــة والــذي أضحــى 
مرجعــا أساســيا لعملنــا 
الدولــي فضــال عــن كونه 
الديبلوماسية  أحد ثوابت 
الكويتية وركيزة أساسية 
الخارجية من  لسياســتها 
خــالل نشــر قيم الســالم 
والتعايش والحوار وحفظ 
الســلم واألمــن  وصــون 
الدولييــن والســعي نحو 
تحقيق الرفعة والرقي لكل 
شعوب العالم من أجل عالم 

أفضل.
كما يطيب لي أن أتقدم 
بالشكر الجزيل لممثل األمين 
العام والمنسق المقيم لدى 
الكويــت د.طارق الشــيخ 
وجميع القائمين والمعنيين 
في بيت األمم المتحدة في 
الكويت (مبنى الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح) على 
حســن الترتيبــات وتميز 
لهــذه االحتفالية  التنظيم 
فضال عــن حرصهم الدائم 
على عكس طبيعة العالقات 
االستراتيجية بين الكويت 
واألمــم المتحدة باعتبارنا 
شركاء في التنمية والسالم.
الكريــم، إن  الحضــور 

النهــج  هــذا  ويأتــي 
استكماال لخطى قائد العمل 
الراحل  اإلنســاني األميــر 
الشــيخ صبــاح األحمد - 
طيــب اهللا ثــراه - وكذلك 
استمرارا لهذه السياسة في 
ظل قيادة صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد.
الحال فنحن  وبطبيعة 
جزء من هذا العالم وندرك 
طبيعــة تحدياتــه غيــر 
المسبوقة خاصة تلك التي ال 
تعرف حدودا مثل تداعيات 
وبــاء ڤيــروس كورونــا 
المســتجد وآثاره السلبية 
غير المسبوقة التي عصفت 
بمختلف مناحي الحياة وهي 
التي أوجبت على المجتمع 
الدولي مواجهة استثنائية 
أساســها التضامن والعمل 
المشــترك وأســفرت عــن 
خالصة مفادها أنه ال يمكن 
لدولة بمفردها التصدي لها 
وإنمــا يتطلب ذلــك جهدا 
المســؤولية  جماعيا وفق 

جديــدة  اســتراتيجيات 
شــمولية  اكثــر  ونهــج 
للتصدي لتداعيات ظاهرة 
التغير المناخي في سياق 
االســتجابة ودعــم جهود 
الدول األكثر تضررا تنفيذا 
التفاق باريس لتغير المناخ 
وعقــد العمــل الرامــي إلى 
التعافي من الوباء وتسريع 
وتيرة تنفيذ جدول أعمال 
التنمية المســتدامة ٢٠٣٠، 
كمــا يحدونا األمــل في أن 
تساهم نتائج المؤتمر الـ ٢٦ 
للدول األطراف في اتفاقية 
األمــم المتحــدة اإلطاريــة 
 COP٢٦ المنــاخ  لتغيــر 
المزمــع عقــده فــي مدينة 
غالســكو في شهر نوفمبر 
المقبل بحشد الدعم الدولي 
الالزم واستكمال مسيرة ما 
تم إنجازه حماية للبشرية 

وحفاظا على كوكبنا.
وإذ نستذكر دور الشباب 
المحوري في سياق العمل 
المناخي فال يفوتني في هذا 
الصدد أن أستذكر مآثر أمير 
اإلنســانية الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا 
ثراه، دعما ورعاية للشباب 
الطليعــة  فــي  ليكونــوا 
ومصدر إلهام في مســيرة 
بناء الوطن وفي مقدمة ذلك 
مبادرته السامية باستحداث 
وزارة دولة لشؤون الشباب، 
وذلك بجانب إنشــاء مركز 
صبــاح األحمــد للموهبة 
الــى  واإلبــداع باإلضافــة 
تأســيس مجلس الشباب 
الكويتي بغية منح الشباب 
ما يستحقونه من الفرص 
لسماع صوتهم، وذلك وفق 
قناعة راسخة بأن الشباب 
هم األداة األساسية للتغيير 
واإلنجاز تجسيدا لرؤيتنا 
الوطنية التنموية باعتبارها 
خارطــة طريق لـــ «كويت 
جديدة» عام ٢٠٣٥ وترجمة 
لاللتزامات التي تمليها األطر 

واالتفاقيات الدولية.
الكويت األمل  وتشاطر 
الذي عبر عنه معالي األمين 
العــام لألمــم المتحدة في 
المســمى (خطتنا  تقريره 
المشتركة) بما فيها دعوته 
لعقــد مؤتمــر قمــة معني 
بالمستقبل بهدف التوصل 
إلى توافق عالمي جديد نحو 
مــا يمكــن أن يكــون عليه 
مستقبلنا وما يمكننا القيام 
به لتأمين ذلك المستقبل.

المشتركة والمتباينة األعباء 
بمــا يتوافق مع األولويات 

والقدرات الوطنية.
الكريــم، إن  الحضــور 
المتحــدة  اختيــار األمــم 
شعارا ليوم األمم المتحدة 
لهذا العام وهو «الشباب من 
اجل المناخ» يشكل توصيفا 
دقيقا لألهمية التي توليها 
منظمتنــا العريقــة لهــذه 
المسألة الحيوية في العالم.
فجدول أعمــال التنمية 
٢٠٣٠ والتحديات والمخاطر 
العالمية التي تحيط به ال 
يمكن تجاوزها دون توافر 
المبنية  اإلرادة السياسية 
علــى أســاس التضامــن 
والتعــاون وااللتــزام بمــا 
نتخذه من قرارات وتعهدات 
من أجل التوصل إلى حلول 
مشــتركة وجماعيــة لتلك 
التحديــات وعلى ان يكون 
الشــباب شركاء أساسيين 

في هذه الجهود.
ونعــول هنا كثيرا على 
الــدور الــذي تضطلــع به 
األمــم المتحدة فــي ابتكار 

خالل حضوره احتفالية يوم األمم املتحدة مبناسبة ذكرى مرور ٧٦ عاماً على إعالن ميثاق املنظمة

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير مجدي الظفيري وطارق الشيخ خالل الفعالية

احتفالنا له وقع خاص على 
الكويت التي تفخر بعالقتها 
الوثيقة مع األمم المتحدة، 
إذ نستذكر بكثير من الفخر 
المواقف التاريخية المشرفة 
للمنظمة في خدمة القضايا 
العادلة والتي تجسدت في 
دعم شرعية بالدنا الكويت 
الستعادة سيادتها وحريتها 
في عام ١٩٩١ والتي تعد أحد 
أبرز النمــاذج الرائدة على 
المنظمة  التاريخ لدور  مر 
في صيانة الســلم واألمن 
الدوليين وأصدق التجارب 

وأنجحها.
الكويــت  فــإن  وعليــه 
مستمرة في جهودها بوتيرة 
ال تشــهد الكلــل في تحمل 
مســؤولياتها الدولية منذ 
انضمامها لألمم المتحدة في 
عام ١٩٦٣ في إطار الجهود 
التي ترعاها األمم المتحدة 
للمســاهمة في االستجابة 
الطارئة للحد من المعاناة 
اإلنســانية ومد يد العون 
التــي تواجــه  للشــعوب 

الكوارث أو النزاعات.

أحمد الناصر تسّلم رسالة من نظيره اإلماراتي
تسلم وزير الخارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلـس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر المحمـــد رسـالـــة خـطـيـة من 
وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة 
اإلمــارات العربية المتحدة الشقـيقـــة 
سـمو الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان 

تتصل بعالقات األخــوة المتينة التي 
تربط البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خالل اسـتـــقبال الـشيـخ 
أحمد الناصر لســفير دولــة اإلمارات 
العربية المتحــدة لدى الكويت د.مطر 

النيادي.

ولي العهد يتوّجه إلى السعودية اليوم 
حلضور قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر

يغادر ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه أرض 
الوطن اليوم االثنني ٢٥ اجلاري، متوجها الى 
اململكة العربية الســعودية الشقيقة، وذلك 
حلضور قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر 
في مدينة الرياض. إلى ذلك، استقبل سمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
بدار ميامة ظهر امس رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل سمو ولي العهد 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
وعضــو مجلــس األمــة د.عبيــد 

الوسمي. واستقبل ســمو ولي العهد سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابر العلي ووزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد ووزير الداخلية الشيخ ثامر 

العلي.
واستقبل سمو ولي العهد بدار 
ميامة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون 

تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.

سموه التقى رئيسي السلطتني و٤ وزراء والوسمي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي والشيخ د.أحمد ناصر احملمد

رئيس األركان بحث مع وكيل وزارة الدفاع 
اإليطالي القضايا العسكرية املشتركة

بحــث رئيــس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد صالح الصباح في مبنى 
رئاســة األركان العامــة للجيش مع وكيل 
وزارة الدفاع اإليطالي جورجيو مولي والوفد 
املرافق له موضوعات عسكرية مشتركة.

وقالت رئاسة األركان في بيان صحافي ان 
االجتماع ناقش أهم األمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك السيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بني 

البلدين الصديقني.
حضــر االجتماع نائــب رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر 
وعــدد من كبــار الضبــاط والقياديني في 

الوزارة.
مــن جانب آخــر، وبرعايــة وحضور 
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
خالد صالح الصباح ويرافقه نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن فهد 
الناصر، افتتح صباح امس برنامج تأهيل 
القيادات العليا للمستوى االستراتيجي 
رقم (٢)، في كلية مبارك العبداهللا للقيادة 
واألركان املشتركة، حيث كان باستقباله 
آمر كلية مبارك العبدهللا للقيادة واألركان 
املشتركة اللواء الركن طلب خليفة الفليج، 

حيث يهدف البرنامج إلى 
تطوير الفهم والوعي لدى 
القادة بالســياق  الضباط 
الوطنــي  اإلســتراتيجي 
واإلقليمي وتطوير املعرفة 
والقدرات التي تســاعدهم 
القيادة  علــى (التحليــل، 
والتخطيــط  واإلدارة، 
والتطوير) في املســتوى 
العسكري،  اإلســتراتيجي 
العمــل والقيــادة  وعلــى 
املستقلة عند الطلب وفهم 
وتقييم البيئة السياســية 

واالقتصادية واالجتماعية وتأثيرها على 
سير العمليات العسكرية.

من جهته، ألقــى رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح 
كلمــة عبر من خاللها على اهتمام اجليش 
الكويتي بتأهيل الضباط القادة على جميع 
املستويات لالرتقاء بقدراتهم للوصول الى 
قيادة فاعلة تساهم بقوة في رسم األهداف 
وتخطيط وتنفيذ السياسات التي رسمت به.

كما أشاد بالقائمني على هذا البرنامج، 
متمنيا لهم النجاح وأن يعود على املشاركني 
بالفائدة املرجوة منه، لتطوير فهمهم ووعيهم 
للســياق اإلستراتيجي الوطني واإلقليمي 
والدولي، وتطوير معارفهم وقدراتهم على 
التحليل والقيادة والتخطيط والتطوير على 

املستوى اإلستراتيجي العسكري. 

إلى ذلك، أعلنت رئاســة األركان العامة 
للجيش أن القوة البحرية ســتنفذ رماية 
تدريبيــة بالذخيرة احلية غدا الثالثاء من 

الساعة ٧ صباحا حتى ٧ مساء.
وقالت رئاسة األركان في بيان حتذيري 
للمواطنني واملقيمني من مرتادي البحر من 
هواة الصيد والتنزه إن الرماية التدريبية 
ســتتم في ميــدان الرماية 
البحــري املشــار إليه على 
مســافة ١٦٫٥ ميــل بحــري 
شرق رأس اجلليعة امتدادا 
جلزيرة قاروه ومبسافة ٦ 
أميــال بحرية شــرق رأس 
الــزور امتدادا إلــى جزيرة 
أم املــرادم. ودعــت جميــع 
اإلخوة املواطنني واملقيمني 
من مرتادي البحر إلى عدم 
االقتراب من املنطقة املذكورة 
خالل الفترة املعلنة حرصا 

منها على سالمة اجلميع.

أكد تأهيل الضباط القادة على جميع املستويات لالرتقاء بقدراتهم

الفريق الركن خالد صالح الصباح خالل اللقاء مع وكيل وزارة الدفاع اإليطالي جورجيو مولي والوفد املرافق له

علي اخلالد: «الشرق األوسط األخضر» تؤكد 
سعي اململكة ملكافحة التغير املناخي

قال سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ 
علــي اخلالــد ان مبادرتي 
«الســعودية اخلضــراء» 
و«الشرق األوسط األخضر» 
تؤكــدان الســعي احلثيث 
للمملكة في مكافحة التغير 

املناخي.
وشدد الســفير الشيخ 
علــي اخلالد فــي تصريح 
لـ «كونــا» علــى ان إقامة 
السعودية «منتدى مبادرة 
السعودية اخلضراء» و«قمة 

الشــباب األخضر» و«قمة مبادرة الشرق 
األوســط األخضر» وجمعها عددا من قادة 
العالم واخلبراء الدوليني واملختصني وكذلك 
الشباب في هذه احملافل الثالثة، تدل على 
اهتمامهــا البالغ بهذا اجلانــب وإصرارها 

علــى اســتدامة العمل بها 
واستمرارية نتائجها.

وأكــد اهتمــام الكويت 
الكبير بهذه القمة وحرصها 
على املشاركة فيها بتمثيل 
على مســتوى عال يتمثل 
بحضور ســمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.
وأشــار إلى ان طبيعة 
البيئة واملناخ الصحراوي 
واجلاف في منطقة الشرق 
األوسط بشكل عام تعتبر 
حتديــا كبيــرا، معربا عن 
الثقة الكبيرة في ان قيادة السعودية لهذه 
املبادرات ستتغلب على كل التحديات وحتقق 
النتائــج املرجوة في احلفــاظ على البيئة 
وحتسينها وزيادة الرقعة اخلضراء مبنطقة 

الشرق األوسط.

السفير الشيخ علي اخلالد

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

الكويت مستمرة في جهودها بوتيرة ال تشهد الكلل للمساهمة في االستجابة الطارئة للحد من املعاناة اإلنسانية

ملشاهدة الڤيديو
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ين العام» سيولة «األمامية» من «الدَّ
مرمي بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
ان إقرار قانون الدين العام ســيوفر الســيولة الضرورية 
إلحياء صندوق االحتياطي العام، وتاليا التعجيل بصرف 

مكافآت الصفوف األمامية.
وبينت أن ٣٨ وزارة وجهة حكومية انتهى ديوان اخلدمة 
املدنية مــن تدقيق واعتماد كشــوف املســتحقني ملكافآت 
الصفوف األماميــة والصفوف املســاندة ومازالت تنتظر 
إمتــام إجراءات الصرف اخلاصة بها من وزارة املالية، مبا 

فيها وزارة الداخلية.
وأضافت ان «املالية» أجنزت فقط إجراءات إمتام الصرف 
اخلاصة بالعاملني في «الصحة» وإحالتها إلى الوزارة مع 
امليزانية املخصصة لها ولم تصرف أيضا حتى اآلن، رمبا 
إلخضاعها للمراجعات مرة أخرى تلبية لتظلمات عدد من 
العاملني، مستدركة بأنه قد يكون عدم توافر السيولة وراء 
تأني ٢٤ جهة ووزارة لم تنجز الكشوف اخلاصة بها التي 

مازالت على مكاتب القياديني.
وقالت املصادر إنه حتى في حال توافر ميزانية الصرف 
للعاملني في وزارة الصحة فإن بقية اجلهات الـ ٦١ حتتاج الى 
توفير السيولة التي حتما ستتوافر في صندوق االحتياطي 

العام بعد إقرار قانون الدين العام.
على صعيد متصل، أوضحت مصادر أخرى في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، أن قرار عدم صرف دعم العمالة للمواطنني 
العاملني بالقطاع اخلاص عند التحاقهم بالتجنيد في اخلدمة 

الوطنية مطبق منذ العام ٢٠٠١.

إقرار القانون يعّجل بتوفير األموال لتغطية مكافآت ٦١ وزارة وجهة حكومية بعد توفير ميزانية «الصحة».. ومصادر لـ «األنباء»: حجب دعم العمالة عن املجندين مطبّق منذ ٢٠٠١

الفوزان لـ «األنباء»: الكويت مركز «ترانزيت» عاملي في ٢٠٢٤
أحمد صابر - عبداهللا الراكان

أعلــن املدير العــام لإلدارة 
العامة للطيران املدني م.يوسف 
الفــوزان، عــن جاهزية مطار 
الكويت للتشغيل الكلي بنسبة 
١٠٠٪، مشيرا إلى اعتماد اجلدول 
الشتوي للرحالت في ١ نوفمبر، 
وكاشــفا عن أن مطار «تي ٢» 
و«مدينة الشــحن» سيجعالن 
الكويت مركز «ترانزيت» عامليا 
يربــط بــني الشــرق والغرب 

بحلول العام ٢٠٢٤.
وقال الفوزان في تصريحات 
خاصــة لـ «األنبــاء» أمس، ان 
«تي٢» ســيكون أحــدث مطار 

منه حســب اجلــدول الزمني 
ان  الــى  الفتــا   ،٢٠٢٤ عــام 
مشروع «مدينة الشحن» يسع
٧٧ طائــرة، وســيكون أكبــر 
محطة جمارك بالشرق األوسط، 

متوقعا تشغيله عام ٢٠٢٢.
وذكــر أن قطــاع الطيــران 
املدني والنقل اجلوي كان من 
أكثر القطاعات اخلاسرة بالعالم 
خــالل «كورونا»، مشــيرا إلى 
توقيع اتفاقيات نقل جوي مع 
أكثر من ١٣٣ دولة، مبينا أن فتح 
خطوط الطيران اجلديدة يتعلق 
برغبة الشركات ومدى الفائدة 
االقتصادية التي ستحققها من 

ذلك.

فــي الشــرق األوســط بطاقة 
اســتيعابية تبلــغ ٢٥ مليون 
راكب سنويا، وسيتم االنتهاء 

مدير«الطيران املدني» أكد توقيع اتفاقيات نقل جوي مع أكثر من ١٣٣ دولة حول العالم

املطار جاهز للتشغيل بنسبة ١٠٠٪                (زين عالم)

 قيادات جديدة في «الزراعة» أمام مجلس الوزراء

«إدارة املرافق العمومية» : ١٢ مليون دينار  «هيئة الطرق»: ٣ مشاريع في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
لتنفيذ إستراتيجية التطوير املستقبلية

«طالبان» تعرض دفع أجور العمال «قمحًا»

محمد راتب

كشف مصدر مســؤول في مجلس إدارة 
الهيئــة العامة لشــؤون الزراعــة والثروة 
السمكية في تصريح خاص لـ «األنباء» عن 
وجود قرارات تنتظــر اليوم االثنني توقيع 
وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني شايع 
الشايع، تتضمن إعفاء قيادات في الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية، واستبدالها 
بأسماء مت ترشيحها ملجلس الوزراء للموافقة 

عليها، وذلك بهدف التجديد وضخ دماء جديدة 
في هذه املؤسسة احليوية.

وأضاف املصدر أن القيادات التي ينتظر 
التوقيع على إحالتها للتقاعد، تشمل بعض 
نواب املدير العام ممن انتهت مدتهم القانونية، 
في حني مت ترشيح أسماء جديدة إلدارة بعض 
القطاعات حتت إشراف ورقابة الوزير الشايع 
ورئيس مجلــس إدارة الهيئة محمد األحمد 
ومديرها العام الشيخ محمد اليوسف، الفتا 
إلى أن األسماء اجلديدة هي حاليا على طاولة 

مجلس الوزراء.

عاطف رمضان 

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
وزارة األشــغال العامة أعلنت عن اخلطة 
السنوية ملشــاريع الهيئة العامة للطرق 
والنقــل البري التي ســيتم طرحها خالل 
العام ٢٠٢٢/٢٠٢١، والتي تتضمن ٣ مشاريع،

املشــروع األول هو إنشــاء واستكمال 
وصيانــة طريق يربط بــني اجلزء القائم 
لطريق الدائري السابع واجلزء اجلنوبي 
للطريق اإلقليمي، وهذا املشروع هو إعادة 
طــرح املناقصــة رقم (هـــ ط/٢٤٢) ومدة 
تنفيذه ٣٦ شــهرا وتاريخ اإلعالن املتوقع 
إلعادة طــرح املناقصة هو ١ يناير ٢٠٢٢، 

وهي مناقصة عامة سيتم طرحها للتعاقد 
مع شــركات عاملية، واملشروع الثاني هو 
انشاء وإجناز وصيانة مجرور لتصريف 
مياه األمطار مــن منطقة جنوب عبداهللا 
املبارك، ورقمها (هـ ط/ ٢٩١)، وهي ممارسة 
عامة للشــركات احمللية ومدة تنفيذها ١٢ 
شهرا وتاريخ اإلعالن املتوقع لإلعالن عنها

١ ديسمبر ٢٠٢١.
أما املشروع الثالث فهو عبارة عن انشاء 
وإجناز طرق ومجاري امطار مبنطقة شمال 
غرب اجلهراء وهي مناقصة عامة للشركات 
احملليــة وحتمل رقم (هـــ ط/ ٢٣١) ومدة 
تنفيذها ١٨ شهرا وتاريخ اإلعالن املتوقع عنها

١ ديسمبر ٢٠٢١.

أحمد مغربي

كشفت مصادر مسؤولة لـ «األنباء»، عن ان 
شركة إدارة املرافق العمومية رصدت ميزانية 
تقدر بنحو ١٢ مليون دينار لتنفيذ استراتيجية 
الشركة وخطة التطوير املستقبلية والتي متتد 
فترة تنفيذها من ١٨ إلى ٢٤ شهرا. وقالت ان شركة 
إدارة املرافق العمومية تقود عملية تطوير شاملة، 

وهذا التطوير ضمن منظومة متكاملة وفلسفة 
واضحة ورؤية محددة قائمة على نقاط القوة 
التي تتمتع بها الشركة. وأشارت املصادر إلى ان 
الشركة تعاقدت مع عدد من املكاتب االستشارية 
العاملية لتقدمي استشارات لتنفيذ االستراتيجية 
وصياغة خطة أعمال خارطة الطريق، وخلصت 
نتائج الدراسة الى استقطاب العمالة ذات اخلبرات 

والكفاءات للنهوض بالشركة.

توقعات بإحالة عدد من املسؤولني إلى التقاعد 

م.يوسف الفوزان

ملشاهدة الڤيديو التفاصيل ص ٩

عودة الدوام حضوريا في جامعة الكويت           (أحمد علي)

طلبة جامعة 
الكويت عادوا 

إلى مقاعد الدراسة 
بعد انقطاع 
١٨ شهرًا.. 

عودًا حميدًا 
وشعور ال يوصف
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إسرائيل تتحدى وتعلن عن بناء ٣ آالف مستوطنة
عواصــم - وكاالت: دانت 
دول عربية وإسالمية ومنظمات 
االحتــالل  قــرار  حقوقيــة 
اإلســرائيلي بنــاء أكثــر مــن 
٣٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة 
بالضفة الغربية. وقال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية األردنية 
هيثم أبوالفول في بيان صادر 
عن الــوزارة، «إن املضي قدما 
باملصادقــة علــى تنفيذ خطة 
لبناء ٣٠٠٠ وحدة استيطانية 
جديدة خطوة مرفوضة ومدانة 
ومتثــل خرقا للقانون الدولي 
وقــرارات مجلــس األمن ذات 
الصلة». وأعلن رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية أمس، 
ان القيادة الفلسطينية بصدد 
إطــالق حملة وطنيــة دولية 
في مواجهة تصاعد التوســع 

االستيطاني اإلسرائيلي. 
االســتيطان:  ان  وقــال 
«يضع العالم خاصة الواليات 
املتحدة أمام مسؤوليات كبرى 
الواقع  ملواجهة وحتدي األمر 
الذي تفرضه إسرائيل بشكل 
ممنهج». كما أدانت تركيا خطة 
املجلــس األعلــى للتخطيــط 
اإلسرائيلي املوافقة على بناء 

عواصم - وكاالت: أعلن وزير الدفاع 
األفغاني بالوكالة محمد يعقوب مجاهد، 
عــن خطط الســلطات اجلديدة إلنشــاء 
جيش وطني. وشــدد يعقوب في رسالة 
صوتية مسجلة على أن احلكومة اجلديدة 
تعتزم إنشــاء «جيش نظامي مزود بكل 
ما يلزم»، مبا في ذلك معدات عســكرية 
متقدمة ومنشــآت حديثــة، الفتا إلى أن 
اجليش اجلديد، باإلضافة إلى قوات برية، 

سيشمل «سالح جو قويا».
وتعهد الوزير في حكومة «طالبان» 
جلميع األفغان، بأنه «سيكون بإمكانهم 
الفخر بهذا اجليش»، وأنه سيكون قادرا 
علــى حمايتهــم. وفي الســياق، أطلقت 
حكومة طالبان املؤقتة برنامجا ملكافحة 
اجلــوع والبطالة عرضت مبوجبه آالف 
الوظائف املخصصة للعاطلني عن العمل 
مقابــل القمح. وقال املتحدث الرئيســي 
باســم احلركة ذبيــح اهللا مجاهد خالل 
مؤمتر صحافــي في جنــوب كابول، إن 
البرنامج سيتم تعميمه في مدن أفغانستان 
الرئيسية وبلداتها ويسمح بتوفير العمل 
لنحو ٤٠ ألف شخص في العاصمة وحدها. 
ولــن تدفع طالبان املــال كأجور للعمال 
مبوجب برنامج الغذاء مقابل العمل، الذي 
يستهدف في الوقت الراهن العاطلني عن 
العمل واألكثر عرضة خلطر املجاعة خالل 

الشتاء.

الوحدات االستيطانية اجلديدة. 
ودعت وزارة اخلارجية التركية 
إلنهاء السياسات األحادية وغير 
القانونيــة، واملجتمع الدولي 
إلى اتخــاذ إجــراءات لضمان 
حماية أرض فلسطني وحقوق 
شــعبها. جاء ذلك بعد نشــر 
والبنــاء  اإلســكان  وزارة 

اإلسرائيلية «مناقصات ١٣٥٥ 
وحــدة ســكنية» فــي الضفة 
حتت إشــراف وزير اإلسكان 
زئيف إلكني. وســتضاف هذه 
الوحــدات الســكنية إلى أكثر 
من ٢٠٠٠ وحدة اســتيطانية 
مــن املتوقــع أن حتصــل هذا 
األسبوع على الضوء األخضر 

النهائي من وزارة الدفاع. وقال 
الوزير إلكني من حزب «األمل 
اجلديد» اليمينــي، إن تعزيز 
الوجود اليهــودي في الضفة 
التــي يطلق عليهــا االحتالل 
«يهودا والسامرة أمر أساسي 

في الرؤية الصهيونية».

تعّهدت بإنشاء جيش مجّهز «بكل ما يلزم»إدانة واسعة وحملة فلسطينية دولية ملواجهة التصعيد

فلسطينيون يتظاهرون في الضفة للمطالبة بإطالق سراح األسرى املضربني عن الطعام في سجون االحتالل      (أ.ف.پ)

مقاتالن من طالبان في أحد أسواق كابول     (رويترز)

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ٨

حيوية «امللكي» حسمت الـ «كالسيكو».. 
و«البارسا» مازال حائرًا 

صالح قال كلمته.. وقاد «الريدز» لسحق 
«الشياطني» في معقلهم

رياضة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

التفاصيل ص ٢٠التفاصيل ص ٢٠

ملشاهدة الڤيديو

«التربية»: اختبارات الفترة األولى تشمل نصف 
احملتوى الدراسي.. وجتهز قبل منتصف نوفمبر 

عبدالعزيز الفضلي

بدأت وزارة التربية االســتعداد الختبارات 
الفترة الدراســية األولى للمرحلتني املتوسطة 
والثانوية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـــ «األنبــاء»، عــن أن تواجيه العمــوم للمواد 
الدراســية األساســية بــدأت في وضع أســئلة 
االختبارات وجار العمل على مراجعتها والتدقيق 
عليها قبل تسليمها لقطاع التعليم العام، مشيرة 
إلى ان االمتحانات ستكون في نصف احملتوى 
الدراسي، والذي يقدم سنويا للطلبة. وأضافت 
املصادر أن التواجيه الفنية، والتي تعتبر مطبخ 

العملية التعليمية، تقوم بجهود مكثفة لالنتهاء 
من إعداد وجتهيز أوراق االختبارات قبل منتصف 
نوفمبر املقبل. وفي بادرة طيبة من ثانوية ليلى 
الغفارية للبنات بقيادة مديرتها نوير الدوسري، 
بدأت املدرسة في تقدمي حصص دراسية للفاقد 
التعليمي لطلبة املرحلة الثانوية جلميع طلبة 
الكويت في مختلف املناطق. وذكرت املدرســة، 
في جدولها الدراســي اخلــاص بتعويض فاقد 
التعليم، املواد التي ستدرس، وهي: اللغة العربية 
واللغــة االجنليزية والفرنســية والرياضيات، 
وذلك من األحد إلى األربعاء من الساعة ٦ مساء 

حتى الثامنة.

حصص دراسية لفاقد التعليم جلميع طلبة املدارس في «ثانوية ليلى الغفارية للبنات»

27

26



محليات
االثنني ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١
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١٤١ دولة و٣٢ منظمة دولية، وقدم صندوق 
السالم والتنمية بني الصني واألمم املتحدة 
وصندوق املساعدة للتعاون بني دول اجلنوب، 
اللذان أنشأتهما الصني، مساعدات كبيرة بقدر 
املستطاع للدول النامية األخرى في تنفيذ 
أجندة األمم املتحدة ٢٠٣٠ للتنمية املستدامة.
قامت الصني بتقدمي إسهامات نشطة 
للتصدي للتحديات العاملية. من عدم انتشار 
األســلحة النووية إلى استخدام الفضاء 
اخلارجــي في األغراض الســلمية، ومن 
القضاء على اجلوع إلى مواجهة التغيرات 
املناخية.. تعمقت مشاركة الصني في شؤون 
األمم املتحدة باستمرار على مدار األعوام 
الـ ٥٠ املاضية. فقد طرح الرئيس الصيني 
شي جني بينغ في املناقشة العامة للجمعية 
العامة الـ ٧٦ لألمم املتحدة هذا العام مبادرة 
التنمية العاملية، مشددا على التمسك بإعطاء 

األولوية للتنمية، والتمسك بوضع الشعب 
في املقام األول، والتمسك باملنفعة للجميع 
والشــمولية، والتمسك بالتنمية املدفوعة 
باالبتكار، والتمسك بالتعايش املتناغم بني 
اإلنسان والطبيعة، والتمسك بالتركيز على 
العمــل، والتركيز على تعزيز التعاون في 
مجاالت احلد من الفقــر واألمن الغذائي 
ومكافحة اجلائحــة واللقاحات والتمويل 
التنموي وتغير املناخ والتنمية اخلضراء 
الرقمي  الصناعــي واالقتصاد  والتحول 

والترابط والتواصل وغيرها.

٣ - صوت الصني في األمم املتحدة دائما 
يكون لصالح الدول النامية.

على مــدار الـ ٥٠ عاما املاضية، ظلت 
الصني تدافع بثبات عن احلقوق واملصالح 
املشــروعة للدول النامية بنبراتها العادلة 

وغيرها من السبل. ظلت الصني وستظل 
تقف إلى جانب الدول النامية، وســيكون 
صوت الصني في األمم املتحدة دائما لصالح 
الدول النامية، وستبقى الصني مع الدول 
النامية دوما تتنفس الهواء نفسه، وتتقاسم 

املصير املشترك معها.
يعتبر التعاون الصيني - الكويتي في 
األمم املتحدة قدوة في هذا الصدد. نحن 
لن ننسى تصويت الكويت لصالح استعادة 
املقعد الشرعي للصني في األمم املتحدة. 
وحني تعرضت الكويت للغزو، كانت الصني 
تدعم بثبات في مجلس األمن الدولي احلفاظ 
الكويت وسيادتها وسالمة  على استقالل 
أراضيهــا. وبعد حرب حتريــر الكويت، 
ظلت الصني تدعم مطالب الكويت املعقولة 
بتســوية القضايا التــي خلفتها احلرب. 
كما تشيد الصني إشــادة عالية بسياسة 
الكويت اخلارجية املتميزة بحسن التعامل 
مع اجلميع، ولهذا السبب قامت الصني بدعم 
الكويت في انتخابها ملقعد العضو غير الدائم 
في مجلس األمن الدولي للفترة بني عامي 
٢٠١٨-٢٠١٩. ظلت الصني والكويت تتمسكان 
باإلنصاف والعدالة الدوليني، وتبذالن جهودا 
متواصلة الســتعادة احلقوق املشروعة 
الفلسطيني. وفيما يتعلق مبلف  للشعب 
إصالح مجلس األمن الدولي، يرى كل من 
الصني والكويت ضرورة تعزيز متثيل الدول 
النامية، مبا فيها الدول العربية، وضرورة أن 
يكون اإلصالح مجسدا لإلنصاف ومتمسكا 
باملســاواة ومبنيا على التوافق، وساعيا 

إليجاد «حزمة» من احللول.
ستعمل الصني مع الدول الصديقة، مبا 
فيها الكويت علــى تضافر اجلهود للدفاع 
عن روح ميثــاق األمم املتحدة التي تتمثل 
في اســتقالل الســيادة وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية وغيرهما، وتكريس القيم 
املشتركة للبشرية جمعاء، واملتمثلة في السالم 
والتنمية واإلنصاف والعدالة والدميوقراطية 
واحلرية، والعمل املشترك على تعزيز السالم 
واالســتقرار واالزدهار في املنطقة، وبناء 

مجتمع املستقبل املشترك للبشرية.

لتعزيز التنمية املشتركة. لقد حققت الصني 
بكونها أكبر دولة نامية في العالم، أهداف 
القضاء على الفقر الواردة في أجندة األمم 
املتحدة ٢٠٣٠ للتنمية املستدامة قبل املوعد 
احملدد لها بـ ١٠ سنوات. منذ تنفيذ الصني 
سياسة اإلصالح واالنفتاح في عام ١٩٧٨، 
تخلص ٧٧٠ مليونا من السكان الفقراء في 
القرى واألرياف في الصني من الفقر املدقع، 
وذلــك ميثل أكثر من ٧٠٪ من إجمالي عدد 
الذين مت تخليصهم من الفقر املدقع عامليا. 
كما حتتل مساهمة الصني في منو االقتصاد 
العاملي املرتبة األولى في العالم ملدة ١٥ عاما 
متتالية. ظلت الصني حريصة على تعزيز 
التنمية املشتركة لكافة الدول، وتقدمي فرص 
جديــدة للعالم في حني حققت فيه التنمية 
الذاتية. وفي هذا الصدد، شــهدت مبادرة 
«احلزام والطريق» استجابة نشطة من قبل 

١ - استرجاع شريك جديد لألمم املتحدة في 
اليوم ذاته قبل ٥٠ عاما.

أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 
دورتها الـــ ٢٦ القرار رقم ٢٧٥٨ بأغلبية 
ساحقة من األصوات، إلعادة جميع حقوق 
جمهورية الصني الشعبية الشرعية في األمم 
املتحدة. ومبجرد إقرار القرار، عجت قاعة 
اجلمعية العامة بأصوات التصفيق واألغاني 

وهتافات الفرح املتواصلة.
تعتبر األمم املتحدة التي ولدت في دخان 
احلرب العامليــة الثانية، من ثمار انتصار 
احلرب العاملية ضد الفاشية، حيث قدمت 
الصني إســهامات بارزة في حتقيق هذا 
لتأسيسها  املبادرين  االنتصار، وتعد من 
ومن الدول األعضاء لها، كما هي دولة دائمة 
العضوية في مجلس األمن التابع لها، وكذلك 
أول دولة وقعت على «ميثاق األمم املتحدة». 
ولكن بسبب احلرب الباردة، كانت حكومة 
الصني اجلديدة الشرعية التي مت تأسيسها 
في عام ١٩٤٩ بكونها ممثال للغالبية العظمى 
للشــعب الصيني، مستبعدة خارج أسرة 
األمم املتحدة لفترة طويلة، فيها كان مقعد 
الصني في األمم املتحدة محتال بسلطات 
حزب الكومينتانغ (احلزب القومي الصيني) 
التي هربت إلى جزيرة تايوان الصينية. ومع 
االرتفاع املتواصل للمكانة الدولية للصني 
اجلديدة والتعزز املستمر للدور الذي تلعبه 
دول آسيا وأفريقيا وأميركا اجلنوبية في 
األمم املتحدة، ارتفع صوت املجتمع الدولي 
املؤيد لعودة الصني إلى األمم املتحدة ارتفاعا 
مستمرا. وفي ٢٥ أكتوبر عام ١٩٧١، أقرت 
اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة القرار رقم 
٢٧٥٨، معلنــة بلغة واضحة ال لبس فيها: 
«اعترافا بأن ممثلي حكومة جمهورية الصني 
الشعبية هم وحدهم املمثلون الشرعيون 
للصني لدى األمم املتحدة». وخالل الـ ٥٠ 
عاما املاضية، لم تخيــب الصني تطلعات 
املجتمع الدولي، وأصبحت قوة راســخة 
لدعم اإلنصاف والعدالة الدوليني والدفاع 

عن مصالح الدول النامية الغفيرة.

إحياء الذكرى الـ ٥٠ الستعادة جمهورية الصني الشعبية مقعدها الشرعي في األمم املتحدة

في ١٥ نوفمبر ١٩٧١ ظهر الوفد الصيني برئاســة نائب وزير اخلارجية الصيني تشــياو قوان هوا 
للمرة األولى في قاعة اجلمعية العامة لألمم املتحدة ما لفت أنظار الصحافيني من مختلف الدول

في ٢٥ أكتوبر ١٩٧١ أقرت اجلمعية العامة الـ ٢٦ لألمم املتحدة القرار رقم ٢٧٥٨ بأغلبية ســاحقة من األصوات والذي 
ينص على إعادة جميع احلقوق املشــروعة جلمهورية الصني الشــعبية في األمم املتحدة وكان املندوبون يصفقون 

تصفيقا حارا هاتفني بفرح بأن ذلك انتصار لشعوب العالم كله وجميع الدول املدافعة عن العدالة

٢ - صيانة النظام الدولي املتعدد األطراف 
وتعزيز السالم والتنمية في العالم

قامت الصــني بصيانة النظام الدولي 
بأفعالها. خالل الـ ٥٠ عاما املاضية، ظلت 
الصني ترفع راية التعددية عاليا، وتصون 
بثبات املنظومــة الدولية التي تكون األمم 
املتحدة محورا لها، وتصون النظام الدولي 
الذي يكــون القانون الدولي أساســا له، 
وتصون أيضا الدور احملوري الذي تلعبه 
األمم املتحدة في الشــؤون الدولية. وفي 
هذا الســياق، انضمت الصني إلى جميع 
املنظمات احلكومية الدولية العامة تقريبا، 
ووقعت على أكثر من ٦٠٠ اتفاقية دولية، 
لتأدية واجباتها الدولية والوفاء بتعهداتها 
الدولية. كما شــهدت مساهمة الصني في 
ميزانية األمم املتحدة ازديادا مستمرا حتى 

أغســطس ٢٠٠٦ إزالة أفراد قوات حفظ السالم التي بعثتها الصني 
قنبلة غير منفجرة في لبنان

جتاوزت ١٢٪ من ميزانيتها اإلجمالية في 
الوقت الراهن.

قامت الصني بتحمل مسؤولياتها للدفاع 
عن السالم في العالم. شاركت الصني بنشاط 
فيما يقرب من ٣٠ عملية حفظ سالم تقودها 
األمم املتحدة حتى اليوم، وهي أكبر دولة 
الدولي  دائمة العضوية في مجلس األمن 
من حيث عدد قوات حفظ السالم املبعوثة، 
إذ بعثت بشــكل إجمالي ما يزيد على ٥٠ 
ألف شخص من قوات حفظ السالم، و٢٤ 
منهم ضحوا بحياتهم الغالية في العمليات. 
كانت الصني تشغل نفسها في التواصل مع 
هذا وذاك، للنصح بالتصالح واحلث على 
التفاوض من أجل تسوية امللفات اإلقليمية 
والدولية الساخنة سياسيا، لتقدمي مساهماتها 

في قضية السالم العاملي.
قامت الصني بتســخير كل اإلمكانات 

صــورة ســمو األمير الراحل الشــيخ 
(كان  الصبــاح  صباح األحمــد اجلابر 
وزيراً للخارجية) أثناء رفع علم الكويت 
للمرة األولى فوق مبنى األمم املتحدة في 

نيويورك في مايو ١٩٦٣

حكاية صورة الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس
 العالقات الديبلوماسية بني الصني والكويت

شــاركت الصني في عملية تأســيس األمم املتحدة وهي أول دولة وقّعت على ميثاق 
األمم املتحدة والصورة هي مشــهد توقيع الوفد الصيني على ميثاق األمم املتحدة في 

٢٦ يونيو ١٩٤٥

في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥ حضر الرئيس الصيني شي جينبينغ 
املناقشة العامة للجمعية العامة الـ ٧٠ لألمم املتحدة مبقرها 
في نيويورك حيث ألقى كلمة مهمة عنوانها «العمل معا 
لبناء شــراكة جديدة قائمة على تعاون الفوز املشترك 

وبناء مجتمع املستقبل املشترك للبشرية»

في ١٨ يناير ٢٠١٧ ألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ 
في قصر األمم في جنيڤ كلمة رئيسية عنوانها «العمل 
املشترك على بناء مجتمع املستقبل املشترك للبشرية» 
وشرح من خاللها مفهوم مجتمع املستقبل املشترك 

للبشرية على نحو عميق وشامل ومتكامل

اليعقوب لـ «األنباء»: ٤٢ جهة و١٩٣٩ متسابقًا
في املسابقة الكبرى الـ ٢٤ حلفظ القرآن وجتويده

ليلى الشافعي

أكدت مديرة الصندوق الوقفي 
واملنسقة العامة ملسابقة الكويت 
الكبــرى حلفــظ القــرآن الكرمي 
وجتويده باألمانة العامة لألوقاف 
مآرب اليعقوب ان املسابقة التي 
تقام سنويا تهدف الى تشجيع 
أبناء الكويت وحثهم على حفظ 
القرآن الكرمي وعلومه باألمانة، 
واملساعدة في الكشف عن جيل 
من القراء واحلفظة الذين ميثلون 

الكويت في املسابقات العاملية.
وأعلنــت ان عدد املشــاركني 
التصفيــات  واملشــاركات فــي 
العــام (١٩٣٩)  النهائيــة لهــذا 
متسابقا ومتسابقة، عدد الذكور 
منهم (٨٦٠) وعدد اإلناث (١٠٧٩) 
متسابقة تأهلوا من خالل (٤٢) 
جهة رسمية وأهلية تسعى خلدمة 
كتاب اهللا ونشر حفظه على مدى 
٢٤ عاما، مؤكدة ان سجل املسابقة 
حافل باإلجنازات وتخريج عدد 
من احلفــاظ وأن األمانة العامة 
لألوقاف تشعر بالفخر مبا نالته 
من رعاية كرمية منذ تأسيسها في 
عهد سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد - رحمه اهللا وأسكنه 
فســيح جناته - وتطرقت الى 
فئات املسابقة واجلوائز املقدمة، 

وإلى نص احلوار:
بصفتكم املنسقة العامة للمسابقة 

الكبرى حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده الرابعة والعشرين 

والتي جاءت بعد جائحة كورونا.. 
ما اجلديد الذي مت تقدميه خالل 

تلك الظروف؟ وما شعار املسابقة 
لهذا العام؟

٭ تقام مسابقة الكويت الكبرى 
حلفظ القــرآن الكرمي وجتويده 
الرابعة والعشرين حتت شعار 
اســتوحته  الــذي  «اطمئــن» 
األمانــة العامــة لألوقــاف فــي 
ظل الظــروف احلالية التي متر 
بهــا البالد والعالــم أجمع جراء 
جائحــة كورونــا مــن دالالت 
قولــه تعالى في ســورة الرعد: 
(الذين آمنــوا وتطمئن قلوبهم 
بذكــر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن 
القلــوب). وبــدأت التصفيــات 
يــوم ٢٠٢١/١٠/١٧ وتســتمر الى 
٢٠٢١/١٠/٢٧ مــن الســاعة ٣ الى 

النهائية لهذا العام؟
٭ بلغ عددهم ١٩٣٩ متسابقا 
ومتسابقة، عدد الذكور منهم ٨٦٠ 
وعــدد اإلنــاث ١٠٧٩ متســابقة، 
تأهلــوا بفضــل اهللا تعالى من 
خــالل ٤٢ جهة رســمية وأهلية 
تسعى خلدمة كتاب اهللا تعالى 
ونشر حفظه وجتويده ورعاية 

حفظته.

ما فئات املسابقة لهذا العام؟
العامة،  ٭ تشمل املســابقة 
النــشء والشــباب  ومســابقة 
ومســابقة املجد ومسابقة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة وكبــار 
الســن، واملؤسسات اإلصالحية 
ونــزالء دور الرعاية، باإلضافة 

الى مسابقة القراءات.

متى يتم إعالن النتائج؟
٭ بعد انتهاء التصفيات النهائية 
بفترة وجيزة يتــم اإلعالن عن 

النتائج ويحظى جميع الفائزين 
بالتكرمي األميري من قبل صاحب 
السمو األمير - حفظه اهللا ورعاه 
- في قصر بيان او في اي مكان 
آخــر من خالل احلفــل اخلتامي 

للمسابقة.

ما اجلوائز املقدمة؟
ألــف دينــار  ٭ اجلوائــز ١٥٠ 
مقدمة للفائزين ومقسمة حسب 
الشرائح، املركز األول لشريحة 
القراءات وهي شــريحة جديدة 

في املسابقة.

كيف تشجعون املبدعني أثناء 
التصفيات؟

٭ عندمــا تخبرنــا اللجنة التي 
تقوم باالختيار بأن هذا الشخص 
مبدع فــي الصــوت او األداء او 
أحــكام التجويــد يتحصل على 
ورقــة بأنه متميــز بعدها تقوم 
اللجنة اإلعالمية بعمل لقاء معه 

ينشــر على تويتر وانستغرام، 
ونحــن نتوقــع وصولــه الــى 

الفائزين.

ما الهدف من املسابقة؟
٭ تشجيع أبناء الكويت وحثهم 
على حفظ القرآن الكرمي وترتيله 
وجتويــده انطالقــا من رســالة 
الصندوق الوقفي للقرآن الكرمي 
وعلومه باألمانة العامة لألوقاف، 
وأيضا منأل الكويــت بجيل من 
القراء واحلفظــة الذين ميثلون 
الكويت في املســابقات العاملية، 
وأيضا تشــجيع ودعم اجلهات 
التي تساهم في اجلهود الرامية 
الى حتفيظ القرآن الكرمي وتعليمه 

وجتويده.

ما الصعوبات التي واجهتكم هذا 
العام؟

٭ بالنسبة للصعوبات هذا العام 
بشكل عام كانت طيبة ولم تكن 
صعوبــات كبيرة ولكنها ناجتة 
عن التزام األمانة العامة لألوقاف 
ممثلة بالصندوق الوقفي للقرآن 
الكرمي وعلومه واللجان التي تدير 
املسابقة خالل مرحلة التصفيات 
النهائية باملسجد الكبير بتطبيق 
االشتراطات والضوابط الصحية 
التي وضعت للمسابقة من وزارة 
الكويتيــة املنبثقة عن  الصحة 
مجلــس الوزراء وهو ما شــكل 
صعوبات لبعض الفئات وخاصة 
فئة النشء وعدم تعودهم على 
ذلك، واحلمد هللا األمور مرت بكل 

جناح وتوفيق.

ً مديرة الصندوق الوقفي واملنسقة العامة للمسابقة أكدت سير التصفيات بنجاح وتقليص األعداد يوميا

مآرب اليعقوب تتحدث الى الزميلة ليلى الشافعي مآرب اليعقوب

الساعة ٩ مساء يوميا على مدار 
اسبوعني يخصص االسبوع األول 
للرجال واألسبوع الثاني للنساء. 
واجلديد أثناء التصفيات تقليص 
األعداد لالحترازات الصحية فكل 
شريحة يتقدم ٥ مشاركني فقط 
بعد مراجعــة توجيهات وزارة 
الصحة وسماح الوزارة بحضور 
األهالي مــع األخــذ باإلجراءات 

الصحية.

من الذي يقوم بالتصفيات؟ وما 
أكبر اجلهات مشاركة؟

٭ قامــت بها اجلهات املشــاركة 
واجلمعيــات اخليرية واجلهات 
احلكومية واألهلية املشاركة من 
٤٢ جهــة وأكبر جهة هي وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية تليها 

مبرة املتميزين.

كم بلغ عدد املشاركني 
واملشاركات في التصفيات 

ديوان اخلدمة يلغي تعميم احلّد من املهمات الرسمية
أصدر ديوان اخلدمة املدنية أمس تعميما 
بشأن التكليف باملهمات الرسمية واإليفاد 

في الدورات التدريبية اخلارجية.
وقال ديــوان اخلدمة املدنيــة في بيان 
صحافــي، إن التعميم الــذي أصدره أمس 
يلغي التعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠، على أن 
تراعى في جميع األحوال الشروط والقواعد 
واألحكام واإلجــراءات اخلاصة بالتكليف 

باملهمات الرســمية واإليفاد فــي الدورات 
التدريبية اخلارجية.

وأوضــح أن ذلك يأتي بعــد توجيهات 
مجلس الوزراء التي أصدرها في اجتماعه 
الذي عقــد األربعاء ٢٠ أكتوبر لتطبيق ما 
تبقى من أنشطة املرحلة اخلامسة من خطة 
العودة التدريجية إلــى احلياة الطبيعية 

والسماح بإقامة املؤمترات والفعاليات.
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الشايع: تعديالت على مواقف سيارات فنادق «املستقبل»
بداح العنزي

دعا وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
شايع الشايع املجلس البلدي 
التعديــالت  الــى دراســة 
املقترحة واخلاصة بشروط 
والضوابط املتعلقة مبواقف 
الســيارات اخلاصة بأبنية 
القــرار  الفنــادق واتخــاذ 

بشأنها.
وقال الشايع في كتاب الى 
رئيس املجلس البلدي والذي 

سيبحثه املجلس اليوم:
باإلشارة الى املوضوع، 
وإلى قــرار املجلس البلدي 
رقم (م ب/ ل ع/١٠ / ١٢/ ٠١/ 
٢٠٢١ د٤) املتخذ باجتماعه 
لــدور  د٤   ٠١-٢٠٢١ رقــم 
الرابــع للفصــل  االنعقــاد 
التشــريعي الثانــي عشــر 
املنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧ 
الصادر بناء على الدراســة 
املعدة من اجلهاز التنفيذي 
للموضوع وذلك تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء املوقر رقم 
١٠٠٣/ثالثا املتخذ باجتماعه 

وتعديالتــه واحملال له في 
البنديــن ســالفي الذكر من 
القرار، األمر الذي يستحيل 
معه تنفيذ البنود اخلاصة 
الواردة  السيارات  مبواقف 
بالقرار واتخاذ ما يلزم نحو 
اصدار قرار وزاري للجدول 
املطلــوب احلاقــه بالئحــة 

البناء.
وقد متــت املوافقة على 
ذلــك االعتــراض مــن قبل 
املجلس البلدي في اجتماعه 
رقــم ٢٠٢١/٤ د٤ بجلســته 
املنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥.

ونظرا ألهمية املوضوع 

مســتجدات طــرأت بشــأن 
املوضوع».

لذا نأمل ســرعة عرض 
املوضــوع علــى املجلــس 
البلدي وفقا حلكم املادة ٢٢ 
من القانون رقم ٣٣ لســنة 
٢٠١٦ بشــأن بلدية الكويت 
الالئحــة  واملــادة ٦٧ مــن 
الداخليــة لتنظيــم اعمــال 
املجلــس البلــدي، ليقــوم 
املجلــس بــدوره باتخاذ ما 
يراه مناسبا بشأن الدراسة 
املرفوعة من مدير عام البلدية 
بكتابه ٠٠٠٢١-٢٠٢١-١٦٠-

١٢٧٤١ املؤرخ في ٢٠٢١/٦/٣٠، 
بإضافة التعديالت املقترحة 
للبنود اخلاصة بالشروط 
والضوابط املتعلقة مبواقف 
الســيارات لقــرار املجلس 
البلــدي رقم (م ب/ ل ع/١٠ 
/ ١٢/ ٠١/ ٢٠٢١ د٤) املشــار 
إليــه، حتــى يتســنى لنــا 
استكمال االجراءات املقررة 
قانونا بهذا الشأن وإصدار 
القرار الوزاري الالزم ووضع 
قرار مجلس الوزراء موضع 
التنفيذ العملي واخطاره مبا 

مت من اجراءات.

