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الغامن: سنستمع بإنصات إلى النطق السامي

ولي العهد: الكويت في طليعة الدول 
الساعية لالستدامة البشرية والبيئية

«نأمل أن يكون دور االنعقاد الثاني مثمراً ومختلفاً عن املاضي».. وإقبال على «املالية» و«التشريعية» تليهما «امليزانيات» و«التعليمية»

سموه شارك في قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر.. وولي العهد السعودي يطلق مبادرتني للمناخ بـ ٣٩ مليار ريال

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مرحباً بسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
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اقتصاد

أنطوان ضاهر

جورج ريشاني

جاسم مصطفى بودي

«اخلليج» يقفز بأرباحه ٥٠٪ 
إلى ٢٧٫٥ مليون دينار في ٩ أشهر

«زين» أول من يقدم خدمات 
«SD-WAN» املدارة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء  
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عواصــم - وكاالت: انفجــر الوضع املتأزم 
في الســودان منذ أسابيع، وأعلن قائد اجليش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان حالة 
الطــوارئ وحل مجلســي الوزراء والســيادة، 
واعتقال معظم الشركاء املدنيني وفي مقدمتهم 
رئيــس الــوزراء عبداهللا حمــدوك، في خطوة 

وصفتها احلكومة بـ «االنقالب». في املقابل، طالب 
«حتالف قوى احلرية والتغيير» بتنحي جميع 
أعضاء املجلس العســكري االنتقالي وتسليم 
الســلطة للحكومة املدنيــة. ودعا إلى عصيان 
مدني شامل وطلب «من جماهير الشعب اخلروج 

إلى الشوارع».

سودانيون يحرقون اإلطارات احتجاجا على إجراءات حل احلكومة ومجلس السيادة واعتقال مسؤولني   (أ.ف.پ)

أسبوعان لتعديل وزاري أو حكومة جديدة 
ال إلغاء لتذاكر السفر املجانية للموظفني.. و«الصحة» لـ «األنباء»: ال نطلب «PCR» للمغادرة

مرمي بندق 

علمــت «األنبــاء» أنــه لــم 
يتم إبالغ الــوزراء في اجتماع 
مجلــس الــوزراء أمــس الذي 
ترأســه ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
بــأي معلومات حول اســتقالة 
أو استمرار احلكومة أو إجراء 
تعديل وزاري. وقالت مصادر 
إنه في حالة استقالة احلكومة 

تتم دعوة الوزراء إلى اجتماع 
اســتثنائي حيث يتم ابالغهم. 
وكانت قد ترددت معلومات حول 
انه في حال استقالة احلكومة أو 
إجراء تعديل وزاري يتم االنتهاء 
منه خالل أسبوعني فقط. هذا، 
وكشــفت مصــادر صحية في 
تصريحــات خاصة لـ«األنباء» 
عن أن وزارة الصحة ال تطلب 
فحص «Pcr» للمغادرة ولكن كل 
 «Pcr» دولة تطلب عمل فحص

قبل دخــول أراضيها. وعلمت 
«األنبــاء» ان إجراءات تقليص 
النفقات احلكومية في ميزانية 
الدولة اجلديدة للســنة املالية 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ال تتضمن إلغاء 
تذاكر الســفر املجانية املقررة 
لبعض املوظفني، وانه ســيتم 
املضــي قدما فــي تطبيق قرار 
صــرف تذاكر الســفر املجانية 
املعتمــدة للموظفــني حســب 
الشــروط املعمول بها. وأكدت 

املصــادر انه لن تتــم املوافقة 
علــى دفع مقابلهــا نقدا ملن لم 
يســتفد من التذاكر املخصصة 
لــه. وكلــف مجلــس الــوزراء 
وزارة املاليــة باتخــاذ ما يلزم 
من إجراءات لضمان جناح منهج 
وضع أسقف لإلنفاق مبشروع 
امليزانية العامة للدولة للسنة 
املالية اجلديــدة ٢٠٢٢-٢٠٢٣، 
واالستعداد إلحالتها إلى مجلس 
األمة في املوعد الدستوري مطلع 

يناير. وكلف املجلس «املالية» 
أيضا بوضع ميزانية تأشيرية 
للسنتني املاليتني ٢٠٢٣-٢٠٢٤ 
و٢٠٢٤-٢٠٢٥، وبدء التخطيط 
املـــــدى، لضمــــــان  متوسط 
التخصيــص األمثــل للموارد 
املالية املتاحة وفقا لألولويات 
ولتحقيق األهداف االقتصادية 
واالجتماعية واألمنية وحتسني 
اخلدمــات  جميــع  مســتوى 

احلكومية للمواطنني.

مجلس الوزراء كّلف «املالية» بضمان جناح أسقف لإلنفاق وحتسني اخلدمات.. وإعداد ميزانية تأشيرية للسنتني ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ و٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ 

ندعم كل ما من شأنه تنسيق اجلهود اإلقليمية والدولية في مكافحة التغير املناخي

دور محوري للسعودية في املنطقة والعالم فهي القبلة واملظلة وصاحبة الرؤية االستباقية
الكويت ستزيد رقعة التشجير واحملميات وإعادة تأهيل القطاع النفطي واحلّد من االنبعاثات

نؤكد مساندتنا الكاملة جلهود السعودية وما طرحته من حزمة مبادرات حلماية 
البيئة ونثق بحسن إدارة هذا امللف احليوي بقيادة األمير محمد بن سلمان
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السودان.. «انقالب».. ودعوات للعصيان 

ملشاهدة الڤيديو

٢١٫١ مليون 
دينار أرباح 

«األهلي الكويتي» 
في ٩ أشهر  
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إميان الروضان تتوســط شــكري عيد ونواف الغربللي ومسؤولي 
«سيسكو» في «جيتكس»
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو يفتتح  
دور االنعقاد الثاني 

ملجلس األمة اليوم 
يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد بافتتــاح دور االنعقاد 
العــادي الثانــي للفصل التشــريعي 
الســادس عشــر ملجلس األمــة وذلك 
في متام الســاعة احلادية عشــرة من 

صباح اليوم.

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ 
 رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل

قــال رئيس مجلــس األمة مــرزوق الغامن: 
نتشرف اليوم باستقبال صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد األمني 
الشيخ مشعل األحمد، في افتتاح دور االنعقاد 
الثاني. وأعرب الغامن عن أمله في أن يكون دور 
االنعقاد الثاني مثمرا وأن يختلف عن دور االنعقاد 
املاضي، مضيفا «إن شاء اهللا نستمع بإنصات 
إلى النطق الســامي وتوجيهات سمو األمير». 
وسيبدأ حفل االفتتاح باستقبال صاحب السمو، 
ثم تالوة مرســوم الدعوة يليه النطق السامي. 
بعــد ذلك كلمة رئيس مجلس األمة ثم اخلطاب 
األميري يلقيه ســمو رئيس الــوزراء ثم ترفع 
اجللسة لوداع صاحب السمو وتستأنف للنظر 
في جدول األعمال. ومن املنتظر أن يكون هناك 
توافق بني الكتل السياسية فيما يخص عضوية 
اللجان بناء على نتائج اجتماع «كتلة الـ ٣١» الذي 
عقــد امس األول بديوان النائب فرز الديحاني. 
في املقابل، ستســعى احلكومة لتأمني حصتها 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

في عضوية اللجان بدعم من يتوافق معها حول 
املشاريع املقترحة أو التي ستحال الى املجلس 
قريبا. وقالت مصادر لـ «األنباء»، إن اللجنتني 
املالية والتشريعية سيكون عليهما إقبال غير 
عــادي من قبل النواب لعــدة اعتبارات، كما أن 
جلنة امليزانيات ســتحظى باهتمام بالغ تليها 

«التعليمية».

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

محكمة التمييز: براءة الشيخ فيصل سلمان الصباح 
وناصر بدر الطيار في قضية تسريبات «أمن الدولة» 

عبدالكرمي أحمد

ألغــت الدائــرة اجلزائية 
الثانية في محكمــة التمييز 
برئاســة املستشــار عبداهللا 
جاســم أمــس حكــم محكمة 
االســتئناف القاضــي بإدانة 
الضابطني في إدارة أمن الدولة 
العقيد الشــيخ فيصل محمد 
سلمان الصباح والعقيد ناصر 
بــدر محمــد الطيــار بدعوى 
التسريبات األمنية، وقضت 
احملكمــة مجــددا ببراءتهمــا 
من االتهام، فيما أيدت براءة 
خمســة آخرين متوارين عن 
األنظار. وذكرت احملكمة في 

حيثيــات حكمهــا أن االتهام 
شائع ال ميكن حصره بشخص 
معــني، فضال عمــا ثبت بأن 
التسجيالت سلمت قبل نشرها 

إلى أحد العسكريني إليصالها 
ألحد الضباط من العاملني في 
إدارة غسيل األموال بناء على 

طلبه.

العقيد ناصر بدر محمد الطيار  العقيد الشيخ فيصل محمد سلمان الصباح
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االكتشاف املبكر لسرطان الثدي يقلل من الوفاة بنسبة ٢٥٪
على هامش اليوم التوعوي ملركز العارضية اجلنوبي

حنان عبداملعبود

شــددت رئيســة مركــز 
العارضية الصحي اجلنوبي 
د.حمدية الفضلي على أهمية 
الكشف املبكر لسرطان الثدي، 
مبينة ان االكتشاف في بدايته 
يقلل مــن احتماليــة الوفاة 

بنسبة ٢٥٪.
جاء هــذا ضمن تصريح 
للفضلــي على هامش اليوم 
التوعوي املفتوح الذي أقامه 
العارضيــة اجلنوبي  مركز 
أمس حتت رعاية مدير منطقة 
الفروانيــة الصحية د.وليد 

البصيري.
وقالــت د.الفضلــي: إن 
جائحة «كورونا» أثرت على 
العديد من مرضى ســرطان 
الثــدي بســبب اســتنزاف 
الرعاية الصحية الذي حدث 
في العديد من األماكن، مشيرة 
إلــى أن ســرطان الثدي هو 

نفســه على ضــرورة تذكر 
األهمية الكبيرة لفحوصات 
أمراض الســرطان ملنع هذا 
املرض وغيره من األمراض.
وأشــارت د.الفضلي إلى 
أن أهمية السعي نحو تعزيز 

الكشــف املبكر عن سرطان 
الثدي بحسب منظمة الصحة 
العاملية، الفتة إلى أن املنظمة 
أعلنت أن أكتوبر هو شــهر 
التوعيــة بســرطان الثدي، 
موضحــة أنه وفقــا ملنظمة 

الصحة العامليــة، فإنه يتم 
تشــخيص حالة بســرطان 
الثــدي كل ٣٠ ثانيــة فــي 
مكان مــا بالعالم، الفتة إلى 
أن سرطان الثدي هو الورم 
اخلبيث األكثر شــيوعا بني 
اإلناث، ومتوت امرأة واحدة 
في العالم بســبب ســرطان 

الثدي كل ٥٣ دقيقة.
ودعــت د.الفضلــي إلى 
ضــرورة مكافحة الســمنة 
الــوزن  واحملافظــة علــى 
الطبيعي، وجتنب التعرض 
ألشــعة الشــمس الضــارة 
لفتــرات طويلــة وتنــاول 
واخلضــراوات  الفاكهــة 
والغــذاء الصحــي الغنــي 
باأللياف، إلى جانب ممارسة 
الرياضة بانتظام واستشارة 
الطبيــب عنــد حــدوث أي 
تغيــرات غيــر طبيعيــة 
في اجلســم، مــع االهتمام 

بالرضاعة الطبيعية.

د.وليد البصيري ود.حمدية الفضلي مع عدد من املشاركني باليوم التربوي

األكثر شــيوعا بني النســاء 
فــي الكويت والعالــم، وأن 
الكثيرات كّن يشعرن باخلوف 
من الذهاب إلى الفحوصات 
السنوية بســبب القلق من 
اإلصابة، كما شددت في الوقت 

السديراوي: االستزراع السمكي مرتبط 
باألمن الغذائي ومن ركائز خطة التنمية

م ورشة «استزراع الروبيان في املناطق الصحراوية» «األبحاث» نظَّ

لقطة تذكارية على هامش ورشة العمل في معهد الكويت لألبحاث العلمية

نّظم معهد الكويــت لألبحاث العلمية 
ممثال مبركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية 
ورشة عمل بعنوان «استزراع الروبيان في 
املناطق الصحراوية لتعزيز األمن الغذائي 
فــي الكويت» حتت إطــار مبادرة املزرعة 
االقتصادية املستدامة باستخدام التقنيات 
احلديثة وبإشــراف مــن األمانــة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، وذلك 
بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
وبعض ممثلي القطاع اخلاص العاملني في 
مجال االســتزراع السمكي، وحتت رعاية 
معهــد الكويت لألبحــاث العلمية، بهدف 
إطالع اجلهات املعنية على أهم ما توصل 
إليه املعهد في مجال استزراع الروبيان في 
املناطق الصحراوية، باإلضافة إلى مناقشة 
الصعوبات التي تواجه عملية االستزراع 

في تلك املناطق.
وصرح القائم بأعمال مدير عام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية د.مانع السديراوي 
بأن تنظيم الورشــة أتــى نتيجة ارتباط 
أبحاث االســتزراع السمكي الوطيد بدعم 
األمن الغذائي، الذي يعتبر من أهم ركائز 
خطة الكويت التنموية ٢٠٣٥، مشيرا إلى أن 
املعهد بدأ بدراسة أنواع جديدة من الروبيان، 
مثل روبيان احمليــط الهادئ (ذو األرجل 
البيضــاء)، املعروفة مبقاومتهــا العالية 
لألمراض، وفي نفس الوقت لها قدرة ممتازة 
على التكيف مع درجات ملوحة متفاوتة، 
باإلضافــة إلى إمكانيــة زراعتها بكثافات 

عالية مما يعزز جدواها االقتصادية.
بدورها، ذكرت رئيسة اللجنة التنظيمية 
للورشــة د.شيرين الســبيعي أن ورشة 
العمل هدفت إلى عرض أهم ما توصل إليه 
املعهد من إجنازات فــي تطوير التقنيات 
اخلاصة باســتزراع الروبيان في املناطق 
الصحراوية في الكويت مع احلفاظ على 
املوارد الطبيعية، وبينت أن املعهد ركز في 
أبحاثه على العوامل املثلى لنمو الروبيان 

من خالل تعديل التركيبة األيونية للمياه 
اجلوفية وتقييم كمية ونوعية الروبيان 
املستزرع بتقنية التكتل احليوي املعروفة 
بـ «بيوفلك» ومقارنتها باالستزراع مبياه 
البحر. وأفاد مدير برنامج الزراعة املائية 
بالوكالة د.محسن احلسيني بأن فعاليات 
الورشــة ركزت على تبــادل اخلبرات مع 
اجلهات املعنية مبجال تطوير إنتاج عملية 
االستزراع في املناطق الصحراوية. حيث 
شــاركت كل مــن الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة 
للبيئة في استعراض القرارات والتشريعات 
اخلاصة باالستزراع السمكي، باإلضافة إلى 
مناقشة املعوقات التي تواجه هذا القطاع 
االقتصادي املهم. كما أوضح أن محاضرات 
الورشة مت اختيارها لتكون مبنزلة وحدة 
عــرض للمزارعني ملســاعدتهم في تنمية 
أعمالهم بطريقة مستدامة وفعالة من حيث 

اجلدوى االقتصادية.
وأضافــت، رئيســة مبــادرة «املزرعة 
االقتصادية املستدامة باستخدام التقنيات 
احلديثــة» الباحثة ماجــدة خليل أن هذه 
الورشة ســتخدم خطة الكويت التنموية 
«رؤية الكويت ٢٠٣٥»، من خالل التركيز على 
التنمية االقتصادية املستدامة للحفاظ على 
املوارد الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام، 
لتحقيق قدر أكبر من األمن الغذائي من خالل 
إنتاج األغذية محليا دون استنزاف املوارد 
الطبيعية. وتسهم الورشة كذلك في حتقيق 
االســتدامة االقتصاديــة والبيئية لإلنتاج 
الغذائــي احمللي، والــذي ينعكس إيجابيا 
على أهداف خطة التنمية الكويتية كجزء 

من استراتيجية األمن الغذائي.
وفي ختام الورشة مت رفع التوصيات 
واملقترحات للجهات املشــاركة للنهوض 
بقطاع الزراعة املائية في الكويت وحتديد 
احلزم املناسبة للمزارعني أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، والتي ميكن أن تلبي 

جزءا من احتياجات السوق احمللي.

متديد التعاون لتوظيف متخصصني باكستانيني بـ «الصحة»
أسامة دياب

استمراراً التفاقية التعاون بني باكستان والكويت بشأن توظيف 
الكوادر الطبية الباكســتانية لــدى الكويت واملوقعة في ٤ يوليو 
٢٠٢٠، مت متديد الفترة الزمنية لالتفاقية من خالل ملحق االتفاق 
املتبــادل بــني الطرفني، وذلك ملــدة عامني تبدأ مــن ٤ يوليو ٢٠٢١ 
حتــى ٣ يوليــو ٢٠٢٣، وأصبح التمديد ســاري املفعول من خالل 
التوقيــع على ملحق االتفاقية. وفي هــذا الصدد، مت تنظيم حفل 
رســمي في مقر وزارة الصحة بالكويت، ومت التوقيع على امللحق 
مــن قبل وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا نيابة عن الكويت، 
وسفير جمهورية باكستان اإلسالمية سيد سجاد حيدر نيابة عن 
مؤسسة التوظيف في اخلارج التابعة للحكومة الباكستانية. من 
شأن ملحق اتفاقية التعاون إضفاء الطابع املؤسسي على توظيف 
املتخصصني الباكستانيني في الرعاية الصحية لدى الكويت، وذلك 
بصفة منتظمة ووفقا ملتطلبات وزارة الصحة في الكويت للعامني 
املقبلني. كما سيســاهم بتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصحة 
بني البلدين، ويعد توقيع ملحق االتفاقية دليال على تنامي العالقات 

د.مصطفى رضا والسفير الباكستاني سيد سجاد حيدر واحلضور في لقطة على هامش توقيع االتفاقيةالثنائية القوية في جميع املجاالت بني البلدين.

١٥ عملية زراعة خاليا جذعية لألطفال خالل عام
حنان عبداملعبود

الرســمي  أعلــن املتحدث 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
السند، عن جناح برنامج زراعة 
اخلاليا اجلذعية مبستشــفى 
بنك الكويت الوطني لألطفال 
فــي منطقة الصبــاح الطبية 
التخصصيــة والتابع لوزارة 
الصحة، فــي إجراء ١٥ عملية 
زراعة خاليا جذعية خالل عام.
وأوضــح د.الســند فــي 
تصريح مبناســبة مرور عام 
على إجراء أول عملية زراعة 
خاليا جذعيــة في ٢٦ أكتوبر 
من العام املاضي، أن العمليات 
التــي أجريــت كانــت ألطفال 
يعانــون من حــاالت مختلفة 
الثالســيميا وأنيميــا  مثــل 
البحر املتوســط والليمفوما 
وســرطان اخلاليــا العصبية 
املنجلية  اجلذعية واألنيميــا 
وحلــاالت فشــل فــي النخاع 
وغير ذلك، مبينا أن العمليات 
أجريت في مستشــفى البنك 
الوطني لألطفــال، وذلك عبر 
وحدة اخلاليا اجلذعية التابعة 
لقسم أمراض الدم والسرطان، 
والــذي يضــم كذلــك وحــدة 
األورام ووحــدة أمراض الدم 

واللوكيميا.
وأشــار د.الســند إلــى أن 
هــذه النوعية مــن العمليات 
تسبقها سلسلة من إجراءات 
التحضيــر الطويلة والدقيقة 
قبل اخلضوع إلجراء العملية، 
والتــي قد تســتغرق نحو ٦ 
أسابيع، وذلك بإشراف فريق 
متكامل يضم أطباء متخصصني 
التمريض  وصيادلة وفريــق 
والعــالج الطبيعي والتغذية 
واملختبــرات، هــذا باإلضافة 
إلى مختصني من فريق زراعة 
اخلاليا اجلذعية من البالغني.

وأكد د.الســند في اخلتام 
أن برنامــج زراعــة اخلاليــا 
اجلذعية وما حققه من جناح 
منذ انطالقته في العام املاضي 
عبر كفــاءات وطنية مخلصة 
ومتخصصــة يعــزز برامــج 
الزراعة في الكويت مثل زراعة 
الكبد والقلــب والكلى، مثمنا 
ســائر اجلهــود املخلصة من 
العاملني في املنظومة الصحية 
في البالد، والتي تعمل لتقدمي 
أفضل اخلدمات الطبية الالزمة 
ملتلقي الرعايــة الصحية في 

الكويت.

العمليات أجريت في مستشفى بنك الكويت الوطني وتسبقها سلسلة من اإلجراءات التحضيرية الطويلة والدقيقة

د.عبداهللا السند مع الفريق الطبي بعد إجراء إحدى العمليات

مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال

القنصلية املصرية: تطبيق إلكتروني جديد 
إلجناز املعامالت واخلدمات اإللكترونية

أسامة ابو السعود

أعـلـنـــت قـنـصـلـــية 
العربية  جمهورية مصــر 
لدى البــالد إطالق تطبيق 
إلكتروني خاص باملعامالت 
واخلدمــات  القنصليــة 

اإللكترونية.
إعــالن  فــي  وجــاء 
للقنصلية، تلقت «األنباء» 
«اتصــاال  منــه،  نســخة 
الشاملة  التحديث  بعملية 
والتحــول الرقمــي الــذي 
تشهده القنصلية املصرية 
بالكويــت ملواصلة تقدمي 

أفضل مستوى خدمة ممكنة ألبناء اجلالية 
املصرية الكرام، تتشرف القنصلية باإلفادة 
بأنه مت إطالق تطبيق (Application) خاص 
باملعامالت القنصلية واخلدمات اإللكترونية 
ومنها (حجز املواعيد املسبقة، االستعالم 

عن وصول جواز الســفر 
وبعض املميــزات األخرى 
لتأكيــد أو تغيير أو إلغاء 

املواعيد احلالية،.....).
وتابعت القنصلية: علما 
بأن خدمة حجــز املواعيد 
التــي يتضمنها  املســبقة 
موقــع القنصليــة ســيتم 
االستمرار في تقدميها حتى 

تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠.
وســيتم تقــدمي تلــك 
اخلدمة من خالل التطبيق 
فقط اعتبارا من ٢٠٢١/١٢/١، 
وميكــن حتميــل التطبيق 
من خالل QR كود أو موقع 
https://play. :القنصلية أو الروابط التالية
id=com.؟google.com/store/apps/details
approck.egyptian_consulate https://apps.
https://  apple.com/app/id١٥٨٤٣٥٢٢٦٩

/www.egyconskwt.com

أكدت أن حجز املواعيد على املوقع اإللكتروني مستمر حتى ٣٠ نوفمبر املقبل

صورة عن إعالن إطالق التطبيق

«الشباب» تطلق أكادميية العمل 
التطوعي مبشاركة قادة الفرق التطوعية

أطلقــت الهيئــة العامة 
للشــباب أكادمييــة العمل 
التطوعــي مبشــاركة ١٦ 
شــخصا مــن قــادة الفرق 
التطوعيــة، وذلــك بهدف 
التطوع  تأهيلهــم مليــدان 
بالتعاون مع املؤسســات 
احلكومية والقطاع اخلاص 
ومؤسسات املجتمع املدني.
وقال مدير إدارة العمل 
التطوعــي بالهيئــة وليد 
األنصــاري فــي تصريــح 
صحافي على هامش افتتاح 

األكادميية: إن الهدف من األكادميية ترويج 
االســتراتيجية الوطنية للعمل التطوعي 
وحتويل احملتوى املعرفي والتطبيقي إلى 

مبادرات وإجنازات فعلية.

أن  األنصــاري  وبــني 
الوعي في العمل التطوعي 
سيســهم فــي رفــد جهود 
الدولــة وإســناد املجتمع 
املدنــي وتطويــر برامــج 
املجتمعيــة،  املســؤولية 
مشــيرا إلى أن قادة العمل 
التطوعي سينضمون لعدد 
من ورش العمل والدورات 
التدريبية اعتبارا من اليوم 
(أمس) وحتــى ٢ نوفمبر 

املقبل.
وأوضــح أن األكادميية 
تهدف كذلك إلى املساهمة في بناء مجتمع 
حيوي من املتطوعني الذين يحملون وعيا 
متقدما بالعمل التطوعي لتحقيق الريادة 
املستدامة في العمل التطوعي داخل الكويت.

وليد األنصاري

٣٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء ٤١ .. وال وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٣٠ إصابة جديدة بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩) في الساعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
٤١٢٥٥٧ وال وفيات، ليســتقر إجمالي عدد حاالت الوفاة 

جراء ڤيروس «كورونا» عند ٢٤٦١ حالة.
وقال املتحدث باسم الوزارة د.عبداهللا السند لـ «كونا»، 
إنه مت أيضا تسجيل ٤١ حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد املتعافني إلى ٤٠٩٦٣٩، مبينا أن نسبة مجموع حاالت 

الشفاء من مجموع اإلصابات بلغت ٩٩٫٢٩٪.

وذكر أن عــدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقســام 
العنايــة املركزة بلغ ٥ حــاالت، فيما بلغ املجموع الكلي 
للحاالت التــي ثبتت إصابتها ومازالــت تتلقى الرعاية 
الالزمــة ٤٥٧، فــي حني وصل إجمالي عــدد احلاالت في 

أجنحة (كوفيد- ١٩) إلى ١٦.
وأضــاف أن عــدد املســحات التــي مت إجراؤها خالل 
الفترة نفســها بلغ ٢٠٧٤٨، ليصبح مجموع الفحوصات 
٤٧٢٤٩٢٥، مشــيرا إلــى أن نســبة اإلصابــات لعدد هذه 

املسحات بلغت ٠٫١٤٪.
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العلي: التحصيل العلمي ملنتسبي «الداخلية» يصقل قدراتهم 
العلمية والعملية ويرفع مستوى األداء األمني بكل القطاعات

الداخلية  التقــى وزيــر 
الشــيخ ثامر العلي صباح 
امــس االثنــني فــي مقــر 
وزارة الداخليــة عــددا من 
املواطنني أصحاب الشكاوى 
واملعامالت، وبحث الشكاوى 
املقدمة إليه ووجه بســرعة 
حلهــا بعــد عرضهــا علــى 
اجلهات املعنيــة وأصحاب 
االختصاص وفق اإلجراءات 

القانونية.
وأكد الشــيخ ثامر العلي 
على استمرار سياسة الباب 
املفتوح التي تنتهجها وزارة 
الداخلية في جميع قطاعاتها 
لتذليــل كافة املعوقات التي 
تواجه معامــالت املواطنني 
وإيجاد حلول مســتمدة من 
القانــون ميكن مــن خاللها 
التســهيل عليهــم وإجنــاز 
معامالتهم بكل سهولة ويسر.
العقيــد  كمــا اســتقبل 
امليل  د.عبدالعزيز منصور 
والعقيــد د.أحمــد عبداهللا 
احلبيب مــن اإلدارة العامة 
للتحقيقات (كال على حدة)، 
وقدمــا لــه نســختني مــن 

رسالتي الدكتوراه.
العلي بضيفيه،  ورحب 
مواصلــة  أهميــة  مؤكــدا 

احلبيب وزير الداخلية على 
حسن االستقبال، وما تقدمه 
الوزارة من دعم ومســاندة 
ملنتسبيها من اجل مواصلة 

مسيرتهم العلمية.
اجلديــر بالذكر أن وزير 
الداخلية يســتقبل اإلخوة 
املواطنــني الكرام فــي مقر 
الداخليــة بصبحان  وزارة 

اإللكترونــي  البريــد  أو 
(contactus@moi.gov.kw) أو 
من خالل احلضور شخصيا 
ملكتب خدمة املواطن بالوزارة 
بوابــة رقم ٣ لتقدمي الطلب 
واملستندات الالزمة وسيتم 
التواصل مع مقــدم الطلب 
هاتفيا لتحديد موعد املقابلة 

الشخصية مع الوزير.

يوم االثنني من كل أسبوع، 
وذلــك فــي متــام الســاعة 
التاسعة صباحا حتى الساعة 
الثانية عشرة ظهرا وتكون 
املقابــالت بتحديــد موعــد 
مســبق عن طريــق الهاتف 
رقــم (٢٥٢٠٠٦٤١) خــالل 
الدوام الرسمي، أو عن طريق 
الواتساب رقم (٩٦٠٣١١١٦) 

الوزير استقبل العقيدين عبدالعزيز امليل وأحمد احلبيب وتسلّم منهما نسختني من رسالتي الدكتوراه

.. ومن العقيد د. أحمد احلبيبالشيخ ثامر العلي يتسلم رسالة الدكتوراه من العقيد د.عبدالعزيز امليل

التحصيل العلمي ملنتسبي 
وزارة الداخلية مبا يســهم 
في صقــل قدراتهم العلمية 
والعمليــة ورفع مســتوى 
األداء األمنــي فــي جميــع 

قطاعات وزارة الداخلية.
من جانبهما، شكر العقيد 
امليل  د.عبدالعزيز منصور 
والعقيــد د.أحمــد عبداهللا 

النواف: توحيد جهود القطاعات األمنية اخلليجية 
عبر التنسيق واالتصال ملواجهة كل أشكال اجلرمية 

عقد وكالء وزارات الداخلية 
لدول مجلس التعــاون لدول 
اخلليج العربية أمس االثنني 
اجتماعهم التحضيري الجتماع 
لــوزراء  الثامــن والثالثــني 
الداخلية بدول مجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربية عبر 

تقنية االتصال املرئي.
ومثل وفــد الكويت وكيل 
وزارة الداخلية الفريق الشيخ 
فيصل النواف وبحضور وكيل 
وزارة الداخلية املساعد للشؤون 
القانونية اللواء حقوقي ماجد 
يوســف املاجــد، ومديــر عام 

العامة ملتابعة شؤون  اإلدارة 
املجالــس واللجــان الوزارية 
بالوكالة العقيد حقوقي عادل 
السويد ومدير العالقات الدولية 

العقيد محمد العجمي.
وفــي بداية االجتماع، نقل 
الفريق الشيخ فيصل النواف 
إلى احلضور حتيات ومتنيات 
وزيــر الداخلية الشــيخ ثامر 
العلــي بالتوفيــق والســداد 
وحتقيــق تطلعــات املواطــن 
اخلليجــي وبســط املنظومة 
األمنيــة فــي كل دول مجلس 
التعــاون، مؤكــدا علــى عمق 

العالقــات األمنية بــني الدول 
التنســيق  اخلليجيــة وآفاق 
املســتمر فيما بينها للوصول 
إلــى التكامل األمني اخلليجي 

الذي ينشده اجلميع.
وناقش الــوكالء عددا من 
امللفــات املدرجــة على جدول 
األعمــال والتــي تســهم فــي 
تعزيز مسيرة التعاون األمني 
اخلليجي املشترك، كما بحثوا 
آخر املســتجدات فــي املنطقة 
وتنسيق اجلهود واألهداف ملا 
تتطلبه املرحلة الراهنة، ومت 
بلــورة عــدد مــن التوصيات 

لرفعها إلــى اجتماع أصحاب 
السمو واملعالي وزراء داخلية 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأكد الفريق الشيخ فيصل 
النواف أهمية توحيد اجلهود 
بني القطاعات األمنية في مجلس 
التنســيق  التعاون من خالل 
واالتصال ملواجهة كافة أشكال 
اجلرمية، معربا عــن تقديره 
وشكره لألمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي على ما بذلوه 
من جهود كبيرة لدفع التنسيق 
والتعــاون األمنــي اخلليجي 

املشترك إلى األمام.

وكالء داخلية «التعاون» عقدوا اجتماعاً حتضيرياً الجتماع الوزراء عبر تقنية االتصال املرئي

الفريق الشيخ فيصل النواف

«املناقصات» لـ«الكهرباء»: تعديل بعض
 شروط املرحلة الثانية من «العدادات الذكية»

دارين العلي

املركــزي  أبلــغ اجلهــاز 
للمناقصــات العامــة وزارة 
الكهرباء واملاء تأجيل البت في 
طلبها طرح املناقصة اخلاصة 
بتوريد عدادات كهرباء ومياه 
ذكية - املرحلة الثانية إلى 
حني إجراء بعض التعديالت 
اخلاصة بالطرح والتي متت 
مناقشــتها مع الــوزارة في 
اجتماعات سابقة مع اجلهاز.

وأوضحت مصادر مطلعة 
بعــض  طلــب  اجلهــاز  أن 
التعديالت في الشروط التي 
تسمح للشركات التقدم لتنفيذ 
املشروع لفتح املجال أمام عدد 
أكبر من الشركات التي تنطبق 
عليها تلك الشروط للتقدم. 
وقالــت املصــادر إن املرحلة 
الثانيــة ســتتضمن توريــد 

الـ ٣ املقبلة.
في سياق منفصل، أعلنت 
وزارة الكهربــاء واملــاء عــن 
انتهائها مــن األعمال الطارئة 

وقالت فــي بيان لها إنها 
قامت بإجــراء أعمال طارئة 
على الشبكة املائية ما ترتب 
عليــه ضعف امليــاه العذبة 
مبنطقة صباح السالم أول من 
أمس، بالقطع (١، ٢، ٣)، وذلك 
ملدة ١٠ ساعات، معلنة كذلك 
عن إجراء الصيانة حملطات 
التحويل الثانوية في محافظة 
الفروانيــة، مبنطقة صباح 
الناصر في قطعتي (٢ و٣).

وأشارت إلى قيامها بإجراء 
الصيانــة حملطات التحويل 
الثانوية في محافظة مبارك 
الكبير مبناطق العدان قطعة 
٣، وصباح السالم قطعة ٩، 
والقريــن قطعة ٣، وصيانة 
محطات التحويل الثانوية في 
محافظة اجلهراء في مناطق 
النســيم قطعــة ٤، وجابــر 

األحمد قطعة ٦.

على الشبكة املائية على طريق 
الســريع احملاذي  الفحيحيل 
ملنطقة املسايل، وإعادة تغذية 

اخلطوط باملياه.

ستتضمن توريد وتركيب ٤٠٠ ألف عداد كهرباء و٢٠٠ ألف عداد مياه

تأجيل البت في مناقصة توريد عدادات كهرباء ومياه ذكية - املرحلة الثانية إلى حني إجراء بعض التعديالت

وتركيب ٤٠٠ ألف عداد كهرباء 
و٢٠٠ ألف عداد مياه خلدمة 
خطة الوزارة الســتبدال كل 
عدادات العمالء خالل السنوات 

عدم االستعجال في قرار العودة الكاملة ملقاعد الدراسة
عبدالعزيز الفضلي

قامت فرق طبية من وزارة 
الصحة بتفقد عدد من املدارس 
بشــكل عشــوائي لالطمئنــان 
واالطــالع على مــدى تطبيقها 
التي  لالشــتراطات الصحيــة 
أوصت بها السلطات الصحية 

في البالد.
وكشــفت مصــادر تربوية 
ميدانية لـــ «األنباء» ان الفرق 
الطبية تقوم بزيارات مفاجئة 
وعشوائية للمدارس مبختلف 
املناطق ملتابعــة مدى التزامها 
الطبية وجتاوب  باالحترازات 
اإلدارات املدرسية معها، وستقوم 
الفرق برفع تقرير متكامل للجنة 
املختصة بالوزارة ملا شاهدته 

اطلعت على املقصف املدرسي 
وآليــة البيع علــى الطلبة من 
خالل املقصف املتنقل، مشيرة 
الــى ان الفــرق الطبيــة أبدت 
رضاها على الكثير من املدارس 

اإلشــرافية لفئة (مدير ومدير 
مســاعد مدرســة) اعتبارا من 

األحد ٣١ اجلاري.
وأكد السلطان في تصريح 
صحافي، أن املقابالت ســتعقد 
في ثانوية صالح الدين الكائنة 
مبنطقة الزهــراء خالل الفترة 
املسائية من الساعة اخلامسة 

مساء.
وبني الســلطان أنه ســيتم 
إصدار النشرة اخلاصة بشروط 
شغل الوظائف اإلشرافية املعلن 
عنها الثالثاء ٢٦ اجلاري وذلك 
املناطــق  طبقــا الحتياجــات 
الوظائــف  مــن  التعليميــة 
التوفيق  اإلشــرافية، متمنيــا 
املتقدمــني  والنجــاح جلميــع 

واملرشحني.

التي قامت بزيارتها.
وأضافت املصادر ان األمور 
طيبة واإلدارات املدرسية جنحت 
في املهمة املوكلة إليها، الفتة الى 
ان ذلك ليس بغريب على أهل 
امليدان التربوي الذي يعمل دائما 
خلدمة أبنائنا الطلبة والعملية 

التعليمية.
وأوضحت ان قرار العودة 
الطالبية الكاملة ملقاعد الدراسة 
يحتاج إلى دراسة متأنية وعدم 
االستعجال فيه، مؤكدة ان اتخاذ 
قرار العودة من عدمه سيتضح 

خالل شهر نوفمبر املقبل.
الوكيــل املســاعد  وأعلــن 
للتعليم العام في وزارة التربية 
أسامة السلطان، عن البدء في 
املقابالت اخلاصــة بالوظائف 

فرق طبية تتفقد املدارس ملتابعة التزامها باالشتراطات الصحية

طلبة املدارس بعد عودتهم الى مقاعد الدراسة اثناء بدء العام الدراسي اجلديد

في املدارس.
وذكــرت ان الفــرق قامــت 
مبعاينة الكمامــات واملعقمات 
واألجهزة احلراريــة والتباعد 
بني الطلبة في الفصول، وكذلك 

«سهل» يفوز بجائزة أفضل مبادرة رقمية 
حكومية على مستوى الشرق األوسط

أعربت وزيرة األشغال 
العامــة ووزيــرة الدولة 
االتصـــــاالت  لشــؤون 
وتكنولوجيــا املعلومات 
الفــارس، عــن  د. رنــا 
التطبيق  اعتزازها بفوز 
احلكومي املوحد للخدمات 
«ســهل»  اإللكترونيــة 
بجائــزة أفضــل مبادرة 
رقميــة حكومية لتجربة 
العمــالء علــى مســتوى 
الشــرق األوســط للعام 
٢٠٢١، وذلــك بعــد مرور 
شهر واحد فقط على بدء 

املرحلة األولــى من عمل التطبيق. وقالت 
د.الفارس في بيان صحافي أمس، ان التطبيق 
نال اجلائزة ضمن حفل جوائز املشــاريع 
املســتقبلية في املجال التكنولوجي املقام 
على هامش معرض «جيتكس دبي ٢٠٢١» 
الــذي عقد فــي اإلمارات أخيــرا لدوره في 
توفيــر اخلدمات اإللكترونيــة املقدمة من 

اجلهات احلكومية في الكويت.
وأضافت ان العمل على تطوير التطبيق 

مستمر ويتطلب تكثيف العمل 
والتعاون إلضافــة املزيد من 
اخلدمــات اإللكترونية خالل 
الفترة املقبلة لتعزيز جتربة 
الذين  أفضــل للمســتخدمني 
جتــاوز عددهم خالل الشــهر 
األول إلطــالق املرحلة األولى 
منه ١٩٠ ألف مســتخدم داخل 

وخارج الكويت.
الفــارس أن  وذكــرت د. 
املعامــالت  عــدد  إجمالــي 
عبــر  املنجــزة  واخلدمــات 
ألــف  التطبيــق جتــاوز ١١٩ 
خدمــة، مبينــة أن التطبيــق 
بات متاحا للمســتخدمني املتواجدين خارج 
الكويت وبإمكانهم إمتام املعامالت احلكومية 
من قبــل اجلهات املنضمــة للمرحلة األولى 
للتطبيق. وأكدت أن التطبيق يسهم في مرونة 
إجناز املعامالت جلميع املواطنني في اخلارج 
السيما املسافرين والطالب والطالبات املبتعثني 
أواملرضى ممن يخضعون للعالج في اخلارج 
ومرافقيهم وكذلك للمقيمني خالل تواجدهم 

خارج البالد.

ضمن حفل جوائز املشاريع املستقبلية في «جيتكس دبي ٢٠٢١»

د.رنا الفارس

«االئتمان» وّقع بروتوكول تعاون مع «وربة»

أعلن بنك االئتمان عن توقيع بروتوكول 
تعاون مع بنك وربة بهدف تسهيل املعامالت 
املصرفية وحتويل دفعات قروض املواطنني 
إلى حســاباتهم في بنك وربة مباشــرة دون 

احلاجة إلى مراجعة أي من فروع البنك.
ووقع االتفاقية كل من نائب رئيس مجلس 
اإلدارة املديــر العام لبنــك االئتمان الكويتي 
صالح مضــف املضف والرئيــس التنفيذي 
لبنك وربة شاهني حمد الغامن بحضور عدد 

من مسؤولي كل من الطرفني.
وقالــت املتحدثة الرســمية باســم البنك 
حباري اخلشتي في تصريح صحافي لها: إن 
بنك االئتمان حريص على التحول الرقمي في 
جميع معامالته املصرفية مع البنوك تطبيقا 
لسياسة البنك اإلستراتيجية في حتويل خدماته 

إلكترونيا (Online) للتسهيل على عمالئه.

وأضافــت اخلشــتي أن هــذه اخلطــوة 
تواكــب فــي الوقــت ذاته خطــة احلكومة 
لتطويــر أداء األجهزة احلكومية واالعتماد 
على التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسريع 
املعامــالت وتســهيل اإلجــراءات مبا يعود 
بالفائــدة على عمالء بنك االئتمان الكويتي 
باحلصول علــى دفعاتهــم املالية بصورة 
سريعة مباشــرة في حســاباتهم البنكية. 
وذكرت اخلشتي أن بنك االئتمان قام بالربط 
اإللكتروني مع العديد من البنوك التجارية 
بهدف حتويل دفعات املواطنني إلى حساباتهم 
مباشرة دون احلاجة ملراجعة أي من فروع 
البنك، والبنوك التجارية التي مت الربط معها 
هي (بنك الكويت الوطني، بنك اخلليج، بيت 
التمويل الكويتي، بنك بوبيان، بنك برقان، 

البنك األهلي الكويتي، بنك وربة).

صالح املضف يتبادل وثيقة البروتوكول مع شاهني الغامن بحضور عدد من مسؤولي بنك وربة وبنك االئتمان

الظفيري بحث مع السفير السعودي 
التطورات اإلقليمية والدولية

اجتمع نائب وزير اخلارجية الســفير 
مجدي الظفيري مع سفير اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة لدى الكويت األمير 
سلطان بن سعد آل سعود، ومت خالل اللقاء 
بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية بني 

البلديــن الشــقيقني إضافة إلــى تطورات 
األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.

حضــر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم 

العمر.

االختبار التحريري لألئمة واملؤذنني اليوم
أسامة أبوالسعود

أعلنــت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ممثلة 
في إدارة الشــؤون الفنية 
بقطاع املســاجد أنها أمتت 
اخلاصــة  االســتعدادات 
التحريــري  باالختبــار 
لألئمة واملؤذنني الكويتيني 
اليوم  واملقرر عقده عصر 
الســاعة  الثالثاء في متام 
الثالثــة والربــع مبســجد 
وزارة األوقاف والشــؤون 

اإلسالمية مبنطقة الرقعي (مسجد يعقوب 
الرفاعي).

وقال مدير إدارة الشؤون 
الفنيــة د.بــدر معجــون 
أبــا ذراع إن هنــاك بعض 
التنبيهــات واإلرشــادات 
يجب على جميع املختبرين 
مراعاتهــا يــوم االختبــار 
التحريري وهــي ضرورة 
باالشــتراطات  االلتــزام 
الكمامة،  الصحية ولبــس 
واحلضور إلى مقر االختبار 
قبل الساعة الثالثة عصرا، 
وكذلــك إحضــار البطاقــة 
أثنــاء االختبــار  املدنيــة 
باإلضافة إلى عدم السماح بدخول االختبار 

بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية االختبار.

د.بدر أبا ذراع

مبارك العبداهللا بحث مع وزير اخلارجية 
الصومالي دعم التعاون الثنائي

اســتقبل الشيخ مبارك 
العبداهللا في القصر األبيض 
وزير اخلارجية والتعاون 
جمهوريــة  فــي  الدولــي 
الصومال الفيدرالية محمد 
عبدالرزاق محمود أبوبكر في 
إطار الزيارة الرسمية التي 
قام بهــا الوزير الصومالي 
والوفــد املرافــق لــه إلــى 

الكويت.
ومت خالل اللقاء الودي 
بحث العديد من الشــؤون 
والعالقات الثنائية الوثيقة 

واملتينة التي تربط البلدين الشقيقني وسبل 
تطويــر هذه العالقــات وتنميتها في مختلف 
املجاالت، خاصة ان الكويت والصومال يشتركان 
في عضوية الكثير من املنظمات الدولية املهمة، 

كما مت بحث بعض املشاريع االقتصادية التي 
تســتحق ان تكون فــي أولوية اخلطط املهمة 
واحملفزة، وقد حضر اللقاء أبناء الشيخ مبارك 
الذي احتفى بالضيف وقدم له هدية تذكارية.

الشيخ مبارك العبداهللا مستقبال وزير اخلارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد أبوبكر
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التشغيل الكامل للمطار ينعش قطاع 
السفر.. ٣٠٪ انخفاضًا بأسعار التذاكر

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بدأ مطار الكويت الدولي اعتبارا من األحد العمل بالطاقة التشغيلية الكاملة في مؤشر لقرب نهاية جائحة «كورونا»، وأحدث القرار أجواء إيجابية 
وسادت حالة من الرضا والسعادة في قطاعات الطيران والسياحة والسفر، حيث من املتوقع ان تكون له انعكاساته على القطاع بالكامل. «األنباء» ورغبة في تسليط الضوء على 
أثر القرار على حركة السفر وأسعار التذاكر، والوجهات األكثر إقباال في الوقت احلالي، استطلعت آراء بعض املختصني ومديري مكاتب السياحة والسفر، الذين أكدوا ان ذلك 
ستكون له تأثيراته اإليجابية على االقتصاد الوطني من جهة، وتخفيف التكلفة عن املواطن واملقيم من ناحية أخرى، الفتني الى ان األسعار قد تنخفض بنسبة تصل إلى ٣٠٪.
وأكدوا ان أزمة «كورونا» كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على قطاع السفر، فهناك التزامات كبيرة تتمثل في إيجارات املكاتب ورواتب املوظفني وغيرها، متمنني تعويض 

اخلسائر التي حلقت بهم، مشيرين إلى ان اآلثار اإليجابية للقرار ستتضح بشكل أكثر مع قرب دخول العام امليالدي اجلديد.
وذكروا ان الوجهات األكثر إقباال في الوقت احلالي تتمثل في دبي والبحرين والدوحة واسطنبول ولندن وفرنسا، وفيما يلي التفاصيل: 

البدايــة، قــال مديــر  فــي 
املبيعــات في شــركة اخلرافي 
للسياحة والسفر ناجي خضر 
ان أزمــة «كورونــا» كانــت لها 
تأثيــرات ســلبية كبيــرة على 
القطاع، فهناك التزامات تتمثل 
فــي ايجارات املكاتــب ورواتب 
املوظفــني وغيرهــا، مضيفا ان 
الوضع اآلن اصبــح جيدا وبدأ 
بالتحســن منــذ شــهر يوليــو 
املاضي، وخاصــة بعد تخفيف 
القيود واالجراءات االحترازية، 
ومع قرار فتح املطار بكامل طاقته 
االستيعابية ستنخفض أسعار 
التذاكر بنســبة تتراوح بني ٢٠ 
و٣٠٪ أو أكثر من ذلك خالل االيام 

املقبلة.
وذكر خضر أن اإلقبال على 
السفر انخفض قليال بعد افتتاح 
املدارس، أما الوجهات االكثر طلبا 
خالل الوقت احلالي فهي تركيا 
ولندن وأوربا، ولدينا العديد من 
العروض والتســهيالت جلميع 

املواطنني واملقيمني.