فقد ســبق لنا توجيه مدير 
عام البلدية لســرعة اعداد 
الدراســة الالزمة متضمنة 
االشــتراطات واملواصفات 
اخلاصة مبواقف السيارات 
مبوجــب كتابنــا رقم ١٥٧٣ 
املؤرخ في ٢٠٢١/٦/٢٦، ومت 
اعــداد الدراســة املطلوبــة 
مبوجــب كتاب مديــر عام 
-٠٠٠٢١ رقــم    البلديــة 
املــؤرخ   ٢٠٢١-١٦٠-١٢٧٤١
ومتــت   ،٢٠٢١/٦/٣٠ فــي 
احالتها الى املجلس البلدي 
مرفقة بكتابنا السابق رقم 
املــؤرخ في  ٢٠٢١/١٥٩٦/وز 

.٢٠٢١/٧/٤
وترتيبــا على مــا تقدم 
واعماال حلكم املادة ٦٧ من 
الداخلية لتنظيم  الالئحــة 
اعمال املجلس البلدي التي 
تنــص على انــه «ال يجوز 
اعادة عــرض اي موضوع 
ســبق للمجلــس ان اصدر 
قراره فيه اال بعد مرور سنة 
من تاريخ صدور القرار ما لم 
يطلب ذلك الوزير املختص 
او رئيــس املجلس البلدي 
وشــريطة ان يكــون هناك 

دعا املجلس البلدي إلى االستعجال في إقرارها

شايع الشايع

رقم ٢٠٢٠/٥١ املنعقد بتاريخ 
٢٠٢٠/٨/١٠ املتضمن بالبند 
(ثالثا) منــه تكليف بلدية 
الكويت باتخــاذ االجراءات 
املناسبة نحو حتويل منطقة 
املســتقبل (احلرة ســابقا) 
الكائنــة مبنطقة الشــويخ 
العامــة  الهيئــة  لصالــح 
للصناعــة (منطقة خدمية 

متعددة األغراض).
وحيث مت االعتراض على 
الفقــرة رقــم ٥ مــن (البند 
الثاني: نسب البناء الوارد 
بقــرار املجلس البلدي رقم 
 /٠١  /١٢  / ع/١٠  ل  ب/  (م 
٢٠٢١ د٤) والفقــرة رقــم ٦ 
من البند رابعا: االشتراطات 
واملواصفات اخلاصة بأبنية 
الفنادق الواردة بالقرار ذاته 
(٦- مواقــف الســيارات)، 
وذلك مبوجــب كتابنا رقم 
املــؤرخ  ٢٠٢١/١٥٨٩/وز) 
٢٠٢١/٦/٢٩، وذلــك لعــدم 
وجود جدول خاص مبواقف 
السيارات في الئحة تنظيم 
البنــاء واجلــداول امللحقة 
بــه الصادر بشــأنها القرار 
الــوزاري رقــم ٢٠٠٩/٦٠٢ 

جلنة األحمدي أقرت تطوير منتزه جنوب الصباحية
بداح العنزي

أوصت جلنــة األحمدي 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا امــس برئاســة 
العازمــي باملوافقة  حمدي 
على طلب شركة املشروعات 
الســياحية تطويــر منتزه 

جنوب الصباحية.
وتضمــن الــرأي الفني 
نســب  تثبيــت  التالــي: 
االستعماالت التجارية ضمن 
املشروع لتكون ٥٪ ونسبة 
البناء ٢٠٪ من كامل مساحة 
البالغــة  الكليــة  املنتــزه 

١٠٧٢٢٩م٢.
بحيث يكون اســتغالل 
املســاحة التجارية حملالت 
بيــع بالتجزئــة (مطاعــم، 
مقــاه) مــن كامل مســاحة 
املوقع على ان تستغل باقي 
النسبة البنائية استعماالت 
مســاندة (ترفيهي، خدمي، 
مجتمعي) وذلك شــريطة 
تقــدمي دراســة مروريــة 
معتمدة وتقدمي املخططات 
التفصيليــة العتمادها من 
قبل ادارة املخطط الهيكلي 
وإدارة التنظيــم العمراني 
شــريطة تقــدمي مخططات 
تفصيليــة العتمادهــا قبل 

بالتنفيذ.
وقال العازمي ان اللجنة 
وافقــت على طلــب وزارة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة تخصيص موقع 
محطة حتويل كهرباء ضمن 
منطقة املنقف قطعة ١ كبديل 
عن موقع محطة التحويل 

تخصيص مكاتــب مؤقتة 
وتشوين مواد وسكن عمال 
خلدمة مشروع رصيف غربي 
ووحــدات الســتيراد الغاز 
الطبيعــي املســال مبنطقة 
الزور الى اجلهاز التنفيذي 
لتزويد اللجنة باملخططات 
وتوضيح املساحة املطلوبة.

القائمة بنفس القطعة، كما 
وافقــت اللجنــة على طلب 
وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية تخصيص موقع 
مسجد ومواقف للسيارات 
الزراعية  الوفــرة  مبنطقة 

قطعة ٩.
وذكر أنه متت احالة طلب 

نسبة التجاري من مطاعم ومقاٍه في املشروع مت حتديدها بـ  ٥٪ 

حمدي العازمي مترئسا اجتماع جلنة األحمدي ويبدو عبداهللا الرومي وعبدالسالم الرندي

اصدار الترخيص، مع تقدمي 
دراسة مرورية معتمدة قبل 
الترخيــص والتقيد مبواد 
وأحكام العقد املبرم وتطبيق 
ما ورد به من احكام وتقدمي 
النهائــي ألعمال  التصــور 
التطويــر العتمــاده مــن 
وزارة املالية قبل املباشرة 

كمال يدعو إلى ترخيص مبانٍي 
للسكن العمالي اجلماعي

٦٧٥ شكوى خالل سبتمبر

البلدي  قدم عضو املجلس 
د.حسن كمال اقتراحا بترخيص 
مبان مبواصفات تناسب السكن 

العمالي اجلماعي.
وقــال د.كمال في اقتراحه: 
مع زيادة عدد العمالة في البالد 
واملنتشرة في جميع احملافظات، 
فإنه من الضروري توفير مساكن 
تتناســب مع متطلباتهم. وقد 
(العزاب)  العمال  توسع ســكن 
السكن اخلاص في  في مناطق 
الســنوات األخيــرة وازدادت 
الشكاوى من أهالي هذه املناطق 

ملا لها من آثار سلبية كثيرة، باإلضافة إلى عدم قانونيتها ومضايقتها 
لألهالي. مع العلم أننــا نأمل في احلل عن طريق بناء مدن عمالية 

والتي قد يطول فترة تنفيذها.
لذا أقترح ترخيص مباني صاحلة للسكن العمالي اجلماعي في 
مواقع محددة في بعض احملافظات استنادا إلى كثافة العمالة في كل 
محافظة، لتوفير مساكن جماعية مرخصة مع األخذ باالعتبار بالتالي:

٭ حتديد مواصفات فنية للمباني االستثمارية مع مراعاة الشروط 
الصحية والسالمة وغيرها.

٭ حتديد املواقع على أن تكون بعيدة عن مناطق السكن اخلاص.
٭ حتديد متطلبات التصميم املعماري لكثافة واحتياجات سكن العمالة.

٭ قربها من وسائل النقل اجلماعي.
٭ تصميم وتنفيذ خدمات وبنية حتتية مناسبة.

٭ متكني أصحاب األعمال واألفراد على البحث عن مساكن جماعية 
مرخصة إلى حني إنشاء مدن عمالية.

٭ ربط جتديد إقامة العمالة بوجود مقر سكني مرخص وضرورة 
التنسيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.

كشــفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ اخلط الساخن 
«١٣٩» مبراقبة النقليات بإدارة اخلدمات العامة وخدمة «٢٤٧٢٧٧٣٢» 
واتساب الشكاوى ٦٧٥ شكوى من جميع احملافظات، وذلك من خالل 
إحصائية صادرة من إدارة اخلدمات العامة عن شهر سبتمبر املاضي.

وأوضحت البلدية أن قسم طوارئ اخلط الساخن «١٣٩» مبراقبة 
النقليات بإدارة اخلدمات العامة وخدمة واتساب الشكاوى قد تلقى 
٦٧٥ شــكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مســتعمل في 
الســاحات وأمام املنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعوق الطريق 
وسقوط أشجار وباعة جائلني وسيارات مهملة وقوارب، فضال عن 

تزويد املواطنني بأرقام وهواتف مراكز البلدية باحملافظات.

د. حسن كمال

الفارس تدعو «البلدي» إلقرار التوسعة 
املطلوبة ألرض ميناء مبارك الكبير

احملري: إضافة بند لنظام البناء
الستغالل السرداب كمالعب رياضية

طلبت وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
الفارس  املعلومــات د.رنــا 
من املجلس البلــدي إعطاء 
األولوية إلصدار التوسعات 
املطلوبــة من قبــل املجلس 
األرض  بشــأن  البلــدي 
املخصصــة ملينــاء مبــارك 

الكبير.
وقالت د.الفارس في كتاب 
ســيبحثه املجلــس البلدي 

اليوم:
باإلشارة الى املوضوع أعاله، وإلى كتابنا 
والذي يشــير الى طلب اصدار قرار املوافقة 
على توسعة األرض املخصصة للميناء وفقا ملا 
انتهى اليه رأي اجلهاز التنفيذي املرفوع الى 
املجلس البلدي تطبيقا للمادة ٢٢ من القانون 

رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت.
وبنــاء علــى إحالتكم هــذا املوضوع الى 
املجلس البلدي، فقد دعونا الى اجتماع اللجنة 
الفنية للمجلس البلدي بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧، 
وحضر اجللسة ممثلو وزارة األشغال العامة 
وخاللــه مت التوضيح بأهميــة املوافقة على 
قرار توسعة األرض املخصصة للميناء وأن 
هــذا املوضوع لــم يتم البت فيــه حتى اآلن 

علــى الرغم من املراســالت 
املتكررة مع  واالجتماعــات 
بلديــة الكويــت منــذ عــام 
٢٠١٧، حيث مت تزويدهم بكل 
التقارير والبيانات املطلوبة 
الستعجال املوافقة، ومع هذا 
اصر اعضــاء اللجنة الفنية 
علــى حتديــد اجلهــة التي 
ستشرف على تشغيل امليناء 
بعد انشائه، ومع تأكيدنا على 
أن هذا املوضوع يرجع إلى 
مجلس الــوزراء حاليا وأن 
وزارة األشــغال العامة هي 
جهة منوط بها إنشاء وإجناز املرحلة األولى 
من امليناء طبقا للمراسيم األميرية وقرارات 

مجلس الوزراء بهذا اخلصوص.
وأن املطلوب هو فقط املوافقة على توسعة 
األرض املخصصة للميناء حتى تتمكن الوزارة 
مــن احلصول على رخــص البناء قبل بداية 

األعمال اإلنشائية.
وعمال مبواد مذكــرة التعاون بني وزارة 
األشــغال العامــة واملجلس البلــدي املوقعة 
فــي ٢٠٢١/٩/١٥ (مرفق رقــم ٢) نرى انه من 
الضــروري اعطــاء األولوية لهــذا املوضوع 
إلصدار املوافقة على التوســعة املطلوبة من 

قبل املجلس البلدي.

أكد نائب رئيس املجلس 
البلــدي عبــداهللا احملــري 
أهميــة إضافة بنــد جديد 
لنظام البناء الذي يســمح 
الســرداب في  باســتغالل 
القسائم كمالعب رياضية.

وقــال احملري في كتاب 
الى رئيس املجلس البلدي:

باإلشارة الى املوضوع، 
ورغبة في دعــم الرياضة 
وتشــجيعا لالستمرار في 
ممارســتها، ولتقنــني هذه 
أتقــدم باالقتراح  احلاجة، 

التالي الذي يخص املالعب الرياضية:
٭ ال تقل مساحة القسيمة عن ١٠٠٠م٢.

٭ تكون نسبة البناء اإلجمالية ١٧٠٪ كحد 
أقصى وبواقع ٨٥٪ من مســاحة القسيمة 
وبارتفاع ال يزيد على ٧٫٥ للطابق الواحد 
باإلضافة الى الســرداب بنســبة ١٠٠٪ من 
مســاحة األرض وال يحســب السرداب من 
مســاحة البناء اإلجماليــة وفي حالة عمل 

أكثر من ســرداب يســتغل 
الســرداب األول كمالعــب 
رياضية والسراديب االخرى 

كمواقف سيارات.
٭ ال يزيد البناء على طابقني 

مبا فيها الطابق األرضي.
٭ ال يزيد االرتفاع االجمالي 

للبناء على ١٥ مترا.
٭ ال يزيــد ارتفاع ســقف 
الســرداب على ١٫٥ متر من 

منسوب حجر الرصيف.
٭ يجــب توفيــر مواقــف 
ســيارات بواقع ١٠ مواقف 

لكل ١٠٠٠ متر.
٭ االرتدادات: ٣ أمتار جهة شــارع اخلدمة 

- ١ متر للجهات األخرى.
٨ - السماح بالبناء مبواد خفيفة.

٩ - إحضــار موافقــة التنظيم على املوقع 
ومواقف السيارات وموافقة اإلطفاء.

١٠ - يصدر ترخيص جتاري واحد للمبنى 
بالكامل.

بهدف حصول الوزارة على رخص البناء قبل بداية األعمال اإلنشائية

د.رنا الفارس

عبداهللا احملري
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عادل املرزوق: ال أمطار بالفترة املقبلة
ولبس الصيفي يستمر حتى منتصف نوفمبر

الفلكــي  قــال اخلبيــر 
عــادل املــرزوق إن مرتفعا 
جويا يســيطر على منطقة 
شبه اجلزيرة العربية تبلغ 
قوته على سواحل اخلليج 
والوسط بني (١٠١٢-١٠١٤) 
مليبــار وتتركــز قوته في 
غرب شبه اجلزيرة العربية 
أعلــى من منطقــة اخلليج 
حيث تكون قوته بني (١٠١٦-

١٠٢١) مليبار.
وأضاف: هذا املرتفع أدى 
الــى هبوب رياح شــمالية 
غربيــة خفيفة الســرعة ال 
تتجاوز سرعتها ١٢ كيلومترا 
في الساعة مما يسبب عدم 
وجــود غيــوم فــي ســماء 
املنطقة، ولذلك تنعدم فرصة 
ســقوط أمطار خــالل هذه 
الفترة حتى أكثر من شهر.
وتابع: ستتحول الرياح 

تكون نشطة بعض الشيء 
وقد تزيد سرعتها على (٢٠) 

كم/س. 
الفلكي  ولفــت اخلبيــر 
إلى وجــود تيــارات نفاثة 
على ارتفــاع يبلغ أكثر من 
٣٥ ألــف قــدم فوق ســطح 
البحــر، اجتاهها من الغرب 
إلى الشرق متر حاليا فوق 
منطقة شمال اخلليج ومنبع 
هذه التيارات سواحل البحر 
األبيــض املتوســط، حيث 
تتحرك مــن منشــآتها في 
اجتاه الشرق وستستمر في 
حتركها حتى وصولها إلى 
الســواحل الغربية ألميركا 

الشمالية. 
وزاد: املنطقة دخلت فعليا 
في برج العقرب منذ اجلمعة 
وهو البرج الذي تنتشر فيه 
أمــراض البرد واإلنفلونزا، 

ولكن سيسيطر الدفء على 
جو املنطقة، حيث يســتمر 
لبس املالبس الصيفية حتى 

منتصف الشهر املقبل.
علــى الصعيــد الفلكي، 
قال املرزوق: السبت املقبل 
ســيدخل نوء السماك وهو 
النوء الثاني من الوسم، كذلك 
ستكون الشمس في الساعة 
(٢:٠٠) بعد الظهر في اجتاه 
القبلة وميكن ألي شــخص 
أن يعــرف اجتاه القبلة في 

هذا الوقت.
وبخصوص حالة البحر، 
قال: يدخل البحر في حالة 
تيارات الفســاد اعتبارا من 
يوم غد الثالثاء وأنسب وقت 
للحداق السادسة مساء مع 
وقفة املايــة، علما أن حالة 
الفساد ستستمر حتى يوم 
االثنني املوافق أول نوفمبر.

«املنطقة دخلت فعلياً في برج العقرب»

عادل املرزوق

الى جنوبية شرقية اعتبارا 
من اخلميس املقبل، وتظهر 
بعض الســحب في ســماء 
املنطقة ولكنها مع األســف 
الشــديد غيوم غير ممطرة 
وتكون السماء غائمة جزئيا. 
وهــذه الريــاح اجلنوبيــة 
الشــرقية (كوس مطلعي) 

رثاء

أختي وصديقتي وغاليتي بدرية
ال أدري ماذا أكتب فدموعي تسبق 
تفكيــري وتعبيــري! املصاب جلل 

والصدمة كبيرة علّي شخصيا.
أعلم انــك لن تقرئي كلماتي فقد 
غيبك املوت بعيدا عنا وهو حق علينا 
جميعا ولكنه داهمك بسرعة لم يعطنا 
مجاال وال فرصة لوداعك مع األسف.
كنت أمني النفــس بعودتك الى 
الكويت حتى وان كنت متعبة حتى 
نراك ونودعك ولكن قضاء رب العاملني 

حل وال راد لقضائه.
غاليتي ســوف نفتقــدك كثيرا، 
سنفتقد ابتسامتك اجلميلة الهادية 
وسنفتقد اطاللتك احللوة، سنفتقد 

تواجــدك وحضورك بكل مناســبة 
عائليــة، ال تغيبني عنهــا أبدا، أول 
احلضور دائما فقد كنت واصلة ألهلك 
وأقاربك كنت عفة اللسان قليلة الكالم 
لم أســمعك قط تأتني بســيرة احد 
بالســوء ابدا متدحني الصغير قبل 
الكبير ال تتدخلــني مبا ال يعنيك ال 
انسى ما حييت وقفتك معي بأمور 
كثيرة فقد كنت حريصة على األمر 

اكثر مني.
لو تدرين يا بدرية ماذا يقال فيك 
وماذا يكتب عنــك الكل يثني عليك 
وميدحــك ويذكرك باخلير، فالناس 
لــم تر اال الزين كمــا رأيناه وكل ما 

قيل وكتب أشهد ربي انه فيك فنحن 
شهود اهللا في ارضه.

اللهم كما طيبت ذكرها في ارضك 
طيب ذكرها بســمائك، اللهم اجعل 
مالئكتك تبشــرها مبقعدها باجلنة 
واغفــر لها وارحمها وتقبلها بقبول 
حسن واجعل الفردوس االعلى مرقدها 
ومنزلهــا مــع النبيــني والصديقني 
والشهداء والصاحلني وحسن اولئك 
رفيقــا وارزقنا اجلبر والصبر على 

فراقها.
طبت حية وميتة يالغالية.

نوال الالفي

البحر يدخل في حالة تيارات الفساد اعتبارا من يوم غد الثالثاء وأنسب وقت للحداق ٦ مساء
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(أحمد علي) طلبة اجلامعة سعداء بعودتهم إلى مقاعد الدراسة في كلياتهم 

طلبة اجلامعة من كلياتهم.. عودًا حميدًا

آالء خليفة

مع عودة احلياة الطبيعية 
إلى الكويت عادت الروح إلى 
جامعة الكويت بعودة طالبها 
وأساتذتها وموظفيها صباح 
امس مع أول يوم دوام والذي 
شهد احلضور اإللزامي للطالب 
الذين عبروا في لقاءات متفرقة 
مع «األنباء» عن بالغ سعادتهم 
بهذه العودة احملمودة، مؤكدين 
انهــم افتقــدوا التفاعــل مــع 
أساتذتهم وااللتقاء بزمالئهم 
عندما كانت الدراسة «أونالين»، 
مؤكدين التزامهم بتطبيق كل 
اإلجــراءات االحترازيــة التي 
وضعتها اإلدارة اجلامعية خالل 
الفترة احلالية، مشيرين إلى 
أن الدراســة حضوريا أفضل 
بكثير من «التعليم عن بعد» 
من حيث التواصل مع املباشر 

مع األساتذة.
«األنباء» تواجدت صباح 
امــس فــي أروقــة اجلامعــة 

وخرجنا بالتقرير اآلتي:
فــي البداية، قالــت القائم 
بأعمــال عميــد كليــة العلوم 
االجتماعيــة بجامعة الكويت 
د.مها الســجاري فــي حديث 
خاص لـ «األنباء»: بداية أود أن 
أهنئ أعضاء الهيئة األكادميية 
واإلداريــة وطلبــة وطالبات 
جامعة الكويت مبناسبة العام 
الدراسي اجلديد، آملة ان يكون 

ومنهــا  اجلامعيــة،  اإلدارة 
التأكد عبــر تطبيق «مناعة» 
أو «هويتــي» مــن حصــول 
الشــخص علــى التطعيم او 
تقــدمي مســحة PCR لغيــر 
احلاصلني على التطعيم، كما 
يتم الكشف من خالل الكاميرات 
احلرارية على بوابات دخول 
الكليات، مشــددا على حرص 
أفــراد األمــن والســالمة على 
التزام اجلميع بارتداء الكمام 

«األنباء» عبر عدد من الطلبة 
عن سعادتهم بالعودة للتعليم 
املباشــر، حيث قــال الطالب 
شافي العجمي من كلية العلوم 
االجتماعية: بداية أود ان أقول 
لطلبة جامعة الكويت «عودا 
حميدا»، معبرا عن ســعادته 
البالغة بعودة احلياة الطبيعية 
إلى جامعة الكويت، موضحا ان 
الطلبة انقطعوا عن الدراسة 
داخل القاعات الدراسية قرابة 
عامني تقريبا بســبب جائحة 
«كورونا»، وحتولت الدراسة 
إلى «أونالين» والذي ال ميكن ان 
ننكر إيجابياته في انه سبب في 
استمرارية العملية التعليمية 
ولكن احلضور الــى القاعات 
الدراسية يوفر للطلبة فرصة 
اكبر فــي التفاعل بينهم وبني 

أساتذتهم وزمالئهم.
شعور ال يوصف

من ناحيته، أوضح الطالب 
محمد الفضل من كلية احلقوق 
بجامعة الكويت ان شــعوره 
اليوم ال يوصف، السيما بعد 
غياب عامني عن احلرم اجلامعي 
خاصة بعد التقائه اليوم في 
أول يوم دوام باجلامعة بزمالئه 

وأساتذته بعد طول غياب.
وذكر الفضل ان الدراســة 
فــي  ســاهمت  «أوناليــن» 
استمرارية العملية التعليمية 
وعــدم انقطــاع الطلبــة عن 

خاص لـ «األنباء»: لقد أمتمنا 
كل االستعدادات الستقبال العام 
الدراسي اجلديد وعودة احلياة 
الطبيعية الى احلرم اجلامعي، 
وبناء على تعليمــات اإلدارة 
اجلامعية عملنا على تسهيل 
عملية الدخــول من البوابات 
الرئيسية ملنتسبي اجلامعة.

وأكد البشير تطبيق أفراد 
األمن والسالمة لكل اإلجراءات 
واالشــتراطات التي وضعتها 

أن الكلية قامت بتجهيز القاعات 
الدراســية مــع احملافظة على 
إجراءات التباعــد االجتماعي 
ووفــرت كاميــرات للفحــص 

احلراري.
تسهيل الدخول واخلروج

مــن جانبه، قال مســؤول 
األمــن والســالمة بجامعــة 
الشــويخ)  الكويــت (موقــع 
عيســى البشــير في تصريح 

والتباعــد االجتماعــي وترك 
املسافات، مشيدا بتعاون جميع 
منتسبي اجلامعة في تطبيق 
التعليمات وكافــة اإلجراءات 
االحترازية من أجل سالمتهم 
وسالمة اآلخرين، موضحا ان 
إدارة األمن والسالمة ستستمر 
في تطبيق كل تلك اإلجراءات 
بشــكل يومــي داخــل احلرم 

اجلامعي.
وفــي لقــاءات متفرقة مع 

الدراســة ولكن هــذا ال ينكر 
أهمية الدراسة حضوريا والتي 
حتقق التفاعــل املطلوب بني 
الطالب واألستاذ مبا يزيد من 
احلصيلة التعليمية للطالب.

فرحة عارمة

الطالــب  ذكــر  بــدوره، 
ناصر بندر من قســم العلوم 
الكويت  السياســية بجامعة 
ان فرحتــه عارمــة بعودتــه 
الــى مقاعد الدراســة باحلرم 
اجلامعــي بعد عــودة احلياة 
الكويــت،  الــى  الطبيعيــة 
مبينا ان الدراســة حضوريا 
افضل بكثير من الدراسة عن 
طريــق «األوناليــن»، حيــث 
الدراســة احلضورية  حتقق 
التفاعــل املطلــوب، الســيما 
فــي التخصصــات األدبيــة 
التي حتتاج الى تبادل اآلراء 
الطالــب  بــني  واملعلومــات 
واألستاذ، مؤكدا ان شعوره ال 
يوصف بهذه العودة احملمودة. 
وأشاد بندر باإلجراءات التي 
اتخذتها إدارة اجلامعة لدخول 
منتسبي اجلامعة الى احلرم 
اجلامعي، مؤكدا ان اإلجراءات 
ممتــازة وتصب فــي حتقيق 
مصلحة الطلبة واحلفاظ على 
صحتهم وســالمتهم، مشيدا 
بالتزام الطلبة وأعضاء هيئة 
التدريس واملوظفني بتطبيق 

كافة االشتراطات املطلوبة.

في أول يوم دراسي بعد انقطاع دام سنة ونصف السنة بسبب «كورونا»

شافي العجميد.مها السجاري ناصر بندرمحمد الفضلعيسى البشير

عاما مليئا بالنجاح والتفوق 
والصحة موفور العافية.

د.الســجاري  وذكــرت 
انــه بعــد انقطــاع دام ســنة 
ونصف السنة بسبب جائحة 
«كورونــا» ال ميكــن ان ننكر 
إلدارة  املشــكورة  اجلهــود 
جامعــة الكويت فــي حتويل 
الدراسة خالل تلك الفترة من 
التعليم التقليدي إلى التعليم 
اإللكتروني «أونالين»، الفتة 
إلى ان كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت خصصت خالل 
تلك املرحلة االنتقالية قاعات 
«أوناليــن» وقاعــات أخــرى 
للحضور الشــخصي للطلبة 

حسب الكثافة العالية.
PCR التطعيم أو شهادة

وتابعت د.الســجاري: في 
اليــوم األول للدراســة داخل 
احلرم اجلامعي مت تخصيص 
الطــالب  لدخــول  بوابــات 
والطالبات والتأكد من التطعيم 
عن طريــق تطبيق «هويتي» 
أو «مناعــة»، وكذلــك تقــدمي 
شــهادة PCR ملن لــم يحصل 
علــى التطعيم حتــى يتمكن 

من دخول اجلامعة.
وأفادت السجاري بأنه قد 
مت توفير كمامات ومعمقات في 
كل أرجاء الكلية واحلرص على 
التباعد االجتماعي والتهوية 
عرض التطبيق للتأكد من تلقي التطعيمداخل القاعات الدراسية، مؤكدة 

شكر وتقدير وجهود حثيثة
رسالة شكر وتقدير منمقة بأروع كلمات االمتنان 
توجهها «األنباء» إلى أمني عام جامعة الكويت املتحدث 
الرسمي باسم اجلامعة د.مرضي العياش على تسهيله 
مهمة فريق جريدة «األنباء» في إجراء هذه التغطية، 
والشكر موصول الى البشوشة النشيطة القائمة بأعمال 
مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم بجامعة الكويت 
نادية الراشــد، وباقات شــكر وتقدير لكل من رئيس 
قسم العالقات العامة بكلية العلوم االجتماعية سعود 
العون وباحث أول إعالمي بكلية العلوم االجتماعية 

نورا الزيد على جهودهم احلثيثة.
وعساكم عالقوة.

«التربية»: بدء إعداد وجتهيز اختبارات الفترة األولى
عبدالعزيز الفضلي

بــدأت وزارة التربية االســتعداد 
الختبارات الفترة الدراســية األولى 
للمرحلتين المتوســطة والثانوية، 
حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـــ «األنباء»، عن أن تواجيه العموم 
للمــواد الدراســية األساســية بدأت 
بوضع أسئلة االختبارات وجار العمل 
على مراجعتها والتدقيق عليها قبل 
تسليمها لقطاع التعليم العام، مشيرة 

إلــى ان االمتحانات ســتكون نصف 
المحتوى الدراسي، والذي يقدم سنويا 

للطلبة.
وأضافت المصــادر أن ذلك يأتي 
بســبب الخطــة الدراســية للفتــرة 
األولى والتي تعتبر قصيرة مقارنة 

بالسنوات الماضية.
واشارت إلى أن التواجيه الفنية، 
العمليــة  والتــي يتعتبــر مطبــخ 
التعليميــة، تقــوم بجهــود مكثفــة 
لالنتهــاء من إعــداد وتجهيز أوراق 

االختبــارات قبل منتصــف نوفمبر 
المقبل.

وذكرت المصادر أن االمتحان لكل 
مادة سيكون من نسختين مختلفتين 
تحسبًا ألي تسرب لالختبار، داعية 
أولياء األمور إلى التعاون مع اإلدارات 
المدرســية وتشــجيع أبنائهم على 
المذاكرة ومراجعة دروسهم استعدادا 
ألداء االمتحانات والتي ستكون للطلبة 
بدءا من الصف السادس حتى الثاني 

عشر.

يتضمن نصف احملتوى الدراسي والتواجيه تكثف جهودها إلجنازه

حصص دراسية لفاقد التعليم جلميع طلبة
املدارس في ثانوية ليلى الغفارية للبنات

عبدالعزيز الفضلي

فــي بــادرة طيبــة من 
الغفاريــة  ثانويــة ليلــى 
للبنــات بقيــادة مديرتهــا 
نوير الدوسري بدأت بتقدمي 
للفاقد  حصــص دراســية 
التعليمي لطلبــة املرحلة 
الثانويــة جلميــع طلبــة 
الكويت في مختلف املناطق. 
وذكرت املدرسة في جدولها 
الدراسي اخلاص بتعويض 
فاقد التعليــم للمواد التي 
تدرس وهي اللغة العربية 
االجنليزيــة  واللغــة 
والفرنسية والرياضيات، 

من جانــب آخر، أعلنت 
إدارة التطويــر والتنميــة 
بقطــاع الشــؤون اإلدارية 

عــن  اإلداري  والتطويــر 
خطــة البرامــج التدريبية 
للعــام  (التربويــة) 
٢٠٢٢/٢٠٢١، حيــث تتيــح 
التربية ملنتســبيها  وزارة 
برامج تدريبية من شــأنها 
اإلســهام في خلــق التميز 
باألداء ورفع معدالت اجلودة 

واالتقان.
يرغــب  مــن  وعلــى 
فــي التســجيل بالبرامــج 
التدريبية التربوية تعبئة 
استمارة الترشيح على موقع 
وزارة التربيــة واعتمادها 
من التوجيه الفني العام أو 

اإلدارة املختصة.

على الراغبني في التسجيل بخطة البرامج التدريبية تعبئة استمارة الترشيح على موقع «التربية»

اجلدول املخصص لفاقد التعليم

وذلك من األحد الى األربعاء 
من الســاعة ٦ مساء حتى 

الثامنة.

الشمري لـ «األنباء»: تنفيذ ١٠ محاضر ضبط 
وإثبات حالة الستغالل الكهرباء في ٣ محافظات

«الشؤون» تعلن املقبولني في البعثات الدراسية
آالء خليفة

كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز 
شعيب عن اعتماد الوزارة للمقبولني من 
املتقدمني للبعثات واإلجازات الدراسية 
خلطة اإليفاد للعام الدراسي٢٠٢١/٢٠٢٢، 
الفتا إلى أن عدد املتقدمني بلغ ١٠٦ متقدمني 
بعد ان وافق ديوان اخلدمة املدنية على 
اعتماد خطة اإليفاد للبعثات واإلجازات 
الدراسية التي أعدتها الوزارة والتي شملت 
إجمالــي ٢٤ مقعــدا للبعثات واإلجازات 

الدراسية.
وقال انه مت اعتماد (٩) مقاعد للبعثات 
للدراسات العليا (املاجستير والدكتوراه) 

بواقــع مقعد في جامعة اخلليج العربي 
بالبحرين يشــمل التكاليــف و٦ مقاعد 
للخطــة احملليــة تتضمن راتبــا وبدل 
كتب فقط، إضافة إلى مقعدين باخلارج 
للطب والطب املساعد، علما بأنه «لم يتم 
االعتماد بالنظام لعدم التقدم مرشــحني 
لهذا اخلطة بسبب نقل تلك التخصصات 
للهيئة العامة للشــؤون اإلعاقة» ومتت 
مخاطبــة ديوان اخلدمــة املدنية بطلب 
حتويل هذين املقعدين باخلارج للخطة 
احمللية لالستفادة منهم ولم يتم الرد او 

املوافقة حتى تاريخه على هذا الطلب.
أمــا بالنســبة لإلجازات الدراســية 
(الدبلوم األكادميــي - البكالوريوس) 

فأوضح شعيب أنه مت اعتماد ١٥ مقعدا، 
(٥) منهــا للخطــة اخلارجيــة شــاملة 
التكاليف إضافة إلى (١٠) مقاعد لإلجازات 
احمللية تشمل الراتب وبدل الكتب فقط. 
مع االلتزام باألحكام والشروط الواردة 
بالئحة البعثات واإلجازات الدراســية 
وقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم (٨٦/١٠) 
وتعديالته حيث أشار إلى قرارات ديوان 
اخلدمة املدنية وبعد استيفاء املرشحني 
لشروط اإليفاد املقررة بالئحة البعثات 
واإلجازات الدراسية وبناء على محضر 
اجتمــاع جلنــة التخطيــط رقــم (٣٨) 
واملشــكلة بالقرار الوزاري رقم (٨٦ أ) 

لعام ٢٠٢٠.

دارين العلي

نفــذ فريــق الضبطيــة 
القضائيــة التابع للمنطقة 
الشمالية في وزارة الكهرباء 
واملاء حملة تفتيش واسعة 
شملت احملافظات الشمالية 
الثالث العاصمة واجلهراء 
والفروانية تخللها تسجيل 
١٠ محاضــر ضبط وإثبات 
حالــة تتعلــق باســتغالل 
التيار الكهربائي واملياه من 
دون عداد والعبث مبصهرات 
الكهرباء ومخالفة املخططات 
مبا يؤثر على سالمة الشبكة 

الكهربائية.
وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري لـ «األنباء»، 
ان احلملة تأتي اســتكماال 
إلســتراتيجية الضبطيــة 

مستمرة، حيث يقوم الفريق 
بتسجيل محاضر الضبط 

لردع املخالفني.
وأوضح أن احلملة شهدت 
العاصمة  إشــراف محافظ 
الشــيخ طالل اخلالد الذي 
يولي اهتماما خاصا بالقضاء 
على التعديــات واحلد من 
املخالفــات والقضــاء على 
العشوائيات في العاصمة.

ولفــت إلــى أن العمــل 
مختلــف  فــي  مســتمر 
احملافظات الشمالية، حيث 
مت توجيه أكثر من ٣٠٠ إنذار 
شــفهي، محذرا من العبث 
بالشبكة الكهربائية، وداعيا 
مالك العقارات الى متابعة 
عقاراتهم، حيث انه إذا ثبت 
أن هناك تأجيرا من الباطن 
فبالتالي يتم عمل مخالفات 
دون علــم املالك يتكبد هو 

خسائرها.

الشيخ طالل اخلالد رافق فريق الضبطية التابع لوزارة الكهرباء خالل جولته

للحــد مــن املخالفــات في 
احملافظات الشمالية بصورة 

البشير: شهادة التطعيم شرط لدخول احلرم اجلامعي أو تقدمي نتيجة PCR لغير املطّعمني
السجاري لـ «األنباء»: «العلوم االجتماعية» جهزت القاعات الدراسية مع احملافظة على التباعد

ملشاهدة الڤيديوالطلبة حرصوا على احلضور في أول يوم دوام
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إجراءات السفر تتم بسهولة ويسر

الفوزان لـ «األنباء»: «تي ٢» و«مدينة الشحن» سيجعالن الكويت مركز «ترانزيت» عامليًا

أحمد صابر - عبداهللا الراكان 

أعلن املدير العام لإلدارة 
املدنــي  العامــة للطيــران 
م.يوسف الفوزان عن جاهزية 
مطــار الكويــت للتشــغيل 
الكلي بنســبة ١٠٠٪، مشيرا 
إلى اعتماد اجلدول الشتوي 
للرحالت في ١ نوفمبر، كاشفا 
عن ان مطار «تي ٢» و«مدينة 
الشحن» سيجعالن الكويت 
مركز «ترانزيت» عامليا يربط 

بني الشرق والغرب.
فــي  الفــوزان  وقــال 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
أمــس ان مطار الكويت يعد 
البوابة االقتصادية والسياسة 
واالجتماعيــة للبــالد، الفتا 
انتهــاء جائحــة  بــدء  الــى 
«كورونــا» والعودة للحياة 
الطبيعيــة، وفتــح األجواء 
بصورة كاملة، مشيرا الى ان 
املطار جاهز للتشغيل الكلي 
بنسبة ١٠٠٪ وقمنا بالعديد 
من االســتعدادات منذ فترة 
طويلة، متقدما بالشكر إلى 
مجلس الــوزراء على الدعم 
الكامل لـــ «الطيران املدني» 
منذ عام ونصف العام، مثنيا 
على جهــود جميع العاملني 
في اإلدارة الذين اثبتوا قدرة 
الشباب الكويتي على مواجهة 

األزمات. 
وأضاف الفوزان ان جميع 
املطــارات: «تــي١» و«تي ٣» 
و«تــي٤» و«تــي٥» جاهزة، 
ونســقنا مــع شــركائنا في 
وزارتي الصحــة والداخلية 
العامــة للجمــارك  واإلدارة 
لعــودة الوضع إلــى ما كان 
عليه قبل «كورونا»، مشيرا 
إلى اعتماد اجلدول الشتوي 
للرحالت في ١ نوفمبر، وأعداد 
القادمــني واملغادرين تعتمد 
على رغبة شركات الطيران 
فــي حتديد اجلــداول وعدد 
الرحالت، مؤكدا ان التشغيل 
الكامل للمطار ســيؤدي إلى 
انخفــاض أســعار التذاكــر 

جلميع دول العالم.
ولفت إلى ان قطاع الطيران 

االقتصادية التي ســتحققها 
من ذلك.

وردا على سؤال حول أهم 
مشــاريع «الطيران املدني»، 
ذكــر ان مــن ضمنهــا مطار 
«تي٢» والذي سيشكل نقلة 
نوعية وسيكون أحدث مطار 
في الشــرق األوسط بطاقة 
استيعابية ٢٥ مليون راكب 
ســنويا وهــو قيد اإلنشــاء 
حاليا، والشك ان ذلك سيجعل 
الكويــت مركــز «ترانزيت» 
موقعهــا  بســبب  عامليــا 

األوســط، متوقعا تشــغيل 
«مدينــة الشــحن» فــي عام 

 .٢٠٢٢
العرض والطلب 

بدوره، قــال نائب املدير 
العــام لشــؤون التخطيــط 
واملشاريع واملتحدث الرسمي 
باســم الطيران املدني سعد 
العتيبــي ان مطــار الكويت 
بــدا فعليا بتطبيــق قرارات 
مجلس الوزراء بزيادة الطاقة 
االســتيعابية كمــا كانت ما 

كانت قبــل «كورونا»، الفتا 
الــى ان احلركــة يحددهــا 
الطلب والعرض بالســوق، 
الفتا الى ان قرار رفع الطاقة 
االستيعابية سيحد من ارتفاع 
اسعار تذاكر الطيران بالنسبة 
لبعض الوجهات التي ما زالت 

مرتفعة. 
وبني ان من أهم التحديات 
التي واجهتنا خالل العشرين 
شــهرا هــي وقــف وتعليق 
التجاريــة ولكن  الرحــالت 
الدائــم والعمل  بالتنســيق 

اجلغرافي الذي يربط ما بني 
الشرق والغرب وهي األفضل 
بني كثير من الدول، وسيتم 
االنتهاء منه حسب اجلدول 
الزمنــي عــام ٢٠٢٤، وأيضا 
مشروع املدرج الثالث الذي 
سيكون بطول ٤٫٥ كم، مشيرا 
الى مشروع «مدينة الشحن» 
يســع ٧٧ طائــرة، وحاليــا 
في طور اللمســات األخيرة 
وسيكون منطقة شحن تربط 
بني الشرق والغرب، وسيكون 
أكبر محطة جمارك بالشرق 

قبل اجلائحة، مشيرا الى ان 
اإلدارة قامت بالتنسيق مع كل 
اجلهات احلكومية وشركات 
الطيران وخاصة التي تريد 

زيادة عدد الركاب.
وأضــاف العتيبــي فــي 
تصريح لـ «األنباء» ان اكتوبر 
اجلاري يعتبر من االشــهر 
املعتدلة بالســفر، وبالتالي 
فإن اعداد املسافرين تتراوح 
ما بــني ٨٩٠٠ مغادر و٨٧٠٠ 
قــادم يوميا ولــم نصل الى 
الطاقــة االســتيعابية كمــا 

الــدؤوب اســتطعنا تطبيق 
وقــرارات  االشــتراطات 
مجلــس الــوزراء خاصة ان 
هذه اجلائحة جتربة جديدة 
للعاملني في مطار الكويت، 
موضحــا ان االشــتراطات 
الصحيــة تظــل كمــا كانت 
وهــي حصــول الراكب على 
شــهادة pcr مدتها ٧٢ ساعة 
باإلضافة الى صعود الطائرة 

للمحصنني فقط.
رحالت الشحن

من جانبه، كشــف مدير 
العمليات في االدارة العامة 
للطيــران املدنــي منصــور 
الهاشــمي ان عــدد رحــالت 
الوصول منذ تشغيل مطار 
الكويت الدولي في اغسطس 
املاضي حتى اليوم بلغ ٥٫٠٤٣ 
رحلة علــى متنها ٦٣٤٫٩٩٥ 
الف راكب، فيما بلغت رحالت 
املغادرة ٥٫٠٤٠ رحلة مغادرة 
وعلى متنها ٦٠٣٫٠٨٧ راكبا.
الهاشــمي فــي  وكشــف 
تصريح لـ «األنباء» ان عدد 
رحــالت الشــحن التجارية 
القادمة بلــغ ٨٦٨ رحلة منذ 
أول أغســطس، و٨٦٩ رحلة 
مغــادرة، حيــث كان الباب 
األكبــر لقطــاع الطيران في 
أول أيــام أزمــة «كورونا»، 
الفتا الى ان إدارة العمليات 
تقوم بالتنسيق لتنفيذ قرار 
مجلس الوزراء بالتشــغيل 
الكامل للمطار، مشــيرا الى 
االلتزام التام باالشــتراطات 
الصحية االحترازية في املطار 
حسب اخلطة املوضوعة، ولم 
تواجهنــا أي عقبــات خالل 
الفترة املاضية، والقرار جاء 
في وقته بناء على املعطيات 
اللجنــة  الصحيــة ورؤيــة 
الوزارية العليــا في البالد، 
الفتا الى التعاون مع جميع 
اجلهات والشــركات العاملة 

في املطار. 
وأشار إلى ان االدارة تضم 
٣ مراقبات رئيسية واملراقب 
املناوب وأيضا إدارة تنظيم 

احلركة والطوارئ.

أكد توقيع اتفاقيات نقل جوي مع أكثر من ١٣٣ دولة.. ورحب بفتح خطوط طيران مباشرة مع الكويت

م.يوسف الفوزان خالل اللقاء مع الزميلني أحمد صابر وعبداهللا الراكان

منصور الهاشميسعد العتيبيم.يوسف الفوزان

املدنــي والنقــل اجلوي كان 
من اكثر القطاعات اخلاسرة 
بالعالــم خــالل «كورونا»، 
وهناك شركات كبرى أعلنت 
افالســها، مشيرا إلى صمود 
شــركاتنا الوطنية في وجه 
اتفاقيات  األزمــة، ووقعنــا 
نقل جــوي مع أكثر من ١٣٣ 
دولة، ونرحب بأي شركات 
طيران تريد فتح خط طيران 
مع الكويــت، مبينا ان فتح 
اخلطــوط اجلديــدة يتعلق 
برغبة الشركات ومدى الفائدة 

قطـاع الطيـران املدنـي والنقـل اجلـوي األكثر خسـارة فـي العالم خـالل أزمـة «كورونا»

 ١٧٣٧ رحلة شحن جتاري قادمة ومغادرة منذ بداية شهر أغسطسالهاشمي لـ «األنباء»: ٥٫٠٤٣ رحلة وصول منذ أول أغسطس نقلت ٦٣٤٫٩٩٥ راكبًا

«مدينة الشـحن» تسـع لــ ٧٧ طائـرة وسـتكون أكبر محطـة جمارك في الشـرق األوسـط
نحـو ٨٩٠٠ مغـادر و٨٧٠٠ قـادم يوميـًا ولـم نصـل للطاقـة الكاملـة مـا قبـل اجلائحـة العتيبـي لــ «األنباء»: التشـغيل الكلـي للمطار سـيحد مـن ارتفاع أسـعار تذاكـر الطيران

ملشاهدة الڤيديو

مسافرون لـ «األنباء»: تسهيالت كبيرة في املطار ولم تواجهنا أي عقبات
أحمد صابر - عبداهللا الراكان 

في أول أيام تنفيذ قرارات 
الــوزراء اخلاصة  مجلــس 
الكامل  بالعودة للتشــغيل 
للمطار وزيادة عدد الرحالت 
القادمــة واملغادرة، رصدت 
«األنباء» استعدادات اإلدارة 
العامة للطيران املدني للعمل 
بالطاقة االستيعابية الكاملة 
وأيضا آراء املســافرين في 
القــرار، حيــث أعربوا  هذا 
عن ســعادتهم ببدء العودة 
للحياة الطبيعية، مؤكدين 
أن جميع اإلجراءات املتبعة 
في املطار كانت «سهاالت»، 
ولم تواجههم أي عقبات في 

التذاكــر،  خفــض أســعار 
موضحا أن رحلته انطلقت 
من جمهورية مصر العربية 
االردنيــة  اململكــة  عبــر 

كانــت «ترانزيــت» عبــر 
األردن، مشيدا بالتسهيالت 
املقدمــة في مطــار الكويت 
اتســمت  والتــي  الدولــي 

مــن جانبهــا، أشــارت 
ســماح إلــى أنها منــذ عام 
تقريبا حتــاول العودة الى 
الكويت لكن بسبب اإلقفال 
جراء أزمة كورونا وارتفاع 
اسعار التذاكر أجلت رحلة 
العــودة حلــني اســتقرار 
األســعار، مشــيرة الــى ان 
القــرار األخير برفع الطاقة 
الكويت  االستيعابية ملطار 
أســهم فــي خفض أســعار 
التذاكر وعودتنا إلى الكويت 

بسهولة.
في الســياق ذاته، لفتت 
جيهــان إلــى أن اإلجــراءات 
املتبعــة في مطــار الكويت 
كانت ســهلة وميسرة وهللا 

الهاشمية، وجميع اإلجراءات 
متت بسالسة. 

من جهتــه، ذكــر القادم 
خالــد جــالل، أن رحلتــه 

باليسر والتشدد في تطبيق 
اإلجراءات االحترازية، مبينا 
أن أســعار التذاكر معقولة 

ومقبولة.

احلمد عدت إلى وطني الثاني 
الكويت، موضحة أن أسعار 
التذاكر مرتفعة بشــكل غير 

معقول.

أعربوا عن سعادتهم بقرار عودة التشغيل الكامل مؤكدين أنه سيسهم في خفض أسعار التذاكر

سماح

(زين عالم) أصغر مسافرة في املطارفرحة كبيرة بعودة الطاقة االستيعابية الكاملة للمطار 

فرحة بعودة احلياة إلى طبيعتها

تعاون كبير بني «الداخلية» و«الطيران املدني»

جاهزية تامة للتشغيل الكلي

جيهان خالد جاللمحمود عبدالرازق

رحلــة العودة أو الوصول، 
وفيما يلي التفاصيل: 

في البداية، قال أســامة 
مــن  القــادم  عبدالنبــي 
جمهورية مصر العربية عبر 
الهاشمية،  اململكة األردنية 
ان اإلجــراءات املتبعــة في 
املطار سارت بشكل ميسر مع 
تطبيق جميع االشتراطات 
الصحية، الفتا إلى أن أسعار 
تذاكر الطيران معقولة حاليا 
وبدأت في االنخفاض بشكل 

ملحوظ.
بــدوره، قــال محمــود 
التســهيالت  إن  عبدالرازق 
الكبيرة املقدمة من الكويت 
ســاهمت بشــكل كبيــر في 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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صدور الدينار في ١٩٦٠ وحافظ على قوته رغم األحداث بفضل الدعم املستمر من احلكومة وأساسه املتني

رونكيير زار الكويت وسجل مالحظاته على مقابلته مع الشيخ مبارك الصباح وأكد أنه رجل حصيف صاحب وعي نافذ

الغوص الكبير يبدأ من الثلث األخير من مايو وينتهي في سبتمبر وتقوم حوله جتارة اللؤلؤ ببيع وشراء وتصدير ناجت الرحلة

إعالن تبديل النقد وإشهار مجلس النقد الكويتي لبدء العمل بالعملة اجلديدة في أول أبريل ١٩٦١

رجال البحر أدوا واجبهم وكسبوا رزقهم بجدهم وكفاحهم وال تزال ذكراهم مقيمة في نفوس أحفادهم

(٦)أوراق كويتية
كويت الغوص واللؤلؤ..

واستحداث الدينار.. وقبلة الزائرين

بقلم: 

د.يعقوب 
يوسف 
الغنيم

نواصل نشــر هذه األوراق 
الكويتيــة املنوعة، ويبدو أننا 
سنستمر طويال في هذا السبيل، 
ألن مــا لدي من أوراق مكتوبة 
كثيــر، وكله يســتحق احلفظ 
والقراءة، وذلك ألن كل ما ورد في 
األوراق من معلومات له عالقة 
بتاريــخ الكويت الذي نحرص 

دائما على تسجيله وحفظه.
١ - الغوص على اللؤلؤ.

٢ - من زوار الكويت قدميا.
٣ - مع اللهجة الكويتية.
١ - الغوص على اللؤلؤ

الغوص على اللؤلؤ من أشق 
األعمال التي يواجهها اإلنسان 
في حياته العملية، وكان الغاصة 
الكويتيون ومن معهم على ظهر 
ســفينة الغوص يعانون أشد 
املعانــاة منــذ أن يبدأ موســم 
الغوص الــى أن حتني نهايته. 
وتبــدأ عمليــة الغــوص على 
اللؤلؤ عندما ترسو السفينة في 
املوضع الذي ُيتوقع فيه احملار 
في عرض البحر، وعندها يلقي 
البحارة مرساتهم وهم يدعون 
اهللا سبحانه بالتوفيق قائلني:

دار نزلنــا وابــرك دار
واحملــار الهيــر  علــى 

يــا اهللا منــزل امبــارك
وأنــت خيــر املنزلــني

وتتراوح مدة العمل اليومي 
ما بني اثنتي عشرة ساعة وأربع 
عشرة ساعة، وتصل في وقت 
ارتفاع درجة احلرارة الى ست 
عشرة ســاعة، وطريقة العمل 
بالنســبة للغاصــة تكون بأن 
يغوص الغائص ٦ مرات يبحث 
فيها عن احملار، ثم يستريح ما 
يعادل ضعف املدة التي غاص 
فيهــا، وهــذا يكون فــي بداية 
املوســم حني يكون ماء البحر 
بــاردا نوعا مــا، أمــا بعد ذلك 
فيرتفــع عدد املرات الى عشــر 
يعادلها استراحة تعادل عشر 
غوصــات، والغوصة الواحدة 
ه)، وجمعها  تسمى عندهم (تبَّ
ات). يبدأ العمل باستيقاظ  (تبَّ
ركاب الســفينة في وقت مبكر 
النهــار فيصلــون صالة  مــن 
الصبح، ثم يتناولون الشــاي 
والقهــوة وشــيئا مــن التمر، 
وعندمــا تطلــع الشــمس يبدأ 
العمل، وعنــد الغروب تطوى 
احلبال ويخرجــون من البحر 
مردديــن قولهم: ال إله إال اهللا، 
ثــم يصلــون صــالة املغرب، 
ويتناولون عشاءهم املكون عادة 
من الرز والسمك، ثم ينامون بعد 
صالة العشاء، وفي صباح اليوم 
التالي يبدأ العمل في فتح احملار، 
ويسمى عملهم هذا فلق احملار، 
ويكون بواسطة سكني خاصة 
تســمى مفلقة. هذا ومن أدوات 
الغوص التي البد منها إلكمال 
هذا العمل (الفطام) وهو قطعة 
مستخرجة من عظم السلحفاة 
توضــع فــوق األنــف لتغلقه 
وقت النزول الى البحر، ومنها 
(اخلبط) وهو شيء من اجللد 
يلبس على األصابع لوقايتها من 
اجلروح، والديني وهو وعاء من 
الشبك يعلق في رقبة الغيص 
ليضــع فيــه ما يحصــل عليه 
من  محار، تضاف إليها بعض 
األشياء الصغيرة التي البد منها 

للغائص وهو في قاع البحر.
وعلــى كل حــال فقــد أدى 
هؤالء الرجال واجبهم، وكسبوا 
رزقهم بجدهــم وكفاحهم، وال 
تزال ذكراهم مقيمة في نفوس 

أحفادهم.
يتردد اســم الغوص دائما، 
ويقصد به الغوص الكبير الذي 
تشــترك فيه أعــداد كثيرة من 
الســفن الصغيــرة والكبيرة، 
وتهتم البالد بأسرها مبوسمه 
الذي يبدأ من الثلث األخير من 
شــهر مايو وينتهي في شــهر 
ســبتمبر مــن كل ســنة وهو 
موســم عليه اعتماد البالد في 
كثير من أمور معيشتها، وتقوم 
حوله جتــارة من أهم جتارات 
الكويــت هــي جتــارة اللؤلؤ، 
حيــث يقــوم عدد مــن التجار 
ببيع وشــراء وتصديــر ناجت 
عمليــة الغوص، بــل إن منهم 
من يسافر في سفينته اخلاصة 
ملزاولة مهنة البيع والشراء في 
خارج البالد بالقرب من أماكن 
الغــوص وهؤالء ُيطلق عليهم 
اسم الطواويش واحدهم طواش 

وعملهم يسمى الطواشة.
غير أن للغوص أنواعا أخرى 
أقل مستوى من الغوص الكبير 
من حيث عدد السفن، ومن حيث 
عدد البحارة، وكذلك من حيث 
كمية الناجت. ولكن هذه األعمال 

صورته، وقد كان تداولها هنا 
منذ عصر الشيخ مبارك الصباح 
حتى عصر الشيخ أحمد اجلابر 
الصبــاح، وهي فتــرة طويلة، 
برزت فيها الكويت كيانا مستقال 
لــه عالقات طيبة مــع عدد من 
الدول، وشــهدت قيــام احلرب 
العاملية األولــى، وما صاحبها 
من تداعيات أدت الى ســقوط 
الدولة العثمانية، وبناء السور 
الثالث، في سنة ١٩٢٠م، وازدياد 
النشاط البحري للكويت بكثرة 
السفن وزيادة حمولتها، وفي 
ســنة ١٩٣٦م جــاءت الروبيــة 
الهنديــة حاملة صــورة امللك 
البريطاني جورج اخلامس الذي 
حكم بريطانيا منذ هذا التاريخ، 
وفــي عهده انتهى االســتعمار 
البريطاني للهند في سنة ١٩٤٧م 
وانفصلت الهند عن الباكستان 
فأصبحتا دولتني مســتقلتني. 
وهنا أصدرت الهند الروبية التي 
ظلت الكويت تتعامل معها وهي 
التي حلــت محل الروبية التي 
كانت ســائدة من قبل وحتمل 
صورة امللك البريطاني، وكان 
ذلك حتى تاريخ االول من ابريل 
لسنة ١٩٦١م حني صدر الدينار 

الكويتي.
تتكــون الروبية من ســتة 
عشــرة آنة، وتتكون اآلنة من 
أربع بيزات، وتتكون البيزة من 
ثالث آرديات، وتعادل الروبية 
في ذلك الوقت ما يساوي خمسة 

وسبعني فلسا.
وفــي اليوم احلادي عشــر 
من شــهر أبريل لســنة ١٩٦٠م 
صدر النقد الكويتي (الدينار) 
ومنذ صدوره وهو نقد قوي لم 
تزعزعه األحداث ألنه يعتمد على 
أساس قوي، وعلى دعم مستمر 
من احلكومة يحفظان له قيمته 
ويساعدان على استمراره على 

مستواه.
صدر املرسوم األميري رقم 
١ املنشور في اجلريدة الرسمية 
(الكويت اليوم) بتاريخ الثاني 
عشــر من شــهر مارس لسنة 
١٩٦١م بصدد استحداث الدينار 
الكويتــي، حيــث إن الكويــت 
تتعامــل في صرفهــا بالروبية 
الصــادرة مــن الهنــد فقد كان 
البــد من إعطــاء املتعاملني من 
األهالي والتجار فرصة لتغيير 
مــا لديهم من نقــد، وأن تكون 
هذه الفرصة في مدة مناسبة، 
بحيث ال يحدث أي اضطراب في 
سوق الصرف أو في التعامالت 
بشكل عام، ولذلك صدر إعالن 
تبديل النقد، ونشر في العدد رقم 
٣١٩ من اجلريدة الرسمية. وقام 
باإلعالن مجلس النقد الكويتي 

كاملــة، مع عنايــة منه خاصة 
بأمنــاط احلياة اإلنســانية في 
املنطقة، والعناية بوصف اعمال 
النــاس، وطرقهــم في كســب 

معيشتهم.
ومن حســن حظنا - ايضا 
- ان اســتقبله الشــيخ مبارك 
الصبــاح عنــد حضــوره الى 
الكويت، فكان لنا بذلك فرصة 
االطالع على ما كتب هذا الزائر 
مــن وصف ومالحظــات حول 
حلظات االستقبال، مؤكدا ذلك 
بلمحات من انطبع في نفسه وقع 
للمقابلة مع رجل حصيف مثل 
الشــيخ مبارك الذي كان دقيقا 
جــدا في حديثه معه بحيث لم 
يفتح لــه قلبه، ولم يقدم على 
مساعدته في رحلته إال بعد ان 
اطمأن إليه وعرف أنه ال اهداف 
سياسية او جتسسية لديه وأن 
كل ما يريــده هو املعرفة. وقد 
اعجــب رونكييــر مبالحظات 
الشــيخ مبارك واعتبرها دليال 
علــى الوعــي الــذي يتميز به 
احلاكم، وتتميز به رعيته ايضا. 
وكان يرى ان هذه االستفسارات 
طبيعية في ظل الظروف التي 
كانت البالد تعيش حتت ظلها 
مبا فيها من مخاطر، ولقد بّني هذا 
الزائر ان اهل الكويت وحاكمهم 
حريصون على حماية وطنهم 
والنــأي به عــن كل املنغصات 
واألطماع، وفي الوقت نفســه 
هــم حريصون علــى ان تكون 
عالقاتهم مــع اجلميع عالقات 
طيبة يسودها الوفاق والتعاون.