الهند والفلبني، وأيضا الســفر 
إلى مصر، فاالسعار انخفضت 
للنصــف تقريبا، الفتــا الى ان 
أكثر الوجهــات املفضلة والتي 
عليها اقبال من الكويتيني: دبي 
واســطنبول ولنــدن وفرنســا 
وخصوصا خالل الفترة القادمة، 
ونتمنى تعويض اخلسائر التي 
واجهتنا خالل أزمة كورونا الن 
أكثر قطاع تضرر من اجلائحة 

على االقتصاد الوطني بالكامل 
عبر مساهمة قطاعات الطيران 
والسياحة، وكثير من الشركات 
ســتعود للعمل وســيرتفع عد 
الرحالت مما يؤدي الى انخفاض 
اسعار التذاكر، ولكن القرار لن 
تتضح آثاره بشــكل واضح اال 
مع قرب بداية العام اجلديد الن 
بعض أولياء األمور سيكون من 
الصعب عليهم السفر الرتباط 

هو السياحة والسفر.
من جانبه، أشــار مدير عام 
شركة الدبوس للسفريات خالد 
محمــد الى ان اكثــر قطاع تأثر 
بشدة خالل الفترة املاضية كان 
السياحة والسفر، مؤكدا ان قرار 
فتح املطار بالكامل وعودة احلياة 
لطبيعتهــا يرفعــان معــدالت 
التشغيل ويزيدان حركة الركاب، 
مما سينعكس بصورة مباشرة 

أوالدهم باملدارس.
من جهته، قال املستشار في 
شركة اليوسف للسياحة والسفر 
مصطفى محمود ان االسعار بدأت 
فــي االنخفــاض فعليــا بأغلب 
خطــوط الطيران واالقبال جيد 
ولكن ليس بشكل كبير بسبب 
عودة املدارس، الفتا الى أن اكثر 
الوجهات التي حتظى بإقبال كبير 
من املواطنني هــي تركيا ودبي 

والبحرين والدوحة ومن بعدها 
تأتي الوجهات االوروبية، هولندا 
واسبانيا وايطاليا، متوقعا ان 
يــزداد االقبال مــع قرب دخول 

العام امليالدي اجلديد.
في الســياق ذاته، أكد مدير 
شــركة Ok للســياحة والسفر 
مجدي ياني انــه يعمل في هذا 
املجال منذ ٢٠ عاما تقريبا، الفتا 
الى تأثر القطاع بشكل كبير خالل 

أزمة كورونا.
وتابع ياني: مع قرار مجلس 
الــوزراء بفتح املطــار بالكامل 
نستبشر خيرا، وأسعار التذاكر 
حتى اآلن لم تنخفض بشكل كبير 
فقد وصــل االنخفاض الى ٢٠٪ 
وأتوقع مع االيام املقبلة ان يكون 
االنخفاض أكبر، واالسعار كان 
مبالغا فيها خالل الفترة السابقة، 
موضحــا ان اخلطــوط اجلوية 
الكويتية خفضت االسعار وقدمت 
عروضا جميلة واالقبال كبير من 
املواطنني عليها، وخاصة لندن 
التي تعد من اكثر الوجهات طلبا.

مديرو مكاتب سياحة وسفر لـ «األنباء»: أزمة «كورونا» أضرت القطاع بشدة.. ونتمنى تعويض اخلسائر

ناجي خضرمجدي يانيالسيد عبد ربهمصطفى محمود

بدوره، ذكر مدير عام شركة 
فرست كالس للسياحة والسفر 
السيد عبد ربه انه قرار فتح املطار 
بالكامل ســيؤثر بشكل إيجابي 
على حركة الســفر وخصوصا 
مع اقتراب العام اجلديد ورأس 
السنة، كما أن االسعار انخفضت 
بشكل كبير ووصلت الى ٣٠٪، 
وخاصة للدول التي كانت مغلقة 
مثــل عودة العمالة املنزلية من 

تأثيـر قرار تشـغيل املطـار بالكامل سـيتضح بشـكل أكبر مع قـرب حول العـام اجلديددبي والبحرين والدوحة وإسـطنبول ولندن وفرنسـا أكثـر الوجهات إقبـاًال بالوقت احلالي 

ندى أبو نصر

جمعيات نفع عام حلوار وطني يتناول مختلف القضايا

أصدرت مجموعة من جمعيات 
النفــع العــام بيانا طالبــت فيه 
بضــرورة وجود حــوار يتناول 
مختلــف القضايــا التــي تتعلق 
مبســتقبل الوطــن ومؤسســاته 
وأفراده، واال تكون مسألة العفو 
محورية بالقدر الذي تطغى به على 
أولوية القضايا املصيرية االخرى.

وقالت في البيان: يتابع املجتمع 
املدني ومؤسســاته ما يدور على 
الســاحة السياســية بعد صدور 
املبادرة السامية لصاحب السمو 
األمير التي تنم عن حكمته لرأب 
الصدع وزيــادة اللحمة الوطنية 
ونبذ اخلالفات وفتح صفحة جديدة 
لتحقيق األولويات لتكون اجلبهة 
الداخليــة أكثر قــوة في مواجهة 
التحديــات علــى الصعيد احمللي 
واخلارجــي، كمــا ان ملؤسســات 
املجتمع املدني من جمعيات نفع 
عام دورا كبيــرا في تقدمي الدعم 
والعون لهذا املجتمع من تشخيص 
املعوقات التي حتــد من انطالقه 
ومن تقدمي احللــول لالرتقاء به 
من واقع ما لدى القائمني عليها من 
دراية وإحساس باملسؤولية جتاه 
وطنهم بدافع الشــعور باالنتماء 
لهــذه األرض لتحقيــق التنميــة 

املستدامة ورؤية املستقبل.
وأضاف البيان: ومن هنا تأتي 
أهمية إشراك جمعيات النفع العام 
في حوار جديد مبفهومه الوطني 
الذي يشــمل جميع الفئات بهدف 

إنقاذ البالد من كل ما يعوق عجلة 
منوه وتطوره وليس إلنقاذ أفراد 
معينني، وهي رسالة موجهة ملن 
أوكل لهم صاحب السمو مسؤولية 
احلــوار الذي يبدو أنه حتى هذه 
اللحظة ما زال يدور في حلقة العفو 
عــن النواب الســابقني وأصحاب 
الرأي حســب ما هو واضح على 
الساحة، وعليه فإن رسالتنا هذه 
تأكد على ضــرورة وجود حوار 
يتنــاول القضايــا التــي تتعلق 
مبســتقبل الوطــن ومؤسســاته 
وأفــراده على جميــع األصعدة، 
بحيــث ال تكــون مســألة العفو 
محورية بالقدر الــذي تطغى به 
على أولوية القضايا املصيرية على 
الصعيد االقتصادي واالجتماعي 
والتنموي للنهوض بالبالد ولكي 
تستطيع مؤسسات املجتمع املدني 
حتقيق أهدافها التي أنشــئت من 

أجلها.
وتابــع: التركيبــة الســكانية 
والرعايــة  التحتيــة  والبنيــة 
الســكنية والتعليــم والصحــة 
وتكويت الوظائف والقوانني املقيدة 
للحريات من األهمية، ما يجعلها 
أولويــة علــى طاولــة أي حوار 
وطني ملا لها من أثر على حتقيق 
التنمية املستدامة، وهو ما يقودنا 
إلى ضرورة إعداد خطة اقتصادية 
وهيكلية واضحة املالمح وجادة 
التفعيل والتطبيق ضمن برنامج 
زمنــي محدد للنهــوض بالوضع 

االقتصــادي للبلــد، والتي ميكن 
تنفيذهــا في ظل ما نعيشــه من 
حتديات نظــرا لتوافر اإلمكانات 
واملوارد والكفاءات، غير أن تأخر 
ذلك لعقود من الزمن يضعنا أمام 
مهمة أصعب وهي محاربة الفساد 
الذي ميكن اســتئصاله بتطبيق 
األدوات الدســتورية والقانونية 
أخــذا باالعتبــار أن املواطنــني 
سواسية في احلقوق والواجبات، 
مما يجعل مسطرة القانون واحدة 

في تطبيق اجلزاءات.
وزاد: اننــا علــى ثقــة بجدية 
احلوار واملشاركني فيه رغم بطء 
وتيرته وما يدور على الســاحة 
من تشكيك وجتاذبات وما يتداول 
في وسائل تواصل معروفة وغير 
معروفة املصدر أطلق لها العنان 
للخوض في التفاصيل والنتائج، 
مما يعطينا احلق كمجتمع في طلب 
الضمانات من احلكومة واملجلس 
بــأال تكون كلفــة العفو أعلى من 
قيمــة القضايا املصيريــة لألمة 
ومن غير تقدمي أي تنازالت، وأال 
ميارس النواب ضغوطهم لتجيير 
قرارات السلطة التنفيذية لتحقيق 
مصاحلهم اآلنية مقابل استفحال 
الفســاد والســماح بالتدخــل في 
االنتخابــات، ونحــن على قناعة 
برغبــة اجلميع فــي االرتقاء إلى 
مرحلة نتسامى فيها على خالفاتنا 
من أجل خدمة وطننا العزيز حتى 
نستطيع جميعا بتوفيق من اهللا 

سبحانه أن نحقق مستقبال واعدا 
لألجيال القادمة ومشرقا للبالد في 
ظل راعي نهضتها صاحب السمو 

األمير، وسمو ولي العهد.
اجلمعيات املوقعة على البيان

٭ اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية

٭ اجلمعيــة الكويتيــة جلــودة 
التعليم

٭ جمعية اخلريجني الكويتية
٭ جمعية أعضاء هيئة التدريس
٭ اجلمعيــة الكويتيــة حلقوق 

اإلنسان
٭ رابطة االجتماعيني

٭ اجلمعيــة الكويتيــة للعمــل 
الوطني

٭ جمعية الدكتور الكويتية
٭ اجلمعية الكويتية لتقييم األداء 

البرملاني
٭ اجلمعيــة الكويتيــة لإلعاقــة 

السمعية
٭ الرابطة الوطنية لألمن األسري
٭ اجلمعية التربوية االجتماعية
٭ جمعية ريادة األعمال التنموية
٭ اجلمعية الوطنية حلماية الطفل
العامــة  ٭ جمعيــة العالقــات 

الكويتية
٭ جمعية اإلعالميني الكويتية
٭ جمعية التمريض الكويتية

٭ اجلمعيــة الكويتيــة لإلخــاء 
الوطني

٭ رابطة األدباء

طالبوا بخطة واضحة املالمح وجادة التفعيل ضمن برنامج زمني محدد للنهوض بالوضع االقتصادي

العزيـز وطننـا  خلدمـة  خالفاتنـا  علـى  فيهـا  نتسـامى  مرحلـة  إلـى  االرتقـاء  فـي  اجلميـع  برغبـة  واثقـون 

«كتارا» تختار الكويتي مشعل الزعبي عضوًا 
بلجنة حتكيم جائزة شاعر الرسول

اختارت املؤسســة العامة 
للحي الثقافي «كتارا» الشاعر 
الكويتي مشعل الزعبي عضوا 
في جلنة حتكيم جائزة شاعر 
الرســول ژ فــي نســختها 
اخلامسة، ويأتي هذا االختيار 
متهيدا لبدء التصفيات النهائية 
املقرر انطالقها نهاية أكتوبر 
الدوحــة. وقال  اجلاري فــي 
الشــاعر مشــعل الزعبــي إن 
هذا االختيــار دليل على ثقة 
املؤسسات الدولية بالطاقات 
الكويتية في جميع املجاالت 

الســيما الثقافية، خصوصــا أن هذه اجلائزة 
تختلف عــن غيرها من اجلوائــز فهي حتمل 
اسم النبي الكرمي وتشرف عليها «كتارا» التي 
تعتبر من أكبر املؤسسات الثقافية في العالم. 

وأوضــح الزعبي أن اجلائزة 
تشتمل على فئتني وهما الشعر 
الفصيــح والنبطــي، ويبلغ 
إجمالــي قيمة اجلائــزة ٤٫٢ 
ماليني ريال قطري «١٫١ مليون 
دوالر» في فئتيها، باإلضافة 
إلــى إصدار دواوين شــعرية 
مطبوعة ومســموعة ألفضل 
الشعراء املشاركني، وتهدف الى 
تعميق حب الرسول وإبراز قيم 
اإلسالم السمحة وربط الشباب 
باحلضارة اإلسالمية والهوية 
العربية. يذكر أن الزعبي من 
شعراء الكويت البارزين في الشعر الفصيح 
والشعبي وله عدة مؤلفات ودواوين شعرية، 
ومت اختيــاره عــام ٢٠١٧ ممثال للعالم العربي 

لدى األكادميية الدولية للشعر في إيطاليا.

الزعبي: دليل على ثقة املؤسسات الدولية بالطاقات الكويتية

الشاعر مشعل الزعبي

«حفاظ» تفتح باب التسجيل 
لعودة حلقاتها القرآنية للمساجد

ليلى الشافعي

أعلنت اجلمعية اخليرية الكويتية خلدمة القرآن الكرمي 
وعلومه «حفاظ» عن فتح باب التسجيل في حلقاتها القرآنية 
التي ستعود للمساجد بعد توقفها ألكثر من عام ونصف 
العام بسبب اإلجراءات االحترازية من ڤيروس كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة م.أحمد املرشد: نحمد 
اهللا على نعمته وفضلــه على بلدنا احلبيب الكويت من 
انحسار اجلائحة وبدء العودة إلى احلياة الطبيعية وبخاصة 
عودة رص الصفوف إلى املساجد وما يلحق بذلك من عودة 

احللقات القرآنية إلى مساجدنا العامرة.
وأضاف: دعت اجلمعية عبر وسائل التواصل االجتماعي 
أولياء أمور الطالب إلى التسجيل في مراكز حفاظ القرآنية، 
حيث ستقام مبشيئة اهللا تعالى حلقات منتظمة باملساجد 
يومان في األســبوع مع االلتزام باالشــتراطات الصحية 
واإلجراءات االحترازية حرصا على سالمة ووقائية أبنائنا 
الطالب ومعلميهم، ولدينا حلقات للذكور وأخرى لإلناث 
لألعمار من ٤ ســنوات وما فوق. وتابــع: ملواكبة اإلقبال 

املتوقع على التسجيل في احللقات القرآنية.

ملشاهدة الڤيديو

خالد محمد  (متني غوزال)
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العنوان ليس أكلة كويتية وإمنا احلسسة 
هي الضرب من طرف الغترة البيضاء أو 
احلمراء، وهذا الضرب بطرف الغترة تعلمناه 
في صغرنا وشبابنا، منسك الغترة نضرب 
ربعنا بطرفها فتعور وحتسس مثل ضرب 
اخليزرانة، خاصة ملا تبرم الغترة وتلشط 
صاحبك أثناء املمازحة فمن يحسس صاحبه 

أكثر هو الفائز!
العرب عرفوا احلسسة بالضرب اخلفيف 
ومن احلسسة أو حتسس أو املتحسس.

قبل في الكويت قدميا كان الزوج يأمر 
زوجته ويأمرها بأن تشوي السمك الذي 
أتى به من صيده أو اشــتراه من ســوق 
السمك فيقول لها «سوي لنا السمك نبيه 

مشوي لكن ال حتسسينه»!
أي خليه يستوي عدل وما يكون الشواء 

سطحيا!
وكذلك ينطبق األمر على اللحم أحيانا 
تتم العجلة فيكون محسس ظاهره مستوي 

ناضج وداخله محسس لم يستوي!
هذه العبارة اجلميلة (احملســس) هي 

تعني (القليل)!
باختصار احلسسة إحساس كما قلت 
بالضرب بالغترة املبرومة إللي حتسسك 

وتوجعك حسب أداء الالشط!
هذه املفردة (احلسســة) من أجمل ما 
تعلمناه من اآلباء واألجداد األوائل، رحمهم 
اهللا، الذين أثرونا مبفرداتهم اللغوية التي 

نعتز بها ونتوارثها.
اليوم بكل صراحة نعيش زمن احلسسة 
ألن كل شيء يصل لنا لألسف محسس!

٭ ومضة: إذن احملسس كاإلنسان الفاقد 
اإلحســاس ألنه لم يكتمل في إحساسه 
(مشوي أي كالم)، ومرد هذا اإلحساس العلم 
باحلواس كالعني واألذن واألنف واللسان 

واليد وحواس اإلنسان املشاعر احلسنى 
وهي الطعم، الشم، البصر، السمع واللمس!

٭ آخر الكالم: راحت الزوجة التي كانت 
تشيل (احلمولة) في يومها املخصص تطبخ 
وتغسل وتنظف وتشيل البيت وأتى زمان 
(الدليڤري) والطباخ والطباخة وما عاد (الطبق 

السمكي) يفرق مستوي وال محسس!

٭ زبدة احلچي: ما عاد «للحسسة» تطبيق 
يوم كنا جهاال منارس احلسسة بالغترة، 
بل أصبح الضرب اليوم على املكشوف فلم 
يعد للحسسة وجود (ضرب خفيف) وإمنا 
الضرب صار فوق الطاولة وحتتها وغابت 
احلواس أمام تداري القيم واملبادئ وكما 
قال املمثل عبدالرحمن العقل (حسحسونا)!

إي واهللا اليوم نشعر باحلسسة حيل بعد 
غياب الكويت عن تصدر محطات اإلجناز، 
ورغم أن احلسسة تعني (القليل) إال أننا 
مازلنا نعاني (كثيــرا) من تراجعنا، لكننا 
محافظون على تفاؤلنا في زمن احلسسة!

قبل في الكويت القدمية إذا قالوا لك «انك 
خسيس» كلمة نادرة في عصرها وتعني 
بكل وضوح وصراحة (انحطاط النفس)!

رغم كل احلسسة مازلنا نأمل ونتفائل 
ونفرق ما بني احلق والباطل، فما أجمل 
عبارات موروث شــعبنا وتوجيهاتهم 
للمســتقيم ولألعــوج، فاألعــوج له 
التوبيخ املباشر حتى ال يكون للمتجاوز 
أن يواصل جتاوزه، لهــذا قالوا كلمة 
«اخلسيس» التي ال تستعمل اليوم، لكن 
هناك من يستحقها لقوة معناها، ولهذا 
قال أهل الكويت جميعا يوم دخل صدام 
حسني الكويت في ٢ أغسطس ١٩٩٠ أيا 

اخلسيس!
..في أمان اهللا.

ومضات

احلسسة.. 
واحملسحس!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

أرباح مساهمي «تعاونية الفحيحيل» في حساباتهم ١٨ نوفمبر
محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلــس 
الفحيحيــل  إدارة جمعيــة 
خلــف  فايــز  التعاونيــة 
العتيبي عــن توزيع ٨٫٥٪ 
أرباحا على املســاهمني في 
ميزانيــة ٢٠٢٠ وســتكون 
في حســاباتهم ١٨ نوفمبر، 
متوقعا رفع النسبة إلى ١٢٪ 
في ٢٠٢١، وذلك بعد حتقيق 
نتائج مميزة خالل السنوات 
املركز  املاضيــة وانتشــال 
املالــي للجمعيــة، موضحا 
أنها استطاعت الوقوف على 
قدميها من جديد بعد سلسة 
من اإلجراءات التصحيحية.
وذكر العتيبي في لقاء مع 
«األنباء» أنه مت حتقيق مبيعات 
بلغت ١٤٫٩٥٣٫٢٦٧ مليون دينار 
إلى جانب صافي أرباح وصل 
إلى ١٫١٢٩٫٩٩٨ مليون، مبينا أن 
٧٠٪ من أعمال املمشى في ق١ 
جرى االنتهاء منها وقمنا أخيرا 
بتركيب أعمدة اإلنارة وبانتظار 
التشجير حيث جرى تخصيص 
مبلغ مالي إلجنازه إلى جانب 
بعــض األنشــطة، وفيما يلي 

التفاصيل:

في البداية، حدثنا عن املركز املالي 
للجمعية ونسبة األرباح املزمع 

توزيعها؟
٭ املركز املالي في تقدم مستمر، 
ونســب األربــاح املوزعة في 
تصاعد حيث سنقوم بتوزيع 
٨٫٥٪ عن السنة املالية ٢٠٢٠.

ما السبب في عدم توزيع أعلى 
نسبة محددة من الوزارة؟

٭ قدمنا إلــى مجلس اإلدارة 
وســط ديون متراكمة والتي 
سعت مجالس اإلدارات السابقة 
إلــى ســدادها وقمنــا بوضع 
خطط إنقاذية أثمرت تصاعد 
نسب توزيع األرباح تدريجيا 
مــن ٣٪ حتــى وصلنا بفضل 
اهللا ثم جهود مجلس اإلدارة 

فــرع  وتوســعة  الفــروع، 
التموين حرصــا على راحة 
رواد الفرع وتخفيف االزدحام، 
كما جرى تخصيص وجتهيز 
مكان بالسوق املركزي لقسم 
املنزلية بالســرداب  األواني 
والتي سيتم نقلها إلى امليزانني 
لعرض تشكيلة متنوعة، وأما 
ثالجــات الفروع وخصوصا 
القدميــة منها فقــد تواصلنا 
مع بعض الشــركات لتوريد 
ثالجات للجمعية على حساب 
الشــركة، وتوفير الثالجات 
اجلديــدة في فــروع البقالة 

ق١و ٣ و٩.

هل هناك أنشطة سيجري طرحها 
لالستثمار؟

 ٢ طــرح  جــار  بالفعــل  ٭ 
مــن األنشــطة االســتثمارية 
بسوق الضاحية، كما تسعى 
اجلمعية لتغيير نشــاط أحد 
الفروع غير املستغلة بإحدى 
القطع السكنية لنشاط يخدم 
املســاهمني وأهالــي املنطقة، 
وحتويل نشاط (اإلدارة القدمية 
سابقا) من إداري إلى جتاري، 
والتجهيز إلعداد مخطط لبنائه 
وتقســيمه لعده أنشطة، كما 
مت تغيير طاوالت الكاشيرية 
مبكائــن متطــورة لتوســعة 

ما جديدكم وماذا قدمتم؟
٭ غالبية األفكار التي نطرحها 
ونطبقهــا علــى أرض الواقع 
تتصــل بالرياضــة واجلانب 
الصحي، ومن أهمها املمشــى 
الرياضي املتكامل في ق١ على 
اخلط السريع، وقد جرى أخيرا 
االنتهــاء مــن تركيــب أعمدة 
اإلنــارة، مــع تخصيــص ٧٥ 
ألف دينار للتشجير وبانتظار 
طرح املشروع قريبا جدا، مع 
تخصيــص ملعب لكرة القدم 
والطائــرة، كما وفرنــا ألعابا 
لألطفال ومعدات رياضية على 

شكل جزيرة.

متى يتم االنتهاء من املمشى؟
٭ مت جتهيــز ٧٠٪ منــه ومت 
تركيب أعمدة اإلنارة ولم يبق 
سوى بعض األعمال البسيطة.

ما مييز هذا املمشى أنه املتنفس 
الوحيد لألهالــي وخصوصا 
خــالل املرحلــة احلالية التي 
تعيشــها البالد بســبب وباء 

كورونا.

هل دعمتم التذاكر الترفيهية وهل 
للعمرة  تنوون تنظيم رحالت 

والشاليهات؟
٭ دعمنــا التذاكــر الترفيهية 
واألنديــة الصيفيــة وألعاب 
األطفــال، ووفرنا اشــتراكات 
مخفضة مع أكادمييات خاصة 
بكرة القدم، واألندية والعيادات 
واملنتجعــات  الصحيــة 
السياحية، كما وفرنا وجبات 
ســريعة دايت كيــر وبزة في 

السوق املركزي.
العمــرة  وأمــا بخصــوص 
والشــاليهات فقد مت تعديل 
امليزانيــة لتخصيص مبالغ 
لتنظيــم رحــالت للعمــرة 
والشاليهات، وجار االنتهاء 
من أخذ املوافقات في وزارة 
الشــؤون ملنح مكافأة ألبناء 
املتفوقــني فــي  املســاهمني 
الثانوية وستكون  شهادات 
في حساباتهم بداية نوفمبر.

املخرج وتسهيل عملية احلركة 
عند مكائن النقد.

املهرجانات  أبرز  ما  تسويقيا، 
التي  التي أطلقتموها والسالل 

وزعتموها؟
٭ قمنــا خالل شــهر رمضان 
بتوزيع السلة الرمضانية على 
٥ آالف بطاقــة عائلية، حيث 
لدينا ٦٥٠٠ مســاهم، وقدمنا 
السلة الوقائية وننظم مهرجانا 
تسويقيا شهريا على تشكيلة 
واســعة من مئــات األصناف 
بنسبة تخفيضات كبيرة، إلى 
جانب مهرجان اليوم الواحد 
ومهرجان ٣ أيام من كل شهر 
مراعاة لكبار السن وخصوصا 
مــن يتقاضــون رواتبهم في 
الثلث األخير من الشهر، وأما 
مهرجان اخلضار والفواكه فهو 
يوما االثنني والثالثاء أسبوعيا 
مع االلتــزام بتعليمات وزارة 
الشؤون بالشراء من الوفرة.