حتــدث رونكيير عن لقائه 
بالشيخ مبارك الصباح مبتدئا 
بوصف املكان الذي قصده من 
اجل هــذا اللقاء، يقــول: «هنا 
في موقع مطل على البحر مقر 
الشــيخ مبارك الصباح حاكم 
الكويت واملوقع حصني يحميه 
حراس شــخصيون مسلحون 
يقترب عددهم من الستني رجال».

هــذا أوال؛ وثانيا فهو يأتي 
الى ذكر الشخص الكبير الذي 
منحه فرصة هذا اللقاء، وقد كان 
في نفس رونكيير ما يكفي من 
التهيب لهذه اللحظة فكل االمور 
- وهو يعتــرف بذلك - تدفع 
باحلاكم الى الشــك فيه، ولعل 
اول ما يدعو الى هذا الشك تلك 
التركية التي حملها  التوصية 
معه وهو يظن ان الشيخ مبارك 
الصباح يقيم وزنا لها، اضافة 
الى ما تثير في نفسه من ظنون 

يوجهها الى زائره.
يقــول رونكيير: «واحلاكم 
رجل ممتلــئ حيوية، وإن كان 
في السبعني من عمره، وقد كان 
جالسا على كرسي له مسندان، 

تواقا الى االطالع على خفاياها. 
ولقد زار بصحبة محمد هذا عددا 
من املباني ووصفها وصفا دقيقا، 
ورسم لها بعض الرسوم التي 
تبني حتديدها، وقد بدأ حديثه 
بقوله: «وسط الواجهة البحرية 
يقع قصر الشيخ، وهو مجمع 
كبير يضم بنايات عدة بنيت في 
اوقات متفرقة، وبحسب طرق 

مختلفة».
وينطلق في الوصف ليحدد 
ما يلي: «والقصر ينقســم الى 
ثالثة اجزاء وفق استخداماتها 
فهنــاك املقر اخلاص بالشــيخ 
مع حرميه، وهــو املبنى الذي 
يبدأ من الشاطئ، ومقر للحرس 
الشــخصي، وللخــدم الذكور، 
وعلى املنحدر خلف هذا املبنى 
يقع مبنى الضيــوف، وأخيرا 
هنــاك املبنــى احلكومــي على 

الشاطئ نفسه».
ثــم يعــود رونكييــر الــى 
احلديث عن مقر الشيخ مبارك 
واصفا إياه وصفا دقيقا، ذاكرا 
استخدامات كل جزء فيه، وذلك 
كما يلي: «ومقر الشــيخ مبنى 
ضخــم يشــبه القلعة وســط 
ساحة مربعة، وحوائط عالية 
ال توجــد بها نوافــذ تطل على 
اخلارج، إمنا هناك فتوحات في 
مواقع فيه، ويتصل هذا املبنى 
بالعالم اخلارجي من خالل الباب 
الــذي ينتحي الى حارة ضيقة 
تفصل الطابقــني العلويني من 
ذلك القصر، وهما يضمان مسكن 

احلراس واخلدم».
ثــم يضيف: «وعلى ارتفاع 
ما يقرب من خمســة او ســتة 
امتار فوق احلارة هناك جسر 
معلق من ناحيته يربط هذين 

املبنيني».
وأخيــرا، فــإن هــذا املبنى 
يكتمل بشرفة خارجية مصنوعة 
من اخلشب مغطاة بزجاج ملون، 
يستطيع املرء أن يطل من خالله 
على منظر البحر، وأن يشاهد 
طرفا من البلد، وهذه الشــرفة 
حتيط بســائر أجــزاء القصر 
وتربطها مبجلس احلكم الذي 
أطلــق عليــه رونكييــر اســم 

(السراي).
وكان طراز املبنى الذي سّماه 
(الســراي) مختلفا عــن طراز 
املباني الســائدة فــي الكويت، 
ولقد بني باللنب األصفر احملروق 
(الطابوق) ويتكون من طابقني 
في وســط الطابق الثاني منه 
صالتــان لالســتقبال يحيــط 
بهمــا رواق ذو فتحة للتهوية، 
وبهما عدد مــن النوافذ زجاج 
بعضها ملون، وقد الحظ الزائر 
أن فرش الســراي كان معتمدا 
على أرضيات مغطاة بالسجاد 
الفارسي الثمني، ومقاعد عريضة 
وآرائك صفت بقــرب اجلدران 
وصنعهــا يجمع بني الطرازين 
األوروبي والشرقي. أما السقف 
فهو مغطى بلوحات من اخلشب 
املزين بصور ملونة مطبوعة، 
وهــي حتتوي علــى مجموعة 
مختــارة تنــم عــن ذوق رفيع 
يتمتع به الشخص الذي انتقاها.

جدير بالذكر أن هذا املوقع 
الذي يتحدث عنه، معروف اليوم 
فالسراي الذي وصفه هو قصر 
السيف الذي بناه الشيخ مبارك 
الصباح على الصفة التي ذكرها 
رونكيير، وذلك في سنة ١٩٠٧، 
وأما املباني األخرى فهي مبان 
كانت ممتدة الى اجلنوب منه، 
ولكنهــا ازيلت فيمــا بعد، اما 
اجلزء القدمي من قصر السيف 

الذي كان إنشــاؤه سابقا على 
إنشاء البنك املركزي، وقد أشار 
هذا االعالن الى أن النقد اجلديد 
ســيبدأ العمل به في االول من 
أبريل لسنة ١٩٦١م، وانه خالل 
الستة أسابيع االولى من صدوره 
يجوز العمل بالعملتني القدمية 
واجلديــدة، مبعنى أن روبيات 
اخلليج والدنانير الكويتية عملة 
قانونية حتى يوم السبت الثالث 
عشر من مايو لسنة ١٩٦١م، وأنه 
ال يجوز للشخص الذي ُيدفع له 
أي مبلغ بأحد النقدين أن ُيطالب 
بالنقد اآلخر أو أي فرق بينهما.

وأشار بيان املجلس الى أن 
يوم الثالث عشر من شهر مايو 
هو اليوم الذي ســيصبح فيه 
النقــد الكويتي وحــدُه العملة 
القانونية في الكويت، كما حدد 
البيان ســعر الروبية بخمسة 
وسبعني فلسا كويتيا، وذكر أن 
البنوك ومكاتب البريد ستفتح 
أبوابها مــن أجل تبديل العملة 

في الفترة املسائية.
لقــد كان اســتحداث النقد 
الكويتــي خطــوة مبهمــة في 
تاريخ الكويت من الناحية املالية 
واالقتصادية، وكان اســتمرار 
إدارة النقد الكويتي على النهج 
الســليم منذ تأســيس مجلس 
النقد الكويتي، ثم بعد إنشــاء 
بنك الكويت املركزي سببا من 
أسباب رسوخ الدينار رغم ما 
اعترض الكويت والعالم أجمع 

من أحداث.
٢ - من زوار الكويت قدميًا

لئن كنا قد حتدثنا عن بعض 
زوار الكويت، وعن انطباعاتهم 
الشخصية عنها، وعن املعلومات 
التي وردتنا عن طريقهم فإنه 
اليزال هناك عدد منهم لم نتطرق 
إليه بالذكر، ومن هؤالء رونكيير 
الذي جاء الى الكويت في سنة 
١٩١٢م وهو يعتزم الســفر عن 
طريقها الــى اململكــة العربية 
السعودية، لقد قدم في رحلته 
هــذه بتمويــل مــن اجلمعيــة 
اجلغرافية امللكية الدمناركية، 
بقصد القيام بدراسة شاملة عن 
جزيرة العرب مبا في ذلك جمع 
أكبر قدر من املعلومات والصور 

التي متثل احلياة فيها آنذاك.
جاء رونكييــر الى املنطقة 
محمــال بتوصيــات من بعض 
اجلهــات في الســلطة التركية 
رتبتها لــه اجلمعية التي جاء 
بتمويل منها وفق ما ذكرناه آنفاً.

من حسن حظنا ان هذا الزائر 
كان ملاحا دقيق املالحظة، وكانت 
كتاباته عن املناطق التي زارها 
واضحة حتتوي على تفصيالت 

والحظــت انــه ينعــم النظــر 
بحرص: فأنــا أوروبي يرتدي 
مالبس عربية. لست اجنليزيا، 
وال أملانيــا، ومع ذلك فأنا اقوم 
برحلة ومعــي توصية خاصة 

من احلكومة التركية».
إن األمــر مختلــف في ذهن 
الشــيخ مبارك فهذا الرجل لم 
يكن من الدولتني اللتني تراقبان 
الكويــت، ولهما فيهما مصالح 
متوقعة ومــع ذلك فإنه يحمل 
توصيــة البــالد التــي تطمــع 
بالكويت ويحذرها الشيخ مبارك 

كل احلذر.
ومع كل ذلك؛ يقول رونكيير: 
لــي  الشــيخ  «كان اســتقبال 
رســميا، ومؤدبــا، وإن كانــت 
إليَّ يشوبها  اســئلته املوجهة 
عدم الثقــة، والتحفــظ، وكان 
واضحا ان الشيخ لم يصل بعد 
إلى قرار حول كيفية معاملتي»، 
وكان الزائر يقّر في نفســه أن 
مضيفــه له كل احلــق في هذا 
املوقف الذي لم يأت مبا يريده 
من دعم ومســاندة ســريعني، 
ولكن النتيجة النهائية جاءت 
بعد ان وثق الشيخ بالرجل وعلم 
بطريقته اخلاصة أنه ال يحمل 
فــي طيات نفســه صفة عميل 
سياســي ألحد. فقدم له كل ما 
يريد وهيأ له فرصة الوصول 

إلى هدفه.
ومرة أخرى نعود إلى رحلة 
رونكيير، وموقف الشيخ مبارك 
الصباح منه بعد املقابلة التي 
متــت بينهما، ومن بني الشــك 
واليقــني توصــل الشــيخ الى 
سالمة موقف زائره، وعرف أنه 
صادق في عرضــه وفي طلبه 
الذي قدمه إليه، فهو ال يريد أكثر 
من إيصاله إلــى داخل جزيرة 

العرب وحمايته.
لقد كانت سريرة رونكيير 
متفتحــة، واغتباطــه واضحا 
وهو يعبــر عن هــذه اللحظة 
بقولــه: «وقــد انتهــت املقابلة 
األولى مع الشيخ مبارك بوعد 
منه أن يرسل معي مبعوثا إلى 
بعض أفراد من قبيلة العجمان 
الذين اذا وافقوا على مرافقتي، 
فســوف يتحملون مسؤوليته 
قيادة َرْكِبي وحمايته في رحلته 
الى محطتي األولى في القطيف 

ثم الهفوف».
بقي صاحبنا في الكويت أياما 
في انتظار أفراد القبيلة الذين 
فهم ما هو  اختارهم الشيخ وعرَّ
مطلوب. حتى تتم الرحلة، وكان 
احد اتباع الشيخ مبارك واسمه 
محمد مكلفــا مبرافقة الضيف 
وتنفيذ طلباته، والتجول معه 
في أنحاء العاصمــة التي كان 

فهــو ظاهر للعيــان اآلن، وهو 
اجلــزء الــذي بدأ منــه جتديد 
القصر، وإضافــة امتداد كبير 
له إلى الغرب، ولكن شيئا من 
املاضي باق ملن يود أن يراه، وقد 
أحسن من دعا الى االحتفاظ به.

٣ - مع اللهجة الكويتية
٭ أ - ب.ر.أ: جاء في كتاب لســان 
العــرب لفظ ضمــن جملة: أنا 
بــريء وجملة أخــرى هي: أنا 
خلّي. أي أنني أبرأ بنفسي عن 
كل ما يحاول الشــخص اآلخر 

إحلاقه بها.
وفي لهجتنا يقول الشخص 
فــي مثل هذا املوقــف: انا بري 

خلي، من دون همزة.
يٌّ  ٭ ب - ث.د.أ: الثنــدا: نبات َبرِّ
معروف قدميــا، وال يزال يرى 
في صحراء الكويت ِغبَّ األمطار. 
وينطق عندنا بلفظ: ثنده، وقد 
ورد وصــف هذا النبات وصفا 
كامال في الكتب التراثية العربية 

املختصة بالنباتات.
٭ ج - ك.ف.أ:  من األلفاظ املشتركة 
بني الفصحى والعامية الكويتية 
لفظ: كفء، وتنطق عندنا: كفو، 
ويقصد بهــا وصف رجل بأنه 
يســتحق مــا يوصف بــه من 
أوصاف كرمية، وهو نظير لها.

٭ د - ك.م.أ:  الكمأة هي واحدة من 
الكمأ، وتســمى عندنا الفقعة، 
وجتمع على فقع. واسم الفقع 

فصيح ايضا.
٭ هـ - ج.د.ب:  في هذه املادة من 
كتاب لسان العرب حديث عن 
حشرات اجلنادب، وقد وصفها 
املؤلف بأنها اذا اشتد حر األرض 
تقفــز من مكان إلى آخر جتنبا 
للحر. واستعمل لفظا جاريا في 
اللهجة الكويتية وهو (تنقز) 
فقــال: «واجلنــادب تنقــز من 

الرمضاء: أي تثب».
٭ و - ج.ن.ب:  لفــظ أجنــب مــن 
األلفاظ املشــتركة في العامية 
والفصحى معا، ففي الفصحى 
يقال: أجنبوا مبعنى أنهم اجتهوا 
في سيرهم إلى جهة اجلنوب، 
وفي اللهجة يقال: أجنب فالن 

أي ذهب جنوبا.
٭  ز - خ.ب.ب:  إذا سمن الرجل ثم 
حلق جســمه الهــزال فارتخى 
جلده قيل: تخبخب، وفي اللهجة 
نظير ذلك إضافة الى أن اللفظ 
يطلــق في حالة قيام شــخص 
بارتداء ثوب واسع. فيقال: جاءنا 

يتخبخب بثوبه.
٭ ح - ج.س.أ: نقــول في لهجتنا: 
فالن جاسي، مبعنى أنه قاسي 
القلــب شــديد فــي تعامله مع 
غيره.. وفــي الفصحى: «جبٌل 
جاسيء، وأرض جاسئة، ونبت 
جاسيء، كل هذا مبعنى يابس 

صلب».
٭ ط - م.ر.أ: طعــام مرئ مبعنى 
هنيء سهل الهضم. واللفظ بهذا 
املعنى في اللهجة، ولكنه غير 

مهموز اآلخر.
أضيف إلى ما ســبق بعضا 
ممــا يتــردد على األلســنة في 
الوقت احلاضر، وســوف نرى 
أنــه من املالحظ على املتكلمني 
بلهجتنا أنهم ُيخطئون الطريق 
إلى النطــق بها على الرغم من 
أنهم أهلها، وأظــن ذلك يرجع 
الى سببني هو ان بعضهم يدعي 
املعرفــة، أو يريد أن يفرض ما 
يراه على الناس فرضا، ولو كان 
في حقيقة األمر غير صحيح.

وعلى ســبيل املثــال فإننا 
نســتمع فــي هــذه األيــام إلى 

ألفاظ منها:
ــْل ويــراد بهذا  - قولهــم: أََمچِّ
اللفظ أنني أُحضر املاچلة ألهل 
بيتي واملاچلــة معروفة وهي 
مــواد الطعام التــي جتلب الى 
البيت، ومنها يتم إجناز ما يأكله 
سكانها. وهي في األصل مأكلة، 
ويقصد بها الشيء الذي يؤكل. 
ولكننــا ال نقول ابدا أمچل، بل 
نقول: اشــتري املاچلة لبيتي. 
ْل ممجوج ومجهول. ولفظ أََمچَّ
- مــن األلفــاظ الدارجة لفظ: 
اربادي، وهو لفظ يدل على صفة 
يتصف بها الشخص الكسول. 
ولكننا نفاجأ مبن يرى نفســه 
مهتما بالتراث الشعبي، يكتب 
اف،  أن معنى اربــادي هو: َخوَّ

وهذا افتراء على لهجتنا.
ه،  - يقول بعضهم نســيت عنَّ
ه  بدال من قوله: نسيت، ولفظ عنَّ
مزيد من املتكلم ال داعي له، ولم 
يرد في أساليب اخلطاب عندنا، 
وإن كان قد ورد لفظ: نسيته.

إلــى هنا نتوقــف على أمل 
العــودة مــرة أخــرى إلى هذه 
األوراق وتقــدمي مــا هو جدير 

بالنشر منها.

قائمــة - على كل حال - ولها 
مواسمها املعروفة، ولها بحارة 
يحرصون على مزاولة عملهم 

فيها.
وبعــد أن ينتهــي موســم 
الغوص، وتعود السفن بأهلها 
الى الوطن، وبعد راحة قصيرة، 
يتجــه عدد من الغاصة - مرة 
أخــرى - الى الغــوص ملدة ال 
تزيد على شــهر، حيث تنتهي 
هذه العملية التي تسمى الردة 
- أي الرجوع - قبل اشــتداد 
البرد، وهذا املوســم ال تنطبق 
عليه األنظمة التي تسري على 
الغوص الكبير، وال تشترك فيه 
إال بعــض الســفن املتوســطة 
والصغيرة احلجم، وفي غوص 
الردة يتحمل صاحب السفينة 
وعــادة ما يكون هــو النوخذة 
مصروفات التموين حتى ولو 
لم يكف احملصول لسدادها، أما 
ما زاد فُيقسم بني املشتركني في 
الرحلة بحســب نظام الغوص 

املعتاد.
ويلحق هذا املوســم موسم 
آخر يسمى (الرديدة) يقوم به 
بعض أصحاب السفن الصغيرة 
بعــد العودة من رحلــة الردة، 
ويكــون عمــل املشــاركني في 
(الرديــدة) في األماكن القريبة 
من الســاحل، وغالبا ما يكون 
عملهــم هو التقــاط احملار من 
البحــر عندما يكــون في حال 
اجلزر، وتســمى هذه الطريقة 
املجنى (ملجّنى) والقصد منه أن 
احملار ُيجنى كما ُجتنى الثمار 
من أشجارها، وهناك نوع آخر 
من الغوص يكون ســابقا على 
موعــد الغوص الكبيــر مبا ال 
يقل عن شــهر، وهــذه الرحلة 
تسمى (اخلاجنية) وهي شبيهة 
برحلــة الردة مــن حيث نظام 
العمل واملقصود منها استكشاف 
موقع الغوص قبل بدء املوسم.

وملا كان الغوص على اللؤلؤ 
هــو املورد املالــي للكويت في 
ذلك الوقت الى حد ما. فإن من 
اجلدير بنا أن نلحق مبوضوعنا 
هذا حديثا عــن النقد الكويتي 

قدميا وحديثا.
وذلك كما يلي:

كان الروبيــة الهنديــة هي 
العملة املتداولــة قبل اإلصدار 
الكويتــي  النقــد  مــن  األول 
(الدينار) الذي طرح في األسواق 
في األول من شهر أبريل لسنة 
١٩٦١م، وقــد بدأ تداول الروبية 
الهندية في عهد الشــيخ جابر 
عبــداهللا الصباح الــذي تولى 
حكم الكويت في الفترة ما بني 
سنة ١٨١٤م وسنة ١٨٥٩م، وكانت 
الهند حتت احلكم البريطاني في 
زمن امللك وليم الرابع. وعندما 
تولت امللكة فيكتوريا احلكم في 
بلدها في ســنة ١٨٣٧م صدرت 
الروبيــة الهنديــة التي حتمل 
صــورة هــذه امللكة، واســتمر 
تداول العملة التي حتمل صورة 
امللكــة فيكتوريا الــى أن حكم 
بريطانيا امللك إدوارد السابع في 
سنة ١٩٠١م، واستمر تداولها في 
الكويت في عهد الشيخ مبارك 
الصباح الذي دخلت البالد في 
عهــده الــى طــورا جديدا منت 
فيه جتارتها وقوي اقتصادها، 
وازدادت عالقاتها ببقية الدول، 
خاصة الهند وما جاورها اضافة 
الــى الدول االخرى في اخلليج 
وجزيرة العرب. وعندما حكم 
امللك جورج اخلامس بريطانيا 
في سنة ١٩١٠م جاءت الى الكويت 
باركلي رونكيير سجل مالحظاته على لقائه مع الشيخ مبارك الصباحمن الهنــد الروبية التي حتمل 

الغوص على اللؤلؤ.. مشقة خاضها اآلباء واألجداد

١٠ دنانير (االصدار األول)

اجلالبوت.. إحدى سفن الغوص األساسية

١٠٠ روبية إصدار ١٩٣٨
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«بالنيابة عنهم».. ٥١٠ رسائل
وكلنا موجودون في هذا الكتاب

@Doua_khattab دعاء خطاب

«لو مهما عاندتك الظروف عاندها وصير أقوى.. إذا حسيت أن كل شيء وقف ضدك ال تستسلم وحاول مرة ثانية.. محد كثرك يدري ألي 
درجة أنت إنسان زين وقادر حتقق اللي تبيه.. انسى الكل.. اثبت هالشي حق نفسك أول والناس اللي حولك حلالهم راح يستوعبون».. 

كانت هذه رسالة عشوائية رقمها ٢٩٦ من بني ٥١٠ رسائل اختارها اإلعالمي علي جنم وأهداها للجمهور خالل حفل توقيع أحدث 
إصداراته (الرابع له) والذي حمل عنوان «بالنيابة عنهم» مع دار نشر «ذات السالسل».

«األنباء» حضرت األمسية االستثنائية التي احتضنها «سولو الوجن» بفندق أدمز، وحضرها نخبة كبيرة من أصدقاء علي جنم ومحبيه وأفراد 
أسرته، ومن بينهم مدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني، منار صنقور، طالل الفصام، عمر العليان، دانة السريع، شعلة القرشي، 

اإلعالمي علي خاجة، زينب بنت علي، فاطمة حمادة، سلمان النجادي، باإلضافة الى عدد من أهل الصحافة واإلعالم، وفيما يلي التفاصيل.

فــي البداية، ألقــى جنم كلمة 
ارجتالية عبر خاللها عن سعادته 
بخروج رابع إصداراته الى النور، 
وتوجه بالشكر إلى كل أصدقائه 
 the digital» وشركاء جناحه فريق
campuse»، وأرجــع كل ما حققه 
من جناحات لتوفيــق اهللا، وثم 
دعوات والدته التي حرصت على 

التواجد وتقدمي الدعم. 
وقــال جنــم خــالل حديثــه 
الهــدف األساســي  لـ«األنبــاء»: 
لهــذا الكتاب هــو أن تقوم بفتح 
صفحة بشــكل عشــوائي وتقرأ 
الرسالة التي تظهر أمامك من بني 
٥١٠ رســائل، وغايتي هي «جبر 
اخلواطر» وإعطاء طاقة إيجابية 
للمتلقــي بالنيابة عــن الظروف 
السيئة واألشخاص الذين خذلونا 
واملواقــف الصعبة التي انتظرنا 
خاللها اعتــذارا أو رمبــا تبريرا 
وتوضيحا ولم نحصل عليه، هذا 
الكتاب «بالنيابة عنهم» جميعا.

حصيلة عامني

الكتــاب، قــال  وعــن فكــرة 
جنــم: «بالنيابة عنهــم»، عبارة 
عن حصيلة عامني من الرســائل 
اليومية، كنت أشاركها مع املتابعني 
في وسائل التواصل االجتماعي، 
وقد القت هذه الفكرة جناحا كبيرا 
عن طريق «إنستغرام» و«تويتر» 
و«سناب شات»، ورأيت أنه بعد 
مــرور العامني وأيضــا الضغط 
النفسي الذي فرضته أزمة كورونا 
ســتكون فرصة جميلــة أن أقوم 
بتجميع كل هذه الرسائل في كتاب 

واحــد، لكنني وجــدت أن عددها 
كان قد جتــاوز الـ ٧٠٠ رســالة، 
واســتغرقت فترة في جمع هذه 
الرســائل في كتــاب واحدة نحو 
٣ أشــهر مــن الترتيــب واحلذف 
واإلضافــة، إلــى أن انتهــى األمر 
بـ٥١٠ رسائل، وكنا في سباق مع 
الزمن ومع الظروف إلى أن خرج 

الكتاب للنور.
عبداملجيد عبداهللا

وواصل قائال: قمت بتقســيم 
كتاب «بالنيابــة عنهم» على هذا 
النحو، ألن هــذه هي األمور التي 
منر بهــا في حياتنــا، إما ظروف 
تقوم بتغييرنا، أو اعتبارات تقوم 
بتعديلنــا، أو عالقــات تخلق منا 
أشخاصا جددا، وهذا أساس الكتاب، 

فالفكــرة قائمة على هذا الشــيء 
الــذي يوجد بيننا وبــني قلوبنا، 
وليســت كتابة معلومات مجردة 
ونظرية، ولكن كنت أرغب في كتابة 
املعلومات التي تعلمتها عن نفسي 
بيني وبني شعوري، وأظن أن هذا 
هو اإلســقاط األفضل الذي يكون 

موجودا على هذه املشاعر.
الفنــان  اختيــاره  وحــول 
عبداملجيــد عبداهللا ليتحدث عن 
مشاعر أغنياته في الكتاب، أوضح 
جنم: الفنــان عبداملجيد عبداهللا 
يرافقني ويشاركني منذ أول إصدار 

لي، وأنا أحبه كثيرا وأحب أغانيه 
وإحساسه، وأنتمي إلى مدرسته 

املوسيقية.
أما عن جديده فقال: أعمل حاليا 
علــى عدة مشــاريع، منهــا فكرة 
لبرنامج لشــهر رمضــان املقبل، 
وبعد خروج كتاب «بالنيابة عنهم» 
إلى النور، لدينا جولة في معارض 
الكتاب اخلليجية، باإلضافة إلى 
عدة مشــاريع أخرى في موســم 
الرياض املقبل، فنحن نعمل حاليا 
على قدم وساق، وأيضا مستمرون 
في برنامج «نتكلم موسيقى» الذي 

يتم بث حلقة جديدة منه كل يوم 
جمعة، ونعمل على تسجيل باقي 

حلقاته.
باللون األصفر

بــدوره، قــال اإلعالمــي علي 
خاجة: علي جنــم صديق عزيز، 
بالرغم من أنني تعرفت عليه منذ 
فترة قصيرة، وهي فترة العمل في 
اإلذاعة، ولكن فعليا هو شخص 
مقرب مني، كما أنه إنسان مجتهد 
جدا، وهذا أكثر ما يعجبني به، ألنه 
يعمل على تطوير نفسه باستمرار، 

وبالرغم من شــعبيته وشهرته، 
فإنه لم يشــعر أنه قــد اكتفى أو 
وصل إلى القمة، فدائما ما يسعى 

إلى التجديد والتطوير.
وأضاف خاجة: كتاب «بالنيابة 
عنهم» هو كتابه الرابع، وأنا متأكد 
أن علي جنــم يخاطــب جمهورا 
معينــا، والذي مييــز الكتاب هو 
لونه األصفر الذي يرمز إلى فريق 
القادسية، وأمتنى له كل التوفيق.

أصدقاء القلب

هذا وأشــارت دانة سريع إلى 
أن حضورهــا حفل توقيع كتاب 
«بالنيابــة عنهم» هو أقل شــيء 
تستطيع تقدميه لعلي جنم، حتى 
تعبر له عن فخرها به، وأردفت: 
إن شــاء اهللا يكون هنــاك املزيد 

من اإلصدارات امللهمة لعلي جنم.
وقال عمر العليان في كلمته: 
هذا الكتاب الرابع، وإن شاء اهللا 
لن يكون الكتاب األخير، فأنا أؤمن 
بعلي جنم، وكذلك أؤمن مبوهبته 
في الكتابة، وأمتنى له كل التوفيق.
بــدوره، قــال طــالل الفصام: 
نحتفل بأنفســنا اليــوم، ونحن 
سعداء بخروج هذا اإلصدار للنور، 
الكتــاب مت تنقيحه وتعديله من 
٧٠٠ رســالة حتــى أصبــح ٥١٠ 
رســائل اختارهــا علــي بعناية 
شــديدة، وأعتقد أن أحد أســباب 
جناحه هو أنه يخاطب اجلمهور 
مــن قلبه، ويحــرص على تقدمي 
خالصــة خبرتــه، وأعلــم جيداً 
شخصية جنم الدؤوبة وإصراره 
على النجــاح والتميز، وأرى أنه 

يستحق ذلك فعال.
مــن جانبهــا، أعربــت زينب 
بنت علي عن سعادتها لتواجدها 
في حفــل توقيع اإلصدار اجلديد 
لإلعالمي والكاتب علي جنم، مؤكدة 
أن جنــم شــخص ناجح ويعرف 
جيدا ما هو الشيء الذي يبحث عنه 
اجلمهور، كما أنه إنسان طموح.

بينما قالت فاطمة حمادة، إن 
بداية معرفتهــا بعلي جنم كانت 
خــالل شــركة تنظيــم املعارض 
واإلنتــاج الفنــي اخلاصــة بها، 
وأكملــت: معرفتــي بعلي معرفة 
قدميــة، كما أنه بالنســبة لي أخ 
أكثــر من صديق عمل، ونحب أن 
تكون الفعاليات اخلاصة به حتت 
تنظيمنا، وهو يستحق كل اخلير، 

ونحن فخورون به كثيرا.

«األنباء» حضرت حفل التوقيع: جتربة أدبية مثيرة للدهشة

مدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني مع اإلعالمي والكاتب علي جنمنظرة ملؤها الفخر واحملبة من والدة اإلعالمي علي جنم

عمر العليان

علي جنم يتوسط علي السلطان وثنيان يوسف وطالل الفصام ومساعد الصقر وأحمد احلربي

سلمان النجادي وعلي خاجة وزينب بنت علي وشعلة القرشي ومنار صنقور (هاني الشمري- ريليش كومار)

علي جنم مع علي خاجةعلي جنم متوسطاً الزمالء محمد بسام احلسيني ودعاء خطاب ووليد جمعة عزف حي في حفل توقيع «بالنيابة عنهم»

جانب من حفل توقيع أحدث إصدار لعلي جنم

الكتاب حصيلة عامني من الرسائل.. وعبداملجيد عبداهللا رافقني منذ أول إصدار لي
في طور العمل على برنامج رمضاني.. وجولة مرتقبة ملعارض الكتاب اخلليجية

جنم: «نتكلم موسيقى» ال يخضع ألي محسوبيات وال أرغب في عرضه على منصات ليبقى حرًا
أطلق اإلعالمــي علي جنم مؤخرا أحدث 
برامجه املصورة عبر «يوتيوب» وأطلق عليها 
اسم «نتكلم موسيقى»، وأوضح جنم، خالل 
حديثه لـ«األنباء»، أنه اكتشــف تأخره في 
التوجه الى «يوتيوب» عن باقي من هم لديهم 
منصات، وقال: لألمانة بعدها تناقشــت مع 
زميلي طــالل الفصام وفريق البرنامج، بأن 
نقدم شــيئا جديدا على «يوتيوب»، وكنت 
أرغب في الدخول إليه بشيء يشبهني وأكون 
متمرسا به ويلفت االنتباه إلّي بشكل سريع.

وأكد جنم أنه مع عرض احللقة الثالثة من 
البرنامج على «يوتيوب»، بدأت قنوات تلفزيونية 
تتواصل معهم بغرض إذاعة أو بث البرنامج على 
شاشاتهم، ولكن هدفهم كان أن هذا البرنامج 

ال ميثل أي منصة إعالمية وال ميثل أي جهة، 
ميثل فقط شركتهم وإنتاجهم الشخصي، وال 
يرغبون في أن يخضع هذا البرنامج ألي نوع 
من أنواع احملسوبيات واملجامالت، وال يرغبون 
كذلك في عرضه على منصة محسوبة على 
مجموعة من الفنانني ال يستطيعون احلديث 
عنهم، مضيفا: أطلقنا برنامج «نتكلم موسيقى» 
من وجهة نظر املستمعني فقط، كما أننا كنا 
نبحث عن مســاحة نتنفس فيها موسيقى 
ونعبر من خاللها ونوصل صوتنا إلى الفنانني.
وأكمل: بعد البحث الذي دام لفترة نحو 
شهرين ونصف الشهر، كنا نبحث في قنوات 
موجودة عبر وسائل التواصل االجتماعي، وكنا 
نبحث عن برنامج يتكلم موسيقى بهذا الشكل، 

ولكن لم نعثر عليه، ووضعنا نحن بصمتنا 
حتى نكون أول برنامج على مستوى الوطن 
العربي على «يوتيوب»، واحلمد هللا حتى هذه 
اللحظة ردود الفعل على البرنامج ممتازة جدا.
وعن خشــيته مــن أن يقع فــي مرمى 
االنتقادات، قال جنم: االنتقاد بدأ بالفعل مع 
بث حلقات البرنامج، وبدأ االحتدام في النقاش، 
ورأى البعــض أننا ال نفهم، وهذا من وجهة 
نظري ما هو إال مجرد أعراض جانبية، فلكل 
مشروع أعراض جانبية، أما عن انتقاد الفنانني 
للبرنامج، فأقول إن الفنان الفعلي واحلقيقي ال 
يصادر على أي رأي، ألن الفنان احلقيقي هو 
الذي يستمع لكل فئات املجتمع ولكل الشرائح، 

حتى يستطيع أن يوصل فنه إلى اجلميع.

أول برنامج في الوطن العربي «يتكلم موسيقى» من وجهة نظر املستمعني

ملشاهدة الڤيديوجنم أثناء كلمة الترحيب باحلضور

ملشاهدة الڤيديو

اإلصدار الرابع لعلي جنم

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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«زين» تشارك في تدشني مشروع «تزيني وتخضير» املدخل الرئيسي للعاصمة
شــاركت زين في فعاليات 
التدشني الرسمي ملشروع تزيني 
وتخضيــر مدخــل العاصمة 
الرئيسي (اجلزيرة الواقعة بني 
منطقتي ضاحية عبداهللا السالم 
والشــامية)، وذلــك بحضور 
محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخلالد، ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
مجموعــة «زين» بــدر ناصر 

اخلرافي.
وكانت شركة زين (املشغل 
الوطنــي) قــد مت اختيارهــا 
لتطويــر املدخــل الرئيســي 
حملافظــة العاصمــة والقيــام 

بأعمال الصيانة.
وذكــرت الشــركة أن هــذا 
املشــروع هو ثمــرة التعاون 
املشترك بني القطاعني احلكومي 
واخلاص، حيث سيساهم في 
عمليات جتميل وتخضير مدخل 
احملافظة، كخطوة أولى لتجميل 
جميع مناطق احملافظة، حيث 
تبحــث زين شــكل التصميم 
النهائــي للنصــب التــذكاري 
الذي ســتتولى مهمة تشييده 
فــي املوقــع، من خــالل دعوة 
املبدعني والشباب املبادرين إلى 
املشاركة في أعمال التصميم، 
بالتقدم بأفكارهــم اإلبداعية، 
على أن يتم اختيار التصميم 

املســاحات اخلضراء، علما أن 
هذا األمر يتطلب جهدا مشتركا 
بني القطاعني احلكومي واخلاص 
بوضع االستدامة في صميم كل 

األعمال».
وأشار اخلرافي إلى أن الهدف 
األساســي من دعوة الشــباب 
املبادرين إلى جانب املبدعني في 
هذا املجال للمشاركة في أعمال 
التصميم، هو متكني الشباب، 
وترسيخ ثقافة العمل اجلماعي، 
فاالستفادة من األفكار اإلبداعية 
يتطلب أن يكون هناك إشراك 
حقيقي للشباب، لدعم وتغذية 

الشعور باالنتماء إلى املكان.
وتابــع قائــال «علينــا أن 
نعزز فكرة أن الشباب شركاء 
حقيقيون في مشاريع الدولة، 
فاملشاركة باألفكار حق أصيل 
لهم بوصفهم قــادة مؤثرين، 
ونعتقد أنهم بحاجة إلى مثل 
هذه الفرص التي تبرز قدراتهم 
اإلبداعية في قيادة املشاريع».

وأفاد اخلرافي قائال «نأمل 
أن متثــل هذه املشــاركة التي 
نقدمهــا للشــباب نهجــا فــي 

القطاع اخلــاص في محافظة 
العاصمة».

وقال اخلالــد، على هامش 
حضوره لإلعالن عن تدشــني 
املشــروع، «نتوجه بالشــكر 
اجلزيل الى نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
مجموعة زين األخ بدر ناصر 
اخلرافي، ومسؤولي الشركة، 
وكل كوادرها على اجلهود التي 
بذلوها في تتويج عملهم بتدشني 
املشروع الوطني في التطوير 
والتجميــل فــي هــذا اليــوم، 
ويؤكد مــن جديد دور القطاع 
اخلاص في التنمية املستدامة 
املنشودة، ودور مجموعة زين 
حتديدا في املسؤولية املجتمعية 
وجتسيدها للدور الوطني الرائد 
في جتميل العاصمة وتطويرها 
والدفع بطموحاتنا الى حتقيقها، 

في تنفيذ اخلطــط التنموية، 
وتترجــم هــذه الشــراكة هذا 
التوجه االستراتيجي، فالعنوان 
الــذي تقدمــه يحمــل الوجه 

احلضاري.
جدير بالذكر أن شركة زين 
تتمتع برصيد زاخر في مبادرات 
مشاريع االستدامة، خصوصا 
في املجاالت البيئية، إذ تعاونت 
مع مبادرة «حلم أخضر» البيئية 
مبناســبة يــوم األرض، وهي 
املبادرة التي تهدف إلى تعزيز 
الوعي البيئي في الكويت من 
خالل التوعية بأهمية استبدال 
املزروعات املستوردة باحمللية 
والتعريف بأصنافها املختلفة 

وفوائدها لبيئة الكويت.
وتنفذ زين اســتراتيجية 
طموحة في مجاالت االستدامة 
ببذل جهد أكبر لتقليل بصمتها 
البيئية الناجتة عن عملياتها، 
التي تشمل احلفاظ على املوارد 
الطبيعية، وتقليل اســتهالك 
الطاقة، وإعادة تدوير املخلفات، 
وتطبيق احللول اخلضراء فيما 
يتعلق بإدارة املياه والكهرباء، 
ومراقبة تأثير الشــركة على 
التغيرات املناخيــة، وغيرها 
من اجلهود، وقد قامت مؤخرا 
 Project UCON برعاية مبادرة
البيئية بهدف تسليط الضوء 

الدولة لتفعيل ونشر ثقافة دمج 
املبادرين في املشاريع التي تقوم 
بتنفيذها، الستثمار هذا املخزون 
الثري الذي يتمتع باحلماسة 

والتجديد، وحب املغامرة».
وقال اخلرافــي «نؤمن في 
زيــن بأهمية منــح املبادرين 
الشــباب الفــرص احلقيقيــة 
لتحقيــق أفكارهــم، وهو أمر 
ينســجم متامــا مــع أهدافنــا 
اخلاصة مبشــاريع االستدامة 

لعملياتنا».
وقــال محافــظ العاصمــة 
الشــيخ طالل اخلالــد األحمد 
الصباح «العمل على مشروع 
جتميل وتطويــر أحد مداخل 
العاصمة الرئيسية بالشراكة 
بــني احملافظة ومجموعة زين 
املنفذة للمشروع، يعد باكورة 
املشاريع التجميلية التي ينفذها 

وترجمتها على أرض الواقع.
وأضــاف أن هذا املشــروع 
الذي حققته احملافظة بالتعاون 
والتنسيق مع مجموعة «زين» 
منذ مبادرة املشروع في شهر 
مايــو املاضــي يؤشــر علــى 
تنفيذ املشاريع التجميلية مع 
الشركات املوازية التي تقدمت 
مببادراتها فــي الوقت احملدد 
لرؤيــة احملافظة في التجميل 
والتطويــر. وفي ختام كالمه، 
أعرب محافظ العاصمة الشيخ 
طالل اخلالد األحمد الصباح عن 
شكره وتقديره ملدير عام الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
الشيخ محمد اليوسف الصباح، 
ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد 
املنفوحي، ونائب املدير العام 
لشــؤون محافظتي العاصمة 
واجلهــراء املهنــدس فيصــل 
صادق، جلهودهم الواضحة في 
تسهيل كل االجراءات املتعلقة 

بتجميل وتطوير العاصمة.
وتؤمــن الدولــة بالــدور 
احليوي الــذي يلعبه القطاع 
اخلاص الكويتي في املساعدة 

على مفهوم إعادة التدوير.
ودعمت الشركة أيضا حملة 
«تسوى نحميها» التي نظمتها 
الهيئــة العامــة للبيئة بهدف 
التعريف بقانون البيئة اجلديد 
وتوعيــة املجتمع حــول أهم 
الفقرات التي ينص عليها، كما 
تعتبر زين شريكا استراتيجيا 
ملشروع أمنية البيئي لتوفير 
صناديق إعــادة تدوير قناني 
املياه البالستيكية وأغطيتها في 
كل دور من مباني زين الرئيسية 
الثالثة، وذلك لتشجيع املوظفني 
في كل دور على جمع أكبر قدر 
من القناني وتوعيتهم بأهمية 
احلفاظ على البيئة وتشجيعهم 

على إعادة التدوير.
وحترص «زين» كمؤسسة 
قطاع خاص على املشاركة في 
مثل هذه املبادرات التي تسهم 
بالتحفيز على العطاء وتشجيع 
اإلقبال على األنشطة التي تخدم 
املجتمــع، خاصــة تلــك التي 
تعمل على رفــع حالة الوعي 
بني جميع الفئات العمرية في 
املجتمــع بأهمية احلفاظ على 
البيئة سواء البرية أو البحرية، 
وحتفيز روح العمل التطوعي، 
ونشــر ثقافــة احملافظة على 
البيئة من خالل دعم مثل هذه 

املبادرات.

محافظ العاصمة أعلن بدء األعمال التنفيذية.. وهي شراكة تعكس دور مؤسسات القطاع اخلاص في حتقيق التنمية املستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام
اخلرافي واخلالد في حديث على هامش الزيارة بدر اخلرافي والشيخ طالل اخلالد يتوسطان مسؤولي «زين» ومحافظة العاصمة

األكثر تعبيرا ومتيزا للنصب 
التذكاري للمشروع، إذ ستقوم 
بأعمال الترميم والتجديد ملوقع 

اجلزيرة بالكامل.
اجلدير بالذكر أن مؤسسات 
الدولة ترى في القطاع اخلاص 
الشريك الناجح في دفع جهود 
االستدامة في الدولة، ملا يقوم به 
من دور حيوي في دفع خطط 
التنميــة احمللية، حيث تعمل 
مؤسسات القطاع اخلاص على 
رفع كفــاءة البنى التحتية، إذ 
ميثل اإلدراك اجليد للدور الذي 
تقوم به الشركات في رسالتها 
االجتماعيــة عامــال أساســيا 
لتحقيق التنمية االقتصادية.

وقال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
في مجموعة زيــن بدر ناصر 
اخلرافي: «نعمل في شركة زين 
بروح املشاركة املسؤولة، حيث 
نهتم بدعم مناطقنا التي حتتاج 
إلى بذل جهود أكبر في التحول 
إلى مناطق خضراء تبرز الوجه 

احلضاري للدولة».
وأضاف قائال «سنســاعد 
فــي اجلهــود التي تقــوم بها 
املؤسسات احلكومية لتطوير 
مثل هذه املشاريع، حيث نتطلع 
ألن تكون هذه البداية لتطوير 
املزيــد مــن املناطــق لزيــادة 

اخلرافي: «زين» دعت املبادرين الشباب للمشاركة في تصميم املشروع بوصفهم قادة مؤثرين
اخلالد: املشروع بالتعاون بني احملافظة و«زين» يؤشر على االهتمام بتنفيذ املشاريع التجميلية

رومانوسكي زارت كلية الكويت التقنية:  التعاون 
التعليمي ركن أساسي للعالقات األميركية - الكويتية

«كارفور» تقدم عروضًا وخصومات في «جمعة كارفور»

«النجاة» افتتحت مجمع «احلسن» التعليمي في تركيا

سعدت كلية الكويت التقنية بزيارة 
السفيرة األميركية لدى الكويت الينا 
رومانوسكي. وقد لقيت ترحيبا حارا 
من قبل فريق اإلدارة العليا في الكلية 
بقيادة رئيس مجلس األمناء مشاري 

بودي.
اللقــاء  الطرفــان خــالل  وناقــش 
موضوعــات ذات االهتمــام املشــترك 

والتعاون.
وخالل اللقاء، سلط بودي الضوء 
على االتفاقية املوقعة حديثا بني كلية 
الكويت التقنية وشــريكها وتتضمن 
االتفاقيــة تطوير املناهــج التعليمية 
وإضافــة البرامــج اجلديــدة للكليــة 
وأيضا التبــادل الطالبي. وترمز هذه 
الشراكة إلى مدى تقدير كلية الكويت 
التقنية وإدراكها للجودة الفائقة للنظام 
األكادميي التطبيقي والفوائد التي ميكن 
حتقيقهــا من خالل التعــاون الثنائي 
وتبــادل املعرفة فــي املجال األكادميي 

واملجال التطبيقي.
وأعرب بودي عن اســتعداد الكلية 
وانفتاحهــا لتكويــن برنامج شــراكة 
مشــترك مع مكتب الشؤون العامة - 
الشؤون الثقافية في سفارة الواليات 
املتحــدة في الكويــت لصالح الطالب 

والباحثني ومجتمعنا بشكل عام.

أطلقــت كارفــور، التــي 
متلكها وتديرها شركة «ماجد 
الفطيم» في الكويت، حملتها 
السنوية الضخمة للتسوق، 
«جمعة كارفور». وعلى إثر 
النجاح الكبير الذي تشهده 
هذه احلملة ســنويا، قررت 
كارفور زيادة مدتها من شهر 
واحد إلى خمسة أسابيع متتد 
من ١ نوفمبر إلى ٥ ديسمبر، 
كي تتيح للجميع االستفادة 

من هذه احلملة املميزة.
وتؤكد هذه احلملة على 
التزام كارفور الدائم بتوفير 
قيمة استثنائية لعمالئها، من 
خالل عروض ال منافس لها، 
ليستمتع عمالؤها بتسوق 
مريــح بال عجلة وبأســعار 
ممتــازة، مــع ضمــان أعلى 
مستويات اجلودة ملختلف 
املنتجــات املرغوبــة خالل 

موسم األعياد املقبل.
ويستطيع عمالء كارفور 
خــالل «جمعــة كارفــور» 

افتتحت جمعية النجاة اخليرية مجمع 
«عبدالعزيز احلسن» التعليمي مبدينة 
تــل أبيض بوالية أورفا، وذلك بحضور 
ممثلي النجاة كل من رئيس قطاع املوارد 
والعالقات العامة واإلعالم عمر الثويني، 
ومسؤول مكتب اجلمعية بتركيا إبراهيم 
البدر، وممثلي سفارة الكويت في تركيا، 
ووالي «أورفا» عبــداهللا آيرين، وفريق 
صناع اخلير التطوعي الكويتي، وزينب 
الطرابلســي زوجة الراحــل، إضافة إلى 
د.عيسى العيسى وهاني املذكور وممثلي 

مركز أسنان تاور الطبي.
وأوضح الثويني خالل افتتاح املشروع 
أنه بعد وفاة د.عبدالعزيز احلسن أطلقنا 
بالتعــاون مع محبيــه وأصدقائه حملة 
للتبرعات لهذا املجمــع التعليمي وكان 
اإلقبــال كبيــرا نظرا ملكانــة الفقيد وما 
قدمه من أعمال إنســانية داخل الكويت 
وخارجها، وبفضل اهللا اكتمل بناء املجمع 
في وقت قياسي ونفتتحه ليكون شاهدا 
على حب الناس لهذا اإلنسان النبيل وفاء 

وعرفانا له.
وأكد أن الغرض من إنشــاء املشروع 
تعليم الطلبة الالجئني السوريني الذين 
ال يستطيعون إكمال دراستهم، والعمل 
على تأمني مســتقبلهم العلمي ودعمهم 

وتعكس هــذه الزيــارة مدى عمق 
العالقات األميركية - الكويتية ويعزز 
احلقيقة التي ال ميكن إنكارها وهي أن 
الواليــات املتحدة األميركية والكويت 
ليستا مجرد حليفني، ولكنهما صديقان 
حميمان للغاية، ويذكر أنه يشهد الوقت 
احلالي مرور ٦٠ ســنة على العالقات 
الديبلوماسية بني الكويت والواليات 

املتحدة األميركية.
الســفيرة رومانوســكي:  وقالــت 
«التعاون التعليمي ركن أساســي من 
العالقة األميركيــة - الكويتية. توفر 

احلصــول علــى مجموعــة 
واسعة من املنتجات عالية 
اجلــودة بأســعار مخفضة 
وعروض استثنائية، تتضمن 
تنزيــالت تصل حتى ٥٠٪، 
إلى جانب تنزيالت أسبوعية 
ضخمة على عدد من العالمات 
التجارية مثــل مولينكس، 
وبالك أند ديكر، وكينوود، 

وآبل، وسامسوجن، إلى جانب 
التنزيــالت على الكثير من 
املنتجــات، تشــمل  فئــات 
البقالة واألجهزة اإللكترونية 
واملعدات املنزلية ومنتجات 

الصحة واجلمال.
وتتوافر عروض «جمعة 
كارفــور» في املتاجــر وعبر 
اإلنترنت على املوقع اإللكتروني 

ومســجد يؤدي فيه الطــالب الصلوات، 
ومالجئ ألي طارئ، كما مت جتهيزه خلدمة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
من جانبه، ثمن والي أورفا التركية 
عبداهللا آرين اجلهود اإلنســانية التي 
تبذلهــا الكويت، مشــيرا إلــى أن هذه 
اجلهود كان لها دور الكبير في تخفيف 
معاناة الالجئني الســوريني، الفتا الى 
أن املشاريع اخليرية الكويتية شملت 
عــدة قطاعات، منها التعليم والتنمية 
والصحة والتدريب واإلغاثة اســتفاد 

منها آالف الالجئني مع أبنائهم.

كليــة التقنية فــي الكويت العديد من 
البرامج في مجال العلوم والتكنولوجيا 
والهندســة والرياضيات للطالب كما 
تعمل مع كل من القطاعني العام واخلاص 
إلعداد اجليل القادم للوظائف املستقبلية 
فــي هذا املجال، وهو اســتثمار حكيم 
للمستقبل. املؤسسات األميركية رائدة 
فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيا 
والهندســة والرياضيــات، ونتطلــع 
إلــى تعزيز العالقات بني املؤسســات 
التعليميــة فــي الكويــت والواليــات 

املتحدة».

 www.carrefourkuwait.com
أو باستخدام تطبيق كارفور 

.(MAF Carrefour)
كما تسهل كارفور جتربة 
التســوق على عمالئها، من 
خــالل عــدد مــن اخلدمــات 
االســتثنائية مثــل خدمــة 
العربة» و«امسح  «توصيل 
وانطلق» عبر الهواتف الذكية 
و«استلمها بنفسك» و«كارفور 
اآلن» إلى جانب خيارات الدفع 

املريحة.
ويستطيع عمالء كارفور 
التوفيــر فــي مشــترياتهم 
ألقصــى حــد، مــن خــالل 
احلصول على ١٫٠٠٠ من نقاط 
«ماي كلوب» عندما يتسوقون 

عبر اإلنترنت.
لالطــالع علــى أفضــل 
العــروض خــالل «جمعــة 
كارفــور»، يرجــى زيــارة 
املوقع اإللكتروني ومتابعة 
كارفور الكويت على فيسبوك 

وإنستغرام.

التنزيالت تصل إلى ٥٠٪ ومتتد فترتها من ١ نوفمبر إلى ٥ ديسمبر ليستفيد اجلميعبودي أشاد بالعالقات الوثيقة بني البلدين

الثويني أوضح أن املشروع يحمل معاني الوفاء لرجل أعطى الكثير للعمل اإلنساني

السفيرة إلينا رومانوسكي خالل لقائها مشاري بودي

احلضور في دعاء للفقيد بعد االفتتاح

بــدورات تأهيلية تؤهلهم لالنخراط في 
مجال العمل لتســاعدهم علــى مواجهة 
أعبــاء احلياة إميانا من النجاة اخليرية 

بقيمة العلم وجودة التعليم.
من جانبه، قال البدر: إن املجمع عبارة 
عن ٣ مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي، 
وتتكون كل مدرسة من ١٦ فصال دراسيا، 
وســيخدم املجمع أكثر من ٣٠٠٠ طالب 
وطالبة، وتبلغ قيمة املشروع اإلجمالية 
٢٥٠ ألف دينار شارك فيها ٥٥٨١ متبرعا.

وأوضح أن املجمع يحتوي أيضا على 
مكتبة للطلبة للقراءة واالطالع والبحث، 

«املهندسني» وهيئة الشباب تتفقان على توفير 
الفرص املهنية للشباب في القطاع اخلاص

اتفقت جمعية املهندسني 
والهيئة العامة للشباب على 
الرســمية  التوجهات  دعــم 
للحكومــة للمواءمــة بــني 
مخرجات التعليم ومتطلبات 
سوق العمل، حيث مت إبداء 
االستعداد للتعاون لوضع 
قوائم باملهن التي يحتاج اليها 
سوق العمل ووضع برامج 
تنفيذية الستقطاب الشباب 
الكويتــي للعمل في القطاع 
اخلاص وفق آليات محددة.

جاء ذلك خالل زيارة قام 
بها مدير عام الهيئة العامة 
للشباب د.مشعل الربيع إلى 
اجلمعية حيث التقى رئيس 
اجلمعيــة م.فيصــل العتل 
ونائــب الرئيــس م.محمــد 
السبيعي وأمني السر م.فهد 
العتيبي بحضور م.مرزوق 

اخلاص بعد أن متت تنقية 
سوق العمل خالل السنوات 
القليلة املاضية وخروج نحو 
١٢ ألف مهندس غير كويتي 

من السوق.
من جانبه، عرض الربيع 
خــالل اللقاء جهــود الهيئة 
املكثفة فــي تأهيل وتدريب 
الشباب الكويتي وتوظيفه 

للعمل فــي القطاع اخلاص 
مــن خالل برنامــج «صناع 
األمل»، موضحا أنه وقبل بدء 
برامج التأهيل والتدريب يتم 
حتديد املهن املطلوبة وفرص 
العمــل املتاحة واالتفاق مع 
اجلهات اخلاصة الراغبة في 
الكويتي  الشــباب  توظيف 
على استقطاب هؤالء الشباب 

بعد تأهيلهم.
وأبدى الربيع اســتعداد 
الهيئة للتعاون ودعم جهود 
اجلمعية خللق فرص عمل 
بالقطــاع اخلاص للشــباب 
وحتديــد املهــن املطلوبــة، 
مضيفا: اننا على اســتعداد 
لدعم تأهيل هؤالء الشباب في 
املهن املطلوبة والتي حتددها 
اجلهات الراغبة في استقطاب 

الشباب الكويتي.

م.فيصل العتل يقدم درعا تقديرية إلى د.مشعل الربيع

احلصم من الهيئة.
وقــدم رئيــس اجلمعية 
م.فيصل العتل شــرحا عن 
مبــادرة اجلمعيــة حــول 
توظيــف املهندســني فــي 
بــوزارة  التدريــس  مجــال 
التربية، الفتا إلى أن جهود 
اجلمعية أتاحت أيضا مجاال 
لعمل املهندسني في القطاع 
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مرزوق الغامن: رفع أول تقرير لسمو األمير بشأن العفو 
خالل أسبوعني من بداية دور االنعقاد .. وكلي تفاؤل

قال رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغــامن إن اللجنة 
املكلفــة مــن قبــل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، والتي تضم رؤساء 
الســلطات الثالث واملعنية 
باقتراح ضوابط وشــروط 
العفو باشرت عملها امس، 
مشيرا إلى أنها تسعى لرفع 
أول تقريــر لســموه خالل 
أســبوعني مــن بدايــة دور 

االنعقاد.
فــي  الغــامن  وأضــاف 
تصريــح صحافي مبجلس 
أمــس: «مبقتضــى  األمــة 
التكليف األميري لرؤســاء 
الســلطات الثــالث باقتراح 
الضوابط والشروط للعفو 
عــن بعــض أبنــاء الكويت 
احملكومني فــي قضايا عدة 
خالل فترات ماضية متهيدا 
الســتصدار مرسوم العفو، 
فقد باشرنا عملنا بعقد أول 
اجتماع صباح امس لبحث 

موضوع التكليف».
وذكر الغامن أن االجتماع 
عقد بحضور ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
الســلطة  اخلالــد، ورئيس 
القضائية رئيــس املجلس 
األعلى للقضاء أحمد العجيل.

شاء اهللا». 
على صعيد آخر، استقبل 
الغامن في مكتبه رئيس ديوان 
احملاسبة فيصل فهد الشايع، 
حيث قدم للغامن نسخة من 
تقرير ديوان احملاسبة عن 
الفحــص واملراجعة  نتائج 
على تنفيذ ميزانيات اجلهات 
املشمولة برقابته وحساباتها 

املاليــة  اخلتاميــة للســنة 
.٢٠٢١/٢٠٢٠

من جهــة أخــرى، بعث 
الرئيــس الغامن ببرقية إلى 
رئيســة اجلمعية الوطنية 
في جمهورية زامبيا نيللي 
بوتيــت كاشــومبا موتــي، 
وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلدها.

استقبل رئيس ديوان احملاسبة وهنأ نظيرته في زامبيا بالعيد الوطني

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال رئيس ديوان احملاسبة فيصل الشايع

وقال الغــامن: «مت وضع 
خطة عمل لالنتهاء من تنفيذ 
التكليف السامي بأسرع وقت 
ممكن، وتسعى اللجنة إلى 
رفع أول تقرير لها لســمو 
األمير خالل أســبوعني من 
تاريــخ بــدء دور االنعقــاد 
املقبــل، وكلي أمــل وتفاؤل 
بأنــه لن يكون إال اخلير إن 

رؤساء السلطات الثالث يعقدون اجتماعًا في قصر بيان
بناًء على تكليف صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، عقد فــي قصر بيان 

صباح امــس اجتماعا ضم رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالــد ورئيــس املجلــس األعلى 
للقضاء ورئيــس محكمة التمييز 

املستشار أحمد العجيل.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ورئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز املستشار أحمد العجيل

«البدون» تقّر باإلجماع «احلقوق املدنية لغير محددي اجلنسية»
مرزوق اخلليفة: القانون يعّرف الشخصية ومينح بطاقة مدنية

وافقــت جلنة شــؤون 
غير محددي اجلنسية في 
اجتماعها اخلتامي عن دور 
االنعقــاد األول أمــس على 
قانون مبنح حقوق مدنية 
لفئة غير محددي اجلنسية 
كما وافقــت على اقتراحني 
برغبة. وقال مقرر اللجنة 
النائب مرزوق اخلليفة في 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إن اللجنــة 
وافقت بإجماع احلضور على 
قانون احلقوق املدنية لفئة 
غير محددي اجلنسية، على 
أن يدرج على جدول أعمال 

املجلس. 
ومتنــى اخلليفــة مــن 
جميع أعضاء مجلس األمة 
التعاون إلنهاء  واحلكومة 
هذا امللف بضمان احلقوق 
املدنية واإلنسانية لفئة غير 

محددي اجلنسية.
القانــون  وأوضــح أن 

تعترف مبواطنته أي دولة 
من الدول مبوجب قوانينها.
القانــون  وأضــاف أن 
يتضمــن أن تقــوم الهيئة 
املدنية  العامة للمعلومات 

بصــورة غيــر قانونيــة، 
لــم يتــم  وتســجيل مــن 
تســجيلهم بنــاء علــى ما 
يحملونــه من مســتندات 

ووثائق إثباتية.

عالج مجانــي وتعليم في 
جميــع مراحــل الدراســة، 
واستخراج شهادات امليالد 
والوفــاة ورخــص القيادة 

واجلوازات املؤقتة.

بحصــر املعنيني بالقانون 
واملســجلني لديهــا ولــدى 
اللجنــة العليا للجنســية 
ومكتــب الشــهيد واجلهاز 
املقيمني  املركزي لشــؤون 

وبني اخلليفة أن القانون 
ينــص علــى منــح بطاقة 
مدنيــة يحصــل مبوجبها 
الفــرد على جميع احلقوق 
املدنيــة واالجتماعيــة من 

القانــون  أن  وذكــر 
يســمح باللجــوء جلميــع 
احملاكم املختصة وحترير 
وتوثيق الــوكاالت وعقود 
اإلرث  وحصــر  الــزواج 
وجميع ما يختص باألحوال 

الشخصية. 
إلى ذلك، قــال اخلليفة 
إن اللجنــة وافقــت أيضــا 
على اقتراحني برغبة تقدم 
بهما فيما يخص مســاواة 
األئمة واملؤذنني من فئة غير 
محــددي اجلنســية بأبناء 
مجلــس التعاون من حيث 
الرواتب واملكافآت ونهاية 

اخلدمة.
وأضــاف أن االقتــراح 
اآلخــر يقضــي مبســاواة 
املهندسني والفنيني من غير 
محددي اجلنسية في جميع 
وزارات ومؤسسات الدولة 
الرواتب  باخلليجيني فــي 
واملكافآت ونهاية اخلدمة.

اللجنة وافقت على مساواة األئمة واملؤذنني واملهندسني والفنيني بأبناء مجلس التعاون من حيث الرواتب ونهاية اخلدمة

مرزوق اخلليفةالصيفي الصيفي ومرزوق اخلليفة ود.حسن جوهر ود.صالح املطيري خالل اجتماع اللجنة

ُيعرف الشخص غير محدد 
اجلنسية بأنه الذي ال يحمل 
جنســية أي دولــة أخرى 
ويوجد فــي الكويت كفرد 
أو ضمن أفراد األسرة، وال 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

أسامة الشاهني يطالب بإعداد برنامج وطني
متكامل للتصدي للمخدرات حماية للمجتمع

قال النائب أسامة الشاهني 
إن حاجــة الدولة واملجتمع 
ماســة للجهــود املنظمــة 
آفــة املخــدرات،  ملواجهــة 
مؤكــدا أهمية إعداد برنامج 
وطني متكامل للتصدي لتلك 

الظاهرة.
الشــاهني في  وأوضــح 
تصريــح صحافــي باملركز 
اإلعالمــي ملجلــس األمة أن 
إلغاء اللجنة الوطنية ملكافحة 
املخدرات والتي لعبت دورا 
كبيرا في احلــد من ظاهرة 
تعاطي املخــدرات واإلدمان 
جعــل اجلهــود احلكومية 
والشعبية مبعثرة، مشيرا 
إلــى تقدميه اقتراحا برغبة 
في هذا الصدد بإعادة تشكيل 
وتفعيل دور اللجنة الوطنية 

ملكافحة املخدرات.
تعاطــي  ان  وأضــاف 
املخــدرات ظاهــرة تشــكل 
خطرا على الوطن واملواطن، 
وتضر بالشباب الذين حتتاج 
إليهم الدولة لدورهم الكبير 
املنشود في تطورها وتقدمها.
وأوضــح أن عصابــات 
املخدرات اســتغلت جائحة 
(كورونا) في نشر التعاطي 

اخلليج في تهريب ونشــر 
املخدرات بني شعوبها، وقد 
أخذت وسائل التهريب صورا 

وأشكاال عدة.
ولفت إلى أن حجم جتارة 
املخدرات حــول العالم بلغ 
٤٠٠ مليار دوالر، والوفيات 
الســنوية بلغــت ٢٠٠ ألف 
حالة وفاة، وعدد املتعاطني 
حول العالم فاق ٢٧٥ مليون 
متعاط. وبــني أن املخدرات 
مســؤولة عــن ٦٥٪ مــن 
اجلرائم في الكويت، مؤكدا 
ضرورة إعداد برنامج وطني 
متكامل للتصدي لتلك اآلفة 

املجتمعية اخلطيرة.
وفيما يلي نص االقتراح 

برغبة:
النائــب أســامة  تقــدم 
الشاهني باقتراح برغبة قال 
فــي مقدمته: ملا كان تعاطي 
املخدرات يشكل خطرا كبيرا 
على الوطن واإلنســان في 
الكويــت، ويضــر بصورة 
مباشــرة بأكبــر شــريحة 
في الشــعب الكويتي وهي 
الذيــن حتتــاج  الشــباب، 
إليهم الدولة لدورهم الكبير 
املنشود في تطورها وتقدمها.

اآلفــة املجتمعية اخلطيرة، 
وملــا كان للجنــة الوطنية 
ملكافحة املخدرات - التابعة 
ملجلــس الوزراء - من دور 
في احلد من ظاهرة تعاطي 
املخــدرات واإلدمــان، فــإن 
الوطنية  توقيف «اللجنــة 
ملكافحــة املخدرات» يحتاج 

إلى إعادة النظر فيه.
ونص االقتراح على اآلتي: 
إعادة تشكيل وتفعيل دور 
(اللجنــة الوطنية ملكافحة 
املخــدرات) حلاجــة الدولة 
واملجتمع املاسة لها واختيار 
مسؤولني مختصني وخبراء 

ضليعني فيها.

وملا كان جلائحة ڤيروس 
كورونــا املســتجد من آثار 
اجتماعية ونفســية سلبية 
واملجتمــع،  الفــرد  علــى 
وعصابات املخدرات تستغلها 
في نشر التعاطي واإلدمان 

وخاصة بني فئة الشباب.
وملــا تســببه املخدرات 
من أضــرار صحية وعقلية 
وسلوكية خطيرة جدا، وما 
تسببه من مشاكل اجتماعية 
وأمنيــة واقتصاديــة تضر 
باملجتمــع بصــورة عامــة، 
إلى جانب املشاكل الصحية 
واألخالقية، وملا للمخدرات 
مــن دور كبيــر فــي زيادة 
وانتشار جرائم العنف في 

اآلونة األخيرة.
كما ال يخفى على اجلميع 
أن هناك اســتهدافا ممنهجا 
التعــاون  لــدول مجلــس 
اخلليجي في تهريب ونشر 
املخدرات بني شعوبها، وقد 
أخذت وسائل التهريب صورا 

وأشكاال عدة.
وللحد والوقاية من خطر 
انتشار املخدرات وجب على 
الدولة إعداد برنامج وطني 
متكامــل للتصــدي لتلــك 

اقترح إعادة تشكيل وتفعيل دور اللجنة الوطنية ملكافحة اآلفة

أسامة الشاهني

واإلدمان خصوصا بني فئة 
الشــباب، ونتــج عــن ذلك 
انتشــار جرائــم العنف في 

اآلونة األخيرة.
املخــدرات  أن  وأكــد 
تســبب أضــرارا صحيــة 
وعقلية وسلوكية خطيرة 
جــدا، إضافة إلى املشــاكل 
واألمنيــة  االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، إلــى جانب 
املشاكل الصحية واألخالقية.
إلــى أن هنــاك  وأشــار 
لــدول  اســتهدافا ممنهجــا 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

مهلهل املضف: ما تدابير األمن 
السيبراني املتبعة في «سهل» ؟

النائــب مهلهل  وجــه 
املضف ســؤاال إلى وزيرة 
العامــة وزيرة  األشــغال 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات 
د.رنا الفــارس نص على 

ما يلي:
ملــا كان املعنــى العام 
لألمن السيبراني هو عملية 
حماية األنظمة والشبكات 
والبرامــج ضــد الهجمات 
الرقمية حيث تهدف هذه 
الهجمات السيبرانية عادة 

إلى الوصول إلى املعلومات احلساسة أو 
تغييرها أو تدميرها بغرض االستيالء على 
املال من املستخدمني أو مقاطعة عمليات 

األعمال العادية.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- مــا تدابير األمن الســيبراني باملعنى 
الــوارد أعاله التي ســتتبعها الوزارة في 

عملية تشغيل تطبيق سهل اجلديد؟
٢- ما ضمانات أمن املعلومات التي اعتمدتها 
الهيئــة العامة لالتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات لتفعيلها في تطبيق «سهل»؟

٣- لتعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة في 
استخدامات تطبيق سهل وفي ظل التطور 
التكنولوجي وتزايد التهديدات السيبرانية 
املواكبة له مبا في ذلك تهديدات نشــطاء 
القرصنة اإللكترونية، ما مدى استعدادات 
التطبيق وجاهزيته لتوفير احلماية في 

هذا الشأن؟
٤- ما الطرق التي توفرها الهيئة الستقبال 
البالغات والشكاوى التقنية أو املخترقة 
لألمن السيبراني والناجتة عن التطبيق؟ 

وهل توجــد طرق معينة 
يجب اتباعها لتقدمي هذه 
البالغات؟ وهل توجد أرقام 
للتواصل لتقدمي الشكاوى 
أو املقترحــات أو اخللــل 
أو أي معوقــات  التقنــي 

منبثقة من التطبيق؟
٥- ما االســتراتيجية أو 
اخلطــة التــي وضعتهــا 
الهيئــة لتوفيــر احلماية 
واحلفاظ على جودة احلياة 
الرقمية لتطبيق «سهل»؟
صحــة  مــدى  مــا   -٦
املعلومات الصحافية حول وجود اختراق 
ألمن املعلومات على التطبيق؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فيرجى تزويدي باحللول 

املقترحة حول ذلك.
٧- هــل يوجــد فريــق يتولى الشــبكة 
اإللكترونيــة اخلاصة بتطبيق «ســهل» 
ومن مهامها رصد ومراقبة وقائع ومجريات 
البنية التحتية للشبكة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فمــا آلية عملهــم ومهامهم؟ 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي، فما األســباب 

والبدائل؟
٨- ما اســتراتيجيات األمن الســيبراني 

واإللكتروني اخلاصة بتطبيق «سهل»؟
٩- هــل تتوافــر حماية بطاقــات الهوية 
والبيانات الشــخصية لألفراد املتعاملني 

أو املستخدمني لتطبيق «سهل»؟
١٠- هل ســيكون هناك مؤشر إلكتروني 
لقياس مدى أمان املعلومات في التطبيق؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى توضيح 
آلية عمله، وإذا كانت اإلجابة بالنفي، فما 

األسباب والبدائل؟

مهلهل املضف
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٢٣٦٫٣ مليون دينار رصيد الكويت 
لدى «صندوق النقد» خالل أغسطس

٥٧٣٫٤ مليون دينار إجمالي حقوق السحب اخلاصة بالبالد لدى الصندوق

«إدارة املرافق»: ١٢ مليون دينار لتنفيذ إستراتيجية التطوير

أحمد مغربي

كشفت مصادر مسؤولة لـ 
«األنبــاء» عن ان شــركة إدارة 
العموميــة رصــدت  املرافــق 
ميزانية تقدر بنحو ١٢ مليون 
دينــار لتنفيــذ اســتراتيجية 
التطويــر  وخطــة  الشــركة 
املســتقبلية والتي متتد فترة 

تنفيذها من ١٨ الى ٢٤ شهرا.
وقالت ان شركة إدارة املرافق 
العمومية تقود عملية تطوير 
شــاملة، وهذا التطوير ضمن 
منظومــة متكاملــة وفلســفة 
واضحــة ورؤية محددة قائمة 
على نقاط القــوة التي تتمتع 
بها الشركة. وأشارت املصادر 
إلى ان الشركة تعاقدت مع عددا 

دينار، فضال عن تطوير املباني 
معماريا مــن الداخل واخلارج 
بقيمة ٢٫٥ مليون دينار، وأخيرا 
تطوير املباني لتواكب مبادئ 
االســتدامة العاملية بقيمة ١٫٥ 

مليون دينار.
وذكرت ان نشاطات شركة 
إدارة املرافق العمومية تتركز 
في إدارة أمالك الغير واستئجار 
وتأجير العقــارات، وذلك منذ 
إنشاء الشــركة في عام ١٩٨٢، 
وفي عام ٢٠١٥ متت إضافة نشاط 
مواقف السيارات وإنشاء مدن 
سكن عمالية ألغراض الشركة، 
وفي عام ٢٠٢١ متت إضافة نشاط 
وإنشاء إدارة مساحات تخزينية 

ألغراض الشركة.
إلــى  املصــادر  وأشــارت 

ال حتمــد عقباهــا خصوصــا 
في قلــب العاصمة، ناجتة عن 
إغالق الطرق املؤدية للعاصمة 
دخوال وخروجا بسبب اضطرار 
اجلمهور الســتخدام الشوارع 
والطرقات لصف سياراتهم أثناء 
تواجدهم بالعاصمة، وهو األمر 
الذي سيحدث أزمة مرورية في 
حال عدم تنفيذ تلك املشاريع، 
حيث قامت الشركة مبخاطبة 
وزارة املالية أكثر من مرة حول 

تلك األمور وغيرها.
كمــا ان عدم جتديد املباني 
معماريا من اخلارج يؤدي إلى 
تشــوه وتلوث بصري واضح 
يحد مــن أهــداف وتوجيهات 
مجلس الوزراء اخلاصة بتطوير 

العاصمة.

املرافــق» رصــدت  ان «إدارة 
عــددا مــن املشــاكل فــي حال 
عدم تطويــر املرافــق التابعة 
للشــركة لكي تتحقــق أهداف 
ورؤية الشركة ملضاهاة الدول 
املجــاورة واالرتقــاء مببانــي 
املواقــف احلكوميــة وجعلهــا 
قطاعا تنافســيا عامليــا، لذلك 
رأت الشركة انه البد من إعادة 
النظر فــي عقد أمــالك الدولة 
(املواقف بصفة خاصة)، حيث 
إنــه مرتبط بالتعرفــة كإيراد 
أحادي خصوصا مع زيادة أجور 
العمالة (حراســة - تنظيف..

إلــخ). ولفتت املصادر إلى انه 
فــي ظل عــدم أمان اســتخدام 
املواقف ســيؤدي إلــى إغالقها 
مما يــؤدي إلى أزمات مرورية 

أزمة مرورية تلوح في األفق.. ومخاطبة وزارة املالية أكثر من مرة حلل اإلشكالية

من املكاتب االستشارية العاملية 
لتقــدمي استشــارات لتنفيــذ 
االستراتيجية وصياغة خطة 
أعمال خارطة الطريق، وخلصت 
نتائج الدراســة الى استقطاب 
العمالة ذات اخلبرات والكفاءات 

للنهوض بالشركة.
امليزانية املرصودة  وحول 
لعملية تطويــر املرافق، قالت 
املصــادر انها تتركــز في هدم 
وإعادة بناء مبنى مواقف مجمع 
الوزارات بقيمة ٣ ماليني دينار، 
وتطوير سوق الذهب املركزي 
بقيمة ٢ مليون دينار، ومشروع 
تطوير نظام التحاسب وأنظمة 
الدخول واخلروج في املواقف 
بقيمــة مليون دينار، وصيانة 
املباني إنشائيا بقيمة ٢ مليون 

تابعة لـ «أجيليتي» تستحوذ على ٥١٪
 من «سيجينون أفيشن» الكينية بـ ٤٠ مليون دوالر

كونا: قالت شركة أجيليتي 
للمخازن العمومية الكويتية إن 
شركة (ناس) خلدمات الطيران 
التابعــة لها اســتحوذت على 
نسبة ٥١٪ من شركة (سيجينون 
أفيشن) إلدارة شحن الطيران 

وخدمات املناولة في كينيا.
وأوضحــت (أجيليتي) في 
بيان منشور على موقع بورصة 
الكويت أمس، أن قيمة الشركة 
اإلجمالية تقدر بنحو ٤٠ مليون 
دوالر، مبينة أن (ناس) ستقوم 
بــإدارة شــركة (ســيجينون 
أفيشن) مبا في ذلك العمليات 

في مطاري نيروبي والدوريت 
الدوليــني. وتوقعــت انعكاس 
قيمة االستثمار على البيانات 
املالية للشركة خالل فترة الربع 

األخير من العام احلالي.
(أجيليتــي)  وتأسســت 
البالــغ رأســمالها املصرح به 
٢٥٠ مليــون دينار (نحو ٨٠٠ 
مليون دوالر) عام ١٩٧٩ وأدرجت 
في بورصة الكويت عام ١٩٨٤ 
وتعمل في جتهيز وإقامة وإدارة 
وتأجيــر املخازن واســتغالل 
الفوائض املالية املتوافرة لديها 
واستثمارها في محافظ مالية.

انعكاس قيمة االستثمار على البيانات املالية للشركة بالربع األخير من ٢٠٢١

«أسواق املال» توافق على نشرة
 اكتتاب سندات «اخلليج للتأمني»

حصلت مجموعة اخلليج للتأمني على 
موافقة هيئة أســواق املــال الكويتية على 
نشــرة االكتتاب اخلاصة إلصدار سندات 
بقيمة ال تتجاوز ٦٠ مليون دينار، وذلك وفق 

بيان للشركة على موقع البورصة أمس.
وبحسب البيان، فإن نوع السندات من 
السندات الدائمة واملساندة ضمن الشريحة 
الثانية لرأس املال ذات فائدة ثابتة ومتغيرة 
قابلة إلعــادة التقييم، وليــس لها تاريخ 
اســتحقاق محدد إذ ميكن استدعاؤها بعد 

السنة اخلامسة.
وتكون فائدة السندات ذات شرائح املعدل 
الثابت مبعدل ٤٫٥٠٪ ســنويا تستحق كل 
سنة على دفعات، أما الشرائح ذات املعدل 
املتغير، ففائدتها ٢٫٧٥٪ سنويا فوق سعر 
اخلصم املعلن من بنــك الكويت املركزي، 
شــريطة أال يتجاوز معدل الفائدة الثابت 
إضافة إلى ١٪ تستحق كل سنة على دفعات. 
وأوضحت اخلليج للتأمني أن العوائد احملققة 
من إصدار السندات سوف تستخدم لتعزيز 
مركز رأسمال الشركة، ولألغراض العامة، 
على أن تكون شــركة كامكو لالستثماري 

مديرا لإلصدار ووكيال لالكتتاب.
وكانت وكالة «إيه إم بســت» خلدمات 

التصنيف االئتماني قامت بتثبيت التصنيف 
اخلاص بالقوة املالية والتصنيف االئتماني 
املصدر لشــركة مجموعة اخلليج للتأمني 
عند مستوى (A ممتاز، مع تعديل النظرة 

املستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».
اجلدير بالذكر أن أرباح «اخلليج للتأمني» 
ارتفعت ١٩٫٦٪ في النصف األول من العام 
احلالي، لتصــل إلى ١١٫٧٧ مليــون دينار، 
مقابل أرباح بنحو ٩٫٨٤ ماليني دينار للفترة 

املماثلة من عام ٢٠٢٠.

بقيمة ال تتجاوز ٦٠ مليون دينار

«شلمبرجير»: الكويت متلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي
محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد أن 
التــي نفذتها  املشــروعات 
شركة شلمبرجير االميركية 
النفطيــة فــي  للخدمــات 
الكويت، كانت مصدرا لزيادة 
اإليــرادات في غمرة موجة 
من العقود رفيعة املستوى 
في الكويت وعمان واململكة 

العربية السعودية.
وقــد ســجلت الشــركة 
إيرادات عاملية بلغت ٥٫٨٥ 
مليارات دوالر للربع الثالث 
من عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها 
٤٪ مقارنة بالربع السابق، 

و١١٪ على أساس سنوي.
وكانــت شــركة نفــط 
الكويــت قــد أرســت على 
شركة شلمبرجير للخدمات 
النفطيــة اتفاقيــة توريــد 
مدتها ٥ ســنوات لرؤوس 
اآلبار ومستلزمات االنتاج 
من اآلبار النفطية باالضافة 
الــى خدمــات لـــ ٢٣٠ بئرا 
جديدة و٢٥٠ بئرا للصيانة 
في التكوينات اجلوراسية 
العميقة في البالد. ويشمل 
نطــاق االتفاقيــة توريــد 

فــي مكامنها اجلوراســية 
احتياطيات ضخمة من الغاز، 
وتشكل عنصرا أساسيا في 
استراتيجية البالد بالطاقة 

طويلة األجل».
وأشارت مجلة ميد الى 
أن الشــركة وقعــت عقودا 

منهــا عقــد تكنولوجيــا 
وخدمــات حتفيــز متكامل 
مبليارات الدوالرات من قبل 
أرامكو السعودية ملواردها 
مــن الغاز غيــر التقليدية، 
كما حصلت على عقود في 

سلطنة عمان.

في الكويت وعمان واململكة 
العربية السعودية وقطر، 
ما ساعد على منو إيراداتها 
في الشرق األوسط نتيجة 
لزيادة نشاط أداء املكامن.

وخــالل الربــع الثالث، 
أمنت الشركة عدة مشاريع، 

متثل عنصراً أساسياً في إستراتيجية البالد بالطاقة طويلة األجل

وتركيــب رؤوس آبار ذات 
ضغط عال وقدرة على حتمل 
احلرارة العالية، باإلضافة 
الى معدات انتاج ولوحات 

التحكم.
وقالت الشركة في بيان 
نتائجها «ان الكويت متلك 

«ميد»: خط الغاز بني شمال الكويت 
و«األحمدي» سيكتمل فبراير ٢٠٢٢

محمود عيسى

توقعت مجلة ميد أن يكتمل مشروع خط 
أنابيب الغاز التابع لشركة نفط الكويت واملمتد 
من شمال الكويت إلى مصفاة ميناء األحمدي 
بحلول فبراير ٢٠٢٢، وذلك وفقا ملصادر في 
الصناعة النفطية، حيث قال أحد املصادر إن 
العمل في املشروع يحقق تقدما سريعا، إذا 
اكتملت أعمال البناء تقريبا وسيبدأ تشغيله 

اعتبارا من منتصف نوفمبر املقبل.
وكانت شركة نفط الكويت قد أرست عقد 
املشــروع في عام ٢٠١٩ على شركة النفط 
والغاز الهندية الرسني اند توبرو، وبلغت قيمة 
املشروع ٤٥٠ مليون دوالر، وقد فازت الشركة 
بالعقد على أســاس املبلغ املقطوع وتسليم 
املفتاح، لكن املشــروع قد تعرض للتأخير 
خالل عام ٢٠٢٠، بسبب قضايا تتعلق بوباء 
كورونا حسب ما ذكرته املصادر ملجلة ميد.

وقالت مجلة ميد إن خط أنابيب تصدير 
الغاز واملرافق املرتبطة به سيغطي عند اكتماله 

مسافة ١٤٥ كيلومترا، أما الشركات األخرى 
التي قدمت عروضا للفوز باملشروع فتشمل 

كال من:
٭ سايبيم (إيطاليا)

٭ SK للهندسة واإلنشاءات (كوريا اجلنوبية)
٭ تيكنيكاس ريونيداس (إسبانيا)

٭ اس ان سي الفالني (كندا)
ويشمل نطاق العمل األساسي في املشروع 
إنشاء خط أنابيب غاز قطره ٣٠ بوصة وخطي 
أنابيب غاز بقطــر ٤٠ بوصة، باإلضافة إلى 
نقطة ربط عند خط السياج باملصفاة، وتقوم 
الشــركة الهندية حاليا بتنفيذ خط نقل خام 
جديد يبلغ قطره ٤٨ بوصة من شمال الكويت 
إلى مشــعب خلط مركزي يقع بالقرب من 

األحمدي في جنوب البالد.
وانتهت ميد الى القول بأن شــركة وود 
غروب البريطانية كانت قد تولت تنفيذ أعمال 
الهندسة والتصميم األولية في املشروع فيما 
لعبت شركة تكنيب الفرنسية دور مستشار 

إدارة املشروع.

عالء مجيد

تراجع االحتياطي النقــدي للكويت لدى 
صندوق النقد الدولي خالل شــهر اغسطس 
املاضي بنســبة طفيفة ليصل الى مســتوى 
٢٣٦٫٣ مليــون دينار متراجعا عن املســتوى 
القياسي الذي حتقق في شهر يوليو املاضي 
البالغ ٢٣٦٫٥ مليــون دينار مبقدار ٢٠٠ ألف 
دينار وبنســبة ٠٫٠٨٪ وذلك بحسب بيانات 

بنك الكويت املركزي لشهر اغسطس ٢٠٢١.
وعلــى صعيــد ســنوي، فقــد زاد حجــم 
االحتياطيات الكويتية املودعة لدى صندوق 
النقد الدولي بنهاية اغسطس املاضي بنسبة 
١٠٫٣٪، وبقيمــة ٢٢٫١ مليون دينــار، مقارنة 
مبستوياتها البالغة ٢١٤٫٢ مليون دينار بنهاية 

اغسطس من عام ٢٠٢٠.
ويتكــون وضع االحتياطــي في صندوق 
النقد الدولي من شريحة االحتياطي، أي مبالغ 
العمــالت األجنبية التي يجوز للبلد العضو 
سحبها من صندوق النقد الدولي خالل مهلة 
وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي 
(مبوجب اتفاقية قرض) في حســاب املوارد 
العامة، وتكون حتت تصرف البلد العضو مبا 
في ذلك إقراض البلــد املبلغ لصندوق النقد 
الدولي مبوجب االتفاقات العامة لالقتراض، 
واالتفاقات اجلديدة لالقتراض، واملطالبات على 
الصندوق احملررة بحقوق السحب اخلاصة 

تعتبر مطالبات بالعملة األجنبية.
وبلغ حجم حقوق السحب اخلاصة نحو 
٥٧٣٫٤ مليون دينار خالل شهر اغسطس وهو 
نفس مستويات اخلمسة أشهر املاضية دون 
تغير منذ مارس املاضي وهي أصول احتياطية 
دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل 
احتياطي مكمــل لألصــول االحتياطية لدى 
البلــدان األعضــاء فــي الصنــدوق، ويوزع 
الصندوق حقوق السحب اخلاصة بني أعضائه 

على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
بينما ارتفعت مجمــوع العملة األجنبية 

والودائع في اخلارج بنهاية شــهر اغسطس 
ليصل الى ١٢٫٤٩٢ مليــار دينار بتراجع بلغ 
نســبته ١٫٢٪ مقارنة بـــ ١٢٫٣٤٣ مليار دينار 
خالل شهر يوليو املاضي. واملقصود بالودائع 
هنــا هي الودائــع املتاحة عنــد الطلب وهي 
الودائع املتاحة لدى البنوك املركزية االجنبية 
وبنك التســويات الدولية وبنوك اخرى. كما 
تتكون العملة من النقود الورقية واملعدنية 
املتداولة من العمالت االجنبية واملستخدمة 
عموما ألداء املدفوعات وتستثنى منها النقود 

املعدنية التذكارية.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز 
االستقرار املالي والتعاون في املجال النقدي 
على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية 
وزيادة توظيــف العمالة والنمو االقتصادي 
القابل لالستمرار، كما يساعد في جهود احلد 
من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره 
البلــدان االعضاء وعددها ١٨٩ بلدا. كما يقدم 
صندوق النقد الدولي املشــورة حول كيفية 
حتقيق االستقرار االقتصادي ومنع االزمات 
املالية وحتسني مســتويات املعيشة. ويبلغ 
حجم املبلغ الكلي الذي يســتطيع الصندوق 

اقراضه للبلدان االعضاء ١ تريليون دوالر.

الشركة تقود عملية تطوير شاملة ضمن منظومة متكاملة وفلسفة واضحة قائمة على نقاط قوة
تأخر إصالح بعض املواقف سيؤدى إلى إغالقها وسيخلق أزمات مرورية كبيرة وتكدسًا في العاصمة

إدخال أحدث اساليب التكنولوجيا للدخول واخلروج إلى مواقف السيارات
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الرهن العقاري ضرورة حتمية لتلبية طلب الشباب الكويتي املتزايد على املساكناخترنا أكثر سيناريو متحفظ لتصنيف القروض غير املنتظمة وجتنيب املخصصات

جنحنا في تسجيل حتّسن بصافي هامش الفوائد رغم بيئة أسعار الفائدة املنخفضةمنو القروض يعكس إستراتيجيتنا في التنوع واالعتماد على األنشطة املصرفية األساسية

«الدين العام».. 
يبقى مطلبًا ضروريًا

حتّسن بعض االنكشافات.. 
خفض القروض املتعثرة

شــدد الصقر على أنه وعلى الرغم من االرتفاعات 
األخيرة في أسعار النفط وتأثيرها اإليجابي على عجز 
املوازنة إال أن هناك حاجة إلقرار قانون الدين العام وذلك 
بسبب وضع الســيولة في صندوق االحتياطي العام، 
مشيرا إلى أن مقايضة األصول أو السحب من صندوق 
األجيال غير مجدية اقتصاديا وغير مستدامة. معربا عن 
أمله في أن يهدئ احلوار الوطني التوترات بني احلكومة 
والبرملان ويؤدي إلى إقرار قانون الدين العام، حيث إن 

احللول محدودة للغاية في حال لم يتم إقراره.

حول انخفاض القــروض املتعثرة في الربع الثالث، 
أوضــح الصقر أن األداء يعود ملزيج من التحســن في 
بعض االنكشافات باإلضافة إلى عمليات شطب، موضحا 
أنه وخالل اجلائحة، اتخذ البنك نهجا متحفظا للغاية في 
تصنيف القروض املتعثــرة، خاصة مع النظر إلى حالة 
عدم اليقني السائدة في ذلك الوقت. وأكد الصقر على أن 
البنك قام ببناء مخصصات احترازية على مدار األرباع 
املاضية في محاولة لتغطية أي خســائر متوقعة نتيجة 
لتداعيات اجلائحة على الشــركات، مشيرا إلى أنه ومع 
حتسن أوضاع البيئة التشغيلية واستمرار انتظام بعض 
االنكشافات املصنفة سابقا ضمن القروض املتعثرة، فقد 

متت إزالتها من محفظة القروض املتعثرة.

عصام الصقر: «الوطني» يجني ثمار إستراتيجيته املتحفظة منذ بداية «كورونا»

التنفيذي  الرئيــس  قال 
الكويــت  ملجموعــة بنــك 
الوطني عصام الصقر إن منو 
أرباح البنك خالل األشهر الـ ٩ 
األولى من العام ٢٠٢١ دعمته 
العديــد مــن العوامــل على 
رأســها زيادة حجم األعمال 
التشغيلية  ومنو اإليرادات 
إلــى جانــب تراجــع تكلفة 

املخاطر.
وأضــاف الصقــر علــى 
هامش مؤمتر احملللني لنتائج 
األشهر الـ ٩ األولى من عام 
٢٠٢١، أن التحسن في بيئة 
التشــغيل انعكس بشــكل 
إيجابــي علــى نتائج البنك 
الفصلية مع تسجيله صافي 
ربح في الربع الثالث قدره 
٩٤٫١ مليون دينار وبزيادة 

سنوية نسبتها ٦٣٫٣٪.
وأشار إلى أن البنك حقق 
صافــي ربــح قــدره ٢٥٤٫٨ 
مليــون دينار كويتي خالل 
فترة األشــهر الـــ ٩ األولى 
مــن العــام ٢٠٢١، بارتفــاع 
بنحو ٥١٫١٪ مقارنة بالفترة 
نفســها من العــام املاضي، 
مضيفا أن البنك يجني ثمار 
استراتيجيته املتحفظة التي 
انتهجها منــذ بداية جائحة 

كورونا.
أجندة رقمية

وأكد الصقر أن املجموعة 
تواصل التركيز على التحول 
الرقمي وتنويع عملياتها من 

بعوامــل التغيــر املناخــي 
واالجتاهات االجتماعية.

علــى  الصقــر  وشــدد 
البنــك  التــزام  مواصلــة 
باحلفــاظ علــى البيئة مع 
إطــالق مبــادرات للحد من 
استهالك الطاقة املياه، فضال 
عن العناية بصحة موظفي 

وتطويرهم املهني.
الرهن العقاري

وأكــد الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
على أن هناك ضرورة إلقرار 
قانون الرهن العقاري، حيث 
آليــة متويــل اإلســكان  إن 

اخلليجي األخرى.
تعاٍف قوي

مــن جانبــه، أكــد املدير 
املالــي للمجموعــة باإلنابة 
سوجيت رونغي، أن ارتفاع 
صافي أرباح البنك في األشهر 
الـــ ٩ وبنحــو ٥١٫١٪ يعكس 
التعافي القوي ألداء املجموعة 
واســتمرار النمــو في حجم 
أعمالنــا وزيــادة اإليــرادات 
وانخفــاض  التشــغيلية 
مخصصات خسائر االئتمان 
ومخصصات خسائر انخفاض 

القيمة.
وأوضــح رونغــي قائال: 
«حققت تكلفة املخاطر حتسنا 
ملحوظا مقارنة بالعام ٢٠٢٠ 
ما يجعلنا متفائلني على نحو 
حذر باستمرار انخفاض تكلفة 
املخاطر خالل الربع الرابع من 

العام ٢٠٢١».
إلــى أن تكلفــة  وأشــار 
املخاطر انخفضت على أساس 
سنوي خالل األرباع القليلة 
املاضية، كما حتسنت العوامل 
احملركة لألداء التشغيلي في 
الكويت، عالوة على ذلك، فقد 
حتسنت أيضا جودة االئتمان 

لبعض االنكشافات.
وعلــى صعيــد توقعــات 
صافــي هامش الفائــدة، أكد 
رونغي أن أي ارتفاع سيعتمد 
علــى النمو الذي ســيتحقق 
خالل الربع املقبل أو األرباع 
القليلة املقبلة، مشيرا إلى أنه 

احلالية من قبل بنك االئتمان 
الكويتي ستؤدي إلى تأخير 
اجلهود املبذولة حلل الطلب 
املتزايد على املنازل السكنية، 
الســيما النظر إلى ما متثله 
الكويتيني  الشباب  شريحة 

من إجمالي عدد السكان.
وأشــار الصقــر إلى أنه 
وفي حالة إقرار قانون الرهن 
العقاري، ســتحقق البنوك 
اســتفادة كبيــرة بالتأكيد، 
حيث ستقدم منتجا جديدا 
من املتوقــع أن يكون عليه 
طلــب كبيــر فــي الســوق 
الكويتي على غرار ما رأيناه 
فــي دول مجلــس التعاون 

من املتوقع بقاء صافي هامش 
الفائدة مستقرا إلى حد كبير 

عند مستويات هذا الربع.
وأشار رونغي إلى أن أداء 
محفظة القــروض كان قويا 
للغايــة خالل فترة األشــهر 
الـــ ٩ األولى، مضيفا أن لدى 
البنك خططا ألداء قوي حملفظة 
القروض خــالل الربع الرابع 

والعام املقبل أيضا.
قــروض  منــو  وحــول 
التجزئة والتوقعات اخلاصة 
باجتاهاتها بعد برنامج تأجيل 
أقســاط القــروض، أوضــح 
املاضــي  العــام  أن  رونغــي 
والعــام احلالي شــهد تنفيذ 
القروض،  برنامجني لتأجيل 
حيث لم تقم البنوك بتحصيل 
األقساط ملدة ٦ أشهر. موضحا 
أنه من غير املتوقع أن تستمر 
مستويات النمو احلالية في 
جانب قروض التجزئة حتى 
العام ٢٠٢٢، مشيرا إلى أنه من 
احملتمل أن نعود إلى مستويات 
منو القروض التي شهدناها 

في السنوات السابقة.
وشــدد رونغــي على أنه 
ورغم ظروف اجلائحة استمر 
التقنيات  البنك في  استثمار 
الرقمية، موضحا أن ما حتقق 
حتى اآلن هو هدف متوسط 
املــدى للبنــك في مســيرته 
نحو التحــول الرقمي، حيث 
يتوقع البنك جني فوائد من 
تلك االستثمارات على صعيد 

التكلفة.

الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك على هامش مؤمتر احملللني عن فترة الـ ٩ أشهر األولى من ٢٠٢١

عصام الصقر

خالل االنتشــار اجلغرافي 
واتساع نطاق ما تقدمه من 
خدمات، مشيرا إلى أن مسيرة 
البنك نحو حتقيق التفوق 
الرقمي تسير بخطى ثابتة، 
وذلك من خالل االستثمار في 
املنصــات الرقمية للمكاتب 
األمامية ومكاتب الدعم سعيا 
نحو حتسني جتربة عمالئه 

ورفع كفاءة عملياته.
وشــدد الصقــر على أن 
أجندة البنك الرقمية تركز 
على حتسني جتربة ورضا 
العمالء باإلضافة إلى زيادة 
الكفاءة التشغيلية وتنمية 
أعمــال البنــك مــن خــالل 
زيادة بصمته في أســواقه 

الرئيسية.
االستدامة

وأوضــح الصقر أن بنك 
الوطنــي يواصل  الكويــت 
تبني مبادئ احلوكمة البيئية 
واالجتماعية واملؤسســية 
كجزء أساســي من منهجية 
ممارســة أعماله وأنشطته 
التشــغيلية، مــع التزامــه 
الراسخ بالوفاء مبسؤولياته 

االجتماعية واالقتصادية.
وأكد أن املجموعة حترص 
على دمج مبادرات احلوكمة 
واالجتماعيــة  البيئيــة 
واملؤسســية فــي جميــع 
اســتراتيجيات األعمال، مع 
البدء فــي حتديــد وقياس 
املخاطر والفرص فيما يتعلق 

أرباحنا تعكس منو األعمال وزيادة اإليرادات التشغيلية.. وتراجع تكلفة املخاطر
حققنا أداًء قويًا حملفظة القروض خالل فترة الـ ٩ أشهر األولى من ٢٠٢١نخطو بثبات نحو تأكيد تفوقنا الرقمي من خالل االستثمار في املنصات الرقمية

رونغي: أرباحنا تعكس التعافي القوي ألداء املجموعة واستمرار النمو بأعمالنا

شيخة البحر: متفائلون بنمو االقتصاد الكويتي وانعكاسه على أداء القطاع املصرفي

الرئيــس  نائبــة  قالــت 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني شيخة البحر إن النمو 
القوي في أرباح البنك لفترة 
٩األشــهر الـ ٩ األولى من العام 
٢٠٢١ يرجــع إلى عدة عوامل، 
يأتي في مقدمتها منو القروض 
والتسليفات اإلجمالية بنسبة 
٨٫٣٪ منذ بداية العام لتصل إلى 
١٩ مليار دينار بنهاية سبتمبر.
فــي  البحــر  وأشــارت 
مقابلــة مــع قنــاة بلومبيرغ 
اإلخباريــة إلــى أن النمو في 
خــالل  القــروض  محفظــة 
الفترة يعكــس االعتماد على 
األنشطة املصرفية الرئيسية 
واســتراتيجية التنوع ما بني 
األنشطة املصرفية اإلسالمية 
والتقليدية في السوق الكويتي 
وكذلــك التنوع علــى صعيد 
قطاعــات األعمــال املتعــددة 
والعمليات الدولية للمجموعة.
وأضافــت البحــر: «علــى 
الرغم من العمل في بيئة أسعار 
فائدة منخفضــة، جنحنا في 
تسجيل منو ملحوظ بصافي 
هامش الفائدة خالل األشــهر 
الـ ٩ األولى من العام، إضافة 
إلى منو إيراداتنا من الرسوم 
والعموالت بشــكل قوي بلغ 

١٢٫٨٪ على أساس سنوي».
وأكدت البحر أن اجتاهات 
النمو القوية في أغلب أنشطة 
األعمال تعكس التحسن الكبير 
الذي شهدته البيئة التشغيلية 
بدعــم مــن تخفيــف القيــود 
والعودة الى احلياة الطبيعية.
وتعليقــا علــى انخفاض 
تكلفة املخاطــر، قالت البحر: 

الطلب املتزايد على الوحدات 
اإلسكانية في الكويت.

«عــدد  البحــر:  وقالــت 
الســكان يتزايد وخاصة في 
سن الشــباب، واحلكومة في 
املقابــل تعمــل علــى تطوير 
وبنــاء مــدن ســكنية جديدة 
تلبيــة للطلبات املتراكمة من 
املواطنني املستحقني، وهو ما 
يجعل وضع آلية متويل جديدة يجعل وضع آلية متويل جديدة 
تناسب تلك األوضاع ضرورة تناسب تلك األوضاع ضرورة 

ملحة».
وأكدت البحــر أن البنوك 
الرئيسي  ستكون املســتفيد 
الــذي  القانــون  إقــرار  مــن 
تضعــه احلكومــة على رأس 
أجندتها التشــريعية للفصل 
التشريعي اجلديد، وتوقعت 
أن يكون هناك طلب كبير في 
السوق الكويتي على املنتجات السوق الكويتي على املنتجات 
التــي  املصرفيــة اجلديــدة 
القطاع املصرفي  سيشــهدها 
بعد إقرار القانون على غرار ما بعد إقرار القانون على غرار ما 
رأيناه في دول مجلس التعاون رأيناه في دول مجلس التعاون 

اخلليجي األخرى.
نظرة متفائلة

ألداء  توقعاتهــا  وعــن 
االقتصاد الكويتي وانعكاسات االقتصاد الكويتي وانعكاسات 
ذلــك على القطــاع املصرفي، 
قالت البحر: «متفائلون بنمو 
االقتصاد الكويتي خالل الفترة االقتصاد الكويتي خالل الفترة 

املقبلة».
وأشارت البحر إلى توقعات وأشارت البحر إلى توقعات 
صندوق النقــد الدولي بنمو 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
بنسبة ٤٫٣بنسبة ٤٫٣٪ خالل العام ٢٠٢٢٪ خالل العام ٢٠٢٢

وهو ما سينعكس بالضرورة 
على كافة قطاعات األعمال.

«مــع ذروة اجلائحــة خــالل 
العــام ٢٠٢٠ اخترنــا تطبيق 
أكثر الســيناريوهات حتفظا 
متاشــيا مع نهجنا التاريخي 
واســتراتيجيتنا املتحفظــة 
فــي إدارة املخاطــر وهــو ما 
انعكس على تصنيف بعض 
االنكشــافات كقــروض غيــر 

منتظمة».
وأكملت البحر قائلة: «اليوم 
ومــع التحســن امللحوظ في 
البيئــة التشــغيلية وعــودة 
احلياة الى طبيعتها تدريجيا 
انخفضــت وتيــرة جتنيــب 
إعــادة  املخصصــات ومتــت 
تصنيف بعض القروض إلى 

منتظمة مرة أخرى».
وقالــت البحــر: «حافظنا 
علــى معايير جــودة أصول 
قويــة حيث تراجعت نســبة 
القــروض غيــر املنتظمة من 
١٫٧٢٪ بنهايــة العــام املاضي 
إلــى ١٫٤٣٪ بنهاية ســبتمبر، 
كما زادت نسبة التغطية من 
٢٢٠٪ بنهاية العام إلى ٢٣٠٪ 

بنهاية سبتمبر». 
آلية متويل جديدة

أكدت البحر أهمية مترير 
قانــون الرهن العقاري حيث 
ان الكويــت واحدة من الدول 
القليلة التي ليس لديها قانون 

للرهن العقاري.
وأشارت البحر إلى أن هيكل 
الدعم احلالي لتمويل اإلسكان 
املعتمــد علــى بنــك االئتمان 
الكويتي حقــق جناحا وأداء 
جيدا تاريخيــا ولكنه أصبح 
اليوم في عنق زجاجة نتيجة 

الربع األخير من العام حتسنا 

الذي استمر لستة أشهر بنهاية 

أشارت البحر إلى أن مصر تعد 

أن البنك يحقق أداء جيدا هناك 

املصرفية الرقمية وخاصة على 

املصري نحو التحول الرقمي».

الثروات في كافة األسواق التي 

اجلمع بني اخلدمات املصرفية 

الوطني لالستثمار حتت قيادة 
واحدة لتلبية احتياجات عمالء 

املجموعة، كما سيقدم خدمات 
جيدة لعمالئنا في مصر خالل 

نائبة الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك الوطني في مقابلة مع قناة بلومبيرغ اإلخبارية

شيخة البحر خالل املقابلة مع قناة بلومبيرغ
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«بيتك»: اإلنفاق االستهالكي بالكويت يتخطى ما قبل «كورونا»
قــال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي (بيتك)، إن 
القنوات  املدفوعات باستخدام 
االلكترونية في الكويت، شهدت 
نشــاطا ملحوظــا مــع نهايــة 
الربع الثاني مــن ٢٠٢١، وذلك 
في ظل حالة انتعاش الســوق 
االستهالكي، بعد تخفيف قيود 
احلركــة، وتســريع إجــراءات 
التطعيم بالبالد، حيث سجلت 
قيمة عمليات البطاقات املصرفية 
في الربع الثاني ٢٠٢١ مستوى 
مرتفعا بلغت ٨٫٢ مليارات دينار 
بزيادة ١٫٥ مليــار دينار خالل 

ثالثة أشهر فقط.
وانتعش السوق االستهالكي 
مدفوعا بزيادة كبيرة تصل إلى 
٧٤٪ للمدفوعــات باســتخدام 
البطاقات املصرفية عن مستوى 
محدود شهده السوق في نفس 
الفترة من العــام املاضي، كما 
سجل زيادة تصل إلى ١٠٪ عن 
الربع األول من ٢٠٢١، ونشطت 
عمليــات الشــراء باملجمعــات 
التجاريــة واألســواق، في ظل 
تطبيق قــرار تأجيل أقســاط 
القروض لفترة ٦ أشهر ثانية 
بــدأت في مايو ٢٠٢١. وقد أعاد 
بنك الكويت املركزي تصنيف 

دينار ومســحوبات من أجهزة 
السحب اآللي بقيمة ٢٫٦ مليار 
دينــار، وبالتالي فاق الســوق 
االستهالكي مستواه قبل أزمة 

كوفيد- ١٩.
مــن املالحــظ التراجع في 
حصــة التعامــل النقــدي من 
أجهزة السحب اآللي إلى أدنى 
مســتوى أي ٣٢٪ مــن قيمــة 
البطاقات املصرفية،  معامالت 

زيادة محدودة لقيمة عمليات 
البطاقــات املصرفية األجنبية 
داخل الكويت إلى نحو ٥١ مليون 
دينــار في الربع الثاني بزيادة 
٢٪ مقارنة بـ ٤٩ مليون دينار 
فــي الربــع األول، كما ارتفعت 
٦٧٫٥٪ على أساس سنوي مع 
عودة حركة الطيران وتخفيف 
قيــود الســفر. وقــد ارتفعت 
قيمــة عمليات الســحب اآللي 
البطاقات املصرفية  بواســطة 
للبنوك الكويتية بحدود ٥٫٨٪، 
ومبيعات أجهــزة نقاط البيع 
بزيــادة أكبر وصلت الى ٩٫٥٪ 
على أســاس ربع سنوي، فيما 
زادت املشــتريات عبر املواقع 
االلكترونية بنسبة أعلى بلغت 

٢١٫٧٪ لنفس الفترة.
وعلى أساس سنوي ارتفع 
السحب اآللي ٧٦٪ والدفع عبر 
نقــاط البيع ١٣١٪ فيما ســجل 
الشــراء عبر اإلنترنت ارتفاعا 
نســبته ٦٩٪، وزادت قيمــة 
معامــالت البطاقات املصرفية 
داخل حــدود الكويت إلى ٧٫٩ 
مليــارات دينار بنســبة ٩٫٤٪ 
في مقابل زيادة أكبر للعمليات 
خارج الكويت بنسبة ٣١٪ على 

أساس ربع سنوي.