مهرجــان  يخــص  وفيمــا 
القرطاسية فهو اليزال ساريا 
بسعر التكلفة ومبشاركة كبرى 
من الشركات وهناك إقبال كبير 
للحصول على املنتجات ذات 

اجلودة العالية.

لو انتقلنا إلى األنشطة االجتماعية، 

العتيبي لـ «األنباء»: املبيعات ١٤٫٩ مليون دينار وصافي األرباح ١٫١٢٩ مليون.. و مكافأة أبناء املساهمني املتفوقني بداية نوفمبر 

(أحمد علي) فايز العتيبي متحدثا إلى الزميل محمد راتب  

والطاقــم التنفيذي إلى ٨٫٥٪ 
للعام ٢٠٢٠، ونطمح للوصول 
إلى أعلى نسبة ممكنة للتوزيع 

١٢٪ للعام املنتهي في ٢٠٢١.

ماذا بخصوص املبيعات واألرباح؟
مبيعــــاتنـــــا  بلغـــــت  ٭ 
دينــار  ١٤٫٩٥٣٫٢٦٧مليــون 
وصافــي األربــاح ١٫١٢٩٫٩٩٨ 

مليون.

ما أبرز اإلجنازات اإلنشائية التي 
قمتم بها خالل الفترة السابقة؟

٭ قمنــا بتجديــد أرضيــات 
السوق، وتغيير األرفف في فرع 
اخلضار عبر مشــروع كلفته 
املالية ٢٧ ألف دينار شمل وضع 
غرفة التبريد في األسفل بهدف 
تنظيم عملية إدخال املنتجات 
من مدخل خاص، وعدم السماح 
بصعودهــا إلــى الســوق إال 
بعــد جتهيزهــا بشــكل كامل 
وتسعيرها لتكون من الثالجة 
إلى الثالجة، ووضعنا جزيرة 
قهوة ومكسرات باستثمار من 
اجلمعية تتميز مبنتجات هي 
األقل سعرا ما أدى الستقطابها 

الكثير من الزوار.
وممــا قمنا بــه أيضا تطوير 
فرعي التمويــن وفرع بقالة 
ق٦ من خالل جتديد إعالنات 

«بيت الزكاة» يفوز بجائزتني مبجال العمل الزكوي اخلليجي

«الدعوة اإللكترونية» أجنزت تطبيقًا متخصصًا في إعداد الدعاة

عقــد رؤســاء األجهــزة 
املسؤولة عن الزكاة في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
اجتماعهم الســادس عشــر 
يــوم الثالثــاء ١٢ اجلــاري 
من خــالل االتصــال املرئي 
حتت مظلــة األمانة العامة 
لــدول  التعــاون  ملجلــس 
اخلليج العربية، والذي يأتي 
استكماال للجهود التي تبذلها 
الزكاة  أجهزة ومؤسســات 
بدول اخلليج العربية لتعزيز 
التعــاون فيما بينها خلدمة 
هذه الفريضة العظيمة وما 
حتققه من تكافل اجتماعي 
واستقرار اقتصادي وأمني.

وفي هذا السياق، أوضح 
مدير عام بيت الزكاة باإلنابة 
د.ماجد العازمي أنه مت خالل 
االجتماع مناقشــة واعتماد 
العديد من موضوعات العمل 
املشتركة، ومن أهمها اعتماد 

الدعــوة  مديــر  صــرح 
اإللكترونيــة التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية عبداهللا عوض 
الدوسري بأن مشروع تطوير 
«مهارات الدعوة» من املشاريع 
الرئيسية في اللجنة، وقد بدأ 
العمل فيه منذ عام ٢٠١٢ ليوفر 
زادا علميا وتثقيفيا وتربويا 
لكل مســلم يرغب في الدعوة 
إلى دين اهللا باحلكمة واملوعظة 
احلســنة. وبني أن املشــروع 
عبارة عن موقع إلكتروني يعمل 

أهــداف املســابقات التي مت 
االتفــاق علــى طرحهــا كل 
ســنتني، ورصــد جوائــز 
ومبالغ مالية للمراكز الفائزة، 
هو تعزيز فريضــة الزكاة 
لتحقيق التنمية االجتماعية 
واالقتصادية، وحث العاملني 
واملعنيني بالزكاة على تطوير 
األداء فــي مجــاالت العمــل 

مبسابقة التميز الوظيفي من 
الكويت.

وأشــار إلى ان رؤســاء 
األجهزة املسؤولة عن الزكاة 
في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية قرروا تكرمي 
الفائزيــن في شــهر مارس 
املقبــل على هامش معرض 
«اكسبو دبي» بجناح األمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، مثنيا على 
جهود موظفي بيت الزكاة، 
مؤكــدا علــى اعتــزازه مبا 
حققه البيت في خدمة العمل 
اخليري واإلنساني، مشيدا 
التي ستشــجع  باملســابقة 
الشباب على إجناز العديد من 
البحوث واألعمال اإلبداعية 
التي تستهدف  والتطوعية 
فــي النهاية تطويــر ورفع 
كفاءة أداء أجهزة الزكاة في 

دول اخلليج العربية.

com/، وكذلــك ميكــن حتميل 
الدعــوة»  تطبيــق «مهــارات 
Dawah Skills من أبل استور. 
واختتــم الدوســري حديثــه 
بدعوة احملســنني واملتبرعني 
للمساهمة في دعم هذا املشروع 
املميــز لضمان اســتمراريته 
وعموم نفعه، وذلك من خالل 
االتصال على اخلط الســاخن 
للجنــة ٩٧٢٨٨٠٤٤ أو مركــز 
االتصــال ١٨٠٠٠٨٢ كما ميكن 
للمتبرع عمل استقطاع شهري.

الزكوي، باإلضافة الى تعزيز 
التواصــل والتعــاون بــني 
أجهزة الزكاة والعاملني عليها 
وإذكاء روح اجلد واملنافسة 
بني العاملني في مجال الزكاة، 
مضيفــا أن األمانــة العامة 
تلقت عدة بحــوث وأعمال 
تطويريــة وإبداعية تتعلق 
مبواضيع املسابقة من أبناء 
دول اخلليج العربية، وحصد 
بيــت الــزكاة جائزتــني في 
املســابقة، حيث فاز مراقب 
اإلعــالم فــي بيــت الــزكاة 
املــري باملركز  حمد ســالم 
األول في مســابقة البحوث 
والدراســات على مســتوى 
املجلــس ببحثه الــذي كان 
بعنوان «تداعيات اجلائحة 
على العمــل الزكوي لبيت 
الزكاة»، وكذلك فوز مديرة 
إدارة اخلدمة االجتماعية في 
بيت الزكاة فاطمة الرشيدي 

التدريبية الشرعية والتربوية 
املفيدة لكل داعيــة. وأضاف: 
يتميز املشروع أيضا بتدريب 
الدعاة على استخدام التقنيات 
الرقمية احلديثة في الدعوة إلى 
ديــن اهللا عز وجــل. وأوضح 
الدوســري أنــه ميكــن زيارة 
موقع املشروع باللغة العربية 
https:// :مــن خــالل الرابــط

ar.dawahskills.com/ أو باللغة 
اإلجنليزيــة من خالل الرابط: 
https://www.dawahskills.

العازمي: اعتماد مشروع اإلستراتيجية املشتركة االسترشادية خلدمة دافعي ومستحقي الزكاة

يساعد كل مسلم على الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة

د.ماجد العازمي

عبداهللا الدوسري

االســتراتيجية  مشــروع 
االسترشــادية  املشــتركة 
خلدمة دافعي ومســتحقي 
اعتمــاد  مت  كمــا  الــزكاة، 
أســماء الفائزين مبســابقة 
التعــاون  مجلــس  دول 
للبحوث واألعمال اإلبداعية 
والتطوعية في مجال الزكاة 
الوظيفــي والتي  والتميــز 
تنقسم إلى ٣ محاور، مسابقة 
البحوث والدراسات والتي 
خصصت ملوضوع «تداعيات 
جائحة كورونا على العمل 
الزكوي.. دراسة حتليلية»، 
اإلبداعية  ومسابقة األعمال 
والتطوعيــة وخصصــت 
ملوضــوع اســتخدام الذكاء 
االصطناعي في خدمة فريضة 
الزكاة، باإلضافة إلى جائزة 
الوظيفي ملنتســبي  التميز 

مؤسسات وأجهزة الزكاة.
وقــال العازمــي ان مــن 

باللغتني العربية واإلجنليزية، 
الذكيــة  وتطبيــق للهواتــف 
واألجهزة اللوحية يعمل على 

كل أنظمة التشغيل.
وأشار إلى أن موقع «مهارات 
الدعوة» يحتوي على العديد 
مــن امللفات الدعوية املتكاملة 
أهــم  مقســمة علــى حســب 
املواضيع واملناسبات الدينية. 
كما يزخر بالتجارب الدعوية 
الناجحة والفوائد امللهمة من 
هذه التجارب، وكذلك الدورات 

«بوكسهل» تعزز التوعية مبخاطر املخدرات
نّظم قســم شؤون الطلبة 
الكويت  في كليــة بوكســهل 
للبنات بالتعاون مع مؤسسة 
بشائر اخلير محاضرة بعنوان 
«املخدرات... إلى أين؟» ألقاها 
الباللي  الداعية د.عبداحلميد 
رئيس جمعية بشائر اخلير، 
وذلــك فــي يــوم الثالثــاء ١٩ 
اجلــاري في مســرح عيســى 

الرفاعي بالكلية.
وقــد نظمت احملاضرة من 
قبل إدارة الشــؤون الطالبية 
تبعا لتوجيهات األمانة العامة 
ملجلــس اجلامعــات اخلاصة 
بشــأن احلــرص على نشــر 
الوعي الثقافــي جتاه ظاهرة 

الكويت سبق لهم أن تعاطوا 
أنواعا معينة من املخدرات»، 
الفتا إلى أن املجتمع يتعرض 

وبطريقة غير مباشرة.
وعّلقــت مديــرة شــؤون 
الطلبــة ناديا كعوش بأهمية 
مثل تلــك احملاضرات انطالقا 
من الدور التوعوي واإلرشادي 
للكلية لرفع مســتوى الوعي 
الطالبــي نحــو خطــورة آفة 
املخدرات، خصوصا بني الطلبة 
والطالبات. كما أكدت حرص 
الكلية على تفعيل هذا النوع 
من األنشطة التوعوية بشكل 
مســتمر للمســاهمة في احلد 
من انتشــار هذه اآلفة املميتة 
وتعزيز احلوار اإليجابي مع 
فئة الشباب والقرب الدائم منهم 

ألن في ذلك حماية لهم.

«حلرب فعلية والضحية هم 
شبابنا الذين ازدادت معدالت 
اجلرمية فيما بينهم بشكل كبير 

بسبب املخدرات».
وتوجه للطالبات قائال إن 
اللجــوء إلى املخــدرات يعود 
إلى الصورة النمطية اخلاطئة 
واملعتقد اخلاطئ للشباب بأنها 
«جالبة للسعادة»، وألن الشباب 
هم عماد املســتقبل، فالبد من 
تكثيف كل اجلهود والطاقات 
مــن أجل إزاحــة كل املؤثرات 
السلبية على حياتهم وضرورة 
ابتعادهن عن أصدقاء السوء. 
كما أكــد على ضرورة مراقبة 
أولياء األمور ألبنائهم عن كثب 

الداعية عبداحلميد الباللي

املخــدرات وبيان ما يكمن من 
أخطار وعواقب للمخدرات على 
مختلف اجلوانب االجتماعية 
والنفســية للشــباب، وذلــك 
بحضور رئيس الكلية د.علي 
عريفــة ورؤســاء األقســام 
الشؤون األكادميية وعدد من 
أعضاء الهيئة التدريسية في 
الكلية وعدد كبير من طالبات 

الكلية.
«إن  د.الباللــي  وقــال 
اإلحصائيات الرسمية اخلاصة 
بتعاطي املخدرات تفيد بأنها 
آخذة في االنتشار بشكل متزايد 
بني املراهقني والشباب، إذ ان 
٢٠٪ مــن طالب اجلامعات في 

«الكاريكاتير» تعلن انطالق التسجيل 
في «دوري اإلبداع الشبابي»

جناة احلشاش سفيرة دولية لنادي 
الكومنولث لريادة األعمال

«املخطوطات» يحبط ١٨٢ محاولة «تهكير» ملوقعه

أعلنــــــت جمعيــــــة 
بــدء  عــن  الكاريكاتيــر 
التسجيل في «دوري اإلبداع 
الشبابي» للموسم الثالث 
والــذي تقيمــه اجلمعيــة 
الهيئــة  مــع  بالشــراكة 
العامــة للشــباب، ســعيا 
إلى صقل مهارات الشباب 
ممن ميلكون مواهب في فن 
الرســم من عمر ٧ سنوات 

إلى ١٨ سنة.
وقال أمني سر اجلمعية 
بدر املطيري إنه بعد جناح 

املوسومني األول والثاني من «دوري اإلبداع 
الشــبابي» بدأ التسجيل فعليا في املوسم 
الثالث عن طريق املوقع اإللكتروني اخلاص 
بهيئة الشباب، الفتا إلى أن املسابقة تنقسم 
إلى ٣ مســتويات هي املستوى األول لفئة 
املبتدئني ولطلبة االبتدائي، أما املســتوى 
الثانــي فهو لطلبــة املرحلة املتوســطة، 
أما املســتوى املتقدم فهــو لطلبة املرحلة 

الثانوية.
وذكر أن  آلية تسجيل املتدربني تسمح 
لكل مشترك باختيار املستوى الذي يناسبه 

ويتماشى مع قدراته، فمن 
أنــه مبتــدئ ويريد  يرى 
التدريب يدخل ضمن قائمة 
املبتدئني على أن يطور من 
نفســه حتى يكون جاهزا 

وقت املسابقة.
جميــع  أن  وأوضــح 
الدورات التدريبية ستقام 
فــي مراكز هيئة الشــباب 
مبناطق القادسية والقصور 
واجلهــراء، وسيقـــــــوم 
بتقدميها عــدد من أعضاء 
جمعية الكاريكاتير لديهم 
اخلبرة الكافية في تدريب الفئات العمرية 

الشابة.
وأشــاد املطيري بالتعاون بني جمعية 
الكاريكاتير الكويتية والهيئة العامة للشباب 
في تنظيم «دوري اإلبداع الشبابي» وتقدمي 
دورات فن الرســم ملن ميتلكــون املوهبة 
بهدف تشجيعهم وتنمية قدراتهم الفنية، 
داعيا أولياء األمور إلى تشــجيع أبنائهم 
على االنخراط في األنشطة التي يحبونها 
والسعي إلى صقل وتنمية مهاراتهم فيها 

لتحقيق أهدافهم وفق أسس سليمة.

الكومنولث  أعلن نادي 
لريادة األعمال عن اختيار 
جناة احلشاش سفيرة دولية 
لنــادي الكومنولث الدولي 
ألصحاب األعمال ملا تتمتع 
به من عالقات دولية وأعمال 

مجتمعية.
وبهذه املناسبة، أعربت 
جناة احلشاش عن شكرها 
ملؤســس ورئيــس النادي 
موبني رفيق ولنائب رئيس 
القناصــل الفخريني اللواء 
د.محمد اجلهني وتقديرها 

على ثقتهم واختيارهم لها، متمنية ألعضاء 
النادي كل التوفيق في مهامهم.

وأضافــت: يســعدني أن أكون جزءا من 
أعضاء فريق نادي الكومنولث العاملي لريادة 
األعمال، والعمل معهم في مهمتهم، وسأسعى 
جاهدة ألن أكون عضوا فاعال ومؤثرا كسفيره 

دولية للنادي.
يذكــر أن نــادي رواد 
الكومنولــث الــذي يتكون 
من آالف الشركات في جميع 
الكومنولــث  أنحــاء دول 
وعددها ٥٤ دولة، ويحظى 
النــادي بدعــم مــن فريق 
اخلبراء احملترفني املعروفني 
فــي مجــال ريــادة األعمال 
التجاريــة  واملؤسســات 
بهدف تسهيل مهام الشركات 
الصغيــرة ورواد األعمــال 
املبتكرة  وإلهامهم باألفكار 
ومتهيــد الطريق أمامهم ملزيــد من النجاح 
والتطور على صعيد مشروعاتهم، ويهدف 
خللــق فرص جديدة من خــالل اجلمع بني 
األعمال التجارية وربط األعمال بالشــركاء 
التجاريني واملؤسسات املالية كذلك املساعدة 

في جمع التمويل وإدارة املشاريع.

ليلى الشافعي

جنح مركز املخطوطات والتراث والوثائق 
في التصدي لـ ١٨٢ محاولة اختراق الكترونية 
ملوقعــه الرســمي على شــبكة االنترنت في 

سبتمبر املاضي.
وكشف رئيس املركز د.محمد الشيباني في 
تصريح له أنه أمكن التصدي لكافة التهديدات 
القادمة من جهات اختراق قادمة من بلدان عدة، 
مبنيا أن الواليات املتحدة احتلت املركز األول 
فــي قائمة األكثر دول بحثا في موقع املركز 
لشهر سبتمبر، فيما تربعت سنغافورة على 

املركز الثاني واستقرت الكويت في «الثالث».
وأوضح أنه إجمالي زيارات موقع املركز بلغ 
نحو ٤٣٣٨٠ زيارة من مختلف ارجاء العالم، 
مؤكدا أنها غطت مختلف األقسام والتبويبات 
املهتمة بعلوم التراث واملخطوطات والوثائق، 
واألنتيكــة، واملقتنيــات التراثيــة والفنون 
والعلوم اإلسالمية والعربية والعاملية، الفتا 
الى ان ذلك جاء وفقا إلحصائية رصدت اعداد 

الباحثني في موقع املركز.
وأضاف: كشفت االحصائية اهتماما واسعا 
لدى املهتمــني باألبحــاث املتعلقة مبختلف 

قضايا التراث والتاريخ.

اجلمعية تنظمه بالتعاون مع هيئة الشباب لتنمية أصحاب املواهب في الرسم

بدر املطيري

جناة احلشاش
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«الوطني» ُيعزز تعاونه مع «الكويت للعلوم والتكنولوجيا»
وقع بنك الكويت الوطني 
مذكرة تفاهم مع كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا لتبادل 
اخلبرات وتعزيز التعاون في 
عددا مــن املجاالت من بينها 
التدريب والتقنيات الرقمية.

وشهد التوقيع على مذكرة 
التفاهــم في املقر الرئيســي 
للبنــك كل مــن مديــر عــام 
املــوارد البشــرية ملجموعة 
بنك الكويــت الوطني عماد 
العبالنــي، ورئيــس كليــة 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
البقاعــني، وذلــك  د.خالــد 
بحضور عدد من مســؤولي 

البنك واجلامعة.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
العبالني: «سعداء بالشراكة 
مع إحدى اجلامعات املتميزة 
فــي الكويــت، حيــث تهدف 
إلــى مــد  التفاهــم  مذكــرة 
التعاون وتيســير  جســور 
فــرص التحاق طــالب كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
بالبرامج التدريبية االحترافية 
التي يوفرها البنك، باإلضافة 
إلى االســتفادة من إمكانات 
وخبرات الكلية في مجاالت 
البرامج األكادميية والبحوث 
العلميــة املتخصصــة فــي 
البرمجيات وأمن املعلومات 
والتقنيــات الرقميــة والتي 
ستســاهم في إثراء خارطة 

التحول الرقمي للبنك».
وأضاف أن الوطني ملتزم 
بتعزيز الشراكات مع اجلهات 
الفاعلة في الكويت وخارجها، 
وذلك لدعم وتطوير الكوادر 
الوطنية الطموحة والساعية 
نحــو القمــة، باإلضافة إلى 

عن كثب علــى اهتماماتهم. 
وأضاف أن الشباب الكويتي 
ميتلك مواهب وأفكارا مبدعة 
تستحق تقدمي الدعم الالزم 
لها، وهو ما يدفع البنك الى 
مواصلة دعمه لهذه الفئة التي 
متثــل قيمة مضافة للكويت 
ومســتقبلها. ويولــي بنــك 
الكويت الوطني أهمية كبرى 
بتطويــر كوادره البشــرية 

التي تعد الدعامة األساسية 
لتميــز وريــادة البنك وذلك 
عبر توفير أفضــل البرامج 
التي  التدريبية املتخصصة 
توافق أعلى املعايير العاملية 
بغية االرتقاء بالكوادر املهنية 
لتصبــح مؤهلــة للقيــادة 

مستقبال.
وتعكــس مبــادرات بنك 
الكويت الوطنــي التدريبية 
رؤيته الثاقبة جتاه االستثمار 
في املوارد البشــرية، حيث 
يوفــر البنــك من أجــل ذلك 
نخبــة مــن أفضــل خبــراء 
العمل املصرفي الذين يقدمون 
الكــوادر  لتلــك  خبراتهــم 
الواعدة، كمــا تتواصل هذه 
املبادرات إميانــا منه باألثر 
الفاعل لهذه البرامج الهادفة 
في خدمــة املجتمع وأبنائه، 
كما أنها تعكس الدور القيادي 
الذي يلعبه البنك الوطني في 
هذا املجال منذ عقود طويلة.

وّقعا مذكرة تفاهم لتبادل اخلبرات في مجاالت التدريب والتقنيات الرقمية

عماد العبالني ود.خالد البقاعني وعدد من مسؤولي بنك الكويت الوطني وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

توفير فرص العمل املناسبة 
لهم في قطاع مهم مثل القطاع 

املصرفي.
البنــك  إلــى أن  وأشــار 
يولــي أهميــة كبــرى فــي 
التواصــل  ســبيل تعزيــز 
التعليمية  مــع املؤسســات 
واالهتمام بشريحة الشباب 
وذلــك من منطلــق اهتمامه 
بالقطاع التعليمي والتعرف 

عماد العبالني ود.خالد البقاعني خالل توقيع االتفاقية

«املركز» يرعى الوفد الطالبي مبؤمتر منوذج هارفارد
في إطار التزامه نحو بناء 
القدرات البشرية، أعلن املركز 
املالــي الكويتــي «املركز» عن 
دعمــه جلهود مدرســة إنوفا 
 (IIES) اإلجنليزيــة الدوليــة
بهدف تســهيل مشاركة الوفد 
الطالبي مــن مختلف مدارس 
الكويت في املؤمتر الســنوي 
الثامــن والســتني لنمــوذج 
هارفارد العاملي لألمم املتحدة 
٢٠٢٢، والذي سيعقد في مدينة 
بوسطن بوالية ماساتشوستس 
الفتــرة مــن ٢٧-٣٠  خــالل 
ينايــر٢٠٢٢. وباإلضافــة إلى 
هذه املبادرة من قبل (إنوفا)، 
مت إطــالق تطبيــق إلكتروني 
فريد (U-APP) يعد دليال لكل 
اجلامعــات والكليات الرائدة، 
مما يسهل على الطلبة إمكانية 
املناســبة  اختيــار اجلامعــة 
والتقــدمي على عــدة جامعات 
بسهولة. ومنذ قرابة السبعة 
عقود، يجمــع مؤمتر منوذج 
هارفارد العاملي لألمم املتحدة 
السنوي أكثر من ٢٠٠٠ طالب 
علــى مســتوى الكليــات من 
كافة أنحاء العالم ملناقشة أهم 
القضايا في العالم واستنباط 
حلــول للتحديــات الصعبــة 

تعزيز مســاهمته فــي تنمية 
املجتمــع، وبنــاء قاعدة قوية 
من الشــباب الفاعــل واملؤهل 
في الكويــت. ومن خالل دعم 
مبادرة مدرسة (إنوفا)، يهدف 
«املركز» إلى لعب دور محوري 
في متكني الشباب عبر تزويدهم 
بفرص واعدة الكتساب املهارات 
والقــدرات القيادية عبر أرقى 
املؤسسات حول العالم. وبهذه 
املناسبة، صرح العضو املنتدب 
إلدارة الثروات وتطوير األعمال 
في «املركز» عبداللطيف وليد 
النصف، قائال: «نعتز بشراكاتنا 
املنظمــات  العديــد مــن  مــع 
املرموقة التي تساهم في دعم 

وبنــاء اإلمكانــات البشــرية، 
وتعزيــز طاقــات ومهــارات 
األفــراد في مختلــف املجاالت 
التعليمية والثقافية والرياضية 
والصحية واالقتصادية، وذلك 
انطالقا من التزامنا باالستثمار 
في الشباب من أجل مستقبل 

مستدام للكويت.
وتهــدف رعايتنــا ملبادرة 
مدرسة (إنوفا) إلى النهوض 
بجيل جديد من القادة الشباب 
الطموحني، والذين يتمتعون 
العاليــة، وميلكون  باملهارات 
القــدرة علــى صنــع تغييــر 
إيجابي في املجتمع واالقتصاد 

الوطني».