مقابل حصــة ٣٨٪ للدفع عبر 
نقــاط البيع املتراجع بشــكل 
محدود، ويالحظ زيادة كبيرة 
واجتاه قوي نحو الشراء عبر 
اإلنترنــت خصوصــا في ظل 
إجراءات اإلغالق وقيود احلركة 
التي كانت مفروضة في العام 
املاضي، مرتفعة من حصة ١٠٪ 
في الربع الثاني ٢٠١٩ إلى ٣٠٪ 
في الربع الثاني ٢٠٢١. كما حدثت 

وارتفعت عمليات بطاقات 
االئتمان إلى ٥٢٣ مليون دينار 
بزيــادة ١٣٫٥٪ عن ٤٦١ مليون 
دينار في الربع األول، وبنسبة 
تصل إلى ٩٦٫١٪ سنويا، وتشكل 
عمليات الدفع عبر نقاط البيع 
باســتخدام بطاقــات االئتمان 
٤٥٪ مــن مدفوعــات بطاقــات 
االئتمان، ويســتحوذ السحب 
اآللي على ١٧٪ فيما ميثل الدفع 
عبر االنترنت ٣٨٪ من معامالت 

بطاقات االئتمان. 
التراجــع فــي  وتواصــل 
املعامالت الورقية داخل النظام 
املصرفــي الكويتــي، وميثلــه 
قيمة الشيكات املقدمة للبنوك 
الكويتية، رغم وصولها حوالي 
١٣ مليار دينار في النصف األول 
٢٠٢١ أي بشكل محدود نسبته 
٢٫٩٪ عــن حجمها في النصف 
الثانــي ٢٠٢٠. وبرغــم ارتفاع 
ســنوي كبير وصــل إلى ٣٥٪ 
مع زوال قيود احلركة واإلغالق، 
إال أنها لم تصل ملســتويات ما 
قبل أزمة كوفيد-١٩، حيث كانت 
قد وصلت إلى حوالي ١٩ مليار 
دينار في النصف األول من ٢٠١٩ 
ثم تراجعت لنحو ١٤ مليار دينار 

في النصف الثاني ٢٠١٩.

٨٫٢ مليارات دينار قيمة عمليات البطاقات املصرفية بالربع الثاني.. بقفزة ١٫٥ مليار في ٣ أشهر فقط

العمليات اإللكترونية باستخدام 
البطاقــات، حيــث أصبحــت 
مدفوعــات  قيمــة  تتضمــن 
البطاقــات املصرفيــة للبنوك 
احمللية عبــر مواقع اإلنترنت، 
ويصل حجمهــا إلى ٢٫٤ مليار 
التصنيف  إلــى  دينار، إضافة 
السابق الذي اشتمل على قيمة 
عمليات عبر أجهزة نقاط البيع 
وتصل قيمتها الى ٣٫١ مليارات 

١٤٧ مليون عملية دفع 
إلكترونية في ٣ أشهر

إصدار ٤٣٧ ألف بطاقة 
مصرفية بالربع الثاني

ذكر تقرير «بيتك»، أن البنوك الكويتية توفر خدمات 
اإليداع والدفع والسحب اآللي عبر أجهزة نقاط البيع 
والسحب اآللي من خالل ٧٧٫٤ ألف جهاز وفق بيانات 
الربــع الثاني ٢٠٢١، أي بزيادة نســبتها ٢٪ عن الربع 

األول وبنسبة تصل إلى ٩٫٤٪ سنويا.
ويصل عدد أجهزة نقاط البيع إلى ٧٤٫٦ ألف جهاز، 
فيما ينتشر ٢٧١٩ جهاز سحب آلي في مواقع مختلفة 
في أنحاء الكويت، وتصل املدفوعات باستخدام البطاقات 
املصرفية إلــى ١٤٧ مليون عملية (٨٢٫٦ مليون عملية 

دفع في نقاط البيع.

أشار التقرير إلى أن البنوك جنحت البنوك الكويتية 
في إصدار ٤٣٧ ألف بطاقة مصرفية في الربع الثاني 
بزيادة ١٥٪ على أساس ربع سنوي، وتصل إلى ١٧٦٪ 
على أساس سنوي، مقارنة مع ١٥٨ ألف بطاقة في الربع 

الثاني ٢٠٢٠ وسط أزمة كوفيد-١٩.

٥٠ مليون دينار إيرادات «KIB» التشغيلية في ٩ أشهر
أعلن بنك الكويت الدولي 
«KIB» عن نتائجــه املالية 
لفترة التسعة أشهر املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، حيث 
حقق أرباحا عائدة ملساهمي 
البنك بلغت ٣٫٨ ماليني دينار 
تقريبــا، مقارنة بنحو ٥٦٨ 
ألــف دينار في الفترة ذاتها 
من العام املاضي، محققا بذلك 
منوا بنسبة ٥٦٧٪، وقد ذلك 
انعكس بشكل إيجابي على 
ربحية السهم، حيث ارتفعت 
إلى ١٫٢١ فلس، بعد قيام البنك 
بدفع أرباح الصكوك الدائمة 
الشريحة (١) خالل الفترة. 

النتائج املالية

وفي إطــار تعليقه على 
هــذه النتائج، قــال رئيس 
مجلس إدارة البنك الشيخ 
محمــد اجلــراح، إن نتائج 
«KIB» املاليــة قــد أظهرت 
منوا في اإليرادات التشغيلية 
بنسبة ٢٪، حيث بلغت ٥٠ 
مليون دينار، مقارنة مببلغ 
٤٩ مليون دينار في الفترة 

ذاتها من العام املاضي.
كمــا ارتفعــت إيــرادات 
االســتثمارات بنسبة ٧٥٪ 
وكذلــك ايــرادات االتعــاب 
والعمــوالت بنســبة ٤٦٪، 
ومن ناحية املركز املالي فقد 
منت أصول «KIB» بنحو ١٩٢ 
مليون دينار تقريبا وبنسبة 
٧٪، وصوال إلى ٢٫٨٨ مليار 
دينار تقريبا، مقارنة بنحو 
٢٫٦٨ مليــار دينــار للعــام 

املاضي.
وجاءت الزيادة بأصول 

من العــام املاضي، في حني 
بلغت حقوق امللكية العائدة 
ملساهمي البنك ٢٦٠ مليون 

دينار تقريبا.
وأعرب اجلراح عن تفاؤله 
بالفترة املقبلة، السيما مع 
بدء تعافي االقتصاد الوطني 
عموما والقطــاع املصرفي 
حتديدا مــن تبعات جائحة 
 «KIB» كورونا، مشيرا إلى أن
يتحلى باحلكمــة والرؤية 
الثاقبة في  االســتراتيجية 
وضع خططه، بحيث يحقق 
التوازن املطلوب بني جتنب 
املخاطــر واقتناص الفرص 
فــي جميع عمليــات البنك 
لدفــع عجلة النمو بشــكل 

استراتيجي. 
هــذه  أن  وأوضــح 
االســتراتيجية انعكســت 

معايير اجلودة االئتمانية، 
ودراســة وتنويع املخاطر. 
حيــث متكــن البنــك مــن 
اقتناص العديد من الفرص 
التمويليــة خــالل األشــهر 
التســعة املنصرمة للسنة 
املاليــة احلاليــة، وكذلــك 
املشــاركة كمدير رئيســي 
مشــترك إلصــدار صكــوك 
البنــك األهلي املتحد بقيمة 

٦٠٠ مليون دوالر.
 KIB هذا، وقــد اســتمر
فــي احلفاظ علــى معدالت 
عاليــة ملعيــار كفاية رأس 
املال، طبقــا لتعليمات بنك 
الكويــت املركــزي مبوجب 
متطلبات «بــازل ٣»، حيث 
بلغت النسبة ٢٠٫٣٢٪، في 
حني وصل معيار الرفع املالي 
إلى حوالــي ٩٫٩٨٪ بنهاية 

أفــاد   ،KIB الــذي يتبعــه
بوخمسني بأن البنك ماض 
بوضــع مصلحــة العمــالء 
في املرتبة األولى ويســعى 
جاهدا لتبني التطور الرقمي 
بطريقة مبتكرة، وذلك من 
خالل تطوير البنية التحتية 
املالية للبنك  للتكنولوجيا 
واالرتقاء بها لتعزيز وإثراء 
جتربة العمالء وفق معايير 

عاملية تالقي تطلعاتهم. 
الدافــع  «إن  وأضــاف: 
األساسي واحملفز األكبر آللية 
العمل في البنك هما االبتكار 
واإلبداع، وفي الوقت نفسه 
نحن نركز بشكل استراتيجي 
على تطوير جميــع أعمال 
البنك وجميع اخلدمات التي 

نقدمها للعمالء». 
إلى ذلك، أكد بوخمسني 

 «KIB» إيجابــا علــى نتائج
املاليــة، حيــث اســتطاع 
البنك احلد مــن التداعيات 
الناجمــة عن  االقتصاديــة 
املرتبط  التباطؤ والركــود 
باجلائحة، مركزا على تعزيز 
نشاطه في مجاالت معينة - 

أبرزها االستثمارات. 
حصيلة النجاحات

من جانبه، أوضح نائب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
 «KIB» والرئيس التنفيذي لـ
رائــد جواد بوخمســني، أن 
اســتمرار البنــك بتحقيــق 
الربحية في الفترة املاضية 
كان حصيلة جناحه بجذب 
العديد من الشركات املعروفة 
مبالءتها املالية واالقتصادية 
مع التمســك الشديد بأعلى 

الربع الثالث لعام ٢٠٢١. 
وأشــار بوخمســني إلى 
أن وكالة فيتش للتصنيف 
االئتمانــي قــد قامت مبنح 
صكوك KIB تصنيفا ائتمانيا 
 (Long-term) طويل األجل
عند «A-»، ومنح التصنيف 
االئتماني طويل/قصير األجل 
لبرنامــج   «A+/F١» عنــد 
الصكوك اخلــاص بالبنك. 
وأضــاف أن الوكالــة قامت 
بتثبيت التصنيف االئتماني 
طويــل األجــل (IDR) عند 
A+ وتثبيت القدرة الذاتية 
(VR) عنــد bb- مــع نظرة 
مســتقبلية سلبية في آخر 

تقرير أصدرته. 
مصلحة العمالء أوًال

وفيمــا يتعلــق بالنهج 

 KIB أن جناح استراتيجية
وقدرتــه على االســتمرار 
بتحقيــق اإلجنــازات على 
الرغم من تأثيرات جائحة 
القطــاع  علــى  كورونــا 
االقتصادي واملالي عموما، 
كانا عاملني أساســيني في 
استمرار البنك بحصد العديد 
من اجلوائــز والتكرميات 
مــن مؤسســات مرموقــة 
وجهات تكرميية معروفة 
على مســتوى العالم. كما 
أنها تضع على عاتق البنك 
املزيد من املسؤولية وتدفعه 
للحفاظ على أدائه اإليجابي 
القــوي والشــامل، وعلى 
اســتقراره املالي، وتوفير 
أفضل اخلدمات املصرفية 
القطاعــات  فــي مختلــف 

واملجاالت.

٧٪ ارتفاع أصول البنك إلى ٢٫٨٨ مليار دينار كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

رائد جواد بوخمسني الشيخ محمد اجلراح

البنــك، نتيجــة منو حجم 
محفظــة التمويل بنحو ٨٨ 
مليون دينار تقريبا وصوال 
إلى ٢٫١ مليار دينار تقريبا، 
مقارنة بـ ٢ مليار دينار العام 
املاضــي، محققة بذلك منوا 
بنسبة ٤٪، باإلضافة إلى منو 
حجم محفظة االستثمارات 
معظمهــا  تتميــز  والتــي 
اجلــودة  ذات  بالصكــوك 
العاليــة بنحــو ٨٩ مليون 
دينار تقريبا وبنسبة ٤٦٪. 

مواصلة النمو

مــن جانــب آخــر، منت 
حســابات املودعــني بنحو 
٣٠٧ ماليني دينار وبنسبة 
١٩٪ وصوال إلى ١٫٨٨ مليار 
دينــار مقارنــة مببلغ ١٫٥٧ 
مليار دينــار لنفس الفترة 

تكرميات وجوائز مرموقة
جنح «KIB» في حصد سلسلة من اجلوائز 
والتكرميات خالل عام ٢٠٢١، وذلك من العديد 
من املؤسسات اإلقليمية والعاملية املشهود للجان 
حتكيمها باحليادية واخلبرة العريقة في القطاع 

املصرفي واملالي.
ومن بني أبرز التكرميات التي حصدها البنك 
مؤخرا هي جوائز World Finance، التي منحت 
البنك جائزة «أفضل بنك إسالمي في الكويت»، 
وجائزة «أفضل بنك إسالمي لتطوير ومتكني 
املوظفني في الكويت»، وكذلك جائزة «أفضل 
املنتجات واخلدمات املصرفية اإلسالمية التي 
تركز على العمالء فــي الكويت»، كما منحت 
اجلــراح جائزة «إجناز العمــر في الصيرفة 

اإلسالمية وتكريس العطاء للمجتمع»، وكرمت 
بوخمسني بلقب «الرئيس التنفيذي الكويتي 

صاحب الرؤية – دافع التطوير والتنمية».
كذلك نالت جهود البنك االستثمارية حصتها 
من اجلوائز التقديرية هذا العام، حيث حصد 
«KIB» جائزة «أفضل صفقة متويل على مستوى 
 ABF) Asian Banking &) الكويت للعــام» من
Finance، كذلك جائزتا «أفضل صكوك رأسمالية 
بنكية» و«أفضل صكوك بنكية» ضمن برنامج 
جوائز (Triple A) (The Asset) للتمويل اإلسالمي، 
كما فاز البنــك بجائزة «صفقة الكويت للعام 
 Islamic Finance ٢٠٢٠» على املستوى احمللي من
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رائد بوخمسني: مشاركتنا بصفقات متويل عديدة تؤكد ثقة القطاع االقتصادي محليًا وعامليًا في «KIB»الشيخ محمد اجلراح: متفائلون بالفترة املقبلة مع تعافي االقتصاد.. ومركزنا املالي القوي يدعم منو األعمال 

«البورصة» تقرع اجلرس احتفاًال بالعمل املناخي
الكويــت  قامــت بورصــة 
بقــرع اجلــرس لرفــع الوعي 
حول العمل املناخي في اليوم 
العاملــي لألمم املتحــدة، وذلك 
بالتعــاون مــع هيئــة األمم 
املتحــدة ومكتــب األمني العام 
لألمم املتحدة واملنســق املقيم 
في الكويت، حيث تشكل هذه 
املبادرة جزءا من جهود بورصة 
الكويت إلحــداث تأثير هادف 
علــى املجتمعات التــي تعمل 
فيها كجزء من استراتيجيتها 

لالستدامة املؤسسية.
«البورصــة»  وأوضحــت 
في بيــان صحافي، أن املبادرة 
تتماشى مع الهدف ١٣ - العمل 
املناخي - والهدف ١٧ - الشراكة 
مــن أجل األهداف - من أهداف 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة 
إضافة إلى خطة التنمية الوطنية 
للكويت «كويت جديدة ٢٠٣٥». 
واحتفاء باليــوم العاملي لألمم 
املتحــدة، قامــت األمم املتحدة 
بتنظيم معرض «الشــباب من 
أجل العمــل املناخي» في بيت 

الكويــت ناصر السنعوســي: 
«نقرع اجلــرس اليوم للعمل 
املناخــي، بالتعــاون مع األمم 
املتحــدة واملنســق املقيم في 
الكويــت، وذلــك مبناســبة 
اليوم العاملي لــألمم املتحدة، 
حيث حترص البورصة على 
تبنــي وتعزيــز ممارســات 
االستدامة املؤسسية، وتدعم 
جهود املشــاركني في السوق 
لتعزيــز األداء فيمــا يتعلــق 
باحلوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات». وأضاف 
السنعوسي: «منذ ٢٠١٧ التزمت 
بورصة الكويت رسميا بتعزيز 
التوجه نحو استدامة الشركات 
املدرجة من خالل االنضمام إلى 
البورصات املستدامة  مبادرة 
التــي تقودهــا األمم املتحدة. 
كمــا تنفذ الشــركة عــددا من 
املبادرات التي تعزز املمارسات 
املستدامة، وتعمل على إحداث 
تغيير بيئي إيجابي من خالل 
االســتراتيجية  الشــراكات 
وتبنــي املبــادرات كجزء من 
لالســتدامة  اســتراتيجيتها 
املؤسســية التي تتماشى مع 
أهــداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة».
من جانبه، أشــاد املنســق 
املقيم لألمم املتحدة في الكويت 
د.طارق الشيخ بهذه املبادرة، 
قائال: «تواجه الكويت سلسلة 
مــن التحديــات املناخية التي 
تتطلب منا التعاون في اتخاذ 
اإلجراءات وتسليط الضوء على 

تغير املناخ».

بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة ومكتب األمني العام واملنسق املقيم بالكويت

د.طارق الشيخ ناصر السنعوسي

األمم املتحدة الكائن في املربع 
الديبلوماســي غرب مشــرف، 
والــذي يســلط الضــوء على 
مبادرات الشباب الكويتي التي 
تسهم في العمل املناخي وتشجع 
املجتمع على تبنيها، كما متت 
إضــاءة عــدة مبــان بالكويت 
باللون األزرق، مبا في ذلك مبنى 
البورصة، احتفاء بهذا اليوم. 

وبهذه املناسبة، قال رئيس 
التســويق واالتصــال  إدارة 
بورصــة  فــي  املؤسســي 

«أوابك» عقدت االجتماع التنسيقي لشركاتها املنبثقة

عقــدت األمانــة العامــة 
ملنظمــة األقطــار العربيــة 
املصــدرة للبترول (أوابك) 
يــوم الســبت املاضــي في 
القاهرة، االجتماع التنسيقي 
الســنوي الـ ٥٠ للشــركات 
املنظمــة،  عــن  املنبثقــة 
وذلك برئاســة األمني العام 
للمنظمــة علي بن ســبت، 
وبحضور رؤســاء مجالس 
العامــون  إدارات واملــدراء 
بالشــركة العربية البحرية 

إلى الصعوبات التي واجهتها 
في ضوء جائحة كورونا خالل 
العام املنصرم ٢٠٢٠ والنصف 

األول من عام ٢٠٢١.
االجتمــاع  ناقــش  كمــا 
التحديات التــي تواجه عمل 
الشركات واحللول املمكنة التي 
من شأنها متكني عمل الشركات 
وتعزيز التعاون فيما بينها 
وبني الشركات الوطنية ذات 
الطبيعية والنشاط في الدول 

األعضاء باملنظمة.

كمــا أطلــع األمــني العام 
ممثلــي الشــركات العربيــة 
املنبثقــة عــن اجلهــود التي 
العامــة  األمانــة  بذلتهــا 
اخلصاصــة بتفعيل العالقة 
بني املنظمة والشركات املنبثقة 
خالل الفترة املاضية ونتائجها 
اإليجابية والتوصيات اخلاصة 
بها، ومالمح خطة العمل التي 
أقرهــا فريق العمــل الذي مت 
تشــكيله لتعزيــز التعــاون 

املشترك.

برئاسة األمني العام للمنظمة علي بن سبت.. وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات

علي بن سبت متوسطاً ممثلي الشركات املنبثقة عن منظمة «أوابك»علي بن سبت

البترول، والشــركة  لنقــل 
العربيــة لبنــاء وإصــالح 
الســفن (أسري)، والشركة 
العربية للخدمات البترولية 

والشركات املتفرعة عنها.
وأوضحت املنظمة في بيان 
صحافي، أن ممثلي الشركات 
قدمــوا ملخصــا لألنشــطة 
والعمليات التي قامت بها كل 
شركة ونتائجها املالية وعدد 
العاملني بها من عرب وأجانب 
وسياسة التدريب، باإلضافة 



اقتصـاد
االثنني ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١
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«الوطني»: «الفيدرالي األميركي»
يبدو مستعدًا لتقليص برنامج شراء السندات

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، إن املخاوف 
املتعلقــة بالتضخم ظلت في 
بؤرة األحــداث في ظل جهود 
الفيدرالي وغيره  االحتياطي 
من البنوك املركزية الرئيسية 
األخرى الساعية للحفاظ على 
نهــج متوازن.  وعلــى الرغم 
من أن معظم البنوك املركزية 
مــا زالــت متمســكة مبوقفها 
مؤكدة أن الضغوط التضخمية 
ستكون مؤقتة، إال أن السوق 
يقوم على ما يبدو بتســعير 
استمرار ارتفاع األسعار لفترة 
أطول، ومن الواضح أن سندات 
اخلزانــة األميركيــة ألجل ١٠ 
ســنوات، والتي تعتبر عادة 
مؤشــرا لتوقعــات التضخم، 
قفزت مبقدار ١٢ نقطة أساس 

أخرى األسبوع املاضي.
إال أن االحتياطي الفيدرالي 
يبدو مســتعدا لبدء تقليص 
برنامج شــراء الســندات في 
نوفمبر، وكما أســلفنا الذكر، 

العــام لفترة أطــول مما كان 
متوقعا في بداية األمر.

وعلــى الرغم مــن ارتفاع 
عائد السندات، تراجع الدوالر 
األميركي مقابل أغلب العمالت 
الرئيســية األســبوع املاضي 
نظــرا لتزايد عمليــات جني 
األربــاح وتصحيــح أوضاع 
السوق، كما أن األخبار الواردة 
من الصني تفيد بتمكن شركة 
ايفرجراند من سداد دفعة من 
ديونها فــي اللحظة األخيرة 
متجنبة التعثر في السداد، ما 

ســاهم في تعزيز املعنويات 
وفرض ضغوطا هبوطية على 

الدوالر. 
استهلت املؤشرات االقتصادية 
األميركية األســبوع باإلعالن 
عــن تراجع اإلنتاج الصناعي 
على أساس شهري بنسبة ١٫٣٪ 
مقابل التوقعات التي أشارت 
إلى حتقيق مكاســب بنســبة 
٠٫٣٪. ويعكــس هذا التراجع 
مــدى التأثيــر الشــديد الذي 
نتج عن ارتفاع أسعار السلع 
األساســية على املنتجني، ما 
أدى إلى مترير زيادة التكلفة 
إلى املستهلك وهو ما يترجم 
إلى ارتفاع معدالت التضخم.

وباإلضافة إلى ذلك، كشف 
تقرير صــادر عن االحتياطي 
الفيدرالــي فــي فيالدلفيا عن 
تباطؤ بيانات املؤشر الصناعي 
الذي وصل إلــى ٢٣٫٨ نقطة، 
إال انه ال يزال أعلى بكثير من 
عالمة ٠٫٠ ما يشير إلى حتسن 

الظروف االقتصادية. 

بداية من نوفمبر املقبل.. ومعظم البنوك املركزية ترى أن الضغوط التضخمية ستكون مؤقتة

من املتوقــع أن يكون ارتفاع 
األسعار مؤقتا وذلك على الرغم 
من االرتفاع األخير الذي شهدته 
أسعار الســلع األساسية في 
ظل اختناقات سلسلة التوريد 

وارتفاع تكاليف الطاقة. 
ارتفع العائد على سندات 
اخلزانــة األميركيــة ألجل ١٠ 
سنوات مبقدار ٦ نقاط أساس 
خالل األسبوع ليصل إلى ١٫٦٣٪ 
بعد الوصول إلى ١٫٧٠٪، وسط 
مخاوف من إمكانية استمرار 
تزايــد معــدالت التضخم هذا 

ارتفاع أسعار النفط 
ذكــر التقريــر أن ارتفاع 
الدوالر جعل أسعار املعادن 
والطاقة أقل جاذبية. باإلضافة 
إلى ذلك، تقلص سوق النفط 
نظرا لزيادة االستهالك بسبب 
نقص الفحم والغاز الطبيعي. 
وصرحت الســعودية أن أي 
إنتــاج األوپيك  زيــادة فــي 
وحلفائها لن يكون له تأثيرات 
ملحوظة في الســيطرة على 
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. 
وفي ظل اقتراب الشتاء، تشير 
التوقعــات إلــى أن الطلــب 
اليومي سيرتفع من ٥٠٠ ألف 

إلى ٦٠٠ ألف برميل.
وتبلــغ الزيــادة اليومية 
فــي إنتاج األوپيك وحلفائها 
٤٠٠ ألف برميل، وهو ما لن 
يكــون كافيا لتلبيــة الطلب 
إذا جــاء الشــتاء فــي نصف 
الكرة الشــمالي أكثر برودة 
من املعتاد. وطالب مستهلكو 
النفط اخلام الرئيسيون مثل 
الواليات املتحدة واليابان من 
مصدري النفط مواجهة ارتفاع 
أســعار النفــط، إذ ارتفعــت 
األسعار بنحو ٦٥٪ هذا العام.

٢٧٫١ مليون دينار أرباح «املتحد» في ٩ أشهر
أعلن البنك األهلي املتحد 
عــن نتائــج أعمالــه خــالل 
التسعة أشهر األولى من العام 
احلالي، حيــث بلغت أرباح 
البنــك ٢٧٫١ مليــون دينار، 
وذلك باملقارنة مع ٢٣٫١ مليون 
دينار أرباحا بنفس الفترة من 
العام املاضي، بنسبة زيادة 

 .٪١٧٫١
فــي  البنــك  وأوضــح 
بيــان صحافــي، أن إجمالي 
املوجــودات ارتفع إلى ٤٫٤٨ 
مليارات دينار بنهاية الربع 
الثالــث مــن ٢٠٢١، بزيــادة 
نســبتها ٣٫٩٪ عــن إجمالي 
موجــودات نفس الفترة من 
العــام املاضي، والتي بلغت 
٤٫٣١ مليارات دينار، فيما بلغ 
إجمالي موجودات البنك ٤٫٣٧ 
مليارات دينار بنهاية ديسمبر 

.٢٠٢٠
كمــا منا صافــي محفظة 
التمويل وودائع العمالء إلى 
٣٫٢٦ مليارات دينار، و٣٫١٣ 
مليارات دينار على التوالي 
بنهاية سبتمبر ٢٠٢١، وذلك 
باملقارنــة بـــ ٣٫١٢ مليارات 
دينار، و٢٫٧٧ مليار دينار على 
التوالي بنهاية الربع الثالث 
من ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع ٤٫٥٪ 
في محفظة التمويل و١٣٪ في 
ودائع العمالء، وبلغ صافي 
محفظة التمويل ٣٫١١ مليارات 
دينــار، وودائــع العمالء ما 
قيمته ٣٫٠١ مليــارات دينار 
كما في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

خطط حصيفة

وفــي تعليقــه على هذه 
النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة البنــك األهلــي املتحد 
د.أنور املضف: «على الرغم 
من ازدياد حالة التفاؤل بعد 
عودة جزء كبير من احلياة 
واألنشــطة االقتصادية إلى 
طبيعتها، مازال البنك يقوم 
باتخــاذ تدابيــر احترازيــة 
منها املخصصات االحترازية 
بهدف احلفاظ على مستويات 
جيدة جلودة أصول البنك، 
مــا يؤكد كفاءة خطط البنك 
احلصيفة في إدارة املخاطر 
وذلك مبا يتفق مع توجهات 

من القيمــة للبنك وللقطاع 
ويبقــى  ككل،  املصرفــي 
الدرس األهم الذي أكدته تلك 
اجلائحة وهو إعادة تصميم 
التكنولوجيا لتضيف املزيد 
من الدعم للعمالء واملوظفني، 
الرقمــي  التحــول  وأن 
والتكنولوجيا املالية لم يعد 
اختيارا وترفا، وإمنا أصبح 
املالذ اآلمن الستمرارية عمل 
املصارف باملرونة والسهولة 

العاملــني  التنفيذيــة، وكل 
بالبنك التي ســاعدت البنك 
في إدارة تلك األزمة والتعامل 

مع تبعاتها.
جناح في إدارة األزمة

قالــت  جانبهــا،  مــن 
الرئيســة التنفيذية للبنك 
جهــاد  املتحــد  األهلــي 
احلميضــي: «بفضــل اهللا 
عادت القطاعات االقتصادية 

أشير مجددا إلى النجاح الذي 
حققه البنك األهلي املتحد 
في إدارة تداعيات اجلائحة 
بفضل ما نتمتع من جودة 
أصولنا وجناح جهودنا في 
التحول الرقمي وقوة البنية 
التكنولوجية للبنك والتي 
ساعدت على تلبية تطلعات 
شــرائح العمالء املختلفة، 
وهو ما أكد مجددا قدرة هذا 
البنك العريق على مواجهة 
التحديات والعمل بنجاح في 

مختلف الظروف».
احلميضــي،  وأكــدت 
بالقول: «نستمر في احلفاظ 
علــى مصالح مســاهمينا، 
وتقــدمي أفضــل اخلدمات 
واملنتجات لعمالئنا، فضال 
عن دورنا في دعم مجتمعنا 
من خالل مبادرتنا واسهامتنا 
التي تســتهدف كل شرائح 
املجتمع وتؤكد التزام البنك 
بدروه املجتمعي من خالل 

رؤية شاملة وواضحة».
تأهيل املوظفني

وأضافت: «البنك األهلي 

املطلوبــة في ظــل مختلف 
الظروف. 

وأعرب املضف عن جزيل 
الشــكر والتقدير ملســاهمي 
البنــك وعمالئــه علــى مــا 
قدمــوه من دعم ومســاندة 
للبنك في ظل هذه الظروف 
االستثنائية، كما تقدم بالشكر 
لبنــك الكويت املركزي وكل 
الرقابية والصحية  اجلهات 
واألمنية، مثمنا جهود اإلدارة 

في الكويت للعمل بصورة 
طبيعية إلى حد كبير، ولذا 
فنحن متفائلــون بقدراتنا 
لنكون من أول املستفيدين 
من هذا التعافي التدريجي 
الذي تشــهده األزمة، وفي 
هــذا الصــدد ال يفوتني أن 
أثمن اجلهود الكبيرة التي 
قامت بهــا اجلهات املعنية 
بالكويت الحتواء تداعيات 
هذه األزمة، كما يسعدني أن 

املتحد مستمر في تشجيع 
وتأهيل موظفيه وتطوير 
قدراتهم، في مختلف اإلدارات 
واملستويات اإلدارية، وذلك 
إميانا مــن إدارة البنك بأن 
العنصر البشري هو احملور 
األساســي للنجــاح، وأن 
اســتثمار البنك في ثروته 
البشرية يعد أفضل استثمار 
للنهوض باألداء والكفاءة في 
العمل في مختلف املجاالت، 
ملــا يحققــه مــن انعكاس 
مباشر على التميز في رضا 
العمالء وحتقيق مستوى 
أداء رفيــع يعزز من مكانة 

البنك الفريدة».
واختتمــت احلميضــي 
بتقــدمي الشــكر واالمتنان 
البنــك  إلدارة وموظفــي 
األهلــي املتحــد علــى مــا 
أبدوه من تعاون وإخالص 
كان لهم الفضل األكبر في 
جناح البنك في حتقيق هذه 
املؤشــرات املالية اجليدة. 
ونــود أيضــا أن نطمئــن 
عمالءنــا بجاهزيــة البنك 

ومتانة وضعه املالي.

بنمو ١٧٪.. وارتفاع إجمالي موجودات البنك ٣٫٩٪ إلى ٤٫٤٨ مليارات دينار

جهاد احلميضي د.أنور املضف

بنك الكويت املركزي في هذا 
الصدد».

وأكــد على أن هــذا األداء 
املالــي املتميــز للبنــك إمنا 
يعكس جناح مساعيه لتعزيز 
جتربــة عمالئنا مــن خالل 
اســتثمار املــوارد واجلهود 
ملواصلة حتســني منتجاتنا 
وخدماتنا، مع التركيز على 
تطوير حلول مبتكرة جديدة 
تزيد من ثقة ورضا عمالئنا.

الدروس املستفادة

إلــى أن  أشــار املضــف 
لقــراءة  الوقــت قــد حــان 
الدروس املستفادة من هذه 
اجلائحــة، والتــي ضاعفت 
من أهميــة متطلبات تعزيز 
مرونة القطاع املالي من خالل 
االســتعداد األمثــل لألزمات 
القادمــة احملتملة، كما أكدت 
احلاجــة إلى تطوير منوذج 
املاليــة  عمــل املؤسســات 
عــن  فضــال  واملصرفيــة، 
أهمية احلوكمة املؤسســية 
واالستدامة التي متثل جزءا 
ال يتجزأ مــن حتقيق املزيد 

املضف: البنك يحتفظ مبستويات 
جيدة جلودة األصول.. ليؤكد كفاءة 

خططه احلصيفة بإدارة املخاطر

احلميضي: مستمرون في احلفاظ 
على مصالح مساهمينا.. وتقدمي أفضل 

اخلدمات واملنتجات لعمالئنا

جوائز مميزة
قالت احلميضي إن جهــود البنك خالل الفترة املاضية، 
توجــت بحصوله على العديد من اجلوائز خالل هذه الفترة 
والتي تتضمن جائزة أفضل بنــك في اخلدمات املصرفية 
اخلاصة بالكويت لعام ٢٠٢١، من مجلة إنترناشيونال بيزنس، 
حيث جــاءت هذه اجلائزة تقديرا لنجــاح البنك في ابتكار 
منوذج خدمات ناجح لعمالء اخلدمــات املصرفية اخلاصة 

وإدارة الثروات.
كما حصد البنك جائزة أفضــل رئيس تقنية املعلومات 
املصرفية بالكويت للعام ٢٠٢١ من مجلة جلوبال بانكينج آند 
فاينانس ريفيو ملدير عام تقنيــة املعلومات بالبنك عبداهللا 

جراغ، وكانت هذه اجلائزة مبنزلة اعتراف بقدرة البنك على 
توفير بنية حتتية متطورة في مجال تكنولوجيا املعلومات 
وباملساهمة املتميزة له في دعم تقنية املعلومات املصرفية. 
وكذلك حصل البنك على جائزة أفضل إدارة للسيولة في 
الكويت للعام ٢٠٢١ من مجلة انترناشيونال فاينانس العاملية، 
وجائزة أفضل ابتكار في مجــال تقنية املعلومات لألعمال 
بالكويت للعام٢٠٢١ من مجلة انترناشيونال فاينانس العاملية. كما 
حصد البنك جائزة «أفضل موقع متكامل للخدمات املصرفية 
للشركات في الكويت لعام ٢٠٢١»، من غلوبال فاينانس العاملية، 
وذلك بفضل خدماته املتميزة عبر اإلنترنت لعمالء الشركات.

مبنى البنك االهلي املتحد
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«أونستار» ترتقي بتجربة القيادة في كل األوقات
تتميز «أونســتار» تقنية السالمة 
واألمن داخل املركبة الرائدة من «جنرال 
موتورز»، بقيامها بوظيفتني أساسيتني 
هما: توفير احلماية للسائق والركاب، 
إلى جناب متكينهم من البقاء على اتصال 
بالعالم حولهم، وذلك من خالل املجموعة 
األوســع من خدمات الســالمة واألمن 
املتوافرة في السوق، وتتاح حاليا تقنية 
«أونستار» في معظم طرازات «جنرال 
موتورز» للعام ٢٠٢١، شــاملة عالمات 
«شفروليه»، «جي إم سي» و«كاديالك» 
التجارية املوجودة في الكويت. وتأتي 
املركبات احلديثة من «جنرال موتورز» 
مــزودة من البداية بهــذه التقنية عبر 
 ،STC اإللكترونية من e-Sim شــريحة
حيث تعتبر «أونستار» خدمة اشتراك 
وفق الرغبة توفر مستويات ال تضاهى 

من السالمة واألمن.
وحول هــذا املوضوع، قــال غاري 
د.ويست، املدير التنفيذي لـ «أونستار» 
أفريقيا والشرق األوسط وحلول التنقل 
املستقبلية لدى «جنرال موتورز»: تتفرد 
أونستار بذاتها بالفعل، فهي تقود الدرب 
عبر ميزة الســيارة املتصلة لتقريبك 
مــن مركبتك أكثر مــن أي وقت مضى. 
كما أن السائقني في الكويت يتميزون 
باهتمامهم وشغفهم بالتقنيات احلديثة، 
وهم يطلبون دوما املزيد من مركباتهم 
لالستمتاع واالستفادة من كل رحلة للحد 
األقصى، وبالتالي فإن أونستار قادرة 
على توفير الدعم عند كل نقطة تواصل 
من خالل تقنيات متطورة جدا مدعومة 
بلمسة بشرية. وتتوافر أونستار فقط 
عند اشــتراك العميل باخلدمة، في ظل 
استمرار «جنرال موتورز» بإبقاء العمالء 
في قلب كل عملياتها، مع منح األولوية 
للخيــارات والســيطرة وخصوصيــة 

بيانات كل سائق.
ومــن املعــروف أن ال أحــد يخطط 

لتعرضه حلادث أو ســرقة مركبته أو 
حتــى فقدان املفتاح، لكن «أونســتار» 
متواجدة لتوفير املساعدة في احلاالت 
الطارئة املشــابهة، حيث تقدم خدمات 
رائــدة داخل املركبة تســهم فــي إنقاذ 
األرواح مســتخدمة تقنيــات حديثــة 

لربطك مباشــرة مع شــخص حقيقي 
يقدم املساعدة الالزمة لك.

االتصال لطلب املساعدة

بينمــا ال ميكنــك توقــع كل ما قد 
يحصل على الطريق، إال أنك تستطيع 

التهيــؤ ملواجهــة األحــداث الطارئة، 
فعندما تكتشــف أجهزة االستشــعار 
فــي املركبــة وقــوع حادث مــروري 
وفتح الوســائد الهوائية، تقوم ميزة 
االستجابة التلقائية حلوادث االصطدام 
بتفعيــل االتصــال األوتوماتيكي من 

املركبة مباشــرة مع مستشــار خدمة 
«أونســتار» الذي يعمــل على توفير 
املســاعدة املطلوبة لك، والبقاء معك 
على اخلط حلني وصول فرق االستجابة 
الطارئة إليك. كما باستطاعة مستشار 
خدمة «أونستار» ربطك مع من حتب، 

ما مينح املزيد من الراحة واالطمئنان 
والدعم خالل األوقات العصيبة.

ويقوم مستشار خدمة «أونستار» - 
فقط في احلاالت الطارئة - باستخدام 
بيانات احلادث ونظام التموضع العاملي 
(GPS) واخلرائط الدقيقة لتحديد مكان 
املركبــة وربطها مع فرق االســتجابة 
الطارئة، حيث تتم مشــاركة بيانات 
معينــة عــن احلادث وموقــع املركبة 
الدقيق لضمان حصولك على املساعدة 
الصحيحة عندما تكون بأمّس احلاجة 

لها.
باقة خاصة لكل االحتياجات

تعي «أونستار» جيدا أنه ال يوجد 
أي تشابه بني سائقني اثنني، وبالتالي 
أطلقت مجموعة من باقات االشــتراك 
بأســعار متفاوتــة، ملنــح املزيــد من 
اخليــارات واملرونة للعمــالء. ضمن 
هذا اإلطار، يستطيع العمالء احلصول 
على باقــة احلمايــة أو باقة االتصال 
بسعر ٧٫٩٩٠ دنانير فقط في الشهر، 
أو احلصول على الباقة املجمعة بسعر 
١٠٫٩٩٠ دنانير، وملزيد من القيمة، ميكن 
للعمالء احلصول على الباقة السنوية 
واالستفادة من تغطية سنوية مقابل 
تكلفــة ١٠ شــهور فقط. كمــا تتطلب 
«أونستار» خطة بيانات داخل املركبة 
من STC بسعر قدره ٣٫٥ دنانير مقابل 

٥ غيغابايت في الشهر.
وبعــد االشــتراك فــي خدمــة 
«أونستار» وتفعيلها، ستحصل على 
خدمات االتصال القياسية ملدة تصل 
إلى ١٠ سنوات مجانا دون أي تكلفة، 
ما يتيح لك إمكانية الوصول إلى باقة 
من اخلدمات املميزة مثل تشخيص 
حالة املركبة، تنبيهات التشخيص، 
تذكير الصيانة من الوكيل والسائق 

الذكي.

الكويت أول أسواق املنطقة التي يتم فيها إطالق التقنية الرائدة للسالمة واألمن داخل املركبة

«برقان»: ٤ فائزين في سحب حساب «يومي»

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

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في 
الســحوبات اليومية على حساب يومي، 
وقــد فــاز كل واحد منهــم بجائزة ٥٠٠٠ 
دينــار، وكان احلظ في هذه الســحوبات 

من نصيب:
أحمد مجيــد البقصمي، جوزار محمد 
بانكودواال، الشيخ مبارك فيصل الصباح، 

ياسر عابدين مندور.
باإلضافة الى الســحب اليومي، يوفر 
بنك برقان ســحبا ربع ســنوي حلساب 
«يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف 
دينار، وللتأهل للسحوبات الربع السنوية 
يتعني على العمالء أال يقل رصيدهم عن 
٥٠٠ دينار ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب، كما أن كل ١٠ دنانير متثل فرصة 

أجرى البنك التجاري 
ســحوباته األسبوعية 
علــى حســاب النجمــة 
وحملة «أكثر من راتب»، 
وقد مت إجراء السحب يوم 
أمس فــي مبنــى البنك 
الرئيسي، بحضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة 
البصمــان، مــع  أحمــد 
االلتــزام باالشــتراطات 

الصحيــة والوقائية املتمثلة في التباعد 
االجتماعي. 

وقد قــام البنك بتغطية الســحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز عوض بركات املطيري 

واحدة لدخول الســحب، وإذا كان رصيد 
احلســاب ٥٠٠ دينار وما فوق، ســيكون 
صاحب احلســاب مؤهال للدخول في كل 

من السحوبات اليومية وربع السنوية.

بجائــزة نقدية بقيمــة ٥ آالف دينار في 
سحب حساب النجمة األسبوعي، اما جائزة 
سحب حملة «أكثر من راتب» والتي تعادل 
راتبا وتصل لغاية ١٠٠٠ دينار فكانت من 

نصيب الفائزة بدريه عبداهللا احلربي.

م «اخلليج» لدعمه حملة «لنكن على دراية» «املركزي» ُيكرِّ
كرم بنــك الكويــت املركزي بنك 
اخلليج ومنحه جائزة البنك املتميز 
بالتوعيــة والتثقيف، تقديرا لدوره 
في دعــم حملــة لنكن علــى دراية. 
وأتــى التكرمي من قبــل محافظ بنك 
الكويــت املركــزي د.محمد يوســف 
الهاشل، وبحضور كل من نائب رئيس 
مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت، 
الشــيخ أحمد دعيج الصباح ونائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات املصرفية 
الشــخصية واالســتثمارات في بنك 
اخلليج وليد مندني، ومساعد املدير 
العام لالتصاالت املؤسسية في بنك 

اخلليج أحمد األمير.
وأشــاد خالل احلفل محافظ بنك 
الكويت املركزي بجهود بنك اخلليج 
التوعوية املتواصلة لدعم حملة لنكن 
علــى دراية، وهــي حملــة توعوية 
مببادرة مــن بنك الكويــت املركزي 
واحتاد مصارف الكويت، تهدف الى 

االســتدامة املجتمعية واالقتصادية 
وعلــى الشــمول املالــي، لــم ندخر 
جهدا على مدى عام كامل من النشر 
والتدريب في كل املواضيع املتعلقة 
في احلملة واخلدمــات التي تقدمها 
البنوك للعمــالء، ليبقوا دائما على 
درايــة ويتمكنوا مــن إدارة أمورهم 

املالية واملصرفية بشكل أفضل.
وتتطرق احلملة إلى عدة مواضيع، 
والبطاقــات  االقتــراض  كعمليــة 
املصرفيــة، واالدخار واالســتثمار، 
والتوعيــة بحقوق العمالء من ذوي 
االحتياجــات اخلاصة، كمــا تتناول 
النصائح املتعلقة باألمن السيبراني 
وحماية احلسابات املصرفية، وصوال 
إلى توضيح آليات تقدمي الشــكوى 
وحماية حقوق العمالء، مع التعريف 
مبهــام القطاع املصرفــي ودوره في 

حتفيز االقتصاد وتنميته.

د.محمد الهاشل يسلم وليد مندني اجلائزة بحضور الشيخ أحمد دعيج الصباح وأحمد األمير

تسليط الضوء على حقوق العمالء 
وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع 

البنوك.
وحول هذا التكرمي، قال مســاعد 
املدير العام لالتصاالت املؤسســية 
فــي بنــك اخلليــج، أحمــد األميــر: 

نشكر محافظ بنك الكويت املركزي 
د.محمــد الهاشــل علــى تقدير بنك 
اخلليــج وتكرميــه بجائــزة البنك 
املتميز بالتوعيــة والتثقيف لدوره 
فــي دعم حملــة لنكن علــى دراية. 
ضمن حرصنا في بنك اخلليج على 

«بوبيان» يفتتح فرعه اجلديد في «٣٦٠ مول»
أعلــن بنــك بوبيــان عن 
افتتاح فرعه اجلديد في «٣٦٠ 
مول» الــذي يعتبر األول من 
نوعه على مســتوى الكويت 
ويعمــل بنظام عمــل املوالت 
واملراكــز التجارية من حيث 
الفتح واإلغالق «التي متتد إلى 
١٢ ساعة يوميا طوال األسبوع 
بدون توقف» ليضيف جتربة 
مصرفية مميزة وجديدة على 

السوق الكويتي وعمالئه.
وقال مســاعد املدير العام 
للخدمات املصرفية الشخصية 
بشار الدوب: تتغير بصورة 
دائمــة طريقة عمــل الفروع 
املصرفية في الكويت والعالم 
والتي بدأت تخرج من نطاق 
عملهــا التقليــدي املتعــارف 
أكبــر  إلــى مجــاالت  عليــه 
تعتمــد بصــورة كبيرة على 
العمالء.  طلبات واحتياجات 
وأضاف: تعتمد استراتيجية 
بنك بوبيان على االســتثمار 
في القنوات الرقمية جنبا إلى 
جنب مع االنتشار اجلغرافي 
والتوسع ليكون البنك قريبا 
فــي املعامــالت املباشــرة مع 
عمالئــه، مؤكــدا أن التطــور 
التقني والرقمــي ال ميكن أن 
يكون بديال للخدمات املباشرة 
التي تقدم مــن خالل الفروع 

بكل أشكالها.
وضــرب مثــاال بفــروع 
البنك في املجمعات التجارية 
والتي تشــهد إقباال كبيرا من 
العمالء، الســيما في الفترات 
املســائية والعطالت، مشيرا 
إلــى أن الكثيــر مــن العمالء 
ونظــرا الرتباطهــم مبواعيد 
العمل اخلاصة بهم في الفترة 
الصباحية ومن األحد للخميس 
فإنهم يجدون الفرصة إلنهاء 
معامالتهم في الفترة املسائية 
وخالل العطلة لذا تكون فروع 

الكويت بصفة عامة ستكون 
حتت املراجعة والتقييم خالل 
الفتــرة املقبلــة حتــى ميكن 
االسترشــاد بنتائجها وبحث 
إمكانية نشرها لتكون من مزايا 

لالســتحواذ علــى حصــص 
سوقية في مختلف املجاالت.

مــن جانبــه، قــال املدير 
االقليمي مبجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية فيصل 
الفــرع اجلديــد  إن  شــويرد 
يواكب أحدث التطورات التي 
يشهدها البنك لتحقيق أعلى 
مستويات اخلدمة للعمالء في 
ظل حرص البنــك ان يتمتع 
عمالؤنا بتجربة مميزة خالل 
زيارتهــم ألي مــن فروعنــا 
واحلصــول على مســتويات 
عاليــة ومميزة مــن اخلدمة. 
وأشار إلى أنه مت تصميم املقر 
اجلديد لتقدمي اخلدمات املميزة 
للعمالء بســهولة ويسر، مع 
توفير مساحات كافية حلركة 
وانتظار العمالء ليبقى بوبيان 
متميزا وقادرا على تطوير هذه 
الفروع مواكبة للتطور املستمر 
في الصناعة املصرفية محليا 
وعامليا. وأوضح شــويرد أن 
التصميم احلديث احتوى أيضا 
على بعض التسهيالت اخلاصة 
بالعمالء من ذوي االحتياجات 
اخلاصة كوجود ممر مخصص 
ملستخدمي الكراسي املتحركة 
مع توفير تسجيالت صوتية 
داخــل  بســماعات  مــزودة 
البنك لشــرح أهم الشــروط 
التــي تتضمنهــا  والقواعــد 
العقود والنماذج واملستندات. 
وأضــاف: مت تصميــم الفرع 
اجلديد ليتناسب مع األجواء 
اخلاصة باملجمعات التجارية 
ليكون جزءا من الشكل العام 
لها، إلى جانب ذلك فإن الفرع 
يعتبر من الفــروع الصديقة 
للبيئــة لتجهيــزه باآليبــاد 
وشاشــات العــرض اخلاصة 
مبنتجات البنك والتي تغني 
عن اســتخدام البروشــورات 

واألوراق املطبوعة.

خدمة العمالء اخلاصة ببنك 
بوبيان.

مــن ناحيــة أخــرى، قال 
الدوب إن البنك مســتمر في 
التوســع فــي افتتــاح املزيد 
من الفروع، حيث وصل عدد 
الفــروع إلى ٤٤ فرعا وهو ما 
ميثل إجنازا آخر يضاف إلى 
اإلجنازات التي حققها البنك 
في الســنوات األخيرة جنبا 
إلى جنب مع تطوير خدماته 

الرقمية.
وأضاف ان البنك مســتمر 
أيضا في التوسع في االستثمار 
في املزيد من اخلدمات املصرفية 
الرقميــة جنبا إلــى جنب مع 
توســعه فــي افتتــاح املزيد 
من الفروع فــي إطار خططه 

األول من نوعه في املراكز التجارية بالكويت

فرع ٣٦٠ من الداخل

الدوب وشويرد في الفرع اجلديد

املجمعــات التجارية خيارهم 
األفضل.

وأكد الدوب أن جتربة ٣٦٠ 
مــول كونهــا التجربة األولى 
للبنك واالولى على مستوى 

الدوب: الفرع اجلديد نقلة في خدمات الفروع واالنتشار املدروس للبنك

«احتاد العقاريني»: بقاء ثلث األسر الكويتية
من دون رعاية سكنية.. غير مقبول

جدد احتاد العقاريني دعوته إلى ضرورة 
االهتمام بالقضية االسكانية، وحل قضية 
متلك املواطنني للسكن اخلاص، وهي القضية 
التي باتت هاجسا يؤرق كل بيت بعد ارتفاع 
أسعار العقارات الســكنية، وتزايد اعداد 
املواطنني الباحثني عن السكن اخلاص، مؤكدا 
ضــرورة أن تعطى هذه القضية األولوية 
لدى كل من احلكومة ومجلس االمة نظرا 
الرتباطها بكرامة املواطن وراحته النفسية.

وأكد االحتاد في بيان صحافي، أن الفرصة 
احلالية التي تعيشها البالد حاليا مع عودة 
احلياة إلى طبيعتها، وارتفاع أسعار النفط 
إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام ٢٠١٨، 
تعتبر فرصة مناســبة الستكمال برنامج 
الرعاية االسكانية احلكومية، وتنفيذ املدن 
االسكانية اجلديدة التي تباطأت أعمالها مع 
دخول جائحة ڤيروس كورونا املســتجد 

نهاية عام ٢٠١٩ وحتى يومنا هذا.
وقال االحتاد ان قضية متلك املواطنني 
للسكن اخلاص هي قضية متس كل بيت 
كويتي، إذ ال يكاد يخلو بيت من ارتباطه 
بهذه القضية التي امتدت جذورها لسنوات 
طويلة دون أن تتمكن احلكومة من إيجاد 
حل جذري لها، حتى بلغت أعداد الطلبات 
االسكانية القائمة بنهاية العام ٢٠٢٠ نحو 

٩١٫٧٩٤ طلبا.
وأضــاف أن الدســتور الكويتــي كفل 
للمواطن الكويتي حق الســكن، وذلك من 

باب رعاية الدولة للمواطن مبختلف مراحل 
حياته وتطورها وأموره املتعلقة فيه، إال 
أن واقع احلال يشــير إلى أن احلكومة لم 
تعد تهم كثيرا بهذا االمر، بدليل وجود أكثر 
من ٩١ ألف اســرة كويتيــة (أي ما يقارب 
ثلث عدد األســر الكويتية) ما زالت تقف 
في طابور اإلســكان لسنوات كثيرة تزيد 

في بعض األحيان على ١٥ سنة.
ولفت االحتاد إلى أن املواطن الكويتي 
بات حبيســا حللم السكن احلكومي الذي 
اصبح املالذ الوحيد واألخير له بعد االرتفاع 
اجلنوني وغير املعقول بأسعار األراضي 
السكنية والتي أصبحت بعيدة عن متناول 
نسبة كبيرة جدا من أبناء الشعب الكويتي 
ألســباب باتت معروفة لدى اجلميع، لعل 
من أهمها عدم حترير األراضي الســكنية 
وتطويــر البنية التحتيــة لها، واملتاجرة 
التي يشــهدها العقار الســكني.. وغيرها 

من االسباب.
وشــدد االحتــاد على ضــرورة تكاتف 
كل مــن احلكومة الكويتية ومجلس االمة 
لالهتمام بهذه القضية، خاصة انها تتعلق 
بكرامة املواطن وعيشه الكرمي، إذ من غير 
املقبول ان تبقى هــذه القضية بدون حل 
طوال السنوات املاضية، رغم أنها تتعلق 
بكرامة املواطن، فضال عن أنها تســتنزف 
نسبة كبيرة من دخله الذي يصرف على 

االيجارات.
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بداية، كل التقدير واالحترام لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووكيل 
الوزارة الفريق الشيخ فيصل الصباح مع التحية والتهنئة مبنصبه اجلديد.