عبداللطيف وليد النصف

في الشــؤون الدولية. وخالل 
احلــدث الذي يســتمر ألربعة 
أيام، سيحصل املشاركون على 
نظرة متعمقة على أعمال األمم 
املتحــدة من خالل املشــاركة 
النشــطة فــي حــل القضايــا 
العامليــة املهمــة، ومــن بينها 
التحديات الناجمة عن جائحة 
كوفيد-١٩، إلى جانب تطوير 
مهارات التفاوض والدبلوماسية 
والتواصــل. وتأتــي رعايــة 
الطالبــي  للوفــد  «املركــز» 
املشــارك في املؤمتر متاشــيا 
مع استراتيجيته للمسؤولية 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
والتــي يســعى مبوجبها إلى 

الوفد الطالبي

«القانون» استعرضت جوانب قانونية لـ«سهل»
اســتهلت كليــة القانون 
العامليــة فعاليات  الكويتية 
للعــام  الثقافــي  موســمها 
اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بتنظيم 
بعنــوان:  نقاشــية  حلقــة 
القانونيــة ذات  «اجلوانــب 
العالقــة بتطبيق (ســهل)»، 
وقد مت اختيار هذا املوضوع 
متاشــيا مع الدور املجتمعي 
الــذي تقوم بــه الكلية جتاه 
طلبتهــا وموظفيها وأعضاء 
هيئة التدريس فيها بشــكل 
خــاص، وجتــاه املجتمــع 
الكويتي بشــكل عام، وذلك 
لإلســهام فــي التعريف بهذا 
التطبيــق مع بدايــة إطالقه 
بشــكل رســمي مــن خــالل 
الذكيــة وموقــع  الهواتــف 
التواصل االجتماعي (تويتر).

وال يخفــى ملــا لتطبيــق 
(ســهل) مــن أهميــة جتــاه 

حكومية موحدة وقناة تسلم 
اإلشعارات واإلعالنات من كافة 

اجلهات احلكومية.
وقــد شــارك فــي احللقة 
النقاشــية كل مــن د.نــواف 
املــال،  ود.معــاذ  الياســني، 
ود.عنــادل املطــر مــن كلية 
القانــون الكويتيــة العاملية، 
إضافــة إلــى عضــوي هيئة 
التدريس فــي كلية احلقوق 

الكويــت، د.منيرة  بجامعــة 
صالح النمــش، د.أحمد علي 
اخلضير، الذين سلطوا الضوء 
على أهم التشريعات القانونية 
واملــواد ذات الصلة بتطبيق 
(ســهل) وأبــرز املخاطــر أو 
العقبات التي ميكن أن تواجه 
اجلهات احلكومية ومستخدمي 
التطبيــق، مــع التأكيد على 
ضرورة أخذ اجلهات املعنية 
كافــة االحتياطــات الالزمــة 
للتصــدي جلرائــم تقنيــة 
املعلومات، إلى جانب حماية 
اخلصوصية وسرية املعلومات 
الشخصية ملستخدمي (سهل)، 
إلــى احلــرص على  إضافــة 
احلفاظ على حقــوق امللكية 
الفكرية وتســجيل العالمات 
التجارية من خالل التطبيق، 
األدبيــة  احلقــوق  وكذلــك 
املرتبطة بالبرامج اإللكترونية.

املشاركون في احللقة النقاشية

كافــة املتعاملني مع اخلدمات 
مواطنــني  مــن  احلكوميــة 
ومقيمني إلجنــاز معامالتهم 
بداية لــدى ١٣ جهة حكومية 
وضعت خدماتها في متناول 
املتعاملــني عبر هذا التطبيق 
املوحد للخدمات اإللكترونية 
بيســر  املعامــالت  إلجنــاز 
وسهولة وبجودة عالية، كما 
أن هــذا التطبيــق يعد نافذة 

املطوع استقبل السفير التونسي: دور بارز
للقطاع اخلاص في تعزيز العالقات بني البلدين

اســتقبل رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
في شــركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية فيصل علي 
عبدالوهاب املطوع في مكتبه، 
سفير اجلمهورية التونسية 
لدى الكويت الهاشمي عجيلي، 
الســفير املستشــار  ونائب 
عبداهللا العميدي، في زيارة 
هي األولى لهما إلى الشركة، 
بحضــور فريــق من قســم 
املوارد البشرية في الشركة 
وهم عارف عبداهللا العجمي، 
وأماني عبداخلبيــر، ودينا 
الشيشــتاوي، حيث ناقش 
التعــاون  الطرفــان ســبل 
العالقــات  احملتمــل وفتــح 
التجارية بني شركات القطاع 
اخلاص التونسي وشركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
التونسية  املنتجات  لتوفير 

في السوق الكويتي.
الســفير  أعــرب  وقــد 
التونسي عن سعادته بهذه 
الزيارة واستحسانه حلفاوة 
االســتقبال الــذي القــاه من 
املطــوع، مؤكدا حرصه على 
التجارية  الشراكات  حتقيق 
التــي تصــب فــي مصلحة 
الســوق  الطرفــني وتغنــي 
الكويتــي بأجــود العالمات 
التجارية التونسية، السيما 
أن شــركة علي عبدالوهاب 
املطــوع التجاريــة لهــا باع 
طويل في السوق وهي اسم 
عريق في متثيــل العالمات 
التجاريــة الرائدة عامليا في 

الكويت.
من جهته، قال املطوع إن 
«املتتبع للعالقات التونسية 
- الكويتية خالل السنوات 
األخيــرة، يالحــظ احلركــة 

الزيارة موضع التقدير، على 
أمــل أن نرحب بهمــا مجددا 
لبحــث املزيــد مــن الفرص 
التجارية واملصالح املتبادلة 

بني البلدين».
وتعد شــركة علــي عبد 
التجارية  الوهــاب املطــوع 
واحدة من أعرق وأكبر شركات 

التجزئة والتوزيع في سوق 
االستهالك الكويتي املتنامي، 
وإحدى أجنح شركات الكويت 
فــي قطاعي البيــع باجلملة 
والبيع بالتجزئة حيث متثل 
أكثر من مائة عالمة جتارية 
تشــمل العديد من العالمات 

التجارية العاملية.

ناقشا سبل التعاون لتوفير املنتجات التونسية في السوق الكويتي

فيصل املطوع مستقبال السفير التونسي الهاشمي عجيلي ونائبه عبداهللا العميدي

فيصل املطوع مع السفير الهاشمي عجيلي وعبداهللا العميدي بحضور دينا الشيشتاوي ؤاماني عبداخلبير وعارف العجمي

النشطة للعالقات التجارية 
الثنائية، وإننا كقطاع خاص 
لنــا دور بــارز فــي تعزيــز 
العالقــات  تلــك  وتوطيــد 
واألخــذ بهــا نحــو األفضل 
وملا فيه مصلحــة الطرفني. 
شكرا إلى سفير اجلمهورية 
التونسية ونائبه على هذه 

ساعة «ماستربيس امبراس».. إبداع فني وتقني
تعتبر ساعة ماستربيس 
امبــراس مبنزلــة مزيج من 
الفنــي واإلبــداع  التعبيــر 
التقني، بفضل جمال طريقة 
التقومي التراجعي والطريقة 
االستثنائية في عرض مؤشر 
الثوانــي الصغيــر، حيــث 
يدور القلبــان، وهي عبارة 
استعارة مجازية عن االرتفاع 
واالنخفــاض الذي قد يحلق 
بــأي عالقة مهما كانت، ومع 
ذلك يظل القلبــان معا على 
الدوام، مرتبطــني في عناق 

أبدي مستمر.
جتمع هذه القطعة الزمنية 
ما بني اجلمال اجلذاب وخبرة 
مذهلة في صناعة الساعات. 
الطــراز فــي  يتوافــر هــذا 
إصدارين، حيث يتميز أحدهما 
بقرص ساعة أفينتورين أزرق 
واآلخر بقرص ساعة صدفي 
أبيض مزين بخطوط مشعة 
تنبثــق من مؤشــر الثواني 

الصغير.
ويضفــي هيكل الســاعة 
املصنوع من الفوالذ املقاوم 
للصدأ بسماكة ٤٠ مم حضورا 
قويا وجاذبا للمعصم، وهي 
مبنزلة رفقة رائعة وذات قيمة 
ألي مجموعــة أزيــاء راقية. 
ويوجد داخل اإلطار الفاخر 
جهاز حركة الساعة من عيار 
ML٢٥٨. تتميز هذه احلركة 

من الصفات الداخلية.
وتوضح عقارب الساعات 
والدقائق ذات الشكل املفتوح 
علــى هيئــة أوراق الشــجر 
الوقت بوقع صوتي واضح 
ذات أسلوب مميز. يوجد في 
اجلزء الســفلي من القرص 
عقرب يشــبه السهم إشارة 
إلى سهم احلب لكيوبيد، حيث 
يشير ذلك إلى مؤشر التاريخ 
الرجعي، معبــرا عنه بذوق 

عال على شــكل سلسلة من 
الدوائر. وعند الشعور بحالة 
حب أو تقع في احلب كما هو 
شائع، ميكن القلب أن يفوت 
نبضة من النبضات وميكن 
غمر الرأس بشكل ملحوظ، 
حيث العبارة الشعرية على 
قرص الساعة، «أحبك قليال، 

كثيرا، بجنون!».
ومع ذلــك، تتمثل قطعة 
املقاومة في ساعة ماستربيس 
امبراس في منــوذج عرض 
عقرب الثواني الصغيرة، وهو 
إعادة تفسير ملؤشر العجلة 
املربعــة احلاصل على براءة 
اختراع ملوريس الكروا. كل 
ســن من هــذا املؤشــر لديه 
تعريف فريد من نوعه، حيث 
مت تصميمه لتفاوتات متناهية 
الصغــر خــالل التعامل مع 
نظيره املجاور له بدقة ال مثيل 
لها. تشير العالمة السرية إلى 
الثانية السائدة دون إفساد 
التصميــم النظيــف لقرص 
الساعة. يتميز كال اإلصدارين 
من ساعة ماستربيس امبراس 
بتفســيرهما اخلاص ملظهر 

القلب.
ســاعة  تقــدمي  يتــم 
ماســتربيس امبــراس على 
حزام متناسق من جلد العجل، 
مقترن مبشبك قابل للطي من 

الفوالذ املقاوم للصدأ.

األوتوماتيكية بلمسات نهائية 
عالية اجلودة مثل اجلسور 
املطلية بالروديوم واملزينة 
بتــدرج حلزونــي، وإطــار 
مفتــوح مطلــي بالروديوم 
واملزين بنمط كوت دو جنيڤ 
الرأسي، ومزيج من الزخرفة 
املسفعة والزخرفة املتدرجة 
احللزونيــة. وإلــى أبعد ما 
تكون سببا داعيا لالبتسامة، 
تتمتع هذه الساعة بالعديد 

ماكينة «ڤيرتو نكست» اجلديدة من «نسبريسو» 
تستحضر جتربة املقهى إلى منزلك بلمسة زر

تطرح نسبريســو ماكينة 
 Vertuo Next «ڤيرتو نكست»
لتمكني جيل جديد من عشاق 
القهــوة لتحضير مشــروبهم 
املفضــل في املنزل. بعد مرور 
سنة شهدت ارتفاعا في استهالك 
القهوة داخل املنزل، تطور ذوق 
محبي القهوة وباتوا يبتكرون 
في حتضير قهوتهم املنزلية. 
هنا يأتي دور أجدد إضافة إلى 
ماكينات نسبريســو وأكثرها 
تنوعا، فهي مبتكرة لتحضير 
املجموعة الكاملة من األكواب 
الطويلة والقصيرة، من فنجان 
اإلسبريسو بسعة ٤٠ مل إلى 
ركوة القهوة بســعة ٥٣٥ مل، 

وكل ذلك بلمسة زر.
تســتعني املاكينة بتقنية 
الدورانيــة   CentrifusionTM
الستخراج القهوة فتقرأ صنف 
القهــوة املختار وتتعرف إليه 
بفضــل تكنولوجيــا املســح 
الشــريطي، لتضبــط تلقائيا 
إعدادات االستخراج، مثل مدة 
النقــع وحرارة امليــاه ومعدل 
التدفــق والســرعة الدورانية 
وطول الكوب، متاما كما يفعل 

«ڤيرتو نكست» مصنوعة من 
البالستيك معاد التدوير بنسبة 
٥٠٪، فيمــا ١٠٠٪ مــن العلبة 
مصنــوع مــن مــوارد معادة 
التدويــر و٩٩٫٥٪ منهــا قابل 
إلعادة التدوير. للتنعم بأفضل 
جتربة قهــوة ممكنة، طرحت 
نسبريسو تشكيلة واسعة من 
االكسسوارات، مثل طقم ركوة 
«ڤيرتو» لكبســوالت القهوة، 
أكــواب «نومــاد»  وتشــكيلة 
الشهيرة لتناول القهوة الطويلة 
في أي مكان، واملتوافرة اليوم 

باللون الزيتي.

املاكينــة  جانــب  إلــى 
اجلديدة، طــور خبراء القهوة 
من نسبريسو ١١ توليفة قهوة 
وقهوة ماستر أوريجني جديدة 
ليكتمل أرشيف العمالء الذواقة 
الذين يفضلون حتضير القهوة 
فــي منزلهم. تســتمد القائمة 
اجلديدة املوســعة الوحي من 
املقاهي احمللية، فتوفر للعمالء 
نوع القهوة والستايل واحلجم 
بحســب مزاجهــم، وتضمــن 
اجلودة املعهودة من نسبريسو 
في كل فنجان. أصبحت قائمة 
«ڤيرتــو» املوســعة تضم ٣٥ 
توليفة ترضي جميع األذواق 
وترتقــي بــأي مناســبة، من 
اإلسبريســو احلــاد (٤٠ مل) 
إلى الدوبل إسبريسو (٨٠ مل) 
إلى توليفات قهوة سيجنتشر 
الطويلــة (١٣٠-٢٣٠ مل)، إلى 
جانــب الــنب أحــادي املنشــأ 
والقهــوة املثلجــة والقهــوة 
بنكهــات مختلفــة. كما يحلو 
اآلن مشاركة القهوة مع الركوة 
اجلديدة (٥٣٥ مل) التي تتماشى 
حصريا مــع ماكينات «ڤيرتو 

نكست».

ماكينة «ڤيرتو نكست» تقدم تقنية حتضير القهوة املتطورة

خبير حتضير القهوة في املقهى.
في هذا الصدد، يقول ياسر 
ماكس كورباتو، ســفير قهوة 
نسبريسو في الشرق األوسط 
وأفريقيا: «لم يعد يكتفي عشاق 
القهوة هذه األيام بنوع واحد، 
حتــى فــي منزلهــم. مــن هذا 
املنطلــق، صممــت ماكينــات 
ڤيرتو لتوفير تشكيلة واسعة 
مــن أنــواع وأحجــام القهوة، 
كلهــا مزينــة بالكرميــة التي 
تشتهر بها ڤيرتو». ومتاشيا 
مــع رســالة االســتدامة التي 
تتبعها نسبريسو، فإن ماكينة 

أبراج الكويت تزّينت بشعار «املطاحن»
تزينت أبراج الكويت بشعار شركة مطاحن 
الدقيق واملخابز الكويتية، مبناسبة الذكرى 

الستني لتأسيس الشركة. 
تاريخية  الذكرى حلظة  وتشــكل هذه 
في رحلة «املطاحن» التي بدأت منذ شــهر 
أكتوبر من عام ١٩٦١ في عهد الشيخ عبداهللا 
السالم، طيب اهللا ثراه، حينما اتخذت الكويت 
خطوات كبيرة في تعزيز األمن الغذائي فصدر 
املرسوم األميري رقم ٢٩ لسنة ١٩٦١ الذي 
أقر بتأسيس شركة املطاحن كشركة مساهمة 
برأسمال قدره مليونا دينار وقد منح املرسوم 
األميري الشركة امتياز استيراد القمح وطحنه 
وتسويقه في الكويت وتصدير الفائض إلى 

اخلارج، ومت دمجها عام ١٩٨٨ مع شركة املخابز 
الكويتية لتصبح رمزا رئيسيا وأحد روافد 
الصناعة في الكويت. وبهذه املناسبة، صرح 
الرئيس التنفيذي لشركة «املطاحن» مطلق 
الزايد بأن شــركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية خالل الستني عاما املاضية رسخت 
وجودها على الساحتني احمللية واإلقليمية 
لتصبح رمزا رئيسيا وأحد أهم روافد الصناعة 
بالكويت، فخالل هذا العقود الستة استطاعت 
الشــركة حتقيق العديد من اإلجنازات من 
خالل خطوات مدروسة وبإدارة تعي وتعمل 
بعقالنية ومهارة عالية مكنتها من املنافسة 

على املستويني احمللي واإلقليمي.
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«البلدي»: تخصيص مليون م٢ في «الصبية» للمشاريع الصغيرة

افتتــح رئيــس املجلــس 
البلدي أسامة العتيبي اجللسة 
الساعة ١٠ صباحا، حيث اطلع 
املجلــس على بند الرســائل 
الواردة واملتضمنة اعتراض 
وزيــر البلدية على مشــروع 

الالئحة الداخلية للمجلس.
وأوضح مشعل احلمضان 
ان اجنــاز الالئحــة الداخلية 
متت مبوافقة جميع األعضاء 
واستغرب من اعتراض الوزير 
عليهــا خاصــة ان دراســتها 

استغرقت مدة طويلة.
وذكــر حمد املدلج أن هذه 
الالئحة تخص املجلس واطلب 
اســتخدام املــادة ٢٥ لرفــض 

االعتراض.
وبــني فهيد املويــزري أن 
القــرارات املتعلقــة  بعــض 
بالالئحــة متــت مــن خــالل 
ممارســة عملنا فــي املجلس 
واستغرب من اإللغاء والتعديل 
مــن قبل الوزيــر على بعض 

البنود.
علــى  املجلــس  ووافــق 
اســتخدام املــادة ٢٥ برفض 
اعتراض الوزير وذلك مبوافقة 

١٤ عضوا.
املجلــس  واســتعرض 
اعتــراض الوزير علــى قرار 
املجلــس بإنشــاء عرائــش 
ومظالت في السكن اخلاص، 
ووافق املجلس على استخدام 

املادة ٢٥.
الــى  املجلــس  وانتقــل 
استعراض رفض الوزير على 
قرار املجلس بشأن اإلبقاء على 

نفق دروازة عبدالرزاق.
كمــال  د.حســن  وقــال 

بداح العنزي

أقر املجلس البلدي في جلسته العادية بعد انتهاء عطلته الصيفية 
برئاسة أسامة العتيبي تخصيص أرض مبساحة مليون متر مربع لصالح 

الصندوق الوطني مبنطقة الصبية ملدة ٥ سنوات للمشاريع الصغيرة.

ووافق املجلس على إحالة طلب توسعة األراضي املخصصة مليناء 
مبارك الكبير الى اللجنة الفنية للدراسة. واستخدم األعضاء املادة ٢٥ 
لرفض اعتراض الوزير على ١٠ معامالت متنوعة للفصل فيها من قبل مجلس 
الوزراء، ويأتي أبرزها القرار اخلاص بتحويل منتزه أبوحليفة للرعاية السكنية 
لتوزيعه على املواطنني مستحقي السكن. ووافق املجلس على تعديل 

رسوم إقامة املخيمات الربيعية لتصبح ١٠٠ دينار بدال من ٣٠٠ دينار.
ووافق املجلس على تخصيص موقع نقعة الشمالن الكائنة بالواجهة 

البحرية املرحلة الثالثة لصالح مؤسسة املوانئ الكويتية.
كما سقط طلب استخدام املادة ٢٥ لرفض اعتراض الوزير على قرار 
املجلس السماح بإقامة الدور الرابع للقسائم أقل من ٣٧٥م وذلك لعدم 

حصوله على أصوات األغلبية.
واعتمد املجلس إضافة التعديالت املقترحة على البنود اخلاصة 

بشروط إقامة مواقف السيارات في منطقة الشويخ والري.
وأقر املجلس تخصيص موقع نقعة الشمالن بالواجهة البحرية املرحلة 
الثالثة والبالغة مساحتها ٥٦١١١١ م٢ لصالح مؤسسة املوانئ الكويتية.

االشارات املرورية الذكية.
علــى  املجلــس  ووافــق 
اســتخدام املــادة ٢٥ برفض 
اعتــراض الوزير علــى قرار 
تسمية جميع احلدائق بأسماء 
الشهداء بالتنسيق مع الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة.
وانتقل املجلس الى بحث 
اعتــراض الوزير علــى قرار 
املجلس البلدي بشأن السماح 
ببنــاء اربعة أدوار بالســكن 
اخلاص للقسائم دون مساحة 

٣٧٥م٢.
وقــال أحمد هديان ان هذا 
الطلب حق للمواطنني اصحاب 
القســائم الصغيــرة واطلب 
اســتخدام املــادة ٢٥ لرفــض 

االعتراض.
ودعا العضو د.حسن كمال 
الــى التركيــز علــى القضية 
االســكانية باحلصــول على 
السكن واملجلس البلدي وفر 
اكثر من ٢٠٠ ألف وحدة سكنية 
ملعاجلة االزمة االسكانية دون 
النظر الى زيادة النسبة للبناء.
علــى  املجلــس  ووافــق 
اعتراض وزير البلدية املتعلق 
برفض السماح بإقامة الدور 
الرابع للقسائم اقل من ٣٧٥م٢.
علــى  املجلــس  ووافــق 
استخدام املادة ٢٥ بشأن إلغاء 
قرار تخصيص محول كهرباء 

مبنطقة قرطبة قطعة ١.
وبحــث املجلس اعتراض 
الوزيــر علــى قــرار تغييــر 
منتــزه  ارض  اســتعمال 

املوضوع مهم جدا وال بد من 
إقراره خالل اجللسة في ظل 

تواجد مسؤولي األشغال.
مــن جهته، أوضــح حمد 
املدلج ان املوضوع مت بحثه في 
اجتماع اللجنة الفنية األخير 
ومت التأكيد على ضرورة وجود 
كتاب من مجلس الوزراء يحدد 
اجلهة املشرفة على املشروع.