أعتقد أن هناك أمورا لم تتطرق لها مناهج كلية ضباط الشرطة وتوصي 
بها خريجيها، ونحن كمواطنني اكتشــفنا ذلك من املمارسات احلياتية مع 
األجهزة األمنية، وعلى سبيل املثال: حسب معرفتي يجتهد ضباط املباحث 
في البحث وإيجاد مصادر استخباراتية (عيونا وآذانا) لالستشعار بحدث 
ما، قبل وقوعه، أو البحث عن املعلومات بعد وقوع احلدث ومعرفة أسبابه 
وفاعليه. (وحســب معرفتي أيضا)، أن تلك املصادر االســتخباراتية ٩٠ ٪  
منها من إخوانا الوافدين، جزاهم اهللا خيرا، وبارك اهللا فيهم، طبعا يفيدون 
ويســتفيدون، إما ماديا أو معنويا، وهــذا األمر يندرج حتت نظرية «كل 
مواطن ومقيم خفير»، اجلميل في املوضوع: أنه ال وزير الداخلية، وال وكيل 
الوزارة وال أي مســؤول في الداخلية يجبر ضابط املباحث على اإلفصاح 
عن اســم من أسماء األشخاص الذين يزودونه باملعلومات، ويكتفي بقوله 
(أحد مصادري) وهذه شــهامة ونبل من ضباط املباحث يشكرون عليها، 
لكن املصيبة في فئة من بعض ضباط املخافر اجلدد حيث لم يتعلموا هذا 
النهج النبيل، فمثال من مقولة «كل مواطن خفير» لو رأى مواطن أن مواطنا 
آخر «ولو كان جاره» يقوم بإتالف مرافق الدولة «كخلع الرصيف، أو سرقة 
كهربــاء من عمود النور... الخ» أو قام بعمل مطبة صناعية دون ترخيص 
ومخالفة للمواصفات العاملية، وتؤذي كبار السن واملعاقني كمرضى «الدسك» 
والرقبــة والعمود الفقري، فيقوم أحد اجليران بإبالغ ضابط املخفر بهذا 
التجاوز غير القانوني، فيؤدي ضابط املخفر واجبه الكالســيكي، أتدري 
عزيزي القارئ أين اخللل؟ ضابط املخفر ال يسلك سلوك ضابط املباحث، 
فحني يســتدعي املواطن املخالف «املعتدي على أمالك الدولة» وأول كلمة 
يقولها له: «جارك فالن مشتكي عليك» وهنا يشعل الضابط فتنة ومشكلة 
اجتماعية ال داعي لها تناقض نظرية «كل مواطن خفير» ونتيجة لتصرف 
هذا الضابط وأمثاله، يتعفف املواطنون بأن يكونوا مســاعدين لألجهزة 

األمنية، ويصبحون «قوم مكاري».
أما املوضوع الثاني: أبدأه بقصة ذلك الديبلوماسي الذي يعمل بسفارتنا في 
لندن، حيث تعطل جهاز التدفئة في سكنه، فاتصل بأحد املكاتب املتخصصة 
إلصالحه، فقال له الفني ســأحضر بعد غد، وألح عليه الديبلوماسي «ذو 
احلصانة الديبلوماسية» أن يأتي اآلن أو غدا وضاعف له اآلجر، لكن الفني 
رفض، قال له الديبلوماسي لن يراك أحد، فرفض قائال: لو رآني جارك، أو 
ســمع ضربة مطرقة أو أي إزعاج التصل بالبوليس، ثم أصر على رفضه 
رغــم كل املغريات! أتدري عزيزي القارئ ملاذا؟ ألن الوقت كان يوم راحة 
والعطلة األســبوعية، حيث إن القانون االجنليــزي يحترم ويقدس يوم 
األحــد، أما نحن في الكويت، فحّدث وال حرج، رغم أن يوم الســبت يوم 
راحة، واجلمعة يوم مقــدس للراحة والتعبد، ورغم أن العمالة وهم أيضا 
مقاولون، جميعهم وافدون «ال يحترمون وال يخافون من القانون»، فتجد 
من الفجر أصــوات مطارق النجارين، ورمي أســياخ احلديد وتصنيعه، 
وخالطات االســمنت، واألوناش، وصراخ العمال، حيث يفتعلون إزعاجا 
يفســد على املواطنني واملقيمني يوم راحتهــم، وتعبدهم، هذا اليوم الذي 
أقّرته كل الشرائع والقوانني الدولية، خصوصا في املناطق املسماة اعتباطاً 
«ســكن منوذجي» وألن هؤالء العمالة هم مقاولون بأنفسهم يهمهم فقط 
مصلحتهم وكســبهم املادي كحق لهم، ال يهمهم حقوق اآلخرين، ولو أن 
هذا العامل موظف في شــركة مواطن وطلب منه العمل يوم اجلمعة بأجر 
إضافي لرفض العامل بحجة انه يوم راحة ويوم صالة وغسيل «أو لرمبا 
يشتكي في وزارة الشؤون على صاحب الشركة» يطالب بحقه في الراحة، 

ويغتصب حق اآلخرين بالراحة حني يعمل في اجلمعة، 
أو حني يذهب املواطن أو املقيم إلى املخفر ليمنع هذا اإلزعاج في يوم 
راحتــه، لقال له الضابط: هذا ليس من اختصاصنا! أو.. رمبا يســتدعي 

صاحب املشروع قائال له: جارك يشتكي عليك!
والصحيح ان اجلار يشــتكي على الدولة ألنها ال تطبق قوانني الشرع 
والدستور واألعراف. لقد سطر دســتورنا الرباني بقول اهللا سبحانه: يا 
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاســعوا إلى ذكر اهللا 
وذروا البيــع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون).. والبيع هنا كل عمل وراءه 
مكسب مادي.  لذلك، نرجو كمواطنني، حني يرى رجل األمن، ورشة عمل 
بنــاء أو غيره يوم اجلمعة أن يخالف املقاول والعمالة، ومينعهم ال ينتظر 
شــكوى من أحد، ألننا ككويتيني نصبر على البلوى حتى ال يزعل اجلار، 

والقانون يحمي رجال األمن.
أســأل اهللا العلي القدير أن يحفــظ بالدنا وأن تكون في مقدمة الدول 
احلضاريــة، وأن يطرح البركة في شــبابنا حماة األمن وحراس القانون، 

وقدوة في الذوق العام.

إخواني..
الســالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، إن قبولكم الوقوف في وجه كل 
فاسد وسارق للمال العام مع ما تتعرضون له من ضغوطات قد ال تتحملها 
أحيانا اجلبال الرواســي لهو أمر مقدر من الشعب الكويتي، وأثبتم أنكم 
تضعون مصلحة الكويت والشــعب الكويتي فوق مصلحتكم الشخصية 
وهذا بحد ذاته تضحية مبســتقبلكم السياسي في ظل نظام انتخابي ال 
أســتطيع وصفه إال بالقاصر، فخدمة الناس ومعامالتهم هي حجر الزاوية 

في العملية االنتخابية وهذا ما قد ال تستطيعون إجناز أغلبه.
إخواني.. 

إن املواطنني في ٥ ديســمبر ٢٠٢٠ أوصلوكم إلى املجلس لشعورهم 
بالكثير من اإلحباط وعند إبطال عضوية د.بدر الداهوم كان انتخاب د.عبيد 
الوســمي عبارة عن ملحمة وطنية إليصال رسالة الجتثاث الفساد ورفع 

الظلم عن املظلومني.
إخواني النواب الـ٣١.. 

إن اســتمراركم في العمل على إنهاء ملــف العفو وولوج كل األبواب 
املغلقة، ودعوة املقام السامي الى احلوار الوطني لهو مكسب كبير يدخلكم 

التاريخ بثوب ناصع البياض من أوسع أبوابه.
إخواني.. 

إن مــا يحدث بينكم هذه األيام من فرقة وشــقاق لهو انتصار لقوى 
الفساد الذين يريدون أن يصوروكم على أنكم لستم سوى مجموعة غير 
متسقة، نعم فاالختالف في الرأي شيء ممدوح، لكن قبل االختالف يجب 
أن يكون بينكم الود واالحترام وقبول الرأي اآلخر من أساس الدميوقراطية.

إخواني.. 
نحن ال نرضى بأن يكون بينكم تخوين أو تهويل أو غير ذلك ويجب 

أن نسعد بعودة إخواننا املهّجرين فقد طال غيابهم.
إخواني.. 

 قســماً باهللا أنكم أفرحتم الشــعب الكويتي باالتفاق والتعاون ملا فيه 
مصلحة البالد والعباد.

إخواني.. 
عندما يتحدث والد اجلميع، فعلى اجلميع أن يسمع وفق املادة ٥١ من 

الدستور. 
إخواني.. 

اتقــوا اهللا في الكويت وفي إخوانكم املهّجريــن ودعوا كل خالفاتكم 
جانباً، وكلكم رجال ســواء من وّقع على طلب العفو أو لم يوقع، فمن لم 
يوقع له رأيه اخلاص ونحترمه ويجب عليهم أن ينزلوا إلى رأي األغلبية.

إخواني.. 
إن التعامل مع رئيسي املجلس واحلكومة إلجناز مصلحة الكويت أوال 
واملواطن ثانيا أمر مهم، والسياســية هي «فن املمكن»، ويبقى الرئيسان 

وباقي النواب من أبناء الكويت وإن اختلف بعضكم معهم.
وأخيراً.. تكفون تكفون تكفون، ال تضيعوا هذه الفرصة من أيديكم.

العمالة  كان تهديد أحد مكاتــب 
املتنفذة قبل سنوات هو «أحلق شواربي 
لو جنحــت قوانني احلكومة بتنظيم 
استقدام وجتديد إقامات العمالة املنزلية 
لألفضل، حماية للخادم واملخدوم!».

وهكــذا كان الزمان مع ســالمة 
شواربهم بتوقف نظام العمالة املنزلية 
ومسميات إشهارها، باستباحة الساحة، 
والصمــت القاطــع والرهيب لردع 
اســتغالل اخلدم وابتزاز املخدومني 
ببلوغ تكلفة اســتقدام هؤالء اخلدم 
أرقامــا خيالية قاربــت (١٨٠٠ د.ك) 
للخادمة واخلادم املنزلي هذه األيام، 
وتكالــب عليهــا متنفــذو اخلارج 
أمثال  الداخل، وجناح  ومســتفيدو 
«راعي حلق الشــوارب» بأن يكون 
الطرفان كافال أو مكفوال حتت ضغط 
وهيمنة هذه املكاتب داخل أوطانهم 
عندنا ولدى األشقاء باخلليج ومعظم 
الدول العربية بالذات املســتقر منها 
ماديا، ويظل املواطن أســيرا لتخبط 
القرارات وعدم تفعيل املنصف منها 

لهذه اإلشكالية!
يهمنا وسط سخونة أحداث املنطقة، 
صدور قرار أو جتديد سابق بحلول 
رسمية منصفة لردع مستغلي غفلة 
احلاجة للعمالة املطلوبة. وكذلك وضع 
حلول ألسعار الطيران اخليالية، في 
ظل متادي وتكالب بعض السفارات 
املعنية بنوعية عمالة منزلية مطلوبة 
في ابتزاز أطراف التعاقد ولوي ذراع 
طالبيها خاصة بعد كارثة العصر جائحة 
«كورونا»، وحاجة الكل إلى حل هذه 
العمالة املغلوبة على  املعضلة، سواء 
أمرهــا أو املخدوم احملتاج خلدماتها 
بسالم سابق، وإنصاف الحق للحكومة 
املوقرة عندنا ومجلسنا التشريعي اليد 
الرحيمة لتفعيل قرار العمالة املطلوبة 
ونبذ ما حصل للقرار املجمد املاضي 
ومحاربته كما وضــح األوفياء من 
السابقني محاربتهم داخل  األعضاء 
مجلسهم مساندة لبعض مكاتب عمالة 
«حلق الشــوارب ونعيما لتجديدها 
خلدمة عبــاد اهللا بإنصاف حاجاتهم 
بالعدالــة»، طالــت أعماركم ودمتم 

منصفني للديرة الغالية.

النظام الدراســي اجلديد الذي 
يقوم على تقسيم الفصل الواحد إلى 
مجموعتني (أ) و(ب) فيه مزايا كثيرة 
املدرسة  بالنفع والفائدة على  تعود 
والهيئة التدريسية واألسرة والطلبة 
وكذلك املجتمع، ومــن هذه املزايا 
سهولة التحكم في الفصل الدراسي 
نظرا لقلة عدد الطالب الذي ال يتجاوز 
٢٠ طالبا تقريبــا وقدرة املعلم في 
إيصال املعلومات وشرح املنهج بكل 
سهولة ويسر وأيضا املردود النفسي 
اإليجابي على الطالب في الشــعور 
بالراحة والنشاط واحليوية والرغبة 
في احلضور إلى مدرسته بعد يوم 
راحة، وكذلك ما تشــعر به األسرة 
فــي متابعة األبناء في يوم راحتهم 
ومراجعة دروسهم والتجهيز لليوم 
الدراسي املقبل، والقضاء على ظاهرة 
الغياب املتكرر، وكذلك الفائدة التي 
يشعر بها املجتمع كافة في التقليل 
من االزدحام املــروري املعتاد في 
كل سنة بسبب اكتمال أعداد الطلبة 
ودخولهم إلى مدارســهم في وقت 
واحد وفي كل املراحل ما يســبب 
اختناقات مرورية كبيرة، وهذه لم 
نشاهدها في هذا العام بفضل نظام 

املجموعات الدراسية اجلديد.
يطالب الكثيرون من أولياء األمور 
استمرار هذا النظام ملا فيه من فوائد 
كثيرة، وميكن للوزارة إدخال مواد 
البدنية والفنية واملوسيقية كمواد 
أسبوعية للطلبة مع تخفيف املناهج 
وتعديلها لتناسب هذه املرحلة وخلق 
فرص عمل كثيرة ومتنوعة للخريجني 
الكويتيني من اجلنسني في االنضمام 
والعمل في التدريس واحلرص على 

تكويت هذه املهنة.
عام دراسي ناجح بكل املقاييس 
نتمنى استمراره بعد انحسار الوباء 
بفضل اهللا، ونثمن بكل فخر واعتزاز 
دور الهيئة التدريسية بكل عناصرها 
وحرص الوزارة على تطوير التعليم 
واالهتمــام بالطلبــة، وهذه دعوة 
لالســتمرار في هذا النظام الناجح 
وعلى املختصني دراسة هذا النظام 

ومدى فعاليته وتطويره لألفضل.

العلمية في النجف األشرف، وقد تتلمذ 
افتتحت كلية  على يديهما. وحينما 
الفقه فــي النجف في العراق أواخر 
اخلمسينيات من القرن املاضي، كان 
من أوائل من سجلوا فيها وحصل على 
البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية 
واللغــة العربية عام ١٩٦٢، ثم درس 
القانون في كلية احلقوق بجامعة بغداد 
املاجستير  عام ١٩٦٥، وحصل على 
في القانون املقارن من نفس اجلامعة، 
وكان بحثه عن «إحياء األرض املوات»، 
ثم حصل علــى الدكتوراه من كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة مع مرتبة 
الشرف األولى عام ١٩٧٧، وموضوع 
املعدنية وحقوق  «الثروة  األطروحة 
الدولة والفرد فيها». ثم عمل في العراق 
عميدا جلمعية منتدى النشر، وأستاذا 
في اجلامعة املستنصرية في بغداد، 
وفي جامعة امللك عبدالعزيز في جدة.

لقد غادرنا من هذه الدنيا الفانية، 
ليستقر في رحمة اهللا الواسعة في 
معية النبــي املصطفى وآله األطهار 

وأصحابهم األبرار.
الفاحتة.

األكادميية والدراسة احلوزوية، فكان 
صاحب رؤية معاصرة للتراث الفقهي 
اإلسالمي مبختلف مذاهبه ومدارسه. 
ويسرد رفيق دربه أستاذنا د.إبراهيم 
العاتي حملة عن حياته العلمية بقوله:

الفقيد الراحل سليل أسرة علمية 
عريقة، فوالده املرجع الفقيه آية اهللا 
الشيخ محمد حسن املظفر (قدس اهللا 
نفسه الزكية)، صاحب كتاب (دالئل 
الصدق)، وعمــه العالمة املجدد آية 
اهللا الشيخ محمد رضا املظفر، رائد 
حركة التجديد واإلصالح في احلوزة 

استجاب مشكورا الستضافته في أحد 
امللتقيات العلمية للوقف اجلعفري في 

وطني الكويت.
وقد كنت في زيارة إلحدى الدول 
التي تتشدد في دخول الكتب، لكنهم 
ما إن رأوا اسم د.مظفر على الغالف 
بوصفه املشرف على الرسالة، وافقوا 
فورا على عدة نسخ من كتابي املذكور، 
والتي اصطحبتها لإلهداءات العلمية.

وأستاذنا الراحل من أبرز العلماء 
لهذه اجلامعة وأساتذتها  املؤسسني 
احملققني، الذين جمعوا بني الدراسة 

العالمــة اجلليل  هو األســتاذ 
د.محمود مظفر الذي توفاه اهللا تعالى 
مؤخرا بعد عمر طويل قضاه في العلم 
والتعليم واملعرفة، ورعاية األجيال.

وقد تشــرفت بــأن يكون هو 
لنيل شهادة  املشرف على رسالتي 
الوقفية  املاجستير في «املشــاريع 
والتوسع في مفهوم مقاصد الواقفني»، 
وكان لتوجيهاته السديدة األثر القيم 
البحث، ما  العلمية في  في املنهجية 
مّهد السبيل لي إلى العمل لنيل شهادة 
الدكتوراه فــي «األوقاف اجلعفرية 
الظــروف اجلغرافية   - الكويتيــة 
والسياسية والتشريعية» حتت رعاية 
العاملية  مقامات علمية لدى اجلامعة 

للعلوم اإلسالمية في لندن.
وكل ذلك طور عالقتي باألستاذ 
املرحوم د.مظفر، إلى عالقة األخ الكبير 
بأخيه الصغير، ولذلك تشرفت بزيارته 
العربية  باململكة  الظهران  في مدينة 
بالتعرف على  السعودية، وشرفني 
عائلته الكرمية وغمرني بكرم ضيافته، 
وكنت على تواصل هاتفي بني فترة 
وأخرى وشرفني مرة أخرى عندما 

ملن يهمه األمر

يا وزارة الداخلية.. 
هل أجد عندكم 

تفسيرًا وعلمًا؟
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي

نبض

رسالة من محب
لإلخوة 

في «كتلة الـ٣١»
S _ alnashwan@hotmail.comسعد النشوان

فيجب أال تترك النوايا احلسنة دون 
تنظيم وترتيب ولــو األمر في يدي 
ألدخلت أيضا نظام مكافآت وحوافز 
تلتزم الدولة بتنفيذه مبا هو أكثر من 
الشكر واالمتنان في نهاية األزمنة، أما 
اخلبرات التراكمية ملن عملوا بإخالص 
ومهنية فيجب االستفادة منها بعد ذلك 
في الترشيحات للوظائف اإلشرافية 
والقياديــة بالدولة. ومــن الدروس 
املستفادة معرفة نصيبنا من حركة 
للبحث عن  العلمي واالبتكار  البحث 
وسائل تشــخيص وعالج وبحوث 
العاملية للكشف  املراكز  مشتركة مع 
عن املزيد مما أحيط باجلائحة وأين 
املنشــورة من باحثني من  البحوث 
الكويت طوال تلــك األزمة وما دور 
اجلهات الراعية للبحوث والداعم لها مثل 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة 
الكويت، حيث إن كفاءة الباحثني خالل 
األزمة تبشر باخلير مستقبال وجتب 
االستفادة من نتائجها حلل القضايا 
الصحية بأسلوب علمي يتفق مع ما 
تقتضيه ضــرورات العصر احلديث 

واإلدارة العلمية للنظام الصحي.

ولكنها تضر بنواح أخرى في احلياة 
اليومية.  وقد يحضرني اآلن أهمية 
التعديالت املطلوبة في التشــريعات 
والقوانني من جانب أجهزة الدولة التي 
استفادت من هذه اجلائحة بعيدا عن 
التي ال حتل أي  القضايا والعقوبات 
مشكلة ومن األمور املهمة جدا إعادة 
تعريف خصوصية املريض وحقه في 
اخلصوصية في ضــوء احلاجة إلى 
التقنيات احلديثة واملنصات للتعامل 

مع الكوارث.
أما بخصــوص دور املتطوعني، 

استشارية من املتخصصني إلعطاء 
النصيحة والرأي العلمي دون احلط 
من آراء املعارضني أو أصحاب اآلراء 
األخرى ودون مصادرة عليهم. أما من 
الدروس املستفادة فهو الدراسة العلمية 
لكل ما يطرح فــي مواقع التواصل 
والتأكد من مصداقيتها والرد عليها 
بأسلوب علمي يبعث على االحترام، 
ومن الدروس املستفادة أيضا التفكير 
في جــدوى وتداعيات أي قرار قبل 
اتخــاذه من جانب واحــد في ضوء 
التي قــد تضيف للصحة  القرارات 

نحمد اهللا عز وجل على زوال الغمة 
وعودة احلياة الطبيعية بعد شــهور 
والتي لم تســبقها جتارب من قبل، 
ويجب علينــا اآلن أن نقوم بتقييم 
الدروس املستفادة من تلك احملنة، ولعل 
أولها وجود وكفاءة جهاز وطني متعدد 
التخصصات إلدارة الكوارث والطوارئ 
واألوبئة بشكل علمي وتوفير التدريب 
في هذا املجال واإلمكانات الالزمة حتى 
ال تكون املســؤوليات غير مترابطة 
وحتى ال ترهق األجهزة بأجمعها وسط 
حدث واحد ولتكــن للجهاز ميزانية 
وصالحيات على مستوى املسؤوليات 

التي ننتظرها.
أمــا الدرس الثانــي فهو إدخال 
إدارة األزمــات على كل مســتويات 
التدريب للقيادات في املواقع املختلفة 
وإعداد بيان عملي دوري في مختلف 

املناسبات.
أما الدرس الثالث فهو سرعة وجود 
متحدث رســمي مؤهل يتولى مهمة 
التواصل اجلماهيري دون استهجان 
أو محــاوالت تخوين أو تصريحات 
اســتفزازية، وقد يكون وجود جلنة 

ألم وأمل

دروس مستفادة 
من محنة جائحة 

«كورونا»
د.هند الشومر

م.٣٦

رحم اهللا 
أستاذنا الفقيه 

املجدد
a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

٢- لــم يتكلموا عن آليــة أو تكلفة 
املشروع.

فرددت على حســاب صندوق 
التنمية بعدة تساؤالت لم يجيبوا عنها:

 ١- ليش مــا طلبتم عمله حتت مظلة 
مجلس التعاون وتقاسم التكلفة؟

 ٢- منظمــات األمم املتحدة ال يوجد 
فيهــا كويتي واحــد كان األولى لو 
نفذمتوه عن طريق شــركة كويتية 

توظف كويتيني.
وطلبت منهم االستفادة من آلية 
املنح التي تقدمها احلكومة األميركية 
ففلوس املنحة من األلف للياء تذهب 

الى مواطنني وشركات أميركية.
٭ نقطة أخيرة: طيب زرعت تلك املنطقة 
الشاسعة ومألتها أشــجارا مثمرة 
وبساتني جميلة. سوف تسلمها ملن؟ 
تكلفة الصيانة والعناية بتلك املساحة 
الشاسعة ستحتاج الى أموال طائلة، 
إعطاء األموال  فهل سنســتمر في 
لصيانتها واالعتناء بها أم ســتترك 
ليكون مصيرها مثل مصير محمية 

الشهداء؟!

٨ أيام في السنة. وجهت سؤاال حلساب 
صندوق التنمية في تويتر فردوا علي 
أن منحتهم هي بناء على دراسات قام 
بها معهد الكويــت لألبحاث العلمية 
وأرفقوا روابط لبعض العلماء األفاضل 
من معهد األبحاث يتكلمون عن مشكلة 
الغبار وفعال ألقوا اللوم على منطقة 
اسمها السماوة في العراق، لكن بعد 
االستماع لكالم العلماء األفاضل من 

معهد األبحاث فهمت عدة نقاط:
١- املشكلة تخص كل دول اخلليج.

للتنمية االقتصادية، سيقوم مبوجبه 
الصندوق بتقدمي منحة ٤ ماليني دينار 
إلحدى املنظمات التابعة لألمم املتحدة 
لزراعة أرض في العراق مساحتها ٢٠٠ 
كيلومتر مربع. طيب ليش و«شحقه» 

وملاذا؟
اإلجابة كانت حسب بيان الصندوق 
أن ٤٠٪من الغبار الذي يأتي للكويت هو 
من منطقتني في العراق وان زراعة تلك 
املناطق أو تثبيت التربة فيها سيقلل من 
موجات الغبار التي تدفن الكويت ٧ أو 

صار لي ٣ أسابيع أتابع «سناب» 
األستاذ مبارك العجمي بوعمر الناشط 
الزراعي وهو يكافــح مرات وحده 
ومرات يعاونه بعض املتطوعني إلنقاذ 
ما ميكن إنقاذه من محمية الشهداء.

محمية الشــهداء عن مشــروع 
زراعي رائد بدأ قبل ٣٠ ســنة، لكن 
أصابته حمى اإلهمال من ١٠ سنوات 
النخل  حتى ماتت فيه آالف أشجار 
التي استغرق منوها اكثر من ٢٠ سنة. 
تصوروا الكارثة، لكن بفضل من اهللا ثم 
جهود الناس اخليرين مثل األخ مبارك 
العجمي (تالحقوا) عليها وجار إنقاذ 
ما ميكــن إنقاذه، لكنها مهمة صعبة 

وعنيفة ومكلفة أيضا.
يقول بوعمر اضطررت الى شراء 
قفازات للعمال ألن سعف النخل اجلاف 
بدأ يشــقق أيديهم وأصابعهم حتى 

كاد يدميها.
تذكرت معاناة بوعمر والعمالة في 
محمية الشهداء التي تقع في منتصف 
الكويت حني قرأت فــي تويتر عن 
مشروع ومنحة للصندوق الكويتي 

في الصميم

ليش.. ليش.. 
ليش؟

@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

مســيرتهم اخليرة، وهم يتمتعون 
بحس املسؤولية والرؤية والعالقة 
األخوية بني احلاكــم وأبناء الوطن 
والتي لم تكن يوما عالقة بني حاكم 
ومحكوم.. أبــدا فهي عالقة أب مع 
أبنائه، وعالقة إخوة أشقاء في الوطن 
والبيت الواحد، والمينع هذا وجود 
بعض اخلالف في الرؤية فاخلالف 
ال يفسد للود قضية أبدا، بل العكس 
متاما من ذلك، ففي كثير من األحيان 
يكون اخلــالف في مصلحة البالد، 
حيث إنه يلقي الضوء على أمور يجب 

تداركها في املستقبل بإذن اهللا. 
ونقول إن الدعوة للحوار الوطني 
التي صاغها أولــي األمر في البالد 
وقادته هي دعوة، وال شك جاءت في 
الوقت املناسب جدا، وذلك بالنظر ملا 

متر به املنطقة والعالم أجمع.
أبناء  بوركت كل اجلهود جلمع 
الوطن الواحد حتت مظلة حوار وطني 
أخوي سيكتب له النجاح بإذن اهللا 
للتوفيق بني األشقاء، وحتقيق ما فيه 

مصلحة للبالد والعباد.
واهللا املوفق. 

في ظل الظروف اإلقليمية في الشرق 
األوسط ومتغيراتها اليومية.

ويضاف الى ذلك جهود ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد املتواصلة على مدار الساعة 
للسعي نحو غاية نبيلة جلمع اخوة 
الوطن الواحد حتــت مظلة واحدة 
يضمها الوطن الواحد ومبا يســهم 
في ترميم اللحمة الوطنية، فأبناء هذا 
الوطن وشيوخه جبلوا على عادات 
ومسيرة اآلباء واألجداد منذ نشوء هذا 
الوطن، وهم على العهد باقون ملواصلة 

مرزوق الغامن، الذي كان محركا لتقدمي 
هذه املبــادرة الى الوجود وحتقيق 
لم الشمل ألبناء الكويت ومن خالل 
املشــاركة في احلوار الوطني الذي 
نسأل اهللا عز وجل أن يسهم بشكل 
كبير في رأب الصدع الداخلي وتقريب 
للجميــع. فالرئيس  الطيبة  النوايا 
الغامن الذي لم يدخر جهدا في تغليب 
املصلحة الداخلية والعمل عليها بكل 
ما أوتي من قوة ســيكون له األثر 
البالغ في هــذا احلوار الوطني ألن 
البالد بأمس احلاجة إليه خصوصا 

إن الدعوة األخيرة للحوار الوطني 
التي جرت في بلدي مؤخرا جتعلنا 
نقف لها احتراما وتقديرا ال محدودين، 
فهي دعوة فريدة من نوعها للحوار 
الوطني بني أبناء الوطن الواحد، وهي 
دعوة متهد ملرحلة جديدة من عمر 
البالد ومسيرتها املتواصلة، فالدعوة 
كانت بدايتها شمول صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
املتواجدين في اخلارج  اهللا، ألبنائه 

منذ فترة طويلة.
وال شك أن ملبادرة احلوار الوطني 
قيمة تاريخية كبيرة وتندرج حتت 
أهم إجنازات ســموه وتضاف الى 
رصيده جتاه هــذا الوطن املعطاء، 
ويدعمه في هذا التوجه ســمو ولي 
العهد األمني الشيخ مشعل األحمد، 
الذي لطاملا كان داعما ألي فكرة أو 
توجه يخدم مصلحة البالد بالدرجة 
األساسية.. وإن كان العمل على إجناح 
هذه املبادرة الطيبة والكرمية من قادة 
هذا الوطن أمرا محببا، فإن جهودا 
أخرى تصب في نفس هذا التوجه 
تتحقق على يد رئيس مجلس األمة 

من الواقع

شكرًا صاحب 
السمو أمير 

العفو
Dr.essa.amiri@hotmail.com د.عيسى محمد العميري



20
االثنني ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ عربية وعاملية

إسرائيل تواصل «سياستها الصهيونية» 
وتعلن بناء ١٣٥٥ وحدة استيطانية جديدة بالضفة

عواصم - وكاالت: أكدت 
والبنــاء  اإلســكان  وزارة 
اإلسرائيلية عزمها بناء ١٣٥٥ 
وحدة ســكنية اســتيطانية 
جديــدة في الضفــة الغربية 

احملتلة.
وقالت الــوزارة في بيان 
أمــس، إن مناقصــات ١٣٥٥ 
وحدة سكنية في بلدات الضفة 
الغربية نشرت حتت إشراف 

وزير اإلسكان زئيف إلكني.
الوحدات  وستضاف هذه 
الســكنية إلى أكثر من ٢٠٠٠ 
وحدة استيطانية من املتوقع 
أن حتصل قريبا على الضوء 
النهائــي من وزارة  األخضر 

احلرب اإلسرائيلية.
وقال الوزير إلكني من حزب 
«األمل اجلديــد» اليميني، إن 
تعزيــز الوجود اليهودي في 
الضفة الغربية أمر أساسي في 

«الرؤية الصهيونية».
وزارة  بيــان  وبحســب 
اإلسكان والبناء اإلسرائيلية، 
سيتم بناء الوحدات اجلديدة 
في سبع مستوطنات خصوصا 
٧٢٩ فــي مســتوطنة أريئيل 
(شمال الضفة الغربية)، و٣٤٦ 
في بيت إيل (قرب رام اهللا)، 
و١٠٢ فــي مســتوطنة إلكانا 
(شمال غرب الضفة الغربية).

يأتي ذلك بعد عدة أيام من 
إعالن مستوطنني بناء٣١ وحدة 
استيطانية جديدة في مدينة 
اخلليل جنوب الضفة الغربية 
ويعيش فيها حاليا أكثر من 
٦٠٠ ألف مستوطن وسط أكثر 

من ٣ ماليني فلسطيني.
اخلطــوة  علــى  وردا 
أعلــن رئيس  اإلســرائيلية، 
الــوزراء الفلســطيني محمد 
اشتية، أن القيادة الفلسطينية 
بصدد إطــالق حملة وطنية 
دوليــة في مواجهــة تصاعد 
االســتيطاني  التوســع 

اإلسرائيلي.
واعتبر اشتية أن اخلطط 
املتصاعــدة  االســتيطانية 

ســواء بناء املســتوطنات أو 
توسعتها أو مصادرة األراضي 
أو تهجير الفلســطينيني هي 
سياسة ال شرعية وال قانونية 
وتقوض جهود التهدئة وفرص 
حل الدولتني وحتقيق السالم 

الشامل والعادل».
على صعيد آخر، قال نائب 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي، 
إن إدارة الرئيــس جو بايدن 
عــن  النظــر  تصــرف  قــد 
تنفيــذ خطتهــا إلعــادة فتح 
بعثة ديبلوماســية أميركية 
للفلسطينيني في القدس بعدما 
أبدت إسرائيل اعتراضها على 

مثل هذه اخلطوة.
وكانت قنصلية القدس قد 
أدمجت في السفارة األميركية 
عندما نقلتهــا إدارة الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب 
من تل أبيب في ٢٠١٨ إلى املدينة 
املتنازع عليها في خطوة مثلت 
حتوال عن السياسة األميركية 

إســرائيليون إن إعــادة فتح 
القنصلية قد يضعف موقف 
رئيس الوزراء نفتالي بينيت 
ويقوض حكومته االئتالفية 

الهشة.
إلى ذلك، اقتحم العشرات 
من املستوطنني أمس باحات 
املسجد األقصى املبارك وسط 
حماية من شــرطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال شــهود عيــان: «إن 
اقتحموا باحات  املستوطنني 
املسجد من جهة باب املغاربة، 
ونفذوا جوالت استفزازية في 
باحاتــه، تركزت فــي اجلزء 

الشرقي منه».
وتشــهد القــدس القدمية 
وبوابتها إجراءات عســكرية 
مشــددة، ويتواجــد جنــود 
االحتالل بأعــداد كبيرة عند 
بوابات األقصــى، ويقومون 
بالتفتيــش والتدقيــق فــي 

هويات املصلني.

أشادت بها إسرائيل وندد بها 
الفلسطينيون.

وفــي الشــهر املاضي أكد 
وزيــر اخلارجيــة األميركي 
مجــددا  بلينكــن  أنتونــي 
خطة واشــنطن إلعادة فتح 
القنصلية في إطار املســاعي 
الرامية إلصالح العالقات مع 
الفلسطينيني. ولم يذكر إطارا 

زمنيا لذلك.
وقال نائب وزير اخلارجية 
رول  إيــدان  اإلســرائيلي 
لتلفزيون واي نت اإلسرائيلي: 
«أعتقد أن لدي أسبابا وجيهة 
لالعتقاد أن ذلك لن يحدث».

وأضــاف: «األميركيــون 
الوضــع  تعقــد  يتفهمــون 
السياســي. ولنــا (معهــم) 
عالقــات طيبــة للغاية.. وال 
نؤمــن مبفاجأتهــم بشــيء. 
وال أعتقد أنهم ســيحاولون 

مفاجأتنا بشيء».
مســؤولون  ويقــول 

أحملت إلى احتمال تراجع واشنطن عن إعادة فتح قنصليتها في القدس

(أ.ف.پ) فلسطينيون يرفعون صوراً ألسرى مضربني عن الطعام في سجون االحتالل خالل مسيرة داعمة لهم في مدينة اخلليل امس 

«تضع العالم خاصة الواليات 
املتحدة أمام مسؤوليات كبرى 
ملواجهة وحتدي األمر الواقع 
الذي تفرضه إسرائيل بشكل 

ممنهج».
قــرار  األردن  دان  وقــد 
إســرائيل بنــاء ٣٠٠٠ وحدة 
استيطانية في الضفة الغربية، 
محذرا من مغبة اإلقدام على 
هذه اخلطــوة فــي األراضي 

الفلسطينية احملتلة.
املتحــدث باســم  وقــال 
وزارة اخلارجيــة األردنيــة 
هيثم أبوالفول في بيان، «إن 
املضي قدمــا باملصادقة على 
تنفيذ خطة لبناء ٣٠٠٠ وحدة 
اســتيطانية جديــدة خطوة 
مرفوضــة ومدانــة ومتثــل 
خرقا للقانون الدولي وقرارات 

مجلس األمن ذات الصلة».
«سياســة  أن  وأكــد 
االستيطان اإلســرائيلية في 
األراضي الفلسطينية احملتلة 

السودان: «اعتصام القصر» يتواصل لليوم التاسع على التوالي

طهران متنع وصول مفتشي «الذرية» لكاميرات موقع نووي
عواصم - وكاالت: قال كبير املفاوضني الروس 
في احملادثات املتعثرة متعددة القوى إلحياء اتفاق 
عام ٢٠١٥ بشأن البرنامج النووي اإليراني إن مطالبة 
طهــران بضمان مــن احلكومة األميركيــة بأنها لن 
تنسحب من االتفاق التاريخي مرة أخرى، أمر «منطقي 

ومبرر».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» لألنباء أن هذا جاء في 
رد من ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة في ڤيينا، 
على تقرير صادر عن معهد كوينســي لألبحاث في 
واشنطن بأن الرئيس األميركي جو بايدن قد رفض 
تقــدمي أي ضمانات إليران بأن الواليات املتحدة لن 

تنسحب من االتفاق مرة أخرى خالل فترة واليته.
وقال أوليانوف في تغريدة بحسابه على تويتر 
امس ان: «هذا املطلب اإليراني يبدو منطقيا ومبررا، 
وهو يتوافق ليس فقط مع املمارسة الديبلوماسية، 

بل ومع املنطق السليم».
في غضون ذلك، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة رافائيل غروســي إن البرنامــج الذي يقوم 
مبراقبة إيران لم يعد يعمل، بسبب عدم إصالح طهران 

ألجهزة التصوير في أحد املواقع النووية املهمة.
وصرح غروسي في مقابلة لشبكة (إن.بي.سي.) 
اإلخبارية امس بأن إيران لم تسمح ملفتشي الوكالة 
الدولية بالدخول على محتوى الكاميرات في منشأة 

تتولى مهمة صناعة أجزاء من أجهزة الطرد املركزية 
بسبب هجوم تخريبي في شهر يونيو املاضي كانت 

إيران قد اتهمت إسرائيل بارتكابه.
وأضــاف ان عدم إتاحة محتــوى الكاميرات في 
املنشأة يضر بجهود الوكالة الدولية من أجل استكمال 
هدفهــا بتكوين تصوير عما تقــوم به طهران على 

أرض الواقع.
ولفت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن 
هذا املوقف «املقلق» من جانب إيران، يدعو الستعادة 
موقف كوريا الشمالية حني طردت مفتشي الوكالة 
عام ٢٠٠٩، و«اليوم فإنه من املعتقد أن لدى بيونغ 

يانغ أسلحة نووية».

وكاالت:   - اخلرطــوم 
واصل احملتجــون املطالبون 
بحل احلكومة املدنية وتسليم 
الســلطة إلى العسكريني في 
السودان اعتصامهم أمام مقر 
القصر الرئاسي لليوم التاسع 
على التوالي، سط تزايد التوتر 

واالنقسام السياسي.
مــن  حشــود  وأغلقــت 
احملتجــني أمس جســراً مهمًا 
عبر النيل األزرق في العاصمة 
اخلرطوم قبل أن تقوم الشرطة 
بتفريقهم وتعيد فتح اجلسر 
مجددا. وأكد شهود عيان في 
اخلرطــوم أن مجموعــة من 
املتظاهرين أغلقت باالجتاهني 
جسر املك منر الذي يربط بني 
اخلرطوم العاصمة واخلرطوم 
بحري. وأوضحوا أن الشرطة 
استخدمت قنابل الغاز املسيل 
للدمــوع لتفريــق احملتجــني 

وأعادت فتح اجلسر.
وتأتــي هــذه التطــورات 
على خلفية األزمة السياسية 
املتواصلة في السودان وتنظيم 
تظاهرات مؤيــدة ومناهضة 
للحكومة املدنية في اخلرطوم.

وسبق أن اقتحم متظاهرون 
مشاركون في اعتصام القصر 
أمس االول مقر وكالة األنباء 
السودانية (سونا) بهدف منع 
«قوى احلرية والتغيير» من 
عقد مؤمتر صحافي كان مقررا، 
حيث مت تأجيله حتى إشعار 
آخر. وفي سياق متصل، انتقد 

لقائــه مع املبعوث األميركي، 
جيفري فيلتمان، وصفه مناوي 
بأنــه كان جيــدا، مضيفا أنه 
أوضح له سبب اخلالفات مع 
تيار قوى احلرية والتغيير.

وقال مناوي الذي انشــق 
مــع مجموعة أخرى الشــهر 
املاضــي عــن قــوى احلريــة 
املركزيــة: «أكدنا  والتغييــر 
للمبعــوث األميركي أال دخل 
لنا بخــالف املجلس املركزي 

األميركية باخلرطوم في بيان 
نشــرته علــى صفحتها عبر 
موقع «فيسبوك» أن فيلتمان 
شدد على دعم الواليات املتحدة 
النتقال دميوقراطي مدني وفقا 
املعلنــة للشــعب  للرغبــات 
السوداني. كما حث املبعوث 
األميركي جميع األطراف على 
جتديــد االلتــزام بالعمل معا 
لتنفيــذ اإلعالن الدســتوري 

واتفاقية جوبا للسالم.

لقوى احلريــة والتغيير مع 
املكون العسكري».

املبعــوث األميركي  وكان 
اخلاص للقرن األفريقي جيفري 
فيلتمان قد التقى امس االول 
بشــكل مشــترك مــع رئيس 
الــوزراء الســوداني عبداهللا 
حمــدوك، ورئيــس مجلــس 
الســيادة الفريــق عبدالفتاح 
البرهــان والفريــق محمــد 
حمدان دقلو. وذكرت السفارة 

الشرطة تُعيد فتح جسر مهم في اخلرطوم بعد أن أغلقه احملتجون

روسيا تؤيد مطالبة إيران بـ «ضمان أميركي» لالتفاق النووي

صورة تلفزيونية للشرطة السودانية خالل إعادة فتح اجلسر الذي أغلقه احملتجون في اخلرطوم امس

حاكم إقليم دارفور مني أركاو 
منــاوي طريقــة إدارة الفترة 
االنتقالية، معتبرا أنها خاطئة 

وإقصائية.
وقــال مناوي فــي مقابلة 
مع قنــاة «العربية/ احلدث» 
الفضائيــة اإلخباريــة امس: 
«نحــن نرفض طريقــة إدارة 
الفترة االنتقالية، وعدم إشراك 
القوى التي ساهمت في الثورة 
القــرار احلكومي». وعن  في 

«طالبان» تدفع أجور العاملني «قمحًا» 
ملواجهة اجلوع والبطالة

الصدر يحّذر اجلوار من التدخل بشؤون العراق
واحلكيم يدعو اجلميع إلى التنازل

أزمة املهاجرين تتفاقم وإحباط محاولة متطرفني 
أملان مهاجمتهم بـ «السكاكني واملناجل»

عواصم - وكاالت: أطلقت حكومة طالبان 
األفغانية املؤقتــة برنامجا ملكافحة اجلوع 
والبطالة عرضــت مبوجبه آالف الوظائف 
املخصصة للعاطلني عن العمل مقابل القمح، 
في وقت تعاني فيه البالد من شح في األموال 
إثر جتميد القوات الغربية املوال األفغانية 

عقب سيطرة احلركة على احلكم.
وقال املتحدث الرئيســي باســم طالبان 
ذبيح اهللا مجاهد خالل مؤمتر صحافي في 
جنوب كابول إن البرنامج سيتم تعميمه في 
مدن أفغانستان الرئيسية وبلداتها ويسمح 
بتوفيــر العمل لنحو ٤٠ ألف شــخص في 

العاصمة وحدها.
وأضاف مجاهد: «هذه خطوة هامة ملكافحة 
البطالة»، مضيفا ان على من يتم توظيفهم 

«العمل بكد».
وأفغانستان التي تعاني الفقر واجلفاف 
وانقطاع الكهرباء وتعطل النظام االقتصادي 

هي اآلن على مشارف شتاء قاس.
ولن تدفع طالبان املــال كأجور للعمال 
مبوجب برنامج الغــذاء مقابل العمل الذي 
يســتهدف في الوقــت الراهن العاطلني عن 
العمل واألكثر عرضة خلطر املجاعة خالل 

الشتاء.
وسيشهد البرنامج الذي يستمر شهرين 
توزيع ١١٫٦٠٠ طن من القمح في العاصمة، 
منهــا نحو ٥٥ ألف طــن مخصصة ملناطق 
أخرى في البالد، مبا في ذلك هرات وجالل 

آباد وقندهار ومزار شريف.
وســتكون مهمة العمال في كابول حفر 
قنوات مياه وإقامة مدرجات جلمع الثلوج 

في التالل ملكافحة اجلفاف.

وافتتح مجاهد برفقة مسؤولني كبار بينهم 
وزير الزراعة عبدالرحمن رشــيد ورئيس 
بلدية كابول حمداهللا نعماني املشروع بقص 
شريط زهري وإحداث حفرة صغيرة خالل 
حفل في منطقة ريش خور الريفية التابعة 

للعاصمة.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع بالوكالة، 
محمد يعقوب مجاهد، عن خطط السلطات 

اجلديدة إلنشاء جيش وطني.
وشدد يعقوب في رسالة صوتية مسجلة، 
علــى أن احلكومة اجلديدة تعتزم إنشــاء 
«جيش نظامي مزود بكل ما يلزم»، مبا في 
ذلك معدات عسكرية متقدمة ومنشآت حديثة، 
الفتــا إلى أن اجليش اجلديد، باإلضافة إلى 

قوات برية، سيشمل «سالح جو قويا».
وتعهد الوزير في حكومة «طالبان» جلميع 
األفغان بأنه «سيكون بإمكانهم الفخر بهذا 
اجليش» وأنه سيكون قادرا على حمايتهم.

وقــال إن أحد أولوية احلكومة اجلديدة 
هو حماية حدود البالد.

إلى ذلك، خاضــت قوات طالبان معركة 
استمرت ٣ ســاعات مع خاطفني مفترضني 
منتمــني لداعش، وقتلت ٣ منهــم، وفق ما 

أفاد مسؤولون.
وقالت قيادة شــرطة هرات في بيان إن 
االشــتباك وقع فــي املدينــة الواقعة غرب 
أفغانســتان عندما حاصــر مقاتلو حكومة 
طالبان اجلديدة املسلحني في مبنى شاهق.

وتظهــر مقاطع ڤيديــو مت تداولها على 
وســائل التواصل االجتماعي مقتل مشتبه 
به واحد على األقل بعد أن مت اعتقاله ونزع 

سالحه أثناء شجار.

بغداد - وكاالت: أكد زعيم التيار الصدري 
في العراق مقتدى الصدر أن سياسة بالده في 
املرحلة املقبلة تقوم على أساس عدم السماح 
بالتدخل في شؤونه الداخلية وتفعيل العالقات 
الثنائيــة مع دول اجلوار في جميع املجاالت 
األمنية والتجارية والديبلوماسية، محذرا من 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تتدخل 

في الشؤون الداخلية العراقية.
وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه مبوقع 
التواصل االجتماعي «تويتر» امس إن سياسة 
العراق في التعامل مع دول اجلوار في املرحلة 
املقبلــة تقوم على أســاس عــدم تدخل دول 
اجلوار بالشؤون الداخلية، كاشفا عن العمل 
على توطيد العالقات وإيجاد مشاريع مشتركة 
على املستوى األمني واالقتصادي والتجاري 
والصحي وتفعيل الدور الديبلوماسي املشترك 
ولــن يكــون من قبــل العــراق أي تدخل في 

شؤونهم.
وأضــاف ان «التعامــل مــع دول اجلــوار 
ســيكون من خالل فتح حوار عالي املستوى 
ملنع التدخالت مطلقا، وإذا كانت هناك استجابة 
فهــذا مرحب به وإال ســيتم اللجــوء للطرق 

الديبلوماسية الدولية ملنع ذلك».
وشدد الصدر على أن العراق سيعمل على 
حماية احلدود واملنافذ واملطارات والتشديد 
في التعامل مع هذا األمر، معتبرا أن صدور أي 
ردود فعل يعتبر مساسا بالسيادة العراقية 
وسيكون بابا لتقليص التمثيل الديبلوماسي 
أو غيره من اإلجراءات الصارمة املعمول بها 
دوليــا وإقليميا. وحصــدت الكتلة الصدرية 
بزعامــة مقتدى الصدر ٧٣ مقعدا في البرملان 

اجلديد متقدمة على جميع الكتل املتنافســة 
ما أتاح لها الشــروع بالدخول في مفاوضات 

لتشكيل احلكومة العراقية اجلديدة.
في غضــون ذلك، عقد اإلطار التنســيقي 
للقــوى الشــيعية اجتماعــا لبحــث األفكار 
واآلليات ملعاجلة واحتواء أزمة النتائج األولية 
لالنتخابات البرملانية حتى ال تخرج املطالبات 

عن إطارها الشرعي.
وقال رئيس ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي، في بيان صحافي امس إن االجتماع هدف 
الى معاجلة واحتواء أزمة نتائج االنتخابات 
ومنــع تداعياتها وإعطــاء املتضررين حقهم 
مبوجب الدســتور والقانــون حتى ال تخرج 
املطالبات عن إطارها الشرعي، نافيا ان يكون 

ذلك مقدمة لتحالف سياسي.
وفــي الســياق، أكد رئيس تيــار احلكمة 
الوطنــي عمــار احلكيــم، خالل لقائــه وزير 
اخلارجية العراقي فؤاد حسني، ضرورة حتمل 
املفوضية والسلطة القضائية مسؤولياتهما في 
النظر بجدية للطعون والشكاوى املقدمة من 
املرشحني والقوى السياسية، إلعطاء صورة 

ناصعة عن الدميوقراطية في العراق.
وذكــر بيــان ملكتب احلكيــم تلقته وكالة 
األنباء العراقية (واع) أن احلكيم شــدد على 
«ضرورة اتباع الطرق القانونية والســلمية 
من قبل اجلميع في املطالبة بحقوقهم»، مبينا 
أن «اجلميع خاســر إذا مــا ذهبت األمور إلى 

االنسداد السياسي».
وحث احلكيم اجلميع على التنازل لصالح 
العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم االنتخابات 

في تغيير واقعه اخلدمي واملعيشي.

برلني - وكاالت: أعلنت الشرطة األملانية 
ضبط ٥٠ ميينيا متطرفا على احلدود مع 
پولنــدا بتهمة التخطيــط ملهاجمة الجئني 
يحاولون دخول األراضي األملانية قادمني من 
بيالروسيا عبر پولندا والتڤيا وليتوانيا.

وقالــت شــرطة واليــة (براندنبورغ) 
الواقعة على احلدود الپولندية- األملانية في 
بيان امس إنه مت ضبط اليمينيني املتطرفني 
الذين ينتمون إلى منظمة (الطريق الثالث) 
وهي منظمة ميينيــة متطرفة وبحوزتهم 
أســلحة مختلفة مثل الســكاكني واملناجل 

والهراوات وغاز الفلفل.
وأوضح البيان أن الشرطة متكنت من 
إلقــاء القبض عليهم في قرى مختلفة تقع 
علــى احلدود الپولنديــة- األملانية بتهمة 
التخطيط ملهاجمة الجئني يعبرون طريق 
الهجــرة اجلديــد الذي يربط بيالروســيا 

بپولندا والتڤيا وليتوانيا، مشيرا إلى حركة 
اللجوء التي تشهد على هذا الطريق ارتفاعا 

في أعداد الالجئني.
وفي السياق ذاته، اتهمت پولندا حكومة 
الرئيس البيالروسي الكسندر لوكاشينكو 
تنظيم رحالت لالجئني غالبيتهم عراقيون 
من العاصمة العراقية (بغداد) الى عاصمة 
بيالروســيا (مينســك)، حيث يتم نقلهم 
الى حدود بيالروســيا مع پولندا والتڤيا 
وليتوانيــا وحتفيزهم على عبور احلدود 

الشمالية الشرقية ألملانيا.
وكان قادة االحتاد األوروبي قد حذروا 
في قمتهم يومي اخلميس واجلمعة املاضيني 
بيالروســيا من الرد علــى العقوبات التي 
فرضهــا االحتــاد األوروبي علــى الرئيس 
لوكاشــينكو باســتخدام الالجئني كورقة 

ضغط على دول االحتاد األوروبي.

تعهدت بإنشاء جيش مجهز بكل ما يلزم

أفغانيات يسرن بجوار أحد عناصر «طالبان» الذي يتولى حراسة أحد أسواق العاصمة كابول أمس    (رويترز)
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: نتطلع للتوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة
القاهرة- خديجة حمودة

مجدي عبدالرحمن

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي أن الشعب املصري 
يتابع عن كثب تطورات ملف 
سد النهضة اإلثيوبي، مشددا 
على تطلع مصر للتوصل في 
أقرب وقــت - وبال مزيد من 
اإلبطاء - الى اتفاقية متوازنة 
وملزمة قانونا في هذا الشأن 
اتســاقا مع البيان الرئاســي 
الذي أصدره مجلس األمن في 
ســبتمبر ٢٠٢١ مبا من شــأنه 
حتقيق أهداف إثيوبيا التنموية 
وهي األهداف التي نتفهمها بل 
ندعمها ومبا يحد في الوقت ذاته 
من األضــرار املائية والبيئية 
واالجتماعية واالقتصادية لهذا 
الســد على مصر والسودان، 
وذلك على أساس من احترام 
قواعــد القانون الدولي وعلى 
النحو الــذي يكرس التعاون 
والتنســيق. وقــال الرئيــس 
السيســي في كلمة مســجلة 
خالل افتتــاح الدورة الرابعة 
ألسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢١، 
إن حضــارات شــعوب وادي 
النيل أســهمت والتزال تسهم 
بــدور رئيســي فــي صياغة 
التراث اإلنساني وصناعة الفكر 
البشري على مر العصور. كما 
أعرب الرئيس السيســي عن 
تطلع مصر إلى تطوير عالقات 
التعاون املستقبلية مع االحتاد 
األوروبي من خالل صياغة فهم 
مشترك بني اجلانبني يؤسس 
على الدروس املســتفادة من 
األحداث التي شهدتها املنطقة 

خالل العقد املاضي.
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس امس مفوض االحتاد 
األوروبــي لسياســة اجلوار 
أوليفيــر فارهيلــي، وذلــك 

مصــر إلــى تطويــر عالقات 
التعاون املستقبلية مع االحتاد 
األوروبي من خالل صياغة فهم 
مشترك بني اجلانبني يؤسس 
على الدروس املســتفادة من 
األحداث التي شهدتها املنطقة 
خــالل العقــد املاضــي وذلك 
فــي ضــوء تشــابك املصالح 
وتصاعد التحديات املشتركة 

واألمن في جنوب املتوســط 
ورغبــة االحتاد فــي مواصلة 
دفع وتطوير التعاون مع مصر 

على مختلف املستويات.
من جهة أخرى، وافق مجلس 
الشــيوخ برئاســة املستشار 
عبدالوهــاب عبدالــرازق من 
حيــث املبــدأ علــى مشــروع 
القانون املقدم مــن احلكومة 
بإصــدار قانون تنظيم النفاذ 
إلى املوارد األحيائية واالقتسام 
العادل للمنافع الناشــئة عن 
استخداماتها. وأجاز مشروع 
القانون للجهاز القومي لتنظيم 
املــوارد األحيائيــة تعديل أو 
إلغاء الترخيص وإزالة ما ترتب 
عليه من نتائج في عدة أحوال، 
ومنهــا مخالفة أي شــرط من 
شروط الترخيص، كما يهدف 
إلى أن يكون النوع املستهدف 
جمعه أصبح معرضا لالنقراض 
بدرجــة حرجــة، وأن تكــون 
للجمع آثار ســلبية جســيمة 
على البيئة أو على املوائل أو 
علــى صحة اإلنســان أو على 
القيم التقليديــة أو الروحية 

للمجتمعات احمللية.