وذكر مشعل احلمضان ان 
هذا الكتاب مضى له أشهر في 
البلدي وال بد من اتخاذ قرار 
بشــأنه بأســرع وقت ودون 

تأخير.
ووافق املجلس على إحالة 

الكتاب الى اللجنة الفنية.
من جانــب آخــر، أوضح 
لضبــط  املســاعد  الوكيــل 
اجلــودة في وزارة األشــغال 
العنــزي ان  م.عبداحملســن 
هذا املشــروع منــذ ٢٠١٧ ولم 
يتــم حتــى اآلن اتخــاذ قرار 
بشأن التوسعة وحاليا هناك 
تأخيــر فــي إجناز املشــروع 
ومت تنفيــذ املرحلــة األولــى 
اجلسور والطرق، والتوسعة 
تضم العديد من االشــغاالت 
ولكن نحن بانتظار تراخيص 
التوســعة ومجلــس الوزراء 
هــو الذي ميلك حتديد اجلهة 

املنظمة.
الــى  املجلــس  وانتقــل 
مناقشة طلب تخصيص أرض 
الوطنــي مبنطقة  الصندوق 

الصبية.
من جانبه، استعرض مدير 

مع إدارة املخطط الهيكلي.
التنسيق مع جهاز تطوير 
مدينــة احلريــر وبوبيــان 

واجلزر.
اإلدارة بزحزحة  تفويض 
وتعديل أبعاد املوقع ومساحته 
في حال تعارضه مع اي خدمات 
بنية حتتية قائمة أو أي دواع 

تنظيمية أو فنية.
وزارات  مــع  التنســيق 
اخلدمات قبل البدء باستغالل 

املوقع.
وافــق املجلس على كتاب 
الوزير بشأن إضافة التعديالت 
املقدمــة للبنــود اخلاصــة 
بشــروط مواقف الســيارات 
فــي منطقة الشــويخ والري 
علــى النحــو التالــي: البند 
الثاني نسبة البناء ٥ مواقف 
ســيارات حيث يجوز توفير 
مواقف سيارات داخل حدود 
القسيمة وفقا للتالي: موقف 
سيارة واحد لكل ١٠٠م٢ صافي 
للمساحة اإلجمالية املستعملة 
كمكاتــب، وموقــف ســيارة 
واحــد لــكل ٥٠م٢ من صافي 
املساحة االجمالية املستعملة 
كمحالت او معارض ويجوز 
عمل مواقف سطحية بسطح 
امليزانني ويجوز عمل مظالت 
لها من املواد اخلفيفة بارتفاع 
عن ٥٠م٢ تكون مفتوحة من 
اجلوانب مــع توفير مواقف 
السيارات وفقا لالشتراطات 
الفنيــة اخلاصــة مبوقــف 

السيارات للفنادق.
وانتقل املجلس الى بحث 
جدول أعمال جلنة العاصمة، 
حيث وافق على طلب وزارة 

الــى  ابوحليفــة وحتويلهــا 
الرعاية السكنية.

وقــال د.علــي بن ســاير 
ان اجلهــاز التنفيــذي دائمــا 
يعتــذرون باملخطط الهيكلي 

الرابع.
علــى  املجلــس  ووافــق 
اســتخدام املــادة ٢٥ برفض 
اعتــراض الوزير علــى قرار 
حتويل منتزه ابوحليفة الى 
الرعايــة الســكنية بأغلبيــة 

احلضور ١٦ عضوا.
علــى  املجلــس  ووافــق 
اســتخدام املــادة ٢٥ بشــأن 
رفض اعتــراض الوزير على 
قرار تشكيل جلنة عليا لتحديد 

الهوية املعمارية بالكويت.
علــى  املجلــس  ووافــق 
اســتخدام املــادة ٢٥ بشــأن 
رفض الوزير على طلب احدى 

الشركات.
وانتقل املجلس الى بحث 
كتاب الوزير بشــأن مشروع 
البلديــة  القانــون  تعديــل 

.٢٠١٦/٣٣
فهيد املويزري: سيتم عقد 
اجتماع خاص للجنة ملناقشة 
التعديالت على قانون البلدية.
يوافق املجلس على إحالة 
الكتاب الى اللجنة القانونية 

واملالية.
وانتقل املجلس الى مناقشة 
كتاب وزير األشــغال بشــأن 
األرض املخصصة مليناء مبارك 

الكبير.
وقالت م.مها البغلي ان هذا 

الصندوق الوطنــي بالوكالة 
عادل احلساوي املشروع، حيث 
اكد على اهمية هذا املشــروع 
اذ يحتــوي علــى العديد من 
الترفيهيــة،  ومت  األنشــطة 
تقسيم املشروع على مراحل 
وهناك مواقع للعربات املتنقلة 
وان يكون هنــاك ١٨٤٢ عربة 
متنقلة تضم جميع األنشطة. 
وأضــاف ان الصنــدوق قــام 
بتمويــل أنشــطة بقيمة ١٦٥ 
واملســاحة  دينــار  مليــون 
املطلوبــة مليــون متر مربع، 
وال بد من اعتمادها قبل بداية 

ديسمبر.
علــى  املجلــس  يوافــق 

املشروع على النحو التالي:
املوافقة على قرار مجلس 
الــوزراء رقــم ٩٩٣ بشــأن 
ارض  قطعــة  تخصيــص 
مبســاحة مليون متــر مربع 
بصفة مؤقتة خالل الفترة من 
٢٠٢١/١١/١ الى ٢٠٢٢/٤/١ لصالح 
الوطنــي لرعاية  الصنــدوق 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة منطقة الصبية 
الســتقطاب العربات املتنقلة 
وإنشــاء ســينما الســيارات 
من خالل أصحاب املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة، ملدة 
٥ ســنوات بداية من نوفمبر 

املقبل.
يتــم اعتمــاد األنشــطة 
والرياضيــة  الترفيهيــة 
واالستثمارية والتجارية من 
قبل اجلهة املشرفة، بالتنسيق 

األشــغال العامــة تخصيص 
مسار مياه معاجلة مغذ ملنطقة 
الدوحــة وشــاليهات الدوحة 
الترفيهية ومرافق  واملدينــة 
أخرى شريطة ان يتم تثبيت 
املسار قبل ان يتم اخذ موافقات 

ممثلي وزارات اخلدمات.
وأقر املجلــس تخصيص 
موقع نقعة الشمالن بالواجهة 
الثالثــة  البحريــة املرحلــة 
٥٦١١١م٢  والبالغة مســاحتها 
لصالــح مؤسســة املوانــئ 
الكويتية تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء مع السماح بتسوير 
املوقع شريطة رفع تقرير بأن 
تصبح تراثية بعد اســتكمال 

ردود اجلهات.
ووافق املجلس على طلب 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري استحداث مدخل ومخرج 
لكلية القانون العاملية مبنطقة 

الدوحة.
وانتقل املجلس الى بحث 
القانونية  اللجنــة  توصيــة 
واملاليــة حيــث وافــق علــى 
اقتراح العضــو احمد هديان 
بشأن تعديل البند الرابع من 
املكلفــة بالقيام  اللجنة  قرار 
باختصاصات البلدي ليكون 
تأمني املخيم ١٠٠ دينار بدال من 
٣٠٠ دينار لكل ١٠٠٠م٢ أو أقل، 
باإلضافة الى ٥٠ دينارا رسوم 
الترخيص غير مستردة مقابل 
تقدمي خدمات من قبل البلدية.

ووافق املجلس على إحالة 
عدد من االقتراحات الى اجلهاز 

التنفيذي للبلدية.
رفعت اجللســة الساعة ٢ 

ظهرا.

املجلس استخدم املادة «٢٥» لـ ١٠ مرات لرفض اعتراض الوزير أبرزها حتويل منتزه أبوحليفة للرعاية السكنية
فهيد املويزري وأحمد هديان وعبداهللا احملري وعبدالعزيز املعجل ود.حسن كمال وحمد املدلج              (محمد هاشم)أسامة العتيبي مترئسا اجللسة ويبدو م.سعد احمليلبي واملستشار القانوني رجعان الغريب واألمني العام ومساعدوه

عبداهللا الرومي وعبدالوهاب بورسلي وعبدالعزيز املعجل مشعل احلمضان خالل مداخلة له وتبدو م.مها البغلي التصويت على أحد املوضوعات

حمود العنزي ووفد وزارة األشغال ومدير الصندوق الوطني للمشاريع بالوكالة عادل احلساوي 

إن املجلــس ناقــش اوضــاع 
الــدروازة، واملجلــس اصدر 
توصية تتعلق باإلبقاء على 

النفق وعدم هدمه.
وأكد العضو م.عبدالسالم 
الرندي أن النفق يحظى بتاريخ 
ويجــب احملافظة عليه والبد 
من استخدام املادة ٢٥ لرفض 

االعتراض.
علــى  املجلــس  ووافــق 
اســتخدام املــادة ٢٥ لرفــض 
اعتــراض الوزير على االبقاء 

على النفق.
الــى  املجلــس  وانتقــل 
اســتعراض اعتــراض وزير 

البلدية على الئحة احملالت.
وقال مشعل احلمضان ال 
يجوز إلغاء دور األعضاء في 
اقرار املواضيع خاصة أنه متت 

دراستها في اللجان.
وأكد العضو م.عبدالسالم 
الرندي ان املجلس البلدي له 
احلــق في اتخاذ القــرار بناء 
على الدراسة املقدمة من اجلهاز 
التنفيذي، واســتغرب غياب 
املكتــب الفنــي عــن حضور 

اجللسة ومناقشة االعضاء.
وذكــر حمد املدلــج أن رد 
املكتب الفني يعتبر تســفيها 

للمجلس.
وأكد مشعل احلمضان أن 
الوزير ليست لديه سلطة على 

املجلس البلدي.
علــى  املجلــس  ووافــق 
اســتخدام املــادة ٢٥ برفض 
اعتــراض الوزير على الئحة 
احملالت كما وافق املجلس على 
استخدام املادة ٢٥ بشأن رفض 
الوزير القتراح استخدام نظام 

إقرار تعديالت على شروط مواقف السيارات في منطقتي الشويخ والرياعتماد تخفيض رسوم تأمني إقامة املخيمات الربيعية إلى ١٠٠ دينار
تخصيص نقعة الشمالن بالواجهة البحرية للموانئ لتحويلها إلى تراثية

سقوط مقترح «الدور الرابع» نهائيًا مراعاة لسالمة البنية التحتية

إحالة مشروع توسعة ميناء مبارك الكبير إلى اللجنة الفنية للدراسة

حترير ١٠ مخالفات اشتراطات صحية في العقيلة والفحيحيل
في إطار اجلهود املبذولة من قبل 
الفرق الرقابية في بلدية الكويت ملتابعة 
تطبيق االشتراطات الصحية وضوابط 
ونظم البلدية، كشفت إدارة العالقات 
العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ الفريق 
الرقابي التابع للجنة الصحية باألحمدي 
جولتني يومي ٢٠ و٢١ أكتوبر اجلاري، 
التجارية واألســواق  على املجمعات 
املوازية ومحــالت التجزئة مبنطقتي 
العقيلة والفحيحيل للتأكد من التزامها 
البلدية واالشتراطات  بلوائح وأنظمة 
الصحية بهدف حتقيق املناعة املجتمعية.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 
بلدية احملافظة ســعد الشيبه حرص 
البلدية على تطبيــق قرارات مجلس 
الوزراء املتعلقة باالشتراطات الصحية 

من خالل تنفيذ جوالت ميدانية صباحية 
ومسائية مبنطقتي العقيلة والفحيحيل 
التزام احملالت واملجمعات  للتأكد من 
التجارية واألســواق املوازية تطبيق 
االشتراطات الصحية لتحقيق املناعة 
املجتمعية، مشيرا في هذا اخلصوص 
إلى أن اجلولتني أسفرتا عن حترير ١٠ 
االلتزام باالشتراطات  لعدم  مخالفات 
الصحية ما بني عدم لبس الكمام وتباعد 
اجتماعي وذلك بعد املرور والكشف على 
محالت بعدد ٦ مجمعات و١٠ محالت 

جتزئة.
ودعا الشــيبه أصحــاب احملالت 
االلتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ 
كل اإلجراءات والتدابير الوقائية حرصا 
على صحة وســالمة اجلميع وجتنبا 

حترير إحدى املخالفاتللمخالفة والغرامة.

ملشاهدة الڤيديو
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رفقًا بالقوارير!

نباطة

أحمد خميس

كثيرا ما نعلق مشاكلنا وتقصيرنا على الغير، وها هي 
آخر الشــماعات التي نعلق عليها تدني اخلدمات وازدحام 
الشوارع ومشاكل املرور والكهرباء وازدياد أعداد الوافدين 
مما يهدد الســلم االجتماعي ويجعل مرافقنا قاصرة عن 
تقدمي اخلدمات املميزة ألهل الكويت. تخيلوا الكويت من 
دون وافدين كما يريدون سنجد أكوام القمامة في شوارعنا 
أطنانا ألن هذا العمل لن يقبل به املواطن الكويتي، ان بعض 
األعمال التي يقوم بها الوافدون يتأفف املواطن أن يقوم بها، 
مع أن العمل شرف وال نستهني بالعمل مهما كان صغيرا، 
فقيمة العمل لم ترسخ في ثقافة أبنائنا كما كانت عند آبائنا.

إن حاجاتنا لعمالة أجنبية أمر ضروري ال مفر منه، لكن 
وفق ضوابط ونظم تتفق مع متطلبات املجتمع واحتياجات 
الدولة، فنحن ال نستطيع االســتغناء عن العمالة الوافدة 
خاصة املنتجة من فنيني ومعلمني ومهندسني وأطباء إلى 
آخره، ويبقى العمل اليدوي مرهونا بتغيير نظرة املجتمع 

الكويتي للعمل اليدوي والقائمني عليه.
إن غياب التخطيط هو سبب بالء الكويت وليس العمالة 
الوافدة، فالعمالة الوافدة الهامشية لم تسقط علينا من السماء 
إمنا جلبها متنفذون يتاجرون بالبشر هدفهم التربح على 
حساب اخلدم وعمال النظافة واحلراسة، وال رادع لهم من 
قانون أو قيم، يضعون مصلحتهم فوق مصلحة الكويت، 
وال يهمهم تلويث سمعة الكويت في سجل حقوق اإلنسان 
أو أن توضع الكويت في القائمة السوداء كدولة تنتهك فيها 
حقوق العمالة. أعداد الهنود أكثر من ٨٠٠ ألف واملصريني 
أكثر من ٧٠٠ ألف والسوريني أكثر من ٢٠٠ ألف، والبنغاليون 

أكثر من ١٧٠ ألف واإليرانيون أكثر ١٤٠ ألفا.
 نعم نعاني من ازدياد الوافدين لكن «رب ضارة نافعة»، 
فهم يبنون ويعملون ويســكنون وكل أنشطتهم احلياتية 
مرتبطــة باقتصاد الكويت وجيوب جتار الكويت والثروة 
العقارية، فال حتملوا التركيبة السكانية أوزارا وال تخفوا 
رؤوسكم بالرمال فنحن نعاني من غياب التخطيط وارجتال 
القرارات وقصور برامج التنمية عن معاجلة النمو السكاني 
بالكويت، مشاكلنا واضحة وضوح الشمس وحلولها معروفة 
للصغير والكبير، وكلها تكمن في سيادة القانون وال أحد 
فوق القانون، أما املتنفذون بجهد وعرق املساكني من العمالة 
الوافدة فهؤالء البد من احلزم معهم وســد كل السبل في 
طريقهم وطريق جتارتهم في الرقيق األبيض أن الكويت 
تفتقر إلى استثمار الطاقات البشرية الوطنية وقبول العمل 
اليدوي فقيمة اإلنسان مبا يحسنه وهذه األشياء جتعلنا أسرى 
لبعض العمالة الوافدة فكيف نتخلص من هذه العمالة وهي 
صلب وأساس العمل في الكويت العمالة املنزلية الهامشية 
العاملة في الكويت من خدم وسائقني عددهم يقارب املليون.

 وهناك مساوئ في التركيبة السكانية والعمالة الوافدة 
خاصة اآلســيوية التي احتلت كثيرا مــن قطاعات البناء 
والزراعة ولم نخطط لهــا جيدا وخلقت الكثير من اآلثار 
الســلبية على اقتصادنا واملجتمع بأسره ولها مردودات 
سلبية فهذا يشــكل الهاجس األمني واالجتماعي وكثرة 
اســتهالك املرافق العامة وتقدمي خدمات مكلفة قد تكون 
بال مقابل أومبقابل يقل كثيرا عن التكلفة فالبد من وقف 
استقدام اجلنسيات املتضخمة وتوجه استقدام العمالة من 
الداخل بدال من جلبها من الداخل ومنع العزاب من السكن 
باألماكن التي تقطنها العائالت واســتمرار حمالت إبعاد 

املخالفني بقانون اإلقامة. 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها واملخلصني 
عليها، وأن يزول هذا املرض والوباء وتنقشــع هذه الغمة 

من جميع دول العالم، اللهم آمني.

يعقد االجتماع رقم ١٥٠ للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة 
العاملية في جنيڤ خالل شهر يناير ٢٠٢٢، وهو اجتماع 
ألحد األجهزة الرئيسية للمنظمة، والذي يرتب الجتماع 
جمعية الصحة العاملية خالل شهر مايو في جنيڤ من نفس 
العام، ومن خالل هذا االجتماع يتم وضع جدول األعمال 
وإعداد املذكرات الفنية ومسودة اإلستراتيجيات وخطط 
العمل لألعوام القادمة للعمل الصحي على مستوى العالم.

ومن خالل خبراتي السابقة مبثل تلك االجتماعات املهمة، 
فإن مجرد االطالع على جدول األعمال، والذي ينشر مبكرا 
مع الوثائق علــى موقع املنظمة، يعتبر فرصة ملن يرغب 
في معرفة ما الذي يشغل العالم صحيا للسنوات القادمة 
إلعداد اخلطط الوطنية مبا يتالءم مع املستجدات العاملية 

إن كنا نريد التقدم في أداء النظام الصحي. 
وهناك موضوعات مهمة مطروحة على جدول األعمال 
ويجب االستعداد لها من اآلن مثل حتدي األمراض املزمنة 
غير املعدية وعوامل اخلطورة مثل السمنة ومدى ما حتقق 
من تنفيذ توصيات دولية عن االجتماعات رفيعة املستوى 
للتصدي لألمراض املزمنة وصحة الفم واألسنان والوقاية 
من ســرطان عنق الرحم والتأهب واالستجابة للطوارئ 
الصحية وغيرها من املوضوعات التي تنشــر قبل موعد 
االجتماع لتتاح الفرصة للقيادات الصحية لتجهيز اخلطط 
الوطنية وكيفية التعامل مع مثل تلك املشــاكل الصحية 
ولتحقيق االستفادة من تلك االجتماعات ومواكبة خطط 
العمل واالستراتيجيات العاملية في مجال التخطيط الصحي 

وفقا للمستجدات العاملية.
فإذا كانت لدينا برامج فلنراجعها من اآلن مع املستجدات 
العاملية، وإذا كانت لدينا البنية لوضع برامج مثل التصدي 
للسمنة والسكري وتطوير برامج الوقاية والتصدي للسرطان 
والفحص املبكر لسرطان عنق الرحم، فهذه فرصة لالطالع 
على كل ما هو جديد عامليا ليكون حضورنا يليق بالكويت 
فــي احملافل الدولية الصحية التي يجب أن تكون أولوية 
رئيســية في برامج التنمية، وليس فقط ببرامج وزارة 
الصحة ألن الصحة تهم اجلميع وهي ليست شأنا صحيا 
فقط، أما إذا كان لدينا من العلماء حاملي جائزة نوبل في 
شتى فروع العلم والطب، فال فائدة من الدعوة لالستعداد 

من اآلن. 
فهل ال توجد لدينا مشــكلة تتعلق بأي موضوع من 
املوضوعات املدرجة على جدول األعمال مثل مشكلة السمنة 
أو صحة الفم واألسنان أو الكشف والوقاية من سرطان 
عنق الرحم؟ وهل توجد لدينا إستراتيجيات علمية؟ وأين 
هي إن وجدت؟ ومن يتابعها؟ والسؤال املطروح اآلن: من 
املســؤول عن متثيل الكويت باملســتوى الالئق في مثل 
تلك االجتماعات املهمة، ومن يتابع مثل هذه األمور على 
مســتوى الدولة بوزاراتها املتعددة؟ ومتى تنشر تقارير 
املتابعة بشفافية كاملة عن مشاركة الكويت كدولة، وليس 

فقط وزارة، مبثل تلك االجتماعات املهمة؟

تعظيما لإليرادات وتخفيضا 
للمصروفات والنفقات اجلارية، 
وتطويــرا للخدمــات احلكومية 
املقدمة للمواطنني واملقيمني، علينا 
الصندوق والتحرر  اخلروج من 
من األفكار البالية والتخلص من 
اجلمود والرتابة ومواكبة التطور 
واإلبداع والتفكير باستثمار أصول 

الدولة مبا يفيد املجتمع.
فالكل يعلم ويرى كيف تعاني 
الدولة من تردي خدماتها املقدمة 
املواطن واملقيــم، باإلضافة  إلى 
إلى تضخــم مصروفاتها مقارنة 

بإيراداتها.
الدور  كما يــدرك اجلميــع 
الريــادي ملراكــز الشــباب في 
الســكنية،  احملافظات واملناطق 
وأثرها في استثمار طاقات الشباب 
ومتكينهــم واحتوائهم وتطوير 
مهاراتهم وتوعيتهم وتثقيفهم. لكننا 
شهدنا تراجعا كبيرا خالل السنوات 
املاضية لهذه املراكز ودورها في 
احتواء الشباب، مما أدى الى ظهور 
ســلوكيات غريبة لم يعتد عليها 
املجتمع، هــي نتيجة لغياب دور 

احملاضن الرئيسية للشباب.
ولثقتي بوزير الدولة لشؤون 
الشباب الوزير الشاب عبدالرحمن 
املطيري، فإنني أدعوه لتبني مقترح 
استثمار تطوير مراكز الشباب من 
خالل قانون الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤.

أتوقــع أن مشــاركة القطاع 
اخلاص فــي مثل هــذه املراكز 
ستســاهم في تطويــر خدمات 
مراكز الشباب وحتسينها وتفعيلها 
ابداعية تواكب  بأفكار  واخلروج 
الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم 
بعيدة كل البعد عن العمل الروتيني 

والتقليدي احلكومي.
كما سيساهم هذا املقترح في 
تنمية موارد الدولة املالية، من خالل 
تطوير منشآتها وتعزيز إيراداتها، 
وتطوير اخلدمات املقدمة للجمهور 
في مراكز الشباب مبختلف املناطق.

كما سيساهم كذلك في إتاحة 
الفرصــة للمشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة وخلق سوق جديد 
لهم، باإلضافــة إلى خلق فرص 

عمل للكوادر الوطنية.
لدينا فرصة لتفعيل هذه املراكز 
املعطلة وجعلها مورد دخل للدولة 
بدال من كونها ســببا الستنزاف 
امليزانية العامة دون عائد حقيقي 
على املجتمع، ومنا إلى وزير الدولة 

لشؤون الشباب.

وزير الشــؤون د.مشــعان 
العتيبي، كما عهدناك بالثبات على 
احلق ومحاسبة املتعسفني الذين 
يشقون بالطلبات على املواطنني 
واملواطنات الذين أقر لهم الدستور 
لهم  والقانون حقوقهــم وكفل 
احلياة الكرمية من ذل الســؤال 
واحلاجة، لذا نلفت انتباهكم إلى 
وجود نوع من التعسف لدى بعض 
املوظفني املسؤولني عن املساعدات 
االجتماعية، كيف يسمح لهم بأن 
يطلبوا من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا 
األرامل واملطلقات من ربات البيوت 
وممن جتاوزت أعمارهن ٥٥ عاما، 
مراجعة وزارة الداخلية للحصول 
على حركة دخول وخروج؟ فهذا 

الطلب خارج عن أطر القانون!
وكيف يطلب منهن مراجعة 
وزارة التجارة الستخراج شهادة 
«ملن يهمه األمر» لعدم إدارتهن أو 
متلكهن أي منشأة جتارية، وكذلك 
مراجعة وزارة العدل الستخراج 
شهادة بعدم تسجيل أي عقارات 

بأسمائهن؟!
هــذه األمور حلها بســيط 
عبر الربط اآللــي بني الوزارات 
وهذه مســؤولة اجلهات املعنية 
أمام اهللا قبــل أي مخلوق، وإال 
فسيقف احملامون أمامكم بساحات 
القضاء وأمام من تعسف وأوقف 
لعدة  املســاعدات اخلاصة بهن 

أشهر!
أين مت صرف تلك املساعدات 
املوقوفة لعدة أشهر؟.. يعني شنو 

صار بالفلوس؟!