التي تواجه ضفتي املتوسط. 
من جانبــه، أعــرب فارهيلي 
عــن تشــرفه بلقــاء الرئيس 
السيسي، مؤكدا تقدير االحتاد 
القوية والتاريخية  للعالقات 
مــع مصر، وتعويــل اجلانب 
األوروبي علــى مصر كمركز 
ثقل وشــريك استراتيجي في 
حتقيق التوازن وصون السلم 

«الشيوخ» يوافق مبدئياً على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى املوارد األحيائية

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال مفوض االحتاد األوروبي لسياسة اجلوار أوليفير فارهيلي

بحضور سامح شكري وزير 
اخلارجية، إلى جانب السفير 
كريستيان برجر سفير االحتاد 
بالقاهــرة. وصرح  األوروبي 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهوريــة الســفير بســام 
راضي، بــأن الرئيــس رحب 
بزيــارة املفــوض األوروبــي 
إلى القاهرة، معربا عن تطلع 

ال قيود على إعفاءات املصروفات املدرسية لأليتام وأبناء املطلقات
القاهرة - هالة عمران 

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء ما انتشر 
من أنباء بشأن فرض قيود على اإلعفاءات من 
املصروفات املدرســية للطالب األيتام وأبناء 
املرأة املطلقة خالل العام الدراسي اجلديد ٢٠٢١ 
/٢٠٢٢. وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
في بيان أمس، أنه قــام بالتواصل مع وزارة 
التربية والتعليم والتعليــم الفني، التي نفت 
تلــك األنباء، مؤكدة أنــه ال صحة لفرض أي 
قيود على اإلعفاء من املصروفات املدرســية 
للطالب األيتام وأبناء املرأة املطلقة خالل العام 
الدراسي اجلديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢. وأضاف أن املادة 

الثامنة من القرار الوزاري رقم «١١٩» لســنة 
٢٠٢١ واخلاصة بتحديد الفئات املعفاة من سداد 
املصروفات املدرسية تسري على كل الطالب 
األيتام وأبناء املرأة املطلقة خالل العام الدراسي 
اجلديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، دون حتديد أي شروط أو 
قيود إضافية على هذا اإلعفاء، مشيرة إلى أنه 
يحق للطالب غير القادرين على دفع املصروفات 
املدرسية وغير املدرجني ضمن الفئات املعفاة 
من املصروفات التقدم ببحث اجتماعي لوزارة 
التضامن االجتماعي وتسليمه إلى األخصائي 
االجتماعي باملدرسة لتطبيق اإلعفاء من سداد 
املصروفات ومقابل اخلدمات اإلضافية واألنشطة 

الطالبية املقررة باملدارس.

النائب بالل عبداهللا: «موقف بوتني من تفجير مرفأ بيروت الفت»
بيروت - أحمد منصور

اللقــاء  عضــو  أشــار 
الدميوقراطي النائب بالل عبداهللا 
الى «ان موقف الرئيس الروسي 
املعلومات  فالدميير بوتني، من 
حول تفجير مرفأ بيروت، كان 
الفتا جدا، وهو املعروف عنه الدقة 
للمواقف  الكالم، وانتقاؤه  في 
والتوقيت»، مرحبا «باملعطيات 
املتوافــرة لديه، والتي يريد ان 
يعطيها للدولة اللبنانية بخصوص 
هذا التفجير». وقال عبداهللا لـ 

«األنباء»: «ان هذه املعلومات واملعطيات، قد تكون 
على قدر كبير من األهمية مبكان ما، قادرة على 
مســاعدة التحقيق العدلي جلالء احلقيقة كاملة، 
اذا أضيفت ومتت مطابقتها مع املعلومات األخرى 
املتوافرة من مصادر معينة مالئمة، اذ ان جميع 
هذه املعلومات، رمبا تظهر احلقيقة الساطعة حول 
من أتى بنيترات األمونيوم الى مرفأ بيروت، وملاذا 
استخدم، ومن حماه، ومن ساهم في نقله وغيره 
من األمور؟». وأكد عبداهللا اننا نعمل على فصل 
املسارات السياسية عن ملف التحقيق العدلي، وقال: 
لألسف تعودنا في لبنان ان تتدخل السياسة في 

القضاء ومن كل اجلهات، لذلك 
علينا فصل املسار القضائي عن 
السياسي، والعمل على  املسار 
حماية التحقيق، وإذا كان هناك 
من أي جتاوزات، أو تساؤالت، 
او هواجــس، فالقضاء هو من 
املرجعيات  يعاجلها، وليســت 
السياسية، هناك مجلس قضاء 
أعلــى ووزير عدل ومرجعيات 
قضائية، وهناك اصول بالتعاطي 
في هذا امللف. وأضاف عبداهللا 
التوقيت، ما  «كان الفتا بهــذا 
الزيارة واملباحثات  تسرب عن 
السرية التي أجراها رئيس وزراء اسرائيل نفتالي 
بينت مع الرئيس الروسي في موسكو، وهي بالتأكيد 
مرتبطة بوضع املنطقة، فنحن نعلم جميعا كيف 
تتعاطى الدول مع الوضع في سورية، حيث كان 
في حساب من تعاطى امللف السوري، األولوية 
كانت، مع األسف، هي حلماية أمن اسرائيل، وليس 
حلماية الشعب السوري، لذلك بغض النظر عن 
كل االعتبارات، هــذا اللقاء وبتوقيته له دالالت 
سياسية واقتصادية مبا يخص موضوع النفط 
والغاز في البحر املتوســط، والطموح الروسي 

لعب دورا في هذا املضمار.

احلكومة السورية ترفع سعر «املازوت» 
إلى ٣ أضعاف  وتوقعات بأن تلحقه جميع السلع

ضبط ماليني احلبوب املخدرة 
على أوتستراد حمص - دمشق

عواصــم - وكاالت: رفعــت احلكومــة 
السورية مجددا أسعار «املازوت» اخلاص 
بالصناعة والتجارة مبقدار ثالثة أضعاف، 
ما يتوقع معه ارتفاع أسعار معظم السلع.

وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية 
املستهلك السوري عمرو سالم قرارا مساء 
أمس األول «يحدد ســعر البيع للمنشــآت 
الصناعية اخلاصــة والفعاليات التجارية 
واخلدمية اخلاصة من مادة املازوت الصناعي 
والتجاري املوزع من قبل شركة محروقات 
بســعر ١٧٠٠ ليــرة ســورية للتــر الواحد 
حوالي نصــف دوالر أميركي» اعتبارا من 

بعد منتصف الليلة قبل املاضية.
وكانت الوزارة حددت في اكتوبر العام 
املاضي سعر ليتر املازوت الصناعي احلر 

بـ ٦٥٠ ليرة سورية.
وقالت مصادر اقتصادية سورية إن «رفع 
سعر الديزل بهذا الشكل سوف يرفع أسعار 
جميع أنواع السلع إن كان جلهة التصنيع أو 
النقل، ما يزيد من األعباء على السوريني».
وأضافت املصادر التي طلبت عدم ذكر 
اســمها لوكالة األنبــاء األملانيــة (د.ب.أ): 
«مناطق سيطرة احلكومة السورية تعاني 
نقصا شديدا باحملروقات حتى وإن مت رفع 
أسعارها، لذلك اآلن تتوجه تلك املنشآت نحو 

الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية، 
في ظل صعوبة تأمني املشــتقات النفطية 

بسبب احلصار املفروض على سورية».
وبحسب القرار، يتوجب على املوزعني 
ملادة املازوت أن يعلنوا عن ســعر املازوت 
بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع 
علــى أن يخضع من يخالــف أحكام القرار 
للعقوبــات املنصوص عليها في املرســوم 

التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.
وقال وزير التجــارة الداخلية انه قدمي 
جميــع األنشــطة الصناعيــة والتجاريــة 
والزراعية ومربي الفروج والبياضات شكاوى 
من شراء املازوت من السوق السوداء بسعر 
وصل إلى ٤٠٠٠ ليرة سورية، لليتر الواحد، 
أصــدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية 
املستهلك حددت فيه سعر الليتر بـ ١٧٠٠ ليرة 
ســورية. وتابع الوزير أنه مت إعالم جميع 
أصحاب األنشطة السابقة، بضرورة خفض 
أسعار منتجاتهم نظرا النخفاض الكلفة. 

ووصل سعر برميل املازوت الواحد في 
الســوق الســوداء إلى نحو ٧٠٠ ألف ليرة 
سورية. ومن املتوقع أن يصل الليتر خالل 
فصــل الشــتاء ألكثر مــن ٥٠٠٠ ألف ليرة 
ســورية، ولذلــك لن يكون طلــب عليه إال 
للعائالت التي يكون لديها استطاعة للشراء.

وكاالت: نشرت وســائل إعالم سورية 
صــورا وزعتها الســلطات لكميات كبيرة 
مــن احلبوب املخدرة قالــت إنها ضبطتها 
أثناء مصادرة سيارة على أوتستراد حمص 
- دمشــق.  وقالت وكالة األنباء الرسمية 
(ســانا) إن اجلهات املختصة في محافظة 
حمص صادرت ســيارة على أوتوســتراد 
حمص دمشــق محملة بأكثر من ٤ ماليني 
حبة مخدر «كبتاغون» وزنها يقارب ٦٥٠ 

كغ، وتوقيف من فيها.
وأفادت صحيفة «الوطن» السورية بأن 
الكميــات املصــادرة مت تهريبها من لبنان 

كانــت متجهة ملدينة حمــص بهدف بيعها 
وترويجها.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت 
عن ضبط نفس الكمية مطله الشهر اجلاري 

دون ان حتدد املكان. 
ونقل موقع «روسيا اليوم» أن الوزارة 
أعلنت ضبط «٦٤٥ كيلوغراما من حبوب 
الكبتاغــون املخدر، وتعادل تلك الكمية ٤ 
ماليني حبة» في ١١ أكتوبر اجلاري. وقالت 
الوزارة إن إدارة مكافحة املخدرات ضبطت 
تلــك الكمية وكانت مخبأة ضمن عوارض 

حديدية تستخدم لبناء املصاعد.

حرب بيانات بني «أمل» و«التيار» ومصادر تعتبرها مقدمة إللغاء االنتخابات
بيروت - عمر حبنجر

اندلعت حــرب البيانات بني 
حركة أمل والتيار احلر أمس كما 
هــو متوقع، ولعــب التيار على 
وتر االنشــقاقات التــي أحدثها 
ملف التحقيق فــي تفجير مرفأ 
بيروت، وأحداث الطيونة، فأصاب 
القــوات اللبنانيــة وحركة امل 
فــي آن معا، عندما أدان بلســان 
هيئتــه السياســية مــا أســماه 
«مشهدية الفتنة امليليشياوية» 
التي ظهرت في الطيونة، والتي 
شهد اللبنانيون تواطؤ وتناغم 
كتلتيهما في مجلس النواب، في 
اشارة الى كتلة التنمية والتحرير 

وكتلة اجلمهورية القوية.
وردت «أمــل» ببيــان عالــي 
النبــرة، أعنــف ما فيــه قولها: 
«ان لم تســتح فافعل ما شئت» 
واتهمــت «تيــار الكــذب احلر» 
بإدارة غرف سوداء برئاسة سليم 
القانوني  جريصاتي، املستشار 
لرئيس اجلمهورية ميشال عون، 
وقال البيان: لن مير إيحاء تيار 
الكذب بأن هناك حتالفا بني أمل 
والقوات اللبنانية، واصفة التيار 
«بالعقــل املريــض الذي يرتكب 

جرائم سياسية ومعيشية».
املستشــار جريصاتي سارع 
الى الــرد على بيان أمل بالقول: 
«اذا كانت سياسات حركة «أمل» 
ومتوضعاتها الوطنية واإلقليمية 
مبنية على مثــل هذه االتهامات 
الزائفة واملعزوفات اململة، فهنيئا 
لهــا وألبواقها اإلعالمية املواقف 
الفاشلة بانبهار من اخلفة والظلم 
والعيب، ومن اجلرم اتهام احملقق 
العدلي فــي انفجــار املرفأ بأنه 
يتحرك بإمالء من «غرفة سوداء» 
بإدارتي واشرافي. كاد املريب أن 
يقول خذوني يا اخوة. اتقوا اهللا 
وعودوا إلى ثوابت إمامنا املغيب، 

فهو الركن إن خانتكم أركان».
هذه احلملة جزء من املواجهة 
املفتوحــة بــني رئيــس مجلس 
النواب نبيه بري وفريق الرئيس 
عون، بقيادة رئيس التيار النائب 
جبران باسيل، وقد استعر أوارها، 
مع رد الرئيس عون للتعديالت 
التي أدخلها مجلس النواب على 
قانون االنتخابــات، واحتماالت 
رد املجلــس للتعديــالت عينها، 
ما يجعل التعديالت نافذة بدون 

التوقيع الرئاسي.
اللجــان  وستشــهد جلســة 
النيابيــة املشــتركة التي دعاها 
الرئيس نبيه بري الى االنعقاد 
غــدا، مناقشــة التعديــالت قبل 
احالتها للمصادقة والتأكيد في 

ومن هنا، ال داعي الستغراب تتالي 
الرئاسية واملراجعات  املعوقات 
القضائية، للتعديالت االنتخابية، 
فضــال عــن شــد احلبــال الذي 
سيشــهده املجلس النيابي غدا، 
وصوال الى مرحلــة من التأزم، 
يصبح معهــا إلغاء االنتخابات، 

السياسية، في كل من عني الرمانة 
والضاحية اجلنوبية حتت عنوان 
«نحن جيران» بسبب عدم اقتناع 
الطرفني االساســيني حزب اهللا 
والقوات اللبنانية، بجدوى مثل 

هذه اللقاءات.
من ناحيته، اعتبر رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
«ان من كان لديه شرف يجب أن 
يعتذر إذا أخطأ». وواضح ان رعد، 
الذي كان يتحدث خالل رعايته 
احتفاال في بلدة تول اجلنوبية، 
يقصد رئيــس القوات اللبنانية 
ســمير جعجع، وهذا يتبدى في 
قوله: «ان املرتكب يعلم أنه أخطأ، 
ألنه اعترض على مسيرة قصدت 
تغيير قاض خرج عن سلوكيات 
الصدقيــة فــي التحقيــق، امــا 
االستدعاء الى احملكمة العسكرية، 
فمن حقه ان يرفض املثول». وهنا 
سمى رعد جعجع باالسم عندما 
قال ان جعجع تطاول على البلد 
وليــس على األمــني العام فقط. 
وكان جعجع وصف كالم نصراهللا 

األخير بـ «الهراء». 
الوزير السابق سجعان القزي 
رأى في املقابل ان سمير جعجع، 
هو أحد القادة األساسيني، وهو 
أقــوى حزب مســيحي،  رئيس 
ونحن ضد االستهداف العشوائي 

واالعتباطي.
قــزي الــذي هــو مستشــار 
املارونــي بشــارة  البطريــرك 
الراعــي انضــم في حديــث الى 
قناة «اجلديد» الى الرأي القائل 
بأن أركان األكثرية النيابية في 
مجلس النواب، وبغض النظر عن 
اختالفاتهم املرحلية، ليست لديهم 
مصلحة بأن جتري االنتخابات 
وتتغير األكثرية، وهم ليســوا 
خائفني من االنتخابات بحد ذاتها، 
امنا خائفــون ان تكون نتائجها 
معاكســة ملشــروعهم املتصــل 
بانتخــاب رئيــس اجلمهوريــة 

العتيد.
وكان البطريرك بشارة الراعي 
رفض ما يعرف مبقايضة حادثة 
عني الرمانة، بعملية تفجير املرفأ، 
ونقل موقع «ليبانون ديبايت» 
عن مصادر كنسية أشارت الى أن 
«بكركي غاضبة جدا من القرارات 
التي يتخذهــا مفوض احلكومة 
لدى احملكمة العسكرية القاضي 
فادي عقيقي في امللفات احلساسة 
حيــث يطغى على عمله التحيز 
الفاضح للثنائي الشيعي، وسبق 
قضية اســتدعاء جعجع تخطي 
القاضي عقيقي للخطوط احلمر 
بالنسبة لبكركي في قضية تخص 

أحد رجال الدين املسيحيني».

حال للمشكلة، وليس املشكلة!
املصــادر حتدثت عن ســعي 
الرئيس بري إلى جمع نواب أمل 
وحزب اهللا والتيار احلر، اليوم 
بهدف تنفيس االحتقان احلاصل 
منذ أحداث عني الرمانة، بعدما لم 
تنجح محاولة جلمع الفعاليات 

بري يسعى إلى جمع نواب الطرفني مع حزب اهللا لتنفيس االحتقان.. والراعي يرفض مقايضة أحداث عني الرمانة بتفجير املرفأ

تيار املستقبل خالل خلوة سياسية - تنظيمية - انتخابية للمكتب التنفيذي برئاسة األمني العام أحمد احلريري ومبشاركة نائب رئيس 
(محمود الطويل) التيار جان أوغاسبيان 

الهيئة العامة للمجلس. املصادر 
املتابعة مصرة على اعتبار هذه 
احلمالت املتبادلة، مقدمة متهيدية 
إللغاء االنتخابات، لسبب واضح، 
وهو ان نتائجها لن تسر التيار 
احلر، وال بالتالي حزب اهللا، الذي 
سيخسر غطاءه املسيحي حكما، 

النائب املستقيل نعمة افرام لـ «األنباء»: 
نرفض اخليار بني عني الرمانة أو مار مخايل

بيروت - أحمد منصور

النائــــب  أكـــــد 
املستقيل نعمة افرام 
أن «أيــام االقتتــال 
الطائفــي واملذهبي 
فــي لبنــان ولــت، 
الهيكل  وسيســقط 
على كامل املنظومة 
التــي  السياســية 
أوصلتنا إلى ما نحن 
عليه اليوم»، معتبرا 
أن «ما شــهدناه في 

الطيونــة وقبلهــا وبعدهــا، يثبت 
أن املنظومــة ال تــزال تلعــب وفق 
القواعــد القدميــة نفســها، رغم أن 
أيامهــا ولــت، وبالتالي ال مخرج إال 
بتغيير املنظومة السياسية القائمة 
بالسبل الدميوقراطية، وعلى وجه 
اخلصوص، عبر االنتخابات النيابية 

املقبلة».
وقال افرام في تصريح لـ «األنباء»: 
«أخشى أال نصل إلى االنتخابات من 
دون الدخــول في الفوضــى، لكننا 
سنتمســك بإجرائهــا، ونحن نعمل 
على أســاس أن االنتخابات حاصلة 
بالتأكيد في موعدها. وقوى التغيير 
تســتعد، وهي حاضرة وســنفاجئ 
اجلميع بالتســونامي اآلتــي. أقول 
ذلك، ألن االنتخابات ستحمل إجابة 
واضحة منبثقة حتما من وجع الناس 
ومنطلقة من شــرارة انتفاضة «١٧ 
تشــرين»، وانفجار املرفأ وشــهداء 
املرفأ، وأهال وسهال بالتحدي الصحيح 
الشريف احلضاري الذي يليق بلبنان 

املعاصر املتطور».
وحول أحداث الطيونة قال: «إن 
أي منطقة لبنانية، تتعرض لنوع من 
أنواع انتهاك املمتلكات أو الكرامات، 
نعتبــره اعتــداء علــى كل لبنــان 
ولبناني، بالصميم والوجود، وهذا 
أمر مرفوض. وإذا استرجعنا ركائز 
نشوء لبنان ندرك أن ما حصل في عني 
الرمانة، يشكل اعتداء يستهدف صميم 
جوهر وجودنــا وقيمنا ومفاهيمنا 

ومؤسساتنا».
وعما اذا كانت رسالة موجهة إلى 
رئيس «التيار الوطني احلر» النائب 
جبران باســيل قال افرام: «إن ردود 
الفعل التي تخير املسيحيني بني عني 
الرمانــة أو مار مخايــل (تفاهم مار 
مخايل بني التيار الوطني احلر وحزب 
اهللا)، تناســت أن اللبنانيــني ومن 
بينهم املسيحيون بالطبع، اختاروا 

ومنــذ زمــن طويل 
مشروع الدولة دون 
غيرها من املشاريع، 
متاما كمــا نحن في 
وطــن  «مشــروع 
االنســان»، اخترنــا 
املشــترك  العيــش 
ودولــة  املنتــج 
املؤسسات اللبنانية 
احلديثــة، والوطن 
احملايــد في ســبيل 
اللبنانــي  اإلنســان 
وبالتالــي،  الــكل، 
املسيحيون لم يختاروا العيش في 
بلد مســيحي منذ العام ١٩٢٠، وإمنا 

في وطن جلميع اللبنانيني».
وشــدد افــرام على رفضــه لغة 
التهديــد والتأديب «مبعنــى إما أن 
منشــي بالصف وامــا أن نرحل عن 
لبنان»، مؤكدا «أن هناك الكثير من 
اللبنانيني من الذين حسموا خيارهم 
بعــدم االصطفاف وبعــدم الرحيل، 
يضعون نصب أعينهم مشروع إعادة 
بناء وطن يليق باللبنانيني وبإنسان 
لبنان. نحــن نرفض لغة التخاطب 
العنيف التي تذكرنا باحلرب األهلية، 
وهذا لســان حال األكثرية الساحقة 
واألصــح األكثرية املســحوقة التي 
تعاني من انهيــار اقتصادي مؤلم، 
يضاف إليه لهيب أسعار احملروقات 
وتدنــي قيمــة الرواتــب ومعانــاة 
املواطنني في املستشفيات، وفوقها 
كلها التطورات األخيرة، ما أفقد األمل. 
هذا كله يشكل كلمة «الال» الواضحة 
واملوحدة، و«النعم» ألولوية اإلنسان 
اللبناني في مستوى حياته وتطوير 
بلــده، في حــل يقوم علــى حتويل 
الغضــب إلــى مشــروع يأخذنا إلى 

لبنان جديد وأفضل».
واختتم افرام ردا على سؤال وكأنه 
امتعاض من تقصــد األمني العام لـ 
«حزب اهللا» السيد حسن نصراهللا 
تعــداد قواتــه املقاتلة بـــ ١٠٠ ألف، 
وقال: «أوجه التحية، ال بل مئة ألف 
حتية إلى اجليش اللبناني والقضاء 
اللبنانــي. اجليش هــو الرمز الذي 
يحمي لبنان ويحافظ على حقوق كل 
املواطنني ويدافع عن كل املؤسسات، 
وممنــوع أن يوجه إليــه اللوم. أما 
القضــاء، فواجبنا دعمــه وتقويته 
وتطويــره وحتقيــق اســتقالليته 
املطلقة، ما سيشكل أحد أهم ركائز 
دولة لبنان املوحدة الواحدة في وطن 

يقدس حضارة احلياة».

نعمة افرام

النائب بالل عبد اهللا
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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:

مسلسل كويتي من ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

دفعة بيروت

غادة رجب

قامسدجبيرغ

رريرحمميدق

قففرحكراعم

بنبءقدعولا

عمرورلابنا

رسوضبميلسل

بلطوبعشلاو

ااسوبريبةع

حمظنيلالهـر

بعيداليمجت

ربيعطةيعمش

رحيلابكاوك

١ـ  علم مذكرـ  نقي، ٢ـ  الغيومـ  انتفض (معكوسة)، 
٣ـ  عكس مضلةـ  تركت، ٤ـ  خاصتي (معكوسة)ـ  
ضيفه، ٥ـ  متشابهانـ  من القوارض (معكوسة)، ٦ 
ـ يصر ـ وعاء (معكوسة)، ٧ ـ بيوت ـ للنصب، ٨ 
ـ اصبح ـ مرض صدري، ٩ ـ أجابا ـ عكس مديح، 

١٠ ـ سيفي ـ خامل.

رباح
سماق
كواكب
شمعية
الوعر

رحيل
ربيع

وضوء
أطايب

نظم

بعيد
جميل
هالل

وضوء
الشعب

غريب
قدمي

معارك
سليم

السمن

سطو
رب
بقر

نبال
الوعد

جم
حرير
حرف
قرب

١ـ  ضعيفةـ  مبهج وسار، ٢ـ  علم مؤنثـ  عملة آسيوية 
ـ وضع خلسة، ٣ ـ يبسط ـ العزة، ٤ ـ عكس ذليل 
للمساحة ـ من  ليل ـ غافل، ٦ ـ  ـ أسى، ٥ ـ عكس 
املخلوقات (معكوسة)، ٧ ـ نبات شوكي ـ والدة ـ أحد 
الوالدين، ٨ ـ أخافها (معكوسة) ـ استفسر، ٩ ـ أحرز 

واستلم، ١٠ ـ يقران ـ من األقارب.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ وديع ـ صافي، ٢ ـ املزن ـ هب (معكوسة)، ٣ ـ 
هاديةـ  أبقت، ٤ـ  لي (معكوسة)ـ  زائره، ٥ـ  ر رـ  فأر 
(معكوسة)، ٦ ـ يلح ـ إناء (معكوسة)، ٧ ـ منازل ـ ان، 
٨ ـ بنان ـ سل، ٩ ـ ردا ـ هجاء، ١٠ ـ حسامي ـ بليد.

١ ـ واهية ـ مفرح، ٢ ـ دالل ـ ين ـ دس، ٣ ـ ميد 
ـ اإلباء، ٤ ـ عزيز ـ حزن، ٥ ـ نهار ـ الهي، ٦ ـ ار 
ـ جن (معكوسة)، ٧ ـ صبار ـ أم ـ أب، ٨ ـ أرهبها 

(معكوسة) ـ سأل، ٩ ـ أنال، ١٠ ـ يعترفان ـ ند.

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

إعداد:  عروبة حجازي

دراسات صحية

لصوت األم مفعول سحري على اُخلدج.. أفضل من األدوية

أثناء اخلضوع  أنه  إلى  خلصت دراسة 
لإلجراءات في العناية املركزة، يشعر األطفال 
اخلدج بألم أقل إذا استطاعوا سماع أصوات 

أمهاتهم تتحدث معهم.
فقد توصل باحثون من جامعة جنيڤ 
أثناء اإلجراءات ميكن أن  أن حضور األم 
األلم ويرفع مستويات  يخفض مستويات 
األوكسيتوسني، وهو الهرمون املرتبط بكل من 
السعادة والتعلق. وقال الباحثون إن النتائج 
تسلط الضوء على أهمية وجود الوالدين أثناء 
املركزة ويخضع  العناية  وجود طفلهم في 

ملرحلة مهمة من التطور.
قاد الدراسة مختبر اختصاصي بعلم النفس 
العصبي ديدييه غراندجني من جامعة جنيڤ، 
بالتعاون مع مستشفى باريني وباحثني من 
جامعة فالي داوستا في شمال غرب إيطاليا.

ارتكزت الدراسة على نتائج بحث سابق 
أشار إلى أن وجود األم أو األب ميكن، عن 
الصوتية، أن يساعد في  التعديالت  طريق 
تهدئة األطفال الصغار، فيما يعد أسلوبا جديدا 
يختلف عن الطرق املستخدمة بشكل شائع 
في املستشفيات لتهدئة األطفال اخلدج، والتي 
تشمل التقميط ومحاليل السكر أو اللهاية.

أثناء الدراسة، طلب الباحثون من أمهات 
٢٠ طفال خدجا، ولدوا في مستشفى باريني، 
التواجد بالقرب منهم أثناء خضوع املواليد 
الدم، وهو إجراء يتم عن  اخلدج لفحص 
طريق أخذ بضع قطرات من كعب الرضيع.

عن «ديلي ميل»

سؤال وجواب

ما الفوائد الثماني لـ «أحد أكثر املشروبات صحة على وجه األرض»؟

يعد فقدان الوزن أمرا صعبا وال يوجد حل 
سحري خلفضه، لكن مشروبا واحدا ميكن 
أن يساعدك في التخلص من الوزن الزائد.

غالبا ما يوصف الشاي األخضر بأنه أحد 
أكثر أنواع الشاي صحة، وليس من الصعب 
معرفة السبب. وفي حني أن شرب الشاي 
دون إجراء أي تغييرات أخرى لن يساعدك 
على إنقاص الوزن، إال أنه يحتوي على عدد 
من الفوائد التي ميكن أن جتعل األمر أسهل.

ويكشف موقع «إكسبريس» الفوائد الصحية 
الثماني للشاي األخضر، وفقا خلبير الشاي 
الذي يتمتع بخبرة تزيد على ٣٠ عاما كيتان 
ديساي الذي قال: «الشاي األخضر مصنوع 
من أوراق غير مؤكسدة، وهو أحد أقل أنواع 
الشاي معاجلة. ولهذا السبب، فهو يحتوي 
على أكثر مضادات األكسدة والبوليفينول 
النافع. ويحتوي الشاي األخضر على أعلى 
تركيزات مضادات األكسدة من أي شاي، فهو 
منخفض السعرات احلرارية بشكل طبيعي 
ويحتوي على نسبة أقل من الكافيني مقارنة 

بالشاي األسود والقهوة».
وعن الفوائد الثماني لـ «أحد أكثر املشروبات 
صحة على وجه األرض» فهو: يساعد في 
إنقاص الوزن. وقد يساعد في احلماية من 
أن  السرطان، كما ميكن  أنواع معينة من 
(السيئ)  الكوليسترول  يساعد في خفض 
ويساعد في مكافحة أمراض القلب واألوعية 
الدموية وخفض مستويات السكر في الدم 
ومنع مرض السكري «النوع ٢»، ويساعد 
في وظائف املخ مبا في ذلك وقت رد الفعل 
واملزاج واإلنتاجية، كما يحمي من هشاشة 

العظام.

عن «إكسبريس البريطانية»
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«اإلعالم»: فوز الكويت بـ ٤ جوائز في املهرجان العربي 
لإلذاعة والتلفزيون يعكس متيز الكفاءات الكويتية

كونا: أشادت وزارة اإلعالم بفوز 
الكويت بأربع جوائز متنوعة في 
املهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون 
في دورته الـ ٢١ الذي اختتم أخيرا 
فــي تونس ونظمه احتــاد إذاعات 
الدول العربية حتت شعار «دورة 

التواصل والتجديد».
ونقلت املتحدث الرسمي باسم 
الــوزارة أنوار مراد فــي تصريح 
صحافي تهنئة وزير اإلعالم والثقافة 
وزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمــن املطيــري لقياديــي 
ومنتسبي قطاع اإلذاعة والتلفزيون 
بالوزارة وجميع العاملني في احلقل 
اإلعالمــي الكويتي مبا مت حتقيقه 
مــن جوائز مســتحقة تضاف إلى 
السجل املشــرف لإلعالم الكويتي 

في مختلف املسابقات.
وقالت مراد إن هذا الفوز يعكس 

يأتي نتاجا للدعم املتواصل الذي 
يحظى به من قبل القيادة السياسية 
في البالد الذي يتجسد في مواكبة 

متيــز وريادة الكفــاءات الكويتية 
واجلهاز اإلعالمي في الكويت، مؤكدة 
أن تفوق اإلعالم الكويتي املستمر 

التطور اإلعالمــي العاملي وتهيئة 
العنصر الوطني ودفعه نحو اإلجناز 

والتميز.
وجــاءت حصيلــة الكويت من 
اجلوائــز عبــر البرنامــج اإلذاعي 
«آباؤنا بعد التحية» من إنتاج إذاعة 
الكويت، حيث فاز باملركز األول عن 
فئة برامج األسرة والطفل فيما نال 
البرنامج اإلذاعي «حياتنا العلمية» 
من إنتاج إذاعة الكويت أيضا املركز 

الثاني في فئة البرامج العلمية.
مســابقات  صعيــد  وعلــى 
التلفزيون، فاز برنامج «ماذا بعد 
املخــدرات» مــن إنتــاج تلفزيون 
الكويت باجلائزة األولى ملســابقة 
البرنامــج احلــواري كمــا حصــد 
برنامــج «اســتوديو األطفال» من 
إنتاج تلفزيــون الكويت اجلائزة 

األولى ضمن فئة برامج األطفال.

أنوار مراد وزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري

م اهللا أجرك يوسف مصطفى.. عظَّ
انتقلت إلى رحمة اهللا تعالى أول من 
أمس الرائد سارة يوسف مصطفى ابنة 
اإلعالمي القدير يوسف مصطفى، بعد 
صــراع مع املرض، وســادت حالة من 
احلزن لــدى الكثيرين من رواد مواقع 
التواصل االجتماعي، والفنانني واإلعالميني 

ومنسوبي اجليش والداخلية.

تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
القدير يوسف  إلى اإلعالمي  واملواساة 
مصطفى لوفاة ابنته، سائلني املولى عز 
الفقيدة بواسع رحمته  وجل أن يتغمد 
ويدخلها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

زينة ترفض «بنات رزق» بسبب أحمد عز!

إليسا بدرع ضد الرصاص في العراق

القاهرة - محمد صالح

اتخذت الفنانة زينة موقفا غريبا من احدى 
شركات اإلنتاج التي عرضت عليها املشاركة 
فــي بطولة الفيلــم «بنــات رزق»، غير أنها 
اشترطت تغيير االســم ألنه يتشابه بشكل 
واضح مع فيلم «والد رزق» والذي قام ببطولته 
أحمد عز، وقدم منه جزأين، لكن منتج الفيلم 

رفض طلبها، وهو ما دفعها إلى االعتذار عن 
بطولــة العمــل الذي تدور أحداثــه في إطار 
أكشن اجتماعي، حول ٤ بنات تربطهن قرابة.
والطريــف أن قصة الفيلم ال متت بصلة 
ألحــداث «أوالد رزق»، وهو من تأليف كرمي 
شــيرين، وإخراج مرقس عادل، ومت التعاقد 
مع شــيرين رضا وغادة عادل ومت ترشــيح 

روبي أيضا للبطولة.

أثارت إطاللة الفنانة إليسا في حفلها 
األول في العاصمــة العراقية (بغداد)، 
ضجة واســعة عبر شــبكات التواصل 
االجتماعــي، حيث تصدرت بهاشــتاغ 

«إليسا في بغداد».
وإلى جانب النجاح الفني واجلماهيري 
للحفل، حظيت إطاللة الفنانة اللبنانية 
باهتمام خاص، إذ أشار مغردون كثيرون 
عبر «تويتر» إلى أنها ارتدت درعا حتت 
فستان «فالنتينو» الزهري الذي تألقت به.

وغردت إليسا بدورها على حساباتها 
الرســمية في الـــ «سوشــيال ميديا»، 

قائلة: «كانــت أمنيتي وحلمي أن أغني 
في بغداد، واليــوم حققت هذا احللم». 
وأضافت: «شــعب العراق ميتلك طاقة 
عالية، وأمتنى أن تعود احلياة للعراق، 
وأن يكون حفلها سهرة جميلة، وبداية 
لســهرات كبيرة خالل الفتــرة املقبلة، 

وانبسطوا قدر اإلمكان».
وتابعت في منشــور آخــر: «واحدة 
من أجمل احلفالت الغنائية التي قدمتها 
على اإلطالق، شكراً لكم أيها األحباء في 
العراق، شكرا لبغداد، أنا واقعة في حب 

هذه املدينة الرائعة».

أحمد احلسن طيب في «أهل الوادي»
وشرير في «شجرة الليمون» ومشعوذ في «الشاهد الوحيد»

مفرح الشمري

يشــارك املمثــل الســعودي أحمد 
احلسن في عدد من األعمال السعودية 
اجلديدة وبشخصيات مختلفة وهي: 
املسلسل التراثي العربي «أهل الوادي» 
الذي يحكي عن حياة أهل منطقة مكة 
املكرمة قبل ٢٠٠ عام، وهو من بطولة 
ســامر املصري ورمي عبداهللا وهاني 
ناطر وميار البيبالوي وإنتاج شركة 
الصدف ملالكها حسن عسيري، وإخراج 
عمر الديني، وقد مت تصويره في مدينة 

اإلنتاج اإلعالمي بالقاهرة. 
وعن دور احلسن  فسيكون مفاجأة 
ومؤثر بإنسانيته وزوجته في األحداث 
املمثلة التونســية سامية طرابلسي، 
وسيعرض قريبا على احدى املنصات 

والقنوات التلفزيونية. 
أما بالنسبة لألفالم فقد انتهى من 
تصوير فيلم «شجرة الليمون» إنتاج 
شــركة DKL للمنتج فادي إســماعيل 
وإشــراف علــي معصرانــي وتأليف 
وإخراج الســينمائي اإلماراتي نواف 
اجلناحــي وبطولة مشــعل املطيري 

وابراهيم احلساوي وقد مت تصويره 
في أبوظبي ودوره فيه شخصية شريرة 
ألول مرة يجسدها في حياته الفنية.

أما آخــر أعمالــه، فيلم «الشــاهد 
الوحيــد» الــذي قــام بتصويــره في 
اســتوديو املغربي في القاهرة، وهو 
مــن بطولة ميــال الزهرانــي وفيصل 
الزهراني ونزار السليماني، ويجسد 
خالله شخصية مشعوذ، والفيلم من 
إنتــاج شــركة جولــدن كالود فيلمز 

وإشراف عبداحلميد رواش.
يذكر أن آخر مسلسل عرض للحسن 
هــو «اختــراق٢» على قنــاة SBC في 
رمضــان املاضي ومتــت إعادته على 
التلفزيــون الســعودي ولقي جناحا 
باهرا، وهو من بطولته بجانب الفنانني 
طالل السدر ومحمد العيسى وأحمد عيد 
ومي ســليم وراندا البحيري ونضال 
جنــوم ومحمد بكر ونزار ســليماني 
ومحمد ابو لنب واإلعالمية السعودية 
على قناة روتانا مها منصور وآخرين، 
ومن تأليف محمــود حمدان وإخراج 
أحمد حســن وإنتــاج هيئــة اإلذاعة 
والتلفزيون ومنتج منفذ فيرست ميديا.

السلمان: ما غبت عن اجلمهور.. و«فالشر» في السينما قريبًا
عبداحلميد اخلطيب

«أنا ما غبت عن اجلمهور لكن ابتعدت من أجل 
قناة (فالش) وبعدين عدت».. هذا ما أكده املنتج 
والفنان عبداهللا الســلمان والذي قال: أنا موجود 
من خــالل إنتاجي لعدد من األفالم الســينمائية، 
وأفالمــي عرضت على تلفزيــون الكويت، ولدي 
فيلم جديد بعنوان «فالشر» توقف تصويره قبل 
جائحة «كورونا» بشهرين، وسيعرض قريبا في 

دور السينما.
وتابع الســلمان: بدايتي ممثل، وعشت أجواء 
التصوير مع الفنانني الكبار، كنا في لوكيشــنات 
املسلسالت كخلية نحل، الكل موجود من الصباح 
الباكر وحتى وقت متأخر من الليل سعيد وفرحان، 
ألننا نحب العمل، املشكلة اآلن في بعض الفنانني 
الشباب أنهم ال يستطيعون حتمل ساعتني انتظار، 
و«يزعــل» الواحد منهم اذا ما صور، الفتا الى أن 
اجلزء اجلديد من مسلســل «اخلطر معهم يتكون 

مــن ٨ حلقات تنحصر في ٣ قصص، مســتدركا: 
القصص فيها روح االجزاء الثالثة املاضية وفيها 
نوع من التغيير، وقد تعمدنا ان تكون الدراما هي 

األساس وادخلنا االكشن عليها.
وأردف: أنا أنتج على حسابي الشخصي، أضع 
ميزانية للعمل وال أعلم من سيأخذه مني، مشددا 
على أن «اخلطر معهم» يشهد سخاء إنتاجيا حتى 
يظهر في أفضل صورة ممكنة، واعدا اجلمهور بعمل 
قــوي في كل جوانبــه، متطرقا الى الرقابة ورأيه 
فيها، قائال: «خلونا نتنفس.. ليش تخنقني»، أنا 
رقيب على نفسي وأعرف مجتمعي ولن أحيد عن 
عادتنا وتقاليدنا. وأكد السلمان، انه ال يلتفت إلى 
االنتقادات السلبية، وأوضح خالل استضافته في 
برنامج «ليالي الكويت»: أي زميل يتكلم في غيابي 
عادي بالنسبة لي، ال أواجهه و«أطوف» املوضوع، 
وفي «السوشــيال ميديا» أتفاعل مع الناس وأرد 
على االنتقادات اإليجابية، أما االنتقادات التي يوجد 

عبداهللا السلمانفيها جتريح فال أنظر اليها.

ر لـ ٣ أفالم  عبير صبري ُحتضِّ
ومسلسل «عودة األب الضال»

القاهرة - خلود أبواملجد

حتدثــت الفنانة عبير صبري عن حالة 
النشــاط الفني التي تعيشها بعد مسلسل 
«موسى»، وكشفت عن أنها حتضر حاليا لـ 
٣ أفالم، باإلضافة خلوض بطولة مسلسل 
درامي خارج رمضان، قالت: أستعد لفيلم 
«ليلة العيد» مع املخرج سامح عبدالعزيز، 

باإلضافة لفيلم «آل هارون» مع معتز حسام، 
وأخيرا فيلم «طلعت حرب٢» مع د.مجدي 
أحمد علي، إذ إنه ثاني عمل يجمعني به بعد 

«عصافير النيل».
أما درامياً، فأشارت عبير في تصريحات 
لها، إلى أنها تصور في الوقت احلالي مسلسل 
«عودة األب الضال» مع الفنان بيومي فؤاد، 

حيث سيدور في إطار كوميدي.
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مكاملة استغاثة بعد حادث «توّهق» مواطنة 
وصديقها اخلليجي بـ «حيازة مخدرات»

سعود عبدالعزيز

لئــن كان شــر البليــة مــا 
يضحك، فإن ما حدث مع مواطنة 
إثر حادث دعم مبركبتها مضحك 
مبــك، فقد تســببت محاولتها 
الطلــوع مــن «نقــرة» خطئها 
بدعم سيارة مواطن على الدائري 

الرابع بعــد أن دعمت مواطنة 
ســيارة مواطن، فمــا كان من 
املواطــن إال أن أبلــغ عمليــات 
الداخليــة باحلــادث التخاذ ما 

يلزم.
املواطنــة  تصــرف  أمــا 
«الداعمة» فكان مختلفا متاما، 
حيث جلأت إلى االتصال بصديق 

رجال األمن البحث عن املواطنة 
وهو مــا مت بالفعــل، حيث مت 
ضبطها وصديقها اخلليجي، وما 
زاد طــني موقفهما بلة أنه عثر 
بحوزتها على شريطي «الريكا»، 
ليتم تســجيل قضية «حيازة 
مواد مخدرة» بحقهما وإحالتهما 

إلى «مكافحة املخدرات».

خليجي ليخرجها من هذا املأزق، 
حيث قدم بسرعة واصطحبها 
مــن موقــع احلادث إلــى جهة 
غير معلومــة تاركني مركبتها 
واملواطن املدعومة سيارته في 

الشارع.
وأضاف املصدر: بعد هروبها 
من موقع احلادثة كان لزاما على 

ينطبق عليها املثل «طلع من نقرة لدحديرة»

الرابع عبر «االستعانة بصديق»، 
في وقوعها بـ«دحديرة» قضية 
حيازة مواد مخدرة مت تسجيلها 
بحقهــا وصديقهــا الــذي هب 

إلغاثتها.
وفي التفاصيل، كما رواها 
مصدر أمني لـــ «األنباء»، فإن 
حادث اصطدام وقع على الدائري 

ضبط ٢١ مطلوبًا وإحالة ٣٢٨ حدثًا إلى النيابة في أسبوع
سعود عبدالعزيز

أوضحــت إحصائية املخالفات األســبوعية 
لإلدارة العامة للمرور عن األسبوع املاضي حترير 

٣٦٧٢٢ مخالفة مرورية.
وقال مصدر أمني إن االنتشار األمني ومالحقة 
املستهترين في جميع احملافظات بتعليمات من 
وكيــل وزارة الداخلية الفريــق فيصل النواف 
وبإشراف مباشر من اللواء جمال الصايغ أسفر 
عن إحالة ٧ مركبات الى كراج احلجز وضبط ٢٢ 
مركبة مطلوبة، وكذلك متت إحالة ٤٩ شــخصا 
إلــى نظارة املرور، و٣٢٨ حدثا إلى النيابة، كما 

مت ضبط ٢١ شخصا مطلوبا على ذمة قضايا.
وحافظت محافظة حولي على صدارة الترتيب 
في املركز األول في تسجيل املخالفات املرورية 
فــي الفترة مــن ١٦ حتى ٢٢ اجلــاري، حيث مت 
تســجيل ٧٩٦٢ مخالفة، ثــم محافظة العاصمة 
بـــ ٦٦٦٠ مخالفة، تليها محافظــة الفروانية بـ 
٣١٤٤ مخالفة. وجاءت في املركز الرابع اجلهراء 
بتســجيل ٢٩٨٧ مخالفة مرورية ثم األحمدي بـ 
٢٩٣٨ مخالفات، وجاءت في املركز األخير محافظة 

مبارك الكبير بـ ١٠٦٥ مخالفة.

٧ مركبات إلى كراج احلجز وضبط ٢٢ مطلوبة و٤٩ شخصاً إلى نظارة املرور

احدى املركبات لدى نقلها إلى كراج احلجز

مواطن وآسيويون يعيدون فتح مشتل غير مرّخص
 في بناية باملنقف بعد نصف ساعة من إغالقه

مبارك التنيب 

في حتد لقرار إغالق مشتل غير مرخص في بناية مبنطقة 
املنقــف من قبل البلدية، أعاد صاحب املشــتل وهو مواطن 
يعاونه عدد من اآلســيويني فتح املشــتل بعد مرور فترة ال 

تتجاوز نصف الساعة من إغالقه. 
ووفق رواية ســكان املنطقة، وبعدما استجابت البلدية 
بإغالق املشــتل الذي ميارس نشاطه بدون ترخيص، عاود 
املشــتل نشاطه بعد انصراف فريق البلدية بفترة قصيرة. 
وأكد العديد من ســكان املنطقة وجيران العمارة في منطقة 
املنقف أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى، متهمني العاملني 
في املشــتل بترويج املاريغوانا واخلمور احمللية من خالل 

املشتل الذي هو باألساس بال ترخيص.
وناشد سكان املنطقة اجلهات املعنية سرعة التعامل مع 
املسؤولني عن هذه املخالفة حفاظا على قاطني املنقف وكل 
من قد يصل إليه الضرر بســبب ما أبلغوا بأنه نشاط غير 

قانوني ويتطلب التدخل السريع إليقافه.

بعد شكاوى من سكان املنطقة واتهامات بترويج ماريغوانا وخمور محلية من خالله

املشتل بعد إغالقه من قبل البلدية

«خفر السواحل» تقيم تدريبات بالذخيرة 
احلية اليوم وغدًا مبحاذاة «بوبيان»

«االستئناف» متّد أجل احلكم على املتهمة 
بقتل زوجها في «املسايل» إلى ٣١ اجلاري

قاضي التجديد يأمر باستمرار حبس 
صاحب مبادرة تسديد القروض أسبوعني

«الداخلية»: مكاتب خاصة لتصوير املستندات 
 في املباني الرئيسية واإلدارات اخلدماتية

«ذخيرة» على طريق األرتال تستنفر رجال األمن

أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية، أن اإلدارة العامة 
خلفر الســواحل ســتقوم بتنفيــذ رماية 
بالذخيرة احلية في ميدان الرماية البحري 
ALFA اليــوم اإلثنني وغدا الثالثاء، وذلك 
من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة 

الثالثة عصرا.
وأوضحت اإلدارة أن منطقة الرماية تقع 
جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق 
جزيرة فيلكا ومبحــاذاة جزيرة بوبيان 
من جهة اجلنوب الــى رأس القيد بعمق 
١١ ميــال بحريا باجتاه اجلنوب الشــرقي 

مبحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا الى جزيرة 
عوهة بعمق ١٥ ميل بحري باجتاه الشمال 
الشرقي، وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 
٢٫٨ ميل بحري باجتاه الشــمال الشرقي 
فيما ميتد امليدان باجتاه الشمال الشرقي 
بطول ١٥ ميال بحريا وعرض ١١ ميال بحريا.
وحذرت اإلدارة جميع رواد البحر من 
االقتراب من موقــع الرماية خالل الفترة 
الزمنيــة املذكــورة، مؤكــدة  ان جميــع 
الدوريات البحرية ســتقوم مبنع كل من 
يحــاول االقتراب وذلك من أجل ســالمة 

اجلميع.

عبدالكرمي أحمد

قررت محكمة االستئناف مد أجل حكمها 
بالدعوى املتهمة فيها مواطنة بقتل زوجها 
أوائل شهر أبريل العام املاضي داخل شقتهما 

في منطقة املسايل، إلى ٣١ اجلاري.
وكانت محكمة اجلنايات قد قضت خالل 
شهر مايو املاضي باحلبس املؤبد للمتهمة 

وببراءة شخص آخر اتهم بالتستر عليها 
وإخفائها.

يذكر أن رجال املباحث ضبطوا املتهمة 
داخل جاخــور في منطقة كبــد يعود إلى 
شخص بعد فرارها من موقع اجلرمية، حيث 
اعترفت بضرب زوجها مبزهرية ومطرقة 
على رأســه إثر مشاجرة وقعت بينهما ثم 
لفت جثته بـ «زولية» وهربت من املكان.

عبدالكرمي أحمد

رفــض قاضــي جتديد احلبــس إخالء 
ســبيل صاحب مبادرة تســديد القروض، 
وأمر باســتمرار حبسه أسبوعني، على أن 

يعرض عليه مجددا في السابع من نوفمبر 
املقبل. وأنكر املتهم أمام القاضي تهما تتعلق 
بالنصب واالحتيال وممارسة نشاط صيرفي 
دون احلصــول علــى ترخيص وتقويض 
النظام البنكي واإلخالل بالنظام املصرفي.

أحمد خميس

أعلنــت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية عن تشــغيل خدمة 
الطباعــة وتصوير املســتندات والتصوير 
الفوتوغرافي وترجمة الوثائق وخدمة التراسل 
اإللكتروني في مختلف إدارات وزارة الداخلية 

اخلدمية.
وأوضحــت اإلدارة أن هذه اخلطوة تأتي 

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية 
إلحداث نقلــة نوعية فــي تطوير اخلدمات 
املقدمة للجمهور وسرعة اإلجناز توفيرا للوقت 
واجلهد، مشيرة إلى أنه مت التعاقد مع شركتني 
لتقدمي تلك اخلدمات، الفتة إلى توافر مكاتب 
خاصة بجميع املباني الرئيســية واإلدارات 
اخلدمية باإلدارة العامة للمرور واإلدارة العامة 
لشؤون اإلقامة واإلدارة العامة ملراكز اخلدمة 

لتقدمي خدمات الطباعة والتصوير.

عبداهللا قنيص

اســتنفر بالغ عن وجــود ذخيرة على 
طريق األرتال رجال األمن.

وقال مصدر أمني لـ «األنباء»، إنه ورد 
بالغ إلــى مخفر الوفرة عن وجود ذخيرة 

في املنطقة ليتم إيصال املعلومة إلى إدارة 
املتفجرات التي تعامل أفرادها مع البالغ عبر 
االنتقال إلى املوقع وتقدير املوقف قبل أن 
يتم تفجير الذخيرة التي اتضح أنها عبارة 
عن ذخائر متنوعة بينها قنابل ويشتبه في 

أنها من مخلفات الغزو.

البحث عن مجهول حرض مواطنة على الفسق في «الشعب»
مبارك التنيب

تقدمت مواطنة من مواليد 
١٩٨٩ ببالغ تتهم فيها شخصا 
ال تعــرف بياناته بتحريضها 
على الفسق في منطقة الشعب 
البحري. وقال مصدر أمني إنه 
مت تســجيل قضية «حتريض 

قبل مواطــن، متهمة إياه بأنه 
استخدم ســكينا في االعتداء 
عليها. وقد أســفرت حتريات 
املباحــث عن عدم االســتدالل 
علــى اســتخدام املواطــن آلة 
حادة (ســكني) خالل املشادة 
مع الشــاكية. ووفــق مصدر 
أمنــي، فإن املشــكو أقر خالل 

ضربها بآلة حادة.
وأضــاف املصــدر: إجــراء 
املزيــد مــن التحريــات دلــت 
حترياتنا علــى ارتكاب املتهم 
واقعة االعتداء بالضرب على 
الشاكية ولم يستدل على اآللة 
احلادة (السكني). ومت تسجيل 

قضية «اعتداء بالضرب».

التحقيقات معه، بعد أن حضر 
من تلقاء نفسه بعد استدعائه 
ومتت مواجهته بالتهم املنسوبة 
إليه، أقر بحدوث مشادة كالمية 
بينه وبــني الشــاكية وقيامه 
بدفعهــا ما أدى إلى ســقوطها 
على «شينكو املظلة» الذي كان 
موجودا علــى األرض، وأنكر 

ثالثينية اتهمت مواطناً باالعتداء عليها بسكني

على الفسق والفجور - جنح 
ميدان حولي»، وجار البحث عن 
املتهم لضبطه واتخاذ اإلجراءات 

القانونية.
من جهــة أخــرى، تقدمت 
غيــر كويتية من مواليد ١٩٩٠ 
ببــالغ إلى رجــال األمن تفيد 
فيــه بتعرضها للضــرب من 

قصر العدل

ملشاهدة الڤيديو
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الكويت يخصم ٢٠٪ 
من رواتب العبيه

يحيى حميدان

مازالت توابع خســارة نادي الكويت من احملــرق البحريني ٠-٢ 
في نهائي منطقة الغرب بكأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم مستمرة 
داخــل اروقة «البيت األبيض»، حيث قررت االدارة الكويتاوية خصم 
٢٠٪ من رواتب شــهر أكتوبــر جلميع احملترفــني االجانب والالعبني 

احملليني أصحاب العقود.
يأتي هذا القرار في ظل رغبة ادارة النادي في تعزيز مبدأ الثواب 
والعقاب لدى الالعبني، خاصة في ظل حالة عدم الرضا الواضحة على 
املستوى الفني الذي ظهر به الفريق امام احملرق يوم الثالثاء املاضي.

هذا، ويبدو أن مســألة اقالة اجلهاز الفني بقيادة املدرب التونسي 
فتحــي اجلبــال مؤجلة في الوقت احلالي، علــى الرغم مما يتردد عن 
وجود مفاوضات مع املدربني التونسي نبيل معلول والكرواتي داليبور 
ستاركيفيتش.  الى ذلك، يلعب االبيض عند الساعة ٥:٤٥ مساء اليوم 
مباراته املؤجلة امام اليرموك على ستاد نادي اجلهراء ضمن املجموعة 

الثالثة من كأس االحتاد «التنشيطية».