الوضع في مصاعد احملاكم يحتاج 
إلى تدخل ســريع والى قرار فوري 
يحمي املوظــف واملراجع من انتقال 
األمراض املعدية، ألنه من غير املعقول 
أن املصعد مخصص لـ ٦ أشخاص، 
وجنده يحمل بداخلــه اكثر من ٢٠ 
شخصا دون وجود أي تهوية تذكر 

أو وسائل وقاية أخرى.
يجب على املســؤولني في مجمع 
احملاكم التحرك سريعا حلماية صحة 
الناس بتطبيق االشتراطات الصحية، 
واإليعاز إلــى العاملني بتنظيم حركة 
الدخول للمصاعد من خالل تخصيص 
عدد محدد لكل مصعد بدال من الوضع 
احلالي الذي يتسم بالتقارب والتزاحم. 
لذلك بات مــن الضروري تطبيق 
القانون ومحاســبة أي شخص غير 
ملتزم بتطبيق تلك االشتراطات إضافة 
إلى وضع العالمات والعدد املسموح به 
لكل مصعد، ومنا إلى من يهمهم األمر 
الوضع احلالي للمصاعد ســبب في 
انتشار األمراض، فماذا أنتم فاعلون؟

يتم تداول امللكيــة العقارية من خالل 
بورصة ومنصة رقمية متكاملة، تضمن 
دقة املعلومة وثقة الصكوك املتداولة فيها 

وأيضا سرعة تبادلها.
هذا، وتترقب السوق العقارية احمللية 
خالل الربع الرابع من العام احلالي، خوض 
مرحلة جديدة غير مسبوقة في تاريخها 
الطويل، متمثلة في تدشــني البورصة 
العقارية حسبما صرح به املشرف العام 
في وزارة العدل، ويهدف املشروع العمالق 
إلى ضبط تعامالت السوق العقارية كافة، 
وإخضاعها لقواعد حازمة وواضحة على 
مستوى احلوكمة، ملنع أي تالعبات أو 

محاوالت لرفع األسعار أو تخفيضها.
ويرى اخلبراء واملختصون أن هذا 
املشــروع العمالق الذي قطع أشواطا 
ضخمة من اجلهود والعمل املستمر من 
أجل والدته، سيكون مؤهال للتطور والنمو 
والتنوع التقني املتقدم مستقبال، الذي 
ستصب إيجابياته في مصلحة االقتصاد 
الوطني والسوق العقارية واملجتمع في 

اململكة العربية السعودية الشقيقة. 
هل مــن املمكن تطبيــق التجربة 
السعودية في دولتنا احلبيبة الكويت؟

بالتطور على  الذي يطالب  فالشخص 
وســائل التواصل، هو نفســه ينتهز 
أي فرصة للمطالبة بإجازة للمدارس، 
وهو نفسه ال يكترث بعمله، وينتهز أي 
فرصة للتهرب منه، والذي يطالب بتطبيق 
القانون على سراق املال العام، يضرب 
قانون املرور عرض احلائط، قد يراها 
البعض تفاصيل صغيرة، لكن املبادئ ال 
تتجزأ، فاحترام القانون الصغير يؤدي 

بالتأكيد إلى تطبيق القانون الكبير.
األسئلة التي تطرح نفسها في هذا 
املجــال كثيرة، هل نحن مســتعدون 
للدراسة لفترات طويلة، والعمل لفترات 
أطــول؟ وبطريقة أخــرى، هل نحن 
مستعدون للتضحية في سبيل التطور؟، 
وهل نحن مستعدون كمجتمع للتضحية 
باملصالح الشخصية من أجل مصلحة 
املجتمع؟، رفع الشــعارات واملطالبات 
سهل، لكن القيام بتطبيقها على أرض 
الواقع يحتاج إلى جهد وعمل واجتهاد 
لفترات طويلة، ولسان حال الواقع ال 

يتفق أبدا مع هذه املطالبات.

أرى املوت أعداد النفوس وال أرى
بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد
طرفــة ابــن الصحــراء بطهرها 
وسكونها، قســت عليه طفال، بفقرها 
ويتمها وغلظة عيشها، فرفض الوفاء 
لها شابا، أبى رعي اإلبل، واتخذ إلى رغد 
احلياة كل السبل، شعرا وتنقال، ومن 
يلقي باللوم، يجــد الرد حاضرا «هل 
أنت مخلــد؟!»، حاضر البديهة والرد، 
ومن يجعل الوهن في شعره، بال سبك 
وال حبــك، أو يلحن في القول، يجعل 
منه مضربا لألمثال، كهجائه ملستشعر 
بكلمة أصبحت مثال «استنوق اجلمل». 
ولعل من املفارقات املوجعة في حياة 
الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ ٢٦ عاما 
فقط، أنــه ذهب إلى حتفه بيده - نقال 
عن الرواة - حمل رسالة ملك احليرة 
عمرو بن هند إلى والي البحرين املكعبر 
لينفذ فيه أمر القتل، األنفة والكبرياء 
الكامن في شخصيته أبتا عليه أن يفتح 
رسالة ابن هند، وغيره فعل وجنا، ولعلك 
ترجو أن تأخذ بيده قائال: ويحك أطل 
البقاء قليــال.. ولعله يجيب: ليس في 

العمر متسع!

عملهم قبل كل شي في احملافظة على 
النظام وتطبيق االشتراطات الصحية.
أمتنى من جلنة كورونا أن تزور 
املرافق احلكومية للتأكد من التزامها 
باالشتراطات، وأدعوها لزيارة مجمع 
احملاكم الذي ال يختلف عن بقية اجلهات 
احلكومية األخرى التي أصبحت تتجاهل 
تطبيق تلك االشتراطات بسبب انعدام 
وجود متابعــة ورقابة من قبل فرق 

تطبيق االشتراطات. 

الفائدة على الودائع منخفضة للغاية.
وهو ما يجعــل املزيد من أصحاب 
املشاريع ورؤوس األموال يقومون بنقل 
األموال والودائع من البنوك ويركزون 
على االســتثمارات املختلفة، حيث إن 
العقار يعتبر أحد أهم اخليارات  سوق 
والوجهات االستثمارية لرجال األعمال.

البورصة العقارية في اململكة العربية 
السعودية

السعودي، عن  العدل  كشف وزير 
إطالق «البورصة العقارية»، مبينا أنها 
ستكون مشابهة لبورصات املال بحيث 

بل وحتــى املجتمعات املتطورة حاليا، 
ما زال مواطنوها يعملون ويدرسون 

لفترات طويلة.
داخل مجتمعنا الصغير وحتى العربي 
الكبير، ترتفع أصوات املطالبة بالتقدم 
والتطور، وتغير الوضع احلالي، وهذا 
شــيء محمود، لكن الغريب أن هناك 
نسبة كبيرة يتضح من تصرفاتها أنها 
غير واعية بالتطور والتضحيات التي 
يجب أن يقوم فيها األفراد في سبيله، 

عن الفتى ال تسل وأبصر قرينه
باملقــارن يقتد  فكل قرين 
وإن استوقفته يوما وهو يجوب 
بطحاء الظمأ وشعاب الغدر، لتسأله 

عن حاله يجيبك مطرقا 
خليلي ال واهللا ما القلب سالم

وإن بدت مني شمائل صاح
وإال فما بالي ولم أشهد الوغى

أبيت كأنــي مثقل بجراحي
 وعن رؤيته للحياة يقول:

أرى املوت يعتام الكرام ويصطفى
عقيلة مال الفاحش املتشــدد

معينا من املراجعني لدخول املصاعد 
وبوضعيات مختلفة، وذلك حفاظا على 
صحة وسالمة املوظفني واملراجعني في 
مختلف اجلهات احلكومية واخلاصة.

ولكن الوضع مختلف متاما في هذا 
املكان، حيــث إن املصاعد ال تعترف 
بالتباعد وكذلك بالعدد املخصص كما ال 
يوجد من ينظم عملية الدخول أو فحص 
احلرارة رغم انتشار اجليش الكبير من 
موظفي األمن في احملكمة الذين يكمن 

دينار، بينما في الوقت ذاته أن األراضي 
في الكويت صارت مثل عنق الزجاجة 
بالنسبة للمستثمرين الذين ال يجدون 
العقار فــي الوقت املطلوب والســعر 
املناسب، وبالتالي أصبح هذا األمر عائقا 
في طريق تطور وتنمية البالد، ســواء 
لناحية النشاط الصناعي أو الترفيهي أو 
غيرهما، وهذا ما أكده العديد من تقارير 

اجلهات العاملية.
كما أن البيئة االقتصادية احلالية التي 
تتسم مبعدالت فائدة منخفضة للغاية 
أو سلبية في أنحاء العالم جتعل أسعار 

اآلن، كنا ندرس فــي املعابد والتي لم 
تكن متوافرة في كل مكان، فوجب علي 
أن أمشي فترة طويلة وأنا طفل حتى 
أصل إلى مدرستي (املعبد)، وكان على 
املوظفني العمل بنظام أشبه بالُسخرة، 
عمل عمل دون انقطاع أو كلل، مقابل 
أجر زهيد ال يكفي قوت الشهر»، كذلك 
اليابان بعد احلرب العاملية الثانية كان 
أطول وقت عمــل للموظفني، وأطول 
عام دراسي في العالم موجودان لديها، 

ومن على شاكلتهم بكلمات مؤنبة:
وظلم ذوي القربي اشد مضاضة

على النفس من وقع احلسام املهند
عاش في كنف أخواله، فتوقدت ملكة 
الشعر على مهل، وسط بيئة يقرظ أهلها 
الشعر صباح مســاء، فخاله املتلمس 
شاعر، وأخته اخلرنق لها من «ديوان 
العرب» نصيب، لكن ذلك لم يكن عائقا 
أمام تكون شــخصية فذة لم تعرف 
صحراء اجلزيرة في العصر اجلاهلي 
مثيال لها، فنشأ موجعا إذا هجا، حكيما 

إذا أنشأ وارجتل 

هناك أمــور واجب علينا التطرق 
لها والتركيز عليها، حتى جند احللول 
املناسبة لها، وأمتنى من أصحاب القرار 
التجاوب معها وتقدمي احللول الصحيحة 

والسليمة بشأنها.
التباعد اجلسدي مطلوب في الوقت 
احلالي وواجب االلتزام به، وعدم تطبيقه 
سيؤدي إلى انتشار العدوى باألمراض 
املعديــة وخصوصا ڤيروس كورونا 

الذي يعشق التجمعات.
وزارة الصحة وضعت اشتراطات 
صحية أوصت اجلهــات احلكومية 
بتطبيقهــا، وااللتزام بها حفاظا على 
سالمة وصحة الناس من أهمها التباعد 

ولبس الكمام.
هناك أمــر يجــب أن يصل إلى 
املســؤولني ومن يعنيهــم األمر في 
مجمــع احملاكم مبنطقة الرقعي الذي 
يعاني أروقته من عدم التزام البعض 
باالشتراطات والتي يأتي على رأسها 

التباعد اجلسدي.
خصصت السلطات الصحية عددا 

ميثل العقار دورا حيويا في منظومة 
التنميــة، على اعتبار أنــه عامل إنتاج 
استراتيجي لكل القطاعات احليوية ورافعة 
للتنمية املســتدامة مبختلف  أساسية 
أبعادها، فهو الوعاء الرئيسي لتشجيع 
االستثمار املنتج واملدر للدخل واملوفر 
لفرص الشغل، كما يعتبر أرضية النطالق 
املشاريع االستثمارية في مختلف املجاالت 

االقتصادية واالجتماعية واإلسكانية.
إال أن األنظمة واللوائح والقوانني التي 
حتكم العقــارات املعنية أدت إلى تعقيد 
وضعيتها وعرقلة املبادرات الرامية إلى 
إعادة تهيئتها وتأهيلها وعقلنة استغاللها، 
ســواء على صعيد اإلنتاج أو اإلنعاش 
العقاري، كما أن تعدد األنظمة العقارية 
يجعل كل نظام يخضع ملقتضيات قانونية 
خاصة، تقوم بتسييره إدارات عمومية 
مختلفة. إضافة إلى ذلك فإن إلنشــاء 
هيئة العقار أهمية بالغة، حيث ستعمل 
على معاجلة مشكلة شح املعلومات في 
القطاع العقاري الذي يعتبر األهم بعد 

القطاع النفطي.
وحول القطاع السكني في الكويت 
إذا ما قيس كثروة يعادل نحو ٨٠ مليار 

التتبــع التاريخــي آلليــة تطور 
املجتمعــات احلالية والســابقة، كلها 
تتفق على أن املجتمعات التي اختارت 
التطور كطريقة حياة قدمت الكثير من 
التضحيات في سبيل هذا التطور، ال 
شك في أن عادة التاريخ التركيز على 
الشخصيات القائدة للمجتمعات، دون 
الدخول في التفاصيل، ولكن التجربة 
تؤكد أن هــذه التفاصيل والتفاعالت 
والتضحيات التي حتدث داخل املجتمعات 
هي احملرك الرئيسي لقادته، لذا من املهم 
جدا اإلطالع علــى التاريخ من خالل 
نظرية (تأثير الفراشة) وكيف أن فراشة 
صغيرة رفرفــت بأجنحتها في مكان 
تسبب بعاصفة كارثية في مكان آخر، 

كما تقول النظرية.
عند احلديث عن التطور، دائما ما 
أتذكر كالم صديقي الكوري اجلنوبي، 
حني شــرح لي معانــاة مجتمعه قبل 
التطور احلاصل حاليا قائالً: «كان كل 
جيلي يذهب للمدرسة من التاسعة إلى 
التاسعة، لم تكن املدارس كما هي عليه 

ينتجب القدر مشــاعل تسهم في 
دميومية النور بهذه احلياة العابسة في 
وجوه البسطاء، لتبقي هناك دوما مساحة 
ضئيلة من األمل والتفاؤل للمتعثرين في 
خطواتهم من العابرين القادمني، ليمضوا 
في طريقهم وصوال إلى النهايات املفتوحة 
احملتومة.  أولئك املنتجبون كثر على 
مر الزمن، ومن ميعن النظر قليال في 
مسيرتهم يجد جل العزاء، وكل املواساة، 
ومن أولئك، علم تفرد في يومياته، لينسج 
منها عامله االستثنائي، ويدع للقادمني 
من بعده طرقا معبدة، ومشاعر صادقة 
مواسية في حزنهم وكربهم، ومشجعة 
لهم على جتاوز عثراتهم الشخصية، 
وإحباطات احلياة، وهو بني هذا وذاك، 
لم يهنــأ بحياة فارهة، وال عمر مديد، 
وال مجتمع يقدر له عظم العطاء، وصدق 

التضحية، ونقاء املوهبة.
طرفة بن العبد، شاعر جاهلي، لم 
متهله احلياة من أيامها الطويلة الكثير، 
حاصرتــه منذ والدتــه، باليتم طفال، 
وبأعمام لم يرقبوا في اهللا إّال وال ذمة، 
حرموه صغيرا من حقه في إرث والده، 
فأوجعهم في بيت خالد اليزال يجلدهم 
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مرزوق الغامن: نأمل بدور انعقاد مثمر وسنستمع 
بإنصات إلى النطق السامي وتوجيهات األمير

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إن حفل افتتاح 
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس 
عشــر سيكون في متام الساعة احلادية عشرة صباحا 
من اليوم بحضور صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد اجلابر، حفظه اهللا ورعاه.
وأضاف الغامن فــي تصريح صحافي مبجلس األمة 

أمس «نتشرف بإذن اهللا تعالى يوم غد (اليوم) باستقبال 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، حفظه اهللا ورعاه، وســمو ولي العهد 
األمني الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، رعاه اهللا، في 
افتتاح دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس 

عشر».

وذكــر الغامن «مت تأجيل حفل االفتتاح من الســاعة 
العاشرة صباحا إلى الساعة احلادية عشرة صباحا».

وأعــرب الغامن عن أمله في أن يكــون دور االنعقاد 
الثانــي مثمــرا وأن يختلف عــن دور االنعقاد املاضي، 
مضيفا «إن شاء اهللا نستمع بإنصات إلى النطق السامي 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنوتوجيهات سمو األمير».

عبداهللا الطريجي: متى يعاد افتتاح  مستوصف الرميثية
 ومتى اكتشفت سرقة اآلثار من املتحف الوطني؟

وجه النائــب د.عبداهللا 
الطريجي ســؤالني إلى كل 
مــن وزير الصحة الشــيخ 
د.باســل الصبــاح، ووزير 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
الســؤال  املطيــري، ونص 
املوجه لوزير الصحة على 

اآلتي:
بعد استغالل مستوصف 
الرميثيــة كمركــز ومحجر 
لعــالج املصابــني مبــرض 
كوفيد- ١٩، وبعد انخفاض 
معــدالت اإلصابــة باملرض 
وعودة احلياة إلى وضعها 

الطبيعي، حيث إن منطقة 
الرميثية مــن املناطق ذات 
العالية بالســكان،  الكثافة 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
- متى يعاد فتح مستوصف 
الرميثيــة الواقع في قطعة 
٣ والذي يخدم سكان (١٢) 

قطعة سكنية؟
وجاء في ســؤاله لوزير 

اإلعالم ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- متى اكتشفت سرقة اآلثار 
من متحف الكويت الوطني؟

٦- هــل عممت صور اآلثار 
املســروقة بواســطة إدارة 
االنتربول في وزارة الداخلية 

على االنتربول الدولي؟
٧- ما القيمة السوقية لآلثار 

املسروقة؟
٨- هل هناك أسماء مشتبه 
بها في حادثة سرقة اآلثار؟

٩- هل شكلت جلنة حتقيق 
في حادث اختفاء اآلثار؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى 
تزويدي بكشف بأسماء جلنة 
التحقيق وما توصلت إليه 
اللجنة من نتائج حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.

٢- هل أبلغت وزارة الداخلية 
مباشرة بحادثة سرقة اآلثار؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
يرجــى تزويــدي بصورة 
ضوئيــة من البــالغ ورقم 
القضية وصورة ضوئية من 
املستندات املرفقة بالبالغ.

٣- هــل فرغــت محتويات 
الكاميــرات املوجــودة في 

املبنى؟
اآلثــار  رفعــت  هــل   -٤
والبصمات من موقع احلادث 

من األدلة اجلنائية؟
٥- هل أوقف بعض املوظفني 
بعد اكتشاف سرقة اآلثار؟

د.عبداهللا الطريجي

مهند الساير يكّرم موظفي 
وموظفات «التشريعية»

 على جهودهم املبذولة 
خالل دور االنعقاد األول

كّرم مقرر جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
النائب مهند الساير أمس موظفي وموظفات اللجنة 

تقديرا جلهودهم في دور االنعقاد األول. 
وأثنى الساير في تصريح له عقب التكرمي على 
جهود كل العاملني في اللجنة، موضحا أن هذا التكرمي 
يعتبر رســالة تقدير جلهودهم الشاقة التي قاموا 

بها خالل الفترة السابقة.
وقــال الســاير إن «اإلخوة واألخــوات العاملني 
فــي اللجنة قامــوا بأعمال مضاعفــة، ولذلك رأينا 
ضرورة تكرميهم تقديرا لدورهم وجهودهم طوال 

مهند الساير متوسطا موظفات وموظفي اللجنة التشريعيةدور االنعقاد األول».

أحمد مطيع: إلغاء شرط فحص
 «PCR» من املواطنني املطّعمني

النائــب د.أحمــد  تقــدم 
مطيــع باقتــراح برغبة قال 
في مقدمته: أعلنت الكويت 
والعديد من الدول شبه العودة 
للحياة الطبيعية ورفع غالب 
االجراءات االحترازية وذلك 
مع االنخفاض الكبير بعدد 
إصابــات ڤيــروس كورونا 
وارتفــاع نســبة املطعمــني 
بلقاحات ڤيــروس كورونا 
املختلفة واملعتمــدة دوليا، 
ومع هذه العودة مازالت هناك 
بعض االجراءات االحترازية 

التــي مت إقرارهــا خالل االوقــات والظروف 
السابقة، وميكن التخلي عنها اآلن مع حتسن 
الوضع الصحي على مستوى العالم من حيث 

انتشار جائحة كورونا، وهذه 
االجراءات باتت تشكل اآلن 
عبئا وتكاليف إضافية على 
املواطنني وكذلك على الدولة 
كإجراء مســحات PCR قبل 
الســفر وكذلك بعد العودة 
منها خصوصا أن السفر متاح 

حاليا للمطعمني فقط. 
الكلفــة  ولتقليــل هــذه 
الدولــة  علــى  واملعانــاة 

واملواطن.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
«إلغــاء شــرط إجــراء فحــص PCR من 
املواطنني املطعمني بجرعتني من لقاح كورونا 

(كوفيد - ١٩) قبل السفر وبعد العودة».

بجرعتني من لقاح كورونا (كوفيد - ١٩) قبل السفر وبعد العودة

 د.أحمد مطيع

ثامر السويط: ما القرارات اإلدارية 
لتشكيل فرق من خارج «املواصالت»؟

مهلهل املضف يطلب صورة ضوئية 
عن دراسة إنشاء تطبيق «سهل»

ثامــر  النائــب  وجــه 
السويط سؤاال إلى وزيرة 
األشــغال العامــة ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
د.رنا الفارس جاء كالتالي: 
منــى إلى علمــي أن وزارة 
املواصالت استعانت بفرق 
من خارج الــوزارة للعمل 
مبهــام وحــدات تنظيمية 
قائمة وفقا للهيكل التنظيمي 

املعمول به.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:

١- القــرارات اإلدارية التي 
شكلت فيها فرق من خارج 

الوزارة.
٢- اختصاصــات أعضاء 

فريق العمل.
العلميــة  املؤهــالت   -٣

ألعضاء الفرق.
٤- صــورة ضوئيــة مــن 
محاضر االجتماعات لتلك 
الفرق معتمدة من اللجنة 

الفنية في الوزارة.
٥- التكلفة املالية لالستعانة 
بهذه الفرق واملكافآت املالية 

التي منحت لهم.

وجــه النائــب مهلهــل 
املضف ســؤاال إلى وزيرة 
األشــغال العامــة ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
د.رنا الفارس جاء كالتالي:

يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١- صــورة ضوئيــة عــن 
الدراسة التي اعتمد عليها 

إلنشاء تطبيق «سهل».
٢- صــورة ضوئيــة عن 
املبــادرات التي تقــدم بها 

األفــراد لفكرة التطبيق، وقد عرضت على 
وزاراتكم أو إحدى الهيئات التابعة لكم.

٣- مــا الرد على التقارير الصحافية التي 
انتشــرت في وسائل التواصل االجتماعي 
حول أحقيــة امللكيــة الفكريــة للتطبيق 

ألشخاص من غير العاملني في الوزارة؟

٤- صــورة ضوئيــة عن 
التقريــر النهائــي لفريــق 
العمل صاحب فكرة إنشاء 

التطبيق.
٥- صــورة ضوئيــة عن 
القرار الصادر من املختصني 
إلنشــاء وتنفيــذ وتفعيل 

تطبيق «سهل».
٦- نبــذة تعريفيــة عــن 
التطبيــق مع ذكر األهداف 
املرجوة منــه واملهام التي 

سينجزها.
٧- ما اجلهة املسؤولة عن 
تشغيل التطبيق ومتابعته وتطويره؟ مع 

تزويدي بصورة ضوئية من قرارها.
٨- ما دور الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات في مشــاركتها بأي مرحلة من 
مراحل إنشاء التطبيق وتطويره وتشغيله 

ومتابعته؟

ثامر السويط

مهلهل املضف

استفسر عن اختصاصات أعضاء فريق العمل

خالد العنزي يسأل عن مدير «القانونية» في «التطبيقي»
وجه النائب د.خالد العنزي 
سؤاال إلى وزير التربية د.علي 

املضف.
ونص السؤال على ما يلي:
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- السيرة الذاتية األكادميية 
القانونيــة  الشــؤون  ملديــر 
فــي الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وتاريخ 
التخــرج وســنوات اخلبــرة 

العملية.
مــن  ضوئيــة  صــورة   -٢
الشهادات الدراسية (اجلامعية 

- املاجستير - الدكتوراه).

٣- األبحــاث العلمية املقدمة 
من مدير الشــؤون القانونية 

في الهيئة.
٤- املسمى األكادميي وأقدميته 
كعضو هيئة تدريس من بني 
أعضــاء هيئــة التدريس في 

الهيئة.
٥- هل حصل مدير الشوون 
العامة  الهيئة  القانونية فــي 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
املاجســتير  شــهادة  علــى 
باالنتظــام الكامــل أم أثنــاء 
العمــل؟ ومــن أي جامعــة 
حصل عليها؟ وما تاريخ بداية 

الدراسة وتاريخ التخرج؟

فكيــف نقلــت خدمــات مدير 
الشؤون القانونية من الكادر 
العام إلــى كادر أعضاء هيئة 

التدريس؟
٨- مــا مــدى صحــة تعيــني 
املذكور مستشارا قانونيا في 
وزارة التربية، باإلضافة إلى 
وظيفته عضو هيئة تدريس 
وكذلك وظيفته مديرا للشؤون 
القانونية في الهيئة في الوقت 

ذاته؟
٩- مــا مدى صحة ترشــيح 
املذكور ملنصب الوكيل املساعد 
للشؤون القانونية في وزارة 

التربية؟

٦- هــل حصــل املذكور على 
شهادة الدكتوراه من جمهورية 
مصر العربية باالنتظام الكامل 
طــوال ســنوات الدراســة أم 
أثنــاء العمــل أم حصــل على 
بعثة دراســية في آخر ســنة 
من سنوات الدراسة فقط؟ وما 
تاريخ بداية الدراسة وتاريخ 
التخــرج؟ وهل يصح معادلة 
الشــهادة مــن دون االنتظام 

الكامل بالدراسة؟
٧- من شــروط تعيني عضو 
هيئة التدريس حســب إعالن 
الهيئة أن تكون جميع سنوات 
الكامل،  الدراســة باالنتظــام 

د.خالد العنزي

إبراهيم احلمود لـ «األنباء»: ترتيبات 
العفو اخلاص خاضعة ألحكام «اجلزاء»

آالء خليفة 

القانون  حتدث أستاذ 
العــام بكليــة احلقــوق 
بجامعة الكويت د.إبراهيم 
احلمــود عن آثــار العفو 
اخلاص، موضحا أنه وفقا 
للمادة «٧٥» من الدستور 
الكويتي فالعفو اخلاص 
يصدر مبرســوم من قبل 
ســمو األميــر إلســقاط 
العقوبــة وما تبقى منها، 
حيث تنص املادة على أن 
لألمير أن يعفو مبرسوم 

عن العقوبــة أو أن يخفضها، أما العفو 
الشــامل فال يكون إال بقانون، وذلك عن 

اجلرائم املقترفة قبل اقتراح العفو.
وقــال احلمود في تصريــح خاص لـ 
«األنباء»: إن ترتيبات نتائج العفو اخلاص 
دون أن يضــاف الى ذلــك محو اجلرمية 

أو إســقاط آثار اجلرمية 
فال تزال كل هذه املسائل 
خاضعــة ألحــكام قانون 
اإلجراءات اجلزائية الذي 
جاء تفصيله في املادتني 
٢٤٤ و٢٤٥ ومــا بعدهما، 
ومــن ثم فإن مــن ارتكب 
عقوبة جنايــة أو جنحة 
مخلة بالشرف واألمان أو 
املســاس بالذات األميرية 
تنطبــق عليه أحكام تلك 
القوانـــــني وال ميكن بأي 
حــــال من األحوال أن نفكر 
في عودة احلياة السياسية 
والوظيفيـــة واالجتماعية مبجرد صدور 
العفـــــو اخلاص إمنا يتطلــب إجراءات 

أخرى. 
وقال احلمود: حتى ُتفعل تلك األمنيات 
اجلديدة البد أن يتدخل املشّرع بقوانني 

وهذا ممكن أن يتم في علم السياسة.

د.إبراهيم احلمود

حسن جوهر يسأل ١٥ وزيرًا عن األراضي واملباني
النائب د.حســن  وجــه 
جوهر ســؤاال مشتركا إلى 
١٥ وزيرا، وهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشــيخ حمد جابــر العلي، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر العدل وزيــر الدولة 
لشــؤون تعزيــز النزاهــة 
الرومــي، ووزير  عبــداهللا 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عيســى الكنــدري، ووزير 
النفط وزير التعليم العالي 
د.محمــد الفــارس، ووزير 
الصحــة الشــيخ د.باســل 
احلمود، ووزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد، ووزيرة األشــغال 
العامة وزيرة الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
الفارس،  املعلومات د.رنــا 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة مبارك احلريص، ووزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 
الصباح، ووزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، 

حلمايتها وتنظيمها.
وممــا أكد عليــه تعميم 
 (٩) رقــم  املاليــة  وزارة 
لســنة ٢٠١٦ بشــأن أسس 
حصــر وتقييــم األصــول 
العقاريــة اململوكة للدولة 
الصادر فــي ٣ أبريل ٢٠١٦ 
أن أمالك الدولة العقارية من 
أراض ومبان داخل الكويت 
وخارجها تشكل جزءا ليس 
باليســير مــن أموالها، ما 
يتطلب حصرها وحســاب 
تكلفتهــا وتقييمها وإعادة 
تقييمها إلظهارها في القوائم 

اململوكــة  - األراضــي 
للدولــة املخصصة للجهة 
واملقام عليها مبان حكومية.
اململوكــة  - األراضــي 
للدولــة املخصصة للجهة 
ورخص استخدامها للقطاع 

اخلاص.
اململوكــة  - األراضــي 
للدولــة املخصصة للجهة 
واملقام عليها مبان مستثمرة 
من القطاع اخلاص بنظامي 
(البناء والتشغيل والتحويل 
بــني  والشــراكة   (B.O.T
العــام واخلاص  القطاعني 

.(P.P.P)
ج: - األراضــي الفضاء 
اململوكة للدولة املخصصة 
ترخيــص  ومت  للجهــة 

استخدامها للقطاع.
اململوكــة  - األراضــي 
للدولــة املخصصة للجهة 
واملقام عليها مبان مستثمرة 
من القطاع اخلاص بنظامي 
(البناء والتشغيل والتحويل 
بــني  والشــراكة   (B.O.T
العــام واخلاص  القطاعني 

.(P.P.P)

املالية للدولة إلضفاء املزيد 
من الشفافية عليها.

إفادتــي  يرجــى  لــذا 
وتزويدي باآلتي:

١- بيان موجز يبني فيه 
حصر كل جهة من اجلهات 
التابعة لكم على حدة، ألمالك 
الدولة العقارية وفق ما هو 
مبني أدناه من واقع بياناتها 
املالية عن آخر سنة مالية 

منتهية ٢٠٢١/٢٠٢٠.
الدولــة  أمــالك  أوال: 
العقارية من أراض ومبان 

خارج الكويت.
ثانيــا: أراضــي أمــالك 
العقاريــة داخــل  الدولــة 

الكويت.
أ: - مســاحة األراضــي 
اململوكة للدولة املخصصة 

جلهة املولدة للنقد.
األراضــي  - مســاحة 
اململوكة للدولة املخصصة 

للجهة غير املولدة للنقد.
ب: - األراضــي الفضاء 
اململوكة للدولة املخصصة 
للجهة ولم تقم عليها مبان 

أو منشآت.

د.حسن جوهر

ووزير اإلعالم والثقافة وزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمن املطيري، ووزير 
التربيــة د.علــي املضــف، 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
البلدية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
شــايع الشــايع، ووزيــر 
التجارة والصناعة د.عبداهللا 
الســلمان، ووزير الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
وزير الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعيــــــــة 

د.مشعان العتيبي.
ونص الســؤال على ما 

يلي:
نصت املــادة (١٣٨) من 
الدستور على «يبني القانون 
األحكام اخلاصة بحفظ أمالك 
الدولة وإدارتها وشــروط 
التصــرف فيهــا، واحلدود 
التي يجوز فيها النزول عن 
شيء من هذه األمالك»، وقد 
استهدفت القوانني الصادرة 
بهذا الشأن استقرار ملكية 
الدولــة العقاريــة العامــة 
واخلاصــة علــى أمالكهــا 

ملشاهدة الڤيديو

استفسر عن صحة ترشيحه ملنصب وكيل مساعد
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الثالثاء ٢٦ اكتوبر ٢٠٢١ اقتصـاد

١٦٥ مليون دينار تعامالت األجانب على أسهم البنوك في ٩ أشهر

شريف حمدي

شهدت خارطة ملكيات األجانب في البنوك 
الكويتية تغيرات الفتة منذ بداية العام احلالي 
حتــى نهايــة الربع الثالث في ٣٠ ســبتمبر 
املاضــي، وبلغت قيمــة التعامالت املتنوعة 

بني شراء وبيع ١٦٥ مليون دينار. 
ورصــدت «األنبــاء» مســتجدات حركة 
األجانب خالل التسعة أشهر األولى من ٢٠٢١، 
وبدا جليــا أن توجه األجانب كان شــرائيا 
بشــكل كبير بهدف تعزيز امللكيات مقارنة 

بعمليات البيع.
وتبني مــن الرصــد أن األجانــب عززوا 
ملكياتهم من خالل الشراء في أسهم ٥ بنوك 
كويتيــة من بداية العــام بقيمة ١٤٠ مليون 
دينار تشــكل ٨٥٪ من اإلجمالي، مقابل بيع 
األسهم في ٤ بنوك بقيمة إجمالية ٢٥ مليون 

دينار تشكل ١٥٪ من القيمة. 
وبنهاية تعامالت الربع الثالث قفزت قيمة 
ملكيات املؤسســات األجنبيــة في ١٠ بنوك 
كويتية بنســبة ٢٦٪ لتصــل إلى ٢٫٤ مليار 
دينــار ارتفاعا مــن ١٫٩ مليار دينــار في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٠.
كما تبني من خالل الرصد ما يلي:

٭ تصدر «الوطني»، البنوك التي ارتفعت 

قيمة ملكيات األجانب فيها خالل التسعة أشهر 
األولى من ٢٠٢١، حيث زادت النســبة بنحو 
١٫١٪ بقيمة شراء ٧٤ مليون دينار متثل ٤٤٫٨٪ 
من اجمالي قيمة التعامالت، وبلغت نســبة 
ملكيات األجانب في «الوطني» وفقا إلفصاح 
البورصــة في ٣٠ ســبتمبر املاضي ٢٠٫٩١٪ 

ارتفاعا من ١٩٫٨٣٪ بنهاية العام املاضي.
٭ تاله «بيتك» بشــراء األجانب لنسبة 
٠٫٨٦٪ من األسهم بقيمة ٥٩٫٧ مليون دينار، 
لترتفع ملكيات األجانب في «بيتك» إلى ١١٪ 

من ١٠٫١٤٪.
٭ ثــم حل بنك بوبيان بشــراء األجانب 
٠٫١٤٪ بقيمة ٣٫٤ ماليني دينار، لترتفع نسبة 
ملكيــات األجانب في البنــك إلى ٥٫٢٤٪ من 

.٪٥٫١٠
٭ وجاء بنك وربة رابعا من خالل شراء 
األجانب نسبة ٠٫٣٦٪ بقيمة ١٫٥ مليون دينار، 
لتصل نسبة األجانب بالبنك إلى ٤٫١٦٪ ارتفاعا 

من ٣٫٨٪.
٭ وحل بنك املتحد خامسا بنسبة شراء 
لألجانب بلغت ٠٫١٤٪ بقيمة ١٫١ مليون دينار، 
لتصــل نســبة األجانب إلــى ٠٫٤١٪ ارتفاعا 

من ٠٫٢٧٪.
٭ فيما تصدر بنك اخلليج األكثر انخفاضا 
مــن خالل بيــع األجانــب ٢٫٧٪ بقيمة ١٩٫٣ 

مليون دينار، لتتراجع نســبة األجانب إلى 
٩٫٨١٪ من ١٢٫٤٧٪.

٭ تاله بنك برقان ثانيا من حيث األكثر 
تراجعا من خالل بيع ملكية األجانب بنسبة 
٠٫٦٢٪ بقيمة ٣٫٩ ماليني دينار لتصل النسبة 

إلى ٢٫٥٩٪ انخفاضا من ٣٫٢١٪.
٭ وقلــص األجانــب ملكياتهــم في بنك 
االهلي بنسبة بيع ٠٫٥٨٪ بقيمة ٢٫٢ مليون 
دينار لتتراجع نسبة األجانب في البنك إلى 

٠٫٣٧٪ من ٠٫٩٥٪.
٭ ثم حل بنك الدولي KIB من خالل خفض 
ملكية األجانب بنسبة ٠٫٠٤٪ بقيمة ١٠١ ألف 
دينار لتصل نسبة امللكية إلى ٤٫٦٤٪ انخفاضا 

من ٤٫٦٨٪.
٭ فيما استقر البنك التجاري منذ بداية 
العام على ذات النســبة التي أنهى بها العام 
املاضي وهي ٠٫٠٦٪ بقيمة ٥٩٧ ألف دينار.

ويعكس اإلقبال على اسهم القطاع املصرفي 
الكويتي حجم ثقة املستثمرين األجانب في 
القطــاع، خاصة أن البنوك الكويتية حققت 
منوا الفتا في أرباح النصف األول من العام 
احلالي بنســبة ٧٥٪ بإجمالــي ٣٨٥ مليون 
دينار مقارنة بـ ٢١٩ مليون دينار في الفترة 
املماثلة من العام املاضي، وهو منو منطقي في 
ظل عودة احلياة لطبيعتها بشكل تدريجي.

٢٦٪ ارتفاعاً في قيمة األسهم ليصل اإلجمالي إلى ٢٫٤٤ مليار دينار

١٤٠ مليون دينار قيمة عمليات الشراء.. مقابل ٢٥ مليونًا لعمليات البيع
«الوطني» بالصدارة بنسبة ٤٤٫٨٪ من اإلجمالي بقيمة ٧٤ مليون دينار

٢٫٧٪ تراجع نسب التملك بـ«اخلليج».. و١٩٫٣ مليون دينار تعامالت السهم

الكويت تطرح ثالث أكبر مناقصة ملعاجلة 
التربة من التلوث النفطي بنصف مليار دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة في الكويت طرح املناقصة الثالثة من مناقصاته 
الرئيسية املتعلقة مبعاجلة التربة من التلوث النفطي، 
حيث حدد يوم ٢٣ يناير ٢٠٢٢ موعدا نهائيا لتقدمي 
العطاءات، ومــن املقرر عقد اجتماع ما قبل تقدمي 

العروض في ٦ ديسمبر ٢٠٢١.
ويتبع املشــروع شركة نفط الكويت، وقدرت 
مصادر مطلعة في الصناعة النفطية قيمة مناقصة 

اإلصالح هذه بنحو ٥٠٠ مليون دوالر.
وأضافت مجلة ميد أن هذه املناقصة الثالثة، شأنها 
شأن سابقتيها االولى والثانية، سيتم تقسيمها إلى 

مناطق وحزم مختلفة وسيتم ترسيتها على عدة 
مقاولني. وستتركز على معاجلة التربة امللوثة في 

جنوب الكويت.
وستكون هذه املناقصة الثانية التي تركز على 
التلوث في جنــوب البالد، حيث توجد كمية أكبر 
من التربة امللوثة، التي من املقرر ان يشمل نطاقها 
معاجلــة ما بني ٨ و٩ ماليني متر مكعب من التربة 

امللوثة بحسب املصادر آنفة الذكر.
ولفتت املجلة الى انه خالل عام ٢٠٢١، مت تأخير 
وإلغاء العديد من العطاءات املخطط لها لشركة نفط 
الكويت بسبب مشكالت امليزانية وتأثير ڤيروس 
كورونا، ولكن من غير املتوقع أن تتأخر مناقصة 
االســتصالح احلالية ألن األموال تأتي من األمم 

املتحدة ولن تتأثر بضغوط امليزانية في شــركات 
النفط الكويتية.

ومن املتوقع أن تكون املنطقة التي تغطيها هذه 
املناقصة أكثر صعوبة وتشمل مواقع ذات مستويات 

تلوث أعلى.
وانتهت ميد إلى القول ان سلســلة املناقصات 
املتعلقة باستصالح التربة متثل جانبا من برنامج 
اإلصالح البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته مليارات 
الدوالرات، ويعتبر األكبر من نوعه في العالم، وقد 
وضع من قبل جلنة التعويضات التابعة لألمم املتحدة 
لتمكني الكويت من معاجلة األضرار البيئية الناجتة 

عن حرب اخلليج ١٩٩٠-١٩٩١.

«ميد»: حتديد «ميد»: حتديد «ميد»: حتديد ٢٣٢٣ يناير  يناير  يناير ٢٠٢٢٢٠٢٢ موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض  موعداً نهائياً لتقدمي العطاءات.. وعقد اجتماع ما قبل تقدمي العروض ٦ ديسمبر املقبل

«املناقصات» مينح «الصندوق الوطني» الضوء األخضر 
لطرح مناقصة التصميم واإلشراف على «سوق الصفارين»

مصطفى صالح

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر مسؤولة أن اجلهاز 
املركــزي للمناقصــات قــد 
وافق علــى طلب الصندوق 
الوطني لتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة بشأن 
طرح املناقصة رقم (ص وم 
م ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢)، واخلاصة 
بإعداد الدراســة والتصميم 
واإلشراف على تنفيذ مشروع 
ســوق الصفاريــن مبنطقة 

الشويخ الصناعية.
املصــادر  وأوضحــت 
علــى  اطلــع  اجلهــاز  ان 
رقــم  الصنــدوق  كتــاب 
(٢٠٢١/١٠٠/٢٥١٥) واملؤرخ في 
٢٦ أغسطس ٢٠٢١، ليأتي قرار 
مجلس إدارة جهاز املناقصات 
باملوافقة على طرح املناقصة 

اإلشرافية للمشروع.
جدير بالذكر، ان مشروع 
سوق الصفارين يأتي ضمن 
االســتراتيجية للصندوق 
الوطني لتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة خالل 
السنوات املقبلة، حيث قام 
الصنــدوق ضمــن جهوده 
الطموحة لزيادة مشــاركة 
الصغيــرة  املشــروعات 
باالقتصــاد  واملتوســطة 
الكويتــي، بالكشــف عــن 
نيته طرح مناقصة دراسة 
وتصميم وتنفيــذ املجمع 
احلرفي في سوق الصفارين 

بالشويخ الصناعية.
ووفقــا الســتراتيجية 
الصندوق الوطني للمشاريع 

طريق تطوير املدن واألراضي 
باملشــروعات  اخلاصــة 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
وخلق املزيد من فرص العمل 
املنتجة للكويتيني في القطاع 

اخلاص.
ويتوقع أن ميتد ســوق 
الصفاريــن املزمــع تنفيذه 
على أرض تبلغ مســاحتها 
١٥٠ ألف متر مربع، ســيتم 
تقسيمها بحيث تضم نحو 
١٨٣ وحدة تتميز بإمكانية 
دمج أكثر مــن وحدة وفق 

طبيعة نشاط كل مبادر.
مــن جهة أخــرى، وافق 
الوطني  اجلهاز للصندوق 
على طــرح املمارســة رقم 
(ص وو م ٢/٢٠٢٠/٢٠٢١)، 
واخلاصة بتقــدمي خدمات 
ماليــة وإداريــة فــي مجال 
دعم ومتابعة املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة، وذلك 
وفقا للمــادة ١٧ من قانون 
املناقصات العامة ٤٩ لسنة 
٢٠١٦، على ان يتولى اجلهاز 

إجراءات الطرح.

ميتد على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع مبنطقة الشويخ الصناعية.. وتقسيمها لتضم ١٨٣ وحدة للمبادرين

فإن مشروع دراسة وتصميم 
وتنفيذ املجمعات احلرفية 
والصناعية، سيكون حتت 
إشراف مدير إدارة الشؤون 
الهندســية لوضع املعايير 
املطلوبــة متهيــدا لطــرح 
سوق الصفارين بالشويخ 

الصناعية أمام املبادرين.
الصنــدوق  ويهــدف 
مــن خــالل املناقصــة إلى 
زيادة مشاركة املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة في 
االقتصاد احمللي، وذلك عن 

املوافقة على طرح ممارسة تقدمي خدمات مالية 
وإدارية مبجال دعم ومتابعة املشروعات الصغيرة

«املالية»: ترسية ممارسة نظام إدارة
الضرائب املتكامل في غضون شهر

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة 
ان اجلهــاز املركزي للمناقصات العامة 
قرر متديد فترة دراسة العطاءات املالية 
ملمارسة وزارة املالية اخلاصة بتوريد 
وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب 
املتكامل «ITAS» ملدة ٣٠ يوما واالستئذان 
للوزارة باستكمال بعض النواقص من 
املستندات للمتقدمني بضرورة وجوده،ا 
علمــا بأنها ال تؤثر علــى القيمة املالية 
للعطاء. وقالت املصادر ان ٧ شــركات 
محلية تقدمت للممارســة، فيما ستتم 
ترسية املشروع قريبا بعد أخذ موافقة 

اجلهات الرقابية.
وذكرت املصادر ان وزارة املالية تهدف 
الى إدخــال النظام املتطــور للضرائب 

في الكويت، حيث من املتوقع ان تكون 
ملقدم العطاء خبرة في تطوير وتركيب 
نظام إدارة الضرائب املتكامل في بلدان 
أخــرى عاملية وينبغــي ان يكون لديه 
مستشــارون في خبرة أعمال التطوير 
والتنفيــذ ذات الصلة. وقالت ان وزارة 
املالية تهدف لعمل النظام داخل الوزارة 

(On prem) بشكل كامل.
وتبحــث وزارة املاليــة عــن نظــام 
ضرائب مت تطبيقه بشكل واسع ومعروف 
على مستوى العالم وثبت جناحه تقنيا 
ولن يتم قبول أي برنامج او نظام يتم 

تطويره وبناؤه داخليا.
وذكــرت ان نظام الضرائب املتكامل 
سيعتمد على اســتجالب اخلبرات من 
اخلارج خاصة في املشروع والذي يعتبر 
األول مــن نوعــه في الكويت، مشــيرة 

الى ان اخلبرات الضريبية في الكويت 
فقيرة جدا، واخليار األنســب واملتوقع 

هو االستعانة مبصادر خارجية.
جتدر اإلشــارة إلى ان وزارة املالية 
فرضت بعض الشروط في البرنامج وهي 
ان تكون لديه القدرة على استيعاب نحو 
٢٠ ألف معاملة ضريبية في وقت واحد.

وأشارت إلى أن القوانني التي سيجري 
تنفيذهــا ومراقبتها من خــالل النظام 
اجلديــد هي: مرســوم ضريبــة الدخل 
وقانــون ضريبــة الدخل فــي املنطقة 
املعينة رقم ٢٣ لســنة ١٩٦١ وقانون ١٩ 
لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية 
وتشــجيعها للعمــل في اجلهــات غير 
احلكومية وقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٦ 
بشأن الزكاة ومساهمة الشركات املساهمة 

العامة واملقفلة في امليزانية.

«املركزي للمناقصات» وافق على متديد فترة دراسة العطاءات املالية

٧ شركات محلية تقدمت بعروض مالية.. واملشروع لتطوير الضريبة 
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«املال العاملية للتمويل» ُتطلق منصتها 
اإللكترونية بالتعاون مع «إثمار للحلول املتكاملة»

املــال  أعلنــت شــركة 
العامليــة للتمويــل عــن 
تعاقدها مع شــركة إثمار 
للحلول املتكاملة، الرائدة 
فــي بنــاء ودعــم النظم 
املالية املختلفة، لتصميم 
وتنفيذ البوابة اإللكترونية 
اخلاصة بها «املال للتمويل 
أونالين»، وذلك بالتعاون 
والتنســيق مــع هيئــة 
املعلومات املدنية من خالل 

تطبيق «هويتي». 
الشــركة  وســتتمكن 
مــن خــالل هــذه البوابة 
اإللكترونيــة مــن تقدمي 
خدمات متويل األفراد كافة 
في مرحلتها األولى دون 
حاجة العمالء لزيارة مقر 

الشركة سواء لالستفسار عن اخلدمات أو 
التقــدمي على إحدى تلــك اخلدمات وإرفاق 
املســتندات املطلوبة كافة عند طلب منتج 
متويلي وحتى إجنار مراحل التمويل كافة 
من مناقشة وإقرار مكونات التمويل وإمتام 
التوقيع على املستندات، ومن ثم إدارة عناصر 
التمويل من سداد واحلصول على اإليصاالت 
والكشوف املختلفة وخدمات ما بعد البيع.

وحترص شركة املال العاملية للتمويل من 
خالل هذه املنصة على االستفادة من التقدم 

الكبير في مجال اخلدمات الرقمية واختيار 
أحدث وأنسب هذه التقنيات لتسهيل تقدمي 
خدماتها لعمالئها في إطار من االنســيابية 
وأعلى درجات احلمايــة للتعامالت املالية 

في الفضاء اإللكتروني.
وتتطلع شركة املال العاملية للتمويل نحو 
تشغيل املرحلة األولى من هذه املنصة خالل 
الربع األخير من العام احلالي، على أن يتم 
تقدمي خدمات متويل الشركات في املرحلة 

الثانية للمشروع.

«بيتك» يواصل التعريف باخلدمات التي تقدمها البنوك 
لذوي االحتياجات اخلاصة ضمن حملة «لنكن على دراية»

«الوطني»: آفاق