يلتقي مع اليرموك في «التنشيطية» اليوم

«يد» القادسية يستعيد توازنه

يعقوب العوضي

استعاد القادسية توازنه بعد فوزه على 
كاظمة بصعوبة بنتيجة ٢٨-٢٧ في املباراة 
التي جمعتهما مساء أول من امس على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح 
السالم ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من 
الدوري املمتاز لكرة اليد، ورفع امللكي رصيده 
إلى ٤ نقاط فيما توقف رصيد الســفير عند 

٥ نقاط.
وفي لقــاء آخر، حقــق الفحيحيل أول 
فوز له في البطولة وبنتيجة ٣١- ٢١ على 
القرين ورفع رصيده إلى ٣ نقاط، فيما بقي 

القرين دون رصيد. كما واصل الصليبخات 
نتائجه اإليجابية وفاز على اجلهراء ٢٩-

١٩ ضمن منافســات اجلولة اخلامســة من 
دوري الدرجة األولــى، ورفع رصيده إلى 
١٠ نقاط بينمــا جتمد رصيد اجلهراء عند 
٤ نقاط. وفاز النصر على الســاحل ٣١-١٨ 
ورفع العنابي رصيــده الى ٦ نقاط بينما 

بقي الساحل دون رصيد.
من جهة أخرى، كشفت الفحوصات الطبية 
حلارس مرمــى منتخبنا الوطني واحملترف 
في صفوف فــاردار املقدوني علي صفر عن 
غيابه عن املشاركة مع املنتخب الوطني في 
بطولة قطر الودية املقررة ٧ نوفمبر املقبل.

«األزرق» يقترب من مونديال الكريكيت
الدوحة- فريد عبدالباقي

استهـــــل منتخــــب 
الكريكيت مشواره بنجاح 
في التصفيات اآلسيوية 
النهائيــة املؤهلــة إلــى 
املقررة  العالــم  بطولــة 
في أستراليا ٢٠٢٢، حيث 
متكــن من حتقيق الفوز 
البحريــن بنتيجة  على 
اللقاء  (١٢٩-١٢٤) خالل 
الــذي جمــع املنتخبــني 
أمس على مالعب املدينة 
بالعاصمــة  اآلســيوية 

القطرية (الدوحة)، وذلك بحضور رئيس 
جلنة قطــر لرياضات الرجبــي والهوكي 
والكريكيت يوسف جهام الكواري، ورئيس 
اللجنة املنظمة عبداهللا أمان اخلاطر، إلى 
جانب املســؤولني فــي االحتادين الدولي 

واآلسيوي.
هذا، وأســفرت مباراتــا االفتتاح، عن 

فوز البحريــن على قطر (املســتضيف) 
بنتيجــة (١٣٤-١٣٣)، وفــوز الســعودية 
علــى املالديف بنتيجــة (١٠١-٩٩)، ومن 
املقرر أن يخوض «األزرق» مباراته الثانية 
مبواجهة الســعودية فــي الـ ٩:٠٠ صباح 
اليــوم، وهو لقاء ميثل مفتاح التأهل إلى 

نهائيات كأس العالم.

فليطح والقناعي ينعيان «بوطارق»

من جانبه، قــال األمني العام الحتاد 
الكرة صالح القناعي: «في وداع بوطارق 
يأبى اللسان أن ينطق، وتأبى الكلمات أن 
تترجل، ويأبى القلم أن يسطر الكلمات.. 
هل أحتدث عــن بوطارق احلكم الدولي 
املتسامح الفذ أم املسؤول احلكيم املرشد 
البارع أم بوطارق اإلنســان ذو اخللق 
الرفيع؟.. ال أســتطيع أن أعبر عما في 
داخلي في حلظة شعرت بأنني عاجز عن 
الكتابة والقول: «اللهم إني أعوذ بك من 

العجز والكسل».
وأكد القناعــي ان الفقيد رحل تاركا 
مسيرة حافلة بالنجاحات جتاوزت أكثر من 
٤٥ عاما، إذ لم يّدخر فيها جهدا في العطاء 
وكان مثاال لألخالق والتعاون واملصداقية، 

وهو الذي طاملا قال وردد: 
«دع األيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا 
إذا حكم القضاء، وال جتزع حلادثة الليالي، 
فما احلوادث الدنيا بقاء، وكن رجال على 
األهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء».
اليوم نودعــك ويودعك محبوك في 
الوسط الرياضي، سائلني املولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بفسيح جناته وأن يلهم 

ذويه الصبر والسلوان.

نعى مديــر عام الهيئة 
العامــة للرياضــة حمود 
فليطــح فقيــد األســرة 
الرياضيــة عضــو جلنة 
املســابقات ومدير جلنة 
القدم  احلكام باحتاد كرة 
عباس دشتي. وقال: «ليس 
هناك أشد أملا على النفس 
من أن تتلقى نبأ وفاة عزيز 
عليك خاصــة إذا كنت قد 
عاشرت هذا الصديق خالل 
مشوارك الرياضي كالعب 
أو إداري، وبقي وفيا صادقا 

لهذه الصداقة احلميمة إلى آخر حلظة من 
حياته».

وأضاف: «وداعا الصديق العزيز.. ليس 
هناك أشد قسوة وأملا علينا أكثر من أن سمع 
نبأ وفاة صديق كان قريبا منا.. بوطارق 
كان وفيا صادق الوعد لهذه الصداقة آلخر 
حلظة قبل أن يأخذه املوت منا، على الرغم 
من أن املوت حق على كل إنســان، إال أنه 
األقسى واألصعب واألفجع على النفس، وال 
يبقى لنا سوى تذكر الذكريات التي كانت 
جتمعنا معه والدعاء له في قبره.. دموع 
صامتة خرجت بحرقة حتمل مشاعر احلزن 
واألسى من أصدقائك ومحبيك عند تداول 
خبر وفاتك.. رحلت عن دنيانا وتركت لنا 
طيب عملك وحسن سيرتك، ونقاء سيرتك، 
وأجمل ذكريــات الصداقة واألخوة التي 

ربطتنا بك وبأسرتك الكرمية».
واختتم فليطح قائال: «برحيل بوطارق 
رحل رمز من رمــوز اإلخالص والوفاء 
والتفاني في العمل وعزاؤنا أنه ترك إرثا 
ضخما من السيرة العطرة داخل جدران 
االحتــاد الكويتي لكــرة القدم من خالل 
اللجان املختلفة التي عمل بها وفي مالعبنا 

الرياضية».

صالح القناعيحمود فليطح

وديتان للساملية.. واملجمد إلى أملانيا
هادي العنزي

األول  الفريــق  عــاود 
لكرة القدم بنادي الساملية 
تدريباته بعد راحة سلبية 
منحها اجلهاز الفني بقيادة 
املــدرب التونســي حــامت 
املؤدب، وذلــك بعد توقف 
بطولة كأس االحتاد، على 
أن يخوض مباراة ودية مع 
برقان في األول من نوفمبر، 
على أن تتبعها ثانية بعدها 
بأسبوع، اذ يجري اجلهاز 

اإلداري للفريــق اتصاالته مع نظرائه في 
األندية للتوصل إلى اتفاق بشــأن املباراة 

الودية الثانية.

مــن جهتــه، أكــد مدير 
الســماوي بدر اخلالدي لـ 
«األنباء» أن املباراة الودية 
الفريق  تأتــي لتعويــض 
عن فترة التوقف احلالي، 
وإلبقاء الالعبني في جاهزية 
وحتضيــرا  املباريــات، 
املمتاز،  الدوري  ملنافسات 
مضيفــا: «نأمــل أن يعود 
الفريــق كامــل العدد دون 
أي إصابــات بــني الالعبني 
املقبلــة، وذلك  في األيــام 
بعد تعافي املدافع مساعد 
ندا من اإلصابة، فيما غادر فهد املجمد إلى 
أملانيــا لتلقي برنامج عــالج طبيعي ملدة 

أسبوع إلصابته في الكاحل».

بدر اخلالدي

«ديربي» صعب في «سلة األولى»
هادي العنزي

تبدأ مســاء اليوم ٤ فرق مشــوارها في دوري الدرجة 
األولى لكرة السلة للموسم اجلديد، حيث يلعب اليرموك مع 
الساحل في ٥:٣٠ مساء على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد 
العبداهللا للصاالت في منطقة صباح السالم، يتبعها في ٧:٣٠ 
مساء مواجهة جتمع بني النصر والتضامن على ذات الصالة.

وقد انطلق دوري الدرجة األولى اخلميس املاضي بلقاءين، 
حيث تغلب في األول العربي على الصليبخات ١٠٢-٧٨ نقطة، 
فيما فاز الشباب على منتخب الشباب الذي يشارك في البطولة 
ألول مرة بنتيجة ٨٠-٧٨، وتعد مباريات منتخب الشــباب 
مبنزلة لقاءات ودية، حيث ال حتتســب نتائجه فائزا كان أو 
خاسرا، وكذلك بالنسبة للفريق الذي يلتقيه في دوري الدرجة 
األولى. وتبدو حظوظ اليرمــوك األقرب للفوز في املباراة 
األولى، عطفا على املستويات املتميزة التي قدمها في بطولة 
األندية العربية الـ ٣٣ التي أقيمت في اإلســكندرية مبصر، 
فيما يصعب التكهن بهوية الفائز في «ديربي» الفروانية بني 

النصر والتضامن.

العتيبي: «الرماية» جاهز النطالق 
منافسات بطولة ولي العهد ٤ نوفمبر

أكد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي 
استعدادات النادي وجاهزيته لتنظيم بطولة 
سمو ولي العهد السنوية الكبرى للرماية 
املقــرر انطالقها خــالل الفترة من ٤ إلى ٦ 
نوفمبر املقبل والتي ستكون تدشينا ملوسمه 

الرياضي احمللي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وقال العتيبي في املؤمتر الصحافي الذي 
أقيم مبقر النادي مبجمع ميادين الشــيخ 
صباح األحمد األوملبي إن البطولة تشــمل 
إقامة مســابقات فــي رمايات (املســدس) 
و(البندقية) و(تراب) و(سكيت) و(القوس 
والسهم) لفئات الرجال والسيدات والناشئني.

وأوضح أن النادي أضاف للمسابقة هذا 
العام منافسات خاصة لذوي اإلعاقة بهدف 
دعم رياضة املعاقني، الفتا كذلك إلى أن نسخة 
هذا العام تشهد مشــاركة كبيرة من رماة 
النادي واحلرس الوطني واالحتاد الرياضي 

العسكري واحتاد الشرطة الرياضي.
وأضاف أنه سيتم فتح املجال ملشاركة 
رماة من الدول اخلليجية، مبينا أن النادي 
أرجــأ افتتاحية املوســم هذا العام لشــهر 
نوفمبــر إلعطــاء املجال للرمــاة للتدريب 
واالستعداد اجليد بعد فترة انقطاع كبير عن 
التدريبات بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وذكر أن البطولة تعد فرصة الكتشاف 
املواهب السيما في الفئات السنية الصغرى، 
مثمنا في الوقت ذاته الرعاية الكرمية لسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد للبطولة.

وأفاد بأن رعاية سموه للبطولة جتسد 
اهتمام سموه ودعمه للرماية التي تعودت 
على حتقيق اإلجنازات الكبرى، وكان آخرها 
فوز منتخب الرماية بامليدالية الفضية في 
بطولة كأس رئيس االحتاد الدولي للعبة 
لرماية األطباق الطائرة املتواصلة في مدينة 
الرنكا القبرصيــة، وذلك من خالل الرامي 
األوملبي عبداهللا الطرقي الذي حصل على 
املركز الثاني في مسابقة رماية (السكيت).

من جانبه، قال رئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة أمني سر النادي عبيد العصيمي 
إن البطولــة ســتقام في املقر الرئيســي 
للنادي الذي يستضيف منافسات الرجال 
والسيدات وذوي اإلعاقة فيما يستضيف 
فــرع النــادي باجلهــراء منافســات فئة 

الناشئني.
وأشار العصيمي إلى أن البطولة ستبدأ 
للمرة األولى بإقامة منافســات الناشئني 
باجلهراء قبل أن تتوالى باقي املسابقات 
تباعا، متوقعا أن تتسم البطولة بالقوة 
والندية بسبب مشاركة أميز رماة الكويت 
واخلليــج، إذ ســتعد أفضــل افتتاحيــة 

للموسم الرياضي احمللي.
وذكــر أن النادي رصــد جوائز قيمة 
للفائزين باملراكز األولى في كل مسابقات 
البطولة نظرا ألهميتها، منوها في الوقت 
ذاتــه بدعم الهيئة العامــة للرياضة لكل 

أنشطة النادي.

(زين عالم) م.دعيج العتيبي وعبيد العصيمي خالل املؤمتر الصحافي  

«األوملبي» تدرب 
على ملعب بونيودكور

عبدالعزيز جاسم

قررت اللجنة املنظمة للتصفيات اآلسيوية املؤهلة 
إلى نهائيات كأس آسيا حتت ٢٣ عاما تعديل توقيت 
مباريــات املجموعة الرابعة التــي تضم منتخبنا 
األوملبي مــع منتخبــات بنغالديش والســعودية 
وأوزبكســتان مســتضيف املجموعة والنهائيات، 
حيث قررت اللجنة تخصيص ملعبني للتصفيات 
وعلى إثر ذلك مت تغيير التوقيت في جميع املباريات 
لتصبــح بتوقيت واحد في الثالثة عصرا بتوقيت 

طشقند والواحدة ظهرا بتوقيت الكويت.
وخــاض منتخبنــا تدريباته مســاء أمس على 
ملعب بونيودكور وهو ذات امللعب الذي سيتدرب 
عليه اليوم وسيكون بواقع حصة واحدة مسائية.
 PCR وكان األزرق األوملبي قد أجرى مســحات
أمس وفقا لنظام التصفيات، وســيفتتح منتخبنا 
مواجهاتــه أمــام بنغالديش ٢٧ اجلــاري، ثم أمام 
الســعودية ٣٠ منه، وأخيرا مع أوزبكستان في ٢ 

نوفمبر املقبل.

مباريات تصفيات املجموعة الرابعة بتوقيت واحد

٥ مباريات في افتتاح 
كأس الطائرة اليوم

يعقوب العوضي

تنطلق في الـ ٥:٣٠ مساء اليوم منافسات بطولة كأس 
احتاد الكرة الطائرة، حيث تقام ٥ مباريات ضمن الدور 
التمهيدي للبطولة، حيث يلتقي القادســية مع التضامن 
على صالة الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم 
مبقر االحتاد، ويلعب العربي مع اليرموك في الـ ٧:٠٠ على 
صالة األخير، فيما يتقابل الكويت مع برقان في الـ ٦:٠٠ 
على صالة برقان، وفي نفس التوقيت يتواجه الســاحل 
مع الصليبخات على صالة الساحل، واجلهراء مع الشباب 

على صالة سعد العبداهللا في الـ ٧:٣٠.
إلى ذلك، تعاقد كاظمة مع العب الكويت السابق عبدالعزيز 
دشتي في صفقة انتقال حر رسميا مساء أول من امس، 
وجرى توقيع العقد في مقر النادي بحضور أمني السر 

يوسف بوسكندر.
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العب منتخب الكويت خالد الفارسي مع البحريني أحمد خالد

تأهل رباعي لألندية املصرية في أفريقيا
القاهرة - سامي عبدالفتاح

حصلــت األنديـــــــة 
املصرية األربعة (األهلي 
واملصــري  والزمالــك 
وبيراميدز) على العالمة 
الكاملة، في ســباق دور 
الـــ٣٢ لبطولتي أفريقيا، 
فتأهل األهلــي والزمالك 
إلــى دور املجموعات في 
دوري األبطال، كما تأهل 
املصــري البورســعيدي 

وبيراميــدز إلــى دور الـــ٣٢ اإلضافي في 
البطولــة الكونفيدرالية، بعد أن شــهدت 
جولة اإلياب جناحا كامال للفرق االربعة، 
ففي دوري االبطال، وبعد رباعية الزمالك في 
شباك توسكر الكيني، مساء اجلمعة، كان 
موعد األهلي لتحقيق سداسية مقابل هدف، 

في شباك احلرس الوطني بطل النيجر.
وفــي البطولــة الكونفيدرالية، تخطى 
بيراميــدز املصــري عقبة منافســه عزام 
التنزانــي بنتيجة ١-٠، على ملعب الدفاع 

اجلوي بالقاهرة.
وبنفس النتيجة، تأهل املصري بقيادة 
التونســي معــني الشــعباني بالفوز على 
ســلطات املوارد األوغندي، وســجل هدف 
املباراة الالعب إســالم عطية بالدقيقة ٢٢ 
من عمر اللقاء، وكانت نتيجة لقاء الذهاب 

التعادل السلبي.
ومن السباق األفريقي، إلى سباق الدوري 
املصري لكرة القدم (موســم ٢٠٢٢/٢٠٢١) 
الذي ينطلق اليوم االثنني مبباريات اجلولة 
األولــى، حيــث تقام ٣ مباريــات، تبدأ في 
الرابعة عصرا بتوقيت الكويت بلقاء البنك 
األهلي وطالئع اجليش، يليه في السادسة 
والنصف لقاء سموحة واالحتاد السكندري، 
ثم في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، بلقاء 
فيوتشر وفاركو، وهما من الصاعدين حديثا 
للــدوري املمتاز، فيما يلعــب غدا الثالثاء 
اجلونــة مع ســيراميكا وانبي مع الزمالك 
واملقاولــون العرب مع الشــرقية للدخان، 
وتختتم اجلولة االربعاء بلقاءات اإلسماعيلي 
مع األهلي وبيراميدز مع املقاصة واحمللة 

مع املصري.

سباق الدوري ينطلق اليوم بـ ٣ لقاءات

الصقر بطًال لـ «البولينغ» املفتوحة
هادي العنزي

اختتمت بطولة الكويت املفتوحة 
للبولينغ التي نظمها نادي البولينغ 
الكويتي مبشــاركة واسعة من دول 
مجلس التعاون اخلليجي، حيث توج 
الالعب جاسم الصقر باللقب، فيما جاء 
مصطفى املوسوي ثانيا والبحريني 

يوسف فالح ثالثا.
وبحضور رئيس االحتاد الدولي 
واآلســيوي والكويتــي للبولينــغ 

الشــيخ طــالل احملمــد، ورئيــس 
الســعودي للعبة عبدامللك  االحتاد 
الشــثري، وأمني ســر النادي محمد 
الفارســي، مت تتويــج الفائزين في 
جميع البطوالت اخلاصة بالرجال، 
والسيدات، واملراحل السنية (حتت 
١٨ و١٥ سنة) واملشارك على الكراسي 
املتحركة حسن الزيد عقب منافسات 
قوية للفوز بلقب مسابقة كانت خير 
حتضير للمنتخبات اخلليجية، قبل 
املشاركة في بطولة العالم التي تقام 

في مدينة دبــي اإلماراتية منتصف 
الشهر املقبل.

وبهذه املناســبة، قــال احملمد إن 
البطولــة كانت خير إعــداد للحدث 
املقبــل، مضيفــا: كانــت  العاملــي 
ومناســبة  جيــدة  التحضيــرات 
للمنتخبات اخلليجية، في ظل صعوبة 
إقامة معســكرات خارجية بســبب 
ظروف جائحة ڤيروس كورونا التي 
أثرت على املنافسات دوليا وأوقفت 
البطوالت، مشددا على حرصه على 

االرتقاء باللعبة على جميع الصعد 
العاملية واخلليجية واحمللية.

بــدوره، أشــاد الشــثري بنجاح 
البطولة فنيــا وتنظيميا وإعالميا، 
مضيفا: «نعتز بتواجدنا في الكويت 
وبني أبنــاء دول مجلــس التعاون، 
إعــدادا مثاليــا  البطولــة  وجــاءت 
لبطولة العالم املقبلة، كما أن مركز 
نــادي البولينغ ومنشــآته تضاهي 
اكبر املرافق العاملية املتخصصة في 

اللعبة».

الزعتري وسويد إلى ربع نهائي «خليجية اإلسكواش»
تأهل العبا منتخبنا الوطني لالسكواش (١٩ 
سنة) حسني الزعتري وسعد سويد الى دور 
الثمانية بالبطولة اخلليجية التي تستضيفها 
الكويــت وتقام مبارياتها علــى مالعب مركز 
الشيخ سالم الصباح الدولي. وكان الزعتري 
قــد فاز على زميلــه عبدالرحمن املغربي ٣/ ٠ 
وتغلب سويد على السعودي عبداهللا ابراهيم 
٣/ ٠ ليتأهال الى جانب زميليهما عبدالرحمن 

الهاشم وخالد الفارسي.
وفــي املباريات االخــرى بدور الـــ ١٦ فاز 
سالم املالكي (قطر) على عبدالرزاق الكوهجي 
(البحرين) ٣/ ١، والقطري محمد العماري على 
السعودي منصور املولد ٣/ ٢، والقطري خليفة 
اجلناحــي على البحرينــي محمد جمال ٣/ ٠. 
والتقى مســاء امس بدور الثمانية املالكي مع 
العماري، والهاشم مع سويد، واملرشح االول 
الزعتري مع الكبيســي، فيما التقى الفارسي 

مع اجلناحي. وفي بطولة حتت ١٥ سنة، تأهل 
العبــا االزرق عبدالرحمــن الصانع وعبداهللا 
الصــراف الــى دور الثمانية بعد فــوز االول 
علــى القطري علــي الدرويــش ٣/ ٠ والثاني 
على زميله مهدي أسامة بنفس النتيجة. وفي 
مباريات أخرى، فاز السعودي ياسر العباس 
على الكويتي عبدالرحمن الكندري ٣/ ٠، وسالم 
املولد (السعودية) على عبداحملسن العتيبي 
(الكويــت) ٣/ ٠، وخالد احلمادي (قطر) على 
عبداهللا الباروني (عمان) ٣/ ٠، والســعودي 
محمد النصفان على القطري ناصر الشرشري 
٣/ ١ والقطــري عبداهللا خليفــة على العماني 
تغلب البرواني، وبذلك سيلتقي بدور الثمانية 
كل مــن الصــراف مع العبــاس، والصانع مع 
النصفان، واحلمادي مــع خليفة، والبرواني 
مع املولد. هذا، وستقام مباراتا نهائي الفئتني 

مساء اليوم.

ختام ناجح لبطولة «الترايثلون»
اختتمت بطولة الكويت 
للترايثلــون (للصغــار 
والبراعــم والناشــئني) 
اجلمعــة املاضيــة علــى 
صــاالت ومالعب اللجنة 
الكويتيــــــة،  األوملبيــة 
والتــي نظمهــا االحتــاد 
للترايثلــون  الكويتــي 
وشملت سباقات (اجلري 
الهوائيــة  والدراجــات 

والسباحة).
وحضر ختام البطولة 
د.صقر املــال نائب مدير 
الهيئة العامــة للرياضة 

لشؤون الرياضية التنافسية، وفاطمة حيات 
عضو اللجنة األوملبية، وراشــد الكندري 
رئيس نــادي واحتاد الترايثلون وأعضاء 

مجلس اإلدارة.
وكانت بطولــة الكويت للترايثلون قد 
انطلقت عبر إقامة سباق االكواثلون، تلتها 

منافسات الداوثلون قبل ان يكون الترايثلون 
مسك اخلتام.

وشهد السباق فوز ٧٠ متسابقا من أصل 
٣٠٠ مشــارك بامليداليــة «الثالثية» وهي 
امليدالية التي متنح للمتسابق الذي يفوز 

بالسباقات الثالثة.

د.صقر املال وراشد الكندري مع الفائزين

«الكالسيكو».. «ملكي»
اعتلــى ريال مدريد صــدارة الدوري اإلســباني بعدما 
تغلــب على غرميه التقليدي برشــلونة ٢-٠ في مواجهة 
الكالسيكو التي جمعت بينهما امس األحد على ملعب «كامب 
نو» ضمن منافسات املرحلة العاشرة من املسابقة، والتي 

شهدت أيضا فوز إشبيلية على ليڤانتي ٥-٣.
وافتتح النمســاوي ديڤيد أالبا التسجيل لريال مدريد 
بالدقيقة ٣٢، وذلك في أول مشاركة لالعب في الكالسيكو، 
ثم أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني بالدقيقة الرابعة 
من الوقت احملتسب بدل الضائع للمباراة قبل أن يخطف 
البديل سيرغيو أغويرو الهدف الوحيد لبرشلونة بالدقيقة 
السابعة األخيرة من الوقت احملتسب بدل الضائع، وبذلك 
رفع ريال مدريد رصيده إلى ٢٠ نقطة ليحتل الصدارة بفارق 
األهداف فقط أمام إشبيلية وريال سوسييداد، بينما جتمد 

رصيد برشلونة عند ١٥ نقطة باملركز الثامن.
وعلــى ملعب «كامب نــو»، بدأت املبــاراة بإيقاع لعب 
ســريع وقدم برشــلونة بداية حماســية، حيث تفوق في 
االســتحواذ على الكــرة والضغط الهجومــي لعدة دقائق 
لكــن دون تشــكيل أي خطــورة على املرمــى، حيث كثف 
ريال مدريد تركيزه بشــكل أساســي على التأمني الدفاعي 
فــي البدايــة، ومبــرور أول ١٠ دقائق، انتهــت فترة جس 
النبــض من جانب ريال مدريد وبدأ اســتعراض نشــاطه 
الهجومــي، وجاءت أول محاولة جادة من الريال بالدقيقة 
١٣، حيث تلقى فينيسيوس جونيور طولية وانطلق إلى 
منطقة اجلزاء وحاول مترير عرضية أمام املرمى لكن إريك 
جارسيا قطعها في اللحظة املناسبة، فيما أهدر األميركي 
ســيرجينو دســت فرصة ثمينة لبرشــلونة، حيث تلقى 
عرضيــة داخل منطقة اجلزاء في غياب الرقابة عنه لكنه 

أخطأ في تصويب الكرة لتمر فوق العارضة.
وفي الدقيقة ٣٢، افتتح الريال التسجيل إثر هجمة مرتدة 
ســريعة، حيث أرسل فينيســيوس طولية إلى رودريغو 
الــذي مرر عرضية رائعة إلى ديڤيــد أالبا ليصوب الكرة 
بقــوة من حدود منطقة اجلزاء إلى داخل شــباك احلارس 
مارك أندري تير شــتيغن، وكاد برشــلونة يدرك التعادل 
بالدقيقة ٣٥، حيث ارتقــى جيرارد بيكيه لكرة عالية من 
ضربة ركنية وسددها برأسه بقوة لكنها مرت بجوار القائم 

مباشرة، كما ضاعت فرصة ثمينة على برشلونة بالدقيقة 
٤٤، حيث مرر جوردي ألبا عرضية أمام املرمى إلى أنسو 
فاتي الذي راوغ ببراعة ثم ســدد الكرة لكن أالبا أناب عن 

احلارس في التصدي لها.
ومع بداية الشــوط الثاني، دفــع رونالد كومان املدير 
الفني لبرشلونة بالالعب فيليب كوتينيو بدال من أوسكار 
مينجويزا، حيث جنح كوتينيو ســريعا في اســتعراض 
تأثيره اإليجابي على األداء وكاد يسجل التعادل لبرشلونة 

في الدقيقة ٤٨ لكن الدفاع تصدى حملاولته.
وحصل بيكيه على إنذار بالدقيقة ٥٨ بداعي االعتراض 
علــى قرارات احلكم لدى املطالبة باحتســاب ضربة جزاء 
لتصــدي توني كروس للكرة بيــده داخل منطقة اجلزاء، 
بعدها تضاعفت اإلثارة في املباراة، حيث باتت احملاوالت 
الهجومية سجاال بني الفريقني مع تفوق لريال مدريد الذي 
كان األكثر خطورة، لكن احلذر الدفاعي وافتقاد الدقة في 

اللمسات اخليرة أضاعا عدة فرص.
ودفع كارلو أنشيلوتي املدير الفني لريال مدريد بفيدريكو 
فالفيــردي بدال من رودريغــو بالدقيقة ٧٢ ثم دفع كومان 

بسيرغيو أغويرو بدال من أنسو فاتي بالدقيقة ٧٤.
وســقط تيبو كورتــوا حارس مرمى ريــال مصابا في 
الثواني األخيرة لكنه واصل اللعب، وكاد برشلونة يخطف 
التعادل بالدقيقة الثالثة من الوقت احملتسب بدل الضائع 
لكن الدفاع أحبط محاولة بيكيه، وشن الريال هجمة مرتدة 
سريعة أسفرت عن الهدف الثاني، حيث تلقى فاسكيز طولية 
ومرر الكرة إلى أسينسيو الذي توغل داخل منطقة اجلزاء 
وسدد كرة قوية تصدى لها شتيغن وارتدت إلى فاسكيز 

الذي أسكنها الشباك معززا تقدم «امللكي».
وفي الدقيقة السابعة األخيرة من الوقت احملتسب بدل 
الضائع، رد برشــلونة بهدفه الوحيد وسجله أغويرو إثر 
عرضية متقنة من سيرجينو دست، لتنتهي املواجهة بفوز 

ريال مدريد على برشلونة ٢-١.
وفي وقت ســابق، حقق إشــبيلية انتصارا مثيرا أمام 
ليڤانتــي ٥-٣ رافعا رصيده إلى ٢٠ نقطة بالتســاوي مع 
الريــال، بينمــا جتمد رصيد ليڤانتي عنــد ٥ نقاط ليبقى 

باملركز التاسع عشر قبل األخير.

ريال مدريد اعتلى صدارة الدوري اإلسباني بفوز مثير على برشلونة



بــأداء متذبذب، متكن نــادي ميالن من اعتالء 
صدارة الترتيب بفوز بشق األنفس بطله اجلزائري 
إســماعيل بن ناصر، على بولونيا املنقوص منذ 
الدقيقة ٢٠،٤-٢، ضمن منافسات املرحلة التاسعة 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم. وبعد أربعة أيام 
مــن تعرضه للهزمية الثالثة في دور املجموعات 
فــي مســابقة دوري أبطال أوروبــا، متكن ميالن 
من احلفاظ على سلســلة مــن ٩ مباريات خالية 
من الهزائم في الدوري للموســم احلالي (ثمانية 
انتصارات وتعادل)، وبات في الصدارة مع ٢٥ نقطة 
مؤقتا. وسجل أهداف ميالن البرتغالي رافايل لياو 
(١٦)، دافيد كاالبريا (٣٥)، اجلزائري إسماعيل بن 
ناصر (٨٤)، والســويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
(٨٩)، فيمــا أحزر هدفي بولونيا إبراهيموڤيتش 
(٤٩ خطأ في مرماه) والغامبي موسى بارو (٥١).

وافتتح ميالن التسجيل في الدقيقة ١٦ بتسديدة 
من لياو إثر متريرة من إبراهيموڤيتش.

وزادت محنة بولونيا بطرد مدافعه الفرنسي 
أداما سومارو ببطاقة حمراء في الدقيقة ٢٠.

واستغل «روســونيري» هذا النقص العددي 
ليضاعف النتيجة في الدقيقة ٣٥، بتســديدة من 
كاالبريا من مشارف منطقة اجلزاء. وفي الدقيقة 
٤٩، سجل إبراهيموڤيتش هدفا عكسيا من ركنية 
في مرمى فريقه، فمهد لتعادل بولونيا الذي أدركه 
في الدقيقــة (٥١). لكن احلظ عانــد البولونيني، 
وبتدخل عنيف ثان كان الطرد هذه املرة لروبرتو 
سوريانو بســبب تدخل على توريه (٥٨). وزج 

ســتيفانو بيولي باملهاجم الفرنسي أوليفييه 
جيــرو، لكن تنفس الصعــداء جاء عن طريق 
بن ناصر بتسديدة جميلة من مشارف منطقة 
اجلزاء ســكنت أسفل الزاوية اليسرى (٨٤)، 
قبل أن يصنع اجلزائري نفسه الهدف الرابع 
إلبراهيموڤيتش الذي كفر عن هدفه العكسي 

.(٨٩)
فيرونا يقسو على التسيو

إلى ذلك، تقدم فيورنتينا للمركز السادس 
بفضل الفوز على ضيفه كالياري ٣-٠ رافعا 
رصيــده إلى ١٥ نقطة بينمــا توقف رصيد 
كالياري عند ٦ نقاط في املركز قبل األخير.
أمــا األرجنتينــي جيوفاني ســيميوني 
مهاجــم فيرونا فانفجر في وجه التســيو 
مسجال (سوبر هاتريك) لفريقه مقابل هدف 
شرفي لشيرو إميوبيلي، وبذلك رفع فيرونا 
رصيده إلى ١١ نقطــة في املركز الـ ١١ فيما 
توقــف رصيد التســيو عنــد ١٤ نقطة في 

املركز الثامن.
فيما خطف أودينيزي التعادل ١-١ من 
مضيفه أتاالنتا في الوقت بدل الضائع من 
اللقاء الذي شهد في حلظاته األخيرة طرد 
مدرب أتاالنتا جيان بييرو جاســبريني 
لتجاوزه جتاه احلكم، وبذلك رفع أتاالنتا 
رصيــده إلى ١٥ نقطة في املركز اخلامس 
مقابل ١٠ نقاط ألودينيزي في املركز الـ ١٤.

بن ناصر يتألق وينقذ ميالن.. وجنوى يوقف أتاالنتا

رومينيغه ينفي التفكير 
في الترشح لرئاسة «الكرة»

نفى كارل هاينــز رومينيغه رئيس 
مجلس اإلدارة السابق لنادي بايرن ميونيخ 
األملاني لكرة القدم، تفكيره في الترشح 
لرئاسة االحتاد األملاني لكرة القدم بعد 

رحيله عن رئاسة النادي الباڤاري.
وقــال رومينيغه «هذا أمر ميكن أن 
يفعله من يريد، لكنني ال أتصوره ضمن 
مكونات جودة احلياة بالنسبة لي» وأردف: 
«وبالتأكيد لن أصيب نفســي (بأعباء) 

االحتاد األملاني».
مــن ناحية أخرى، دعــا رومينيغه 

نيس ُيسقط ليون باللحظات األخيرة
قلب فريق نيس تأخره 
بهدفني أمام ضيفه ليون 
إلــى فوز مثيــر ٣-٢ في 
املرحلة احلادية عشــرة 
مــن الــدوري الفرنســي 

لكرة القدم.
وتقدم ليــون بهدفني 
حمال توقيع كارل توكو 
ايكامبي وحسام عوار في 

الدقيقتني ٣٥ و٦٨.
ورد يوســف عطــال 
بهدف لنيس في الدقيقة 
٨٠ ثم خطف أندي ديلور 
هدف التعادل من ضربة 
جــزاء قبــل دقيقــة مــن 

النهاية. وأنهى ليون املباراة بعشرة العبني 
بعد طرد تينو كاديويري في الدقيقة ٨٥، 
وفــي الوقت بدل الضائــع للمباراة خطف 
إيفان جويساند هدف الفوز القاتل لنيس.

الفــوز رفع رصيد نيــس إلى ١٩ نقطة 
ليتقــدم إلى املركز الثانــي وتوقف رصيد 

ليون عند ١٦ نقطة في املركز السابع.
وفي مواجهات أخرى، تغلب رين على 
نظيره ستراسبورغ ١-٠، فيما متكن النس 
من التفوق على ميتز ٤-١، وخســر ستاد 
رميس علــى ملعبه من تــروا ١-٢، بينما 

تعادل لوريان وبوردو ١-١.

«NBA » باكس يستعيد توازنه في الـ
اســتعاد ميلووكي باكس 
حامل اللقب توازنه وعاد إلى 
ســكة االنتصارات بعد فوزه 
علــى مضيفه ســان انتونيو 
سبيرز ١٢١-١١١، في مباراة تألق 
خاللها جنمه كريس ميدلتون 
صاحــب ٢٨ نقطة، فيما تابع 
شيكاغو بولز نغمة انتصاراته 
بفوزه الثالث تواليا والثاني 
علــى ديترويــت بيســتونز 
٩٧-٨٢ في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
وحقــق كافالييــرز فوزه 
األول هذا املوسم بعد خسارتني، 
وجــاء علــى حســاب أتالنتا 
هوكس ١٠١-٩٥، بفضل جنمه 
االسباني ريكي روبيو صاحب 
٢٣ نقطة و٩ متريرات حاسمة.
الســادس  الفــوز  وهــو 
لكافالييرز فــي عقر داره في 
مواجهاته السبع األخيرة أمام 

هوكس.
في تورنتو، ســجل العمالق السلوڤيني 
لوكا دونتشيتش ٢٥ نقطة وأضاف ١٢ متريرة 
حاسمة و٩ مرتدات لصالح داالس مافريكس 
وقاده للفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 

.١٠٣-٩٥
وخسر لوس أجنليس كليبرز املفتقد لنجمه 
كواهي لينارد أمام ممفيس غريزليز ١١٤-١٢٠، 

بعدما كان قد ســقط في مباراته األولى أمام 
غولدن ستايت ووريورز ١١٣-١١٥ اخلميس.

في املقابل، يجد فينيكس صنز الذي خسر 
نهائــي «أن بي آيه» في يوليــو املاضي أمام 
باكس، صعوبة في اســتعادة توازنه، وذلك 
عقب خسارة ثانية في ٣ مباريات جاءت أمام 

مضيفه بورتالند ترايل باليزرز ١٠٥-١٣٤.
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وبتلــك النتيجــة، رفع بايــر ليڤركوزن 
رصيده إلى النقطة ١٧ باملركز الرابع، بينما 
وصــل رصيد كولن إلى النقطــة ١٣ باملركز 

الثامن.

حسم التعادل اإليجابي ٢-٢ مباراة باير 
ليڤركوزن ضد كولن، في املباراة التي أقيمت 
علــى ملعب راين أنرجي، ضمن منافســات 
اجلولة التاسعة من الدوري األملاني املمتاز.

تقدم باتريك شيك مهاجم باير ليڤركوزن 
بالهدف األول لفريقه بالدقيقة ١٥، كما أضاف 
كرمي بالعربي الهدف الثاني سريعا لصالح 
ليڤركوزن بعد أقــل من دقيقتني من الهدف 
األول، وبالتحديد في الدقيقة ١٧، حيث جنح 
ليڤركوزن في بسط سيطرته على مجريات 

النصف األول من املباراة.
ومع بدء أحداث الشــوط الثاني حتسن 
فريق كولن على مستوى الهجوم، حيث شن 
عــدة هجمات خطرة على مرمى ليڤركوزن، 
وهــدد حصون الفريق الضيف في أكثر من 
هجمــة، وكان على بعد خطــوة واحدة من 

تقليص النتيجة.
وقلص أنطوني موديست النتيجة لصالح 
أصحاب األرض بإحراز الهدف األول بالدقيقة 
٦٣ من زمن املباراة، كما عاد أنطوني موديست 
لتسجيل هدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 

٨٢ من زمن اللقاء.

كولن يفرض التعادل على ليڤركوزن

ر قالع «الشياطني» ج» ُيدمِّ الفرعون «املتوهِّ
هادي العنزي

في ليلة جتلى فيها جنم ليڤربول الفرعون املصري 
محمد صالح فنا وإبداعا، اكتسح ليڤربول مستضيفه مان 
يونايتد ٥-٠، سجل منها صالح ثالثية رائعة «هاتريك»، 
ليتصــدر هدافــي الدوري بـ ١٠ أهداف، كما ســجل رقما 
تاريخيا، حيث أصبح األفريقي األكثر تسجيال في الدوري 
اإلجنليزي لكرة القدم بـ ١٠٧ أهداف، متجاوزا دروغبا، فيما 
ســجل الهدفني اآلخرين نابي كيتا، ودييغو جوتا، ليرفع 
«الريدز» رصيده إلى ٢١ نقطة مستعيدا الوصافة من مان 
ســيتي الذي تراجع إلى املركز الثالــث بـ ٢٠ نقطة، خلف 
املتصدر تشلســي صاحب الـــ ٢٢، فيما توقف رصيد مان 

يونايتد عند ١٤ نقطة في املركز السابع.
ســرعان ما بدأ أصحاب األرض باختبار قدرات خصمهم 
العنيد، متكن برونو فرنانديز من املوصول إلى مرمى البرازيلي 
اليسون بيكر، لكنه سدد بعيدا عن املرمى (٤)، لكن «الريدز» 
كان حاضرا برد ســريع صاعــق، بتمريرة من املتألق محمد 
صالح، وجد نابي كيتا نفسه وجها لوجه مع حارس «الشياطني» 
اإلسباني دي خيا، ليرسلها أرضية على يساره مسجال هدف 

املواجهة األول، ومشعال مدرجات مسرح األحالم.
لم يتراجع مان يونايتد، ولم يكتف ليڤربول بالهدف، لتزداد 
اإلثارة والندية بني الكبيرين، وكاد ماركوس راشــفورد معادلة 
النتيجة لكن تسديدته مرت بجانب القائم األمين حارس ليڤربول 
أليســون بيكر (١٠)، ومن نقلة متقنة من نابي كيتا إلى الكسندر 
ارنولد عرضية في عمق دفاع مانشستر لتجد دييغو جوتا مسجال 
الهدف الثاني (١٣) ورابع أهدافه في «البرميييرليغ» هذا املوسم، في 
بداية صاعقة أذهلت املدرب النرويجي أولي غونار سولشاير ورفاق 
«الدون» كريستيانو رونالدو الذي لم يظهر حتى الدقيقة ١٩ بتسديدة 
علــت العارضة أيضا، وكاد الفرعون املصري محمد صالح يضيف الهدف 
الثالث، لكن دي خيا أغلق عليه الزاوية (٣٢)، ولم يشــأ أن يخرج صالح خالي الوفاض في 
الشوط األول، تبادل الكرة مع فيرمينيو، وغوتا، قبل أن تذهب إلى كيتا في اجلهة اليسرى، 
الذي أرسلها قصيرة عرضية لتجد صالح املتحفز ليودعها الشباك (٣٩)، وقبل أن يذهب العبو 
مان يونايتد إلى غرفة املالبس ليستعيدوا شيئا من وعيهم، فاجأهم صالح بهدف رابع وثان له 
(٤٥+٤)، مواصال التسجيل في املباراة الـ ١٠على التوالي، ٨ منها في «البرميييرليغ»، في رقم 
جديد لـ «الفرعون». وخسر ليڤربول جهود اخلبرة جيمس ميلنرفي الشوط األول لإلصابة، 
ولعب بديال عنه كورتيس جونز، ولعل ما أحبط يونايتد وعشــاقه في الشــوط األول ليس 
البراعة التهديفية خلصمهم األزلي، بل الصالبة الدفاعية التي حتطمت عليها أغلب هجماتهم 
بقيادة الهولندي فيرجل فان دايك، والفرنسي إبراهيما كوناتي، إلى جانب أرنولد وروبيرتسون، 
وهــو ما بدا إحباطا على رونالــدو الذي ركل مواطنه جوتا ليتحصل على بطاقة صفراء قبل 
نهاية الشوط األول. لم يكتف جنم ليڤربول محمد صالح مبا قدمه في الشوط األول، وما أن 

انطلــق النصف الثاني من املواجهة التي 
حتولت كابوســا في ملعب األحالم حتى 
عاد «الفرعون» إلى مزاولة هوايته املفضلة 
مســجال الهدف اخلامس لفريقه والثالث 
له «هاتريك» بعدما اســتثمر التمريرة 
احلريرية من قائد الفريق هندرســون 
(٥٠)، سجل رونالدو الغائب كليا عن 
القمة هدف الشرف ليونايتد، لكن تقنية 
الڤيديو املساعد كان لها رأي آخر، فألغت 
الهدف (٥٣)، وزاد الوضع سوءا على 
«الشياطني» بعدما تلقى الفرنسي بول 

بوغبا البطاقة احلمراء املباشرة إثر 
تدخل عنيف على نابي كيتا، وكاد 
أرنولد يزيد الغلة إلى نصف دستة 
مــن األهداف لكــن دي خيا تصدى 

بشــكل رائع مانعا مزيدا من البؤس 
على عشاق مانشستر (٧١).

سيتي يعاقب برايتون باألربعة

الى ذلك، عاقب مان سيتي مضيفه برايتون باكتساحه 
٤-١ وحرمانه من تعزيز رصيده وبات قيد خسارة مركزه الرابع 
الذي يحتله مؤقتا.وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة ١٣ عبر 
األملاني إيلكاي غاندوغان، قبل أن يضاعف فيل فودين النتيجة 
بهدفني متتاليني (٢٨ و٣١). وقلص أليكسيس ماكاليستر النتيجة 

ألصحــاب األرض من ركلة جزاء فــي الدقيقة ٨١، غير أن البديل 
اجلزائــري ريــاض محرز عزز تقدم الســيتي بهدف فــي الدقيقة 

اخلامسة من الوقت بدل عن ضائع (٩٠+٥).
سقوط توتنهام وفوز ليستر

وفي لقاءات أخرى، خســر توتنهام من مســتضيفه وست 
هام يونايتد، ليرفع الفائز رصيده إلى ١٧ نقطة، ليتقدم إلى 
املركز الرابع، فيما بقي توتنهام على رصيده السابق ١٥ نقطة، 
متراجعا إلى املركز السادس، وسجل الهدف الوحيد ميشيل 
أنطونيو (٧٢)، وفي مواجهة ثانية خرج ليســتر ســيتي 
بفوز مهم ٢-١ من ملعب غريفني بارك معقل القادم اجلديد 
ومفاجأة «البرميييرليغ» برينتفورد، ليحصد «الذئاب» 
النقطة الـ ١٤، بينما بقي برينتفورد على رصيده السابق 
١٢ نقطة، وقد ســجل أهــداف الفائز يوري تيليمانس 
(١٤)، وجيمس ماديسون (٧٤)، فيما سجل الدمناركي 

زانكا هدف برينتفورد (٦٠).
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االثنني

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«شــكرًا لكل من أهداني زهورًا في عيد 

ميالدي»
كيم كارديشيان، تستعرض، 
في مقطع ڤيديو، كيف امتأل منزلها 
الواسع مبئات الزهور من معجبيها 

في عيد ميالدها الـ ٤١.

«داخل املتجــر، الحظت أن كثيرا من 
الناس ينتظرون خروجي كي يدخلوا. 

إنها قصة حياتي!»
األمير البريطاني تشالز، يحكي 
طرفة ذات داللة عن موقعه في 
وراثة للعــرش البريطاني، أثناء 
السابق، وفقا  خطبته اخلميس 

للصحافة البريطانية.

«بعض الناس يقولون إنني ال أحبك. لكنهم 
نحو ١٥ شخصًا فقط»

هيو جاكمان، املمثل األسترالي، 
ميازح زميلــه األميركي، رايان 
رينولدز في عيد ميالد األخير.

البقاء هللا
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية

 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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مشرفة األسلحة مبوقع تصوير «راست» 
تدخل دائرة االتهام في «فاجعة هوليوود»

لــوس اجنيليــس - (أ.ف.پ): يتواصــل 
التحقيق في مالبســات مقتــل مديرة تصوير 
فــي الواليات املتحدة بطلقــة رصاص أطلقها 
أليك بالدوين خالل تصوير فيلم ويسترن، مع 
التركيز على املشــرفة على األسلحة ومساعد 

املخرج.
وقد أصيبــت هالينا هاتشــينز برصاصة 
فــي صدرهــا أطلقها أليك بالدوين من ســالح 
استخدم إكسسوارا في فيلم «راست»، وفق تقرير 
التحقيق األولي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس 
برس، والتي نقلت باملروحية إلى مستشفى في 

نيو مكسيكو، حيث أعلنت وفاتها.
أما املخرج جويل سوزا الذي أصيب في كتفه 
بهذه احلادثة فهو في طور التعافي. وقد كشف 
السبت في بيان نقل إلى موقع «ديدالين»، أنه 

«مفجوع بخسارة صديقة وزميلة».
وأشار إلى أن هالينا كانت «مفعمة باحلنية 

واحلياة واملوهبة».
ويركــز احملققون على دور هانا غوتييريز 

ريد (٢٤ عاما)، املشرفة على األسلحة في موقع 
التصويــر، ألنهــا هي التي حضرت، بحســب 
التقرير، املســدس الناري الــذي خرجت منه 
الطلقــة القاتلة. وكانــت قد وضعته في عربة 

مع سالحني آخرين.
ثــم قام معاون املخرج دايف هالز املعروف 
بطــول باعه في هــذا املجال بإعطاء الســالح 
لبالدوين خالل التمرن على أحد مشاهد الفيلم، 
قائال له إنه «بارد»، أي انه غير محشو برصاص 
فعلي، وفق املصطلحات املستخدمة في مجال 

التصوير السينمائي.
ولم يكن هالز على دراية بأن الســالح كان 
محمال برصاص فعلي، وفق ما جاء في تقرير 
ملركز الشرطة في سانتا في بوالية نيو مكسيكو.
وبعد الطلقة رد السالح إلى غوتييريز ريد 
التي أخذت الرصاصة املستخدمة وسلمتها إلى 

الشرطيني عند وصلوهم، بحسب التقرير.
ولم تطلق بعد أي مالحقات قضائية في هذا 
الشأن، وفق ما أفاد ناطق باسم مكتب الشرطة.

إضافة إلى مساعد املخرج بعد مقتل مديرة التصوير بطلقة من أليك بالدوين

وفاة هالينا هاتشــينز أعلنت مبستشــفى 
في نيو مكسيكو بعد نقلها إليه مبروحية (رويترز)

اكتشاف مئات شهادات التطعيم املزيفة مبيونيخ
ميونيخ - (د.ب.أ): قامت موظفة 
بإحدى الصيدليات األملانية بالتعاون 
مع آخريــن بإعداد مئات من رموز 
االســتجابة الســريعة «كيــو آر» 
املزيفة لبطاقات التطعيم الرقمية 
ضــد كورونا وقامــوا ببيعها عبر 

شبكة اإلنترنت.
وأعلن محققون من املكتب املركزي 
في والية باڤاريــا ملكافحة االحتيال 
والفســاد في نظام الرعاية الصحية 
اليوم السبت في مدينة نورنبيرغ، أنه 
مت تفتيش صيدلية في ميونيخ وشقق 
خاصة يوم اجلمعة واحتجزت املرأة 
ومشتبه به آخر. وكانت هيئة اإلذاعة 

الباڤارية قد أبلغت عن احلادث سابقا.
وأفــادت اإلذاعــة الباڤاريــة بأن 
الرمــوز املزيفة عرضت على منتدى 
للجرائم اإللكترونية باللغة األملانية 
متــاح علــى شــبكة اإلنترنــت منذ 

منتصف أغسطس املاضي.
ووفقا للبيانات املتاحة، فإن على 
املستفيد في النهاية أن يدفع ٣٥٠ يورو 
للحصول على بطاقة تطعيم رقمية 
دون احلصــول فعليا على التطعيم 

املضاد لڤيروس كورونا.
وفي شــهر أكتوبــر وحده أصدر 
املزورون أكثر من ٥٠٠ شهادة تطعيم 
زائفة، بحسب مكتب مكافحة االحتيال.

١٠٨ ماليني دوالر ثمن بيع 
١١ عمًال لبيكاسو في أميركا

الس فيغــاس (الواليات املتحــدة) - (أ.ف.پ): بيع 
١١ عمال لبابلو بيكاسو تابعا ملجموعة الفنادق والكازينوهات 
األميركيــة «ام جي ام ريزورتس»، مــن بينها بورتريه 
مللهمته ماري-تيريز والتر، مقابل مبلغ إجمالي مقداره 
١٠٨٫٨٧ ماليــني دوالر خالل مزاد نظمته دار «ســوذبيز» 

في فندق «بيالجو» الشهير في الس فيغاس.
وكانــت القطعة الرئيســية في املزاد الــذي أقيم قبل 
يومني من ذكرى مولد الرســام اإلســباني األربعني بعد 
املائة لوحة «املرأة صاحبة القبعة بلون أحمر برتقالي»، 
وهو أحد آخر البورتريهات التي رســمها الفنان مللهمته 

وعشيقته ماري-تيريز والتر في الثالثينيات.
وبيعت اللوحة التي قدر سعرها مبا بني ٢٠ و٣٠ مليون 
دوالر، مقابل ٤٠٫٤٧ مليونا. وكان بيكاسو قد أجنز رسما 
لوالدة ابنته مايا في يناير ١٩٣٨، في وقت كان على عالقة 
باملصورة دورا مار و«في فترة زاخرة باإللهام واإلنتاج 

إلى أقصى احلدود»، بحسب «سوذبيز».
وبيع أيضا في هذا املزاد بورتريهان آخران رســمهما 
بيكاسو في أواخر حياته وهما «الرجل والطفل» (مقابل 
٢٤٫٣٩ مليون دوالر) و«متثال نصفي لرجل» (مقابل ٩٫٤٥ 

ماليني، أي ما دون السعر األولي املقدر بـ ١٠ ماليني).
وقد صنع الرســام هذيــن البورتريهني بني اخلامس 
من يناير ١٩٦٩ والثاني من فبراير ١٩٧٠، واللذان كانا قد 
عرضا في معرض أقيم ســنة ١٩٧٠ بقصر الباباوات في 

أفينيون (جنوب فرنسا).

(رويترز) عدد من أعمال بيكاسو التي عرضت في املزاد  

اعتقال «أوتونيال» أكبر تاجر 
للمخدرات في كولومبيا

بوغوتــا - (أ.ف.پ): أعلنــت احلكومــة الكولومبية 
الســبت اعتقال دايرو انتونيو أوســوغا املعروف باسم 
«أوتونيال» واملدرج علــى رأس الئحة مهربي املخدرات 
املطلوبــني في البالد وفي الواليات املتحدة التي عرضت 
مكافأة قدرها خمسة ماليني دوالر ملن يسهم في توقيفه.

ورحب الرئيس إيفان دوكيه، في رسالة نشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي، باعتقال «أوتونيال»، معتبرا 
أنه «أقوى ضربة مت توجيهها إلى جتارة املخدرات خالل 

هذا القرن في بلدنا».
وأضاف أن اعتقاله «ال يقارن ســوى بســقوط بابلو 
إسكوبار» زعيم كارتل ميديني (شمال غرب) الذي سيطر 
علــى ما يصل إلى ٨٠٪ من جتــارة الكوكايني في العالم 

وقتلته الشرطة الكولومبية في ١٩٩٣.
ويظهــر في صــور نشــرتها احلكومــة الكولومبية 
«أوتونيال» يبتسم بطريقة غريبة ويرتدي مالبس سوداء 
ومقيد اليدين ومحاطا بجنود كولومبيني مسلحني. وقد 
اعتقل مهرب املخدرات في نيكوكلي بشــمال غرب البالد 

قرب احلدود مع بنما.
وقال دوكيــه إنها كانت «أكبر حملة في األدغال على 

اإلطالق في التاريخ العسكري لبلدنا».

(أ.ف.پ) أوتونيال حلظة اعتقاله  
ملشاهدة الڤيديو

(٦)أوراق كويتية

كويت الغوص واللؤلؤ.. واستحداث 
الدينار.. وقبلة الزائرين

بقلم: 

د.يعقوب 
يوسف 
الغنيم

«بالنيابة عنهم».. ٥١٠ رسائل وكلنا 
موجودون في هذا الكتاب

«األنباء» حضرت حفل توقيع  
اإلعالمي علي جنم إصداره الرابع
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ملشاهدة الڤيديو
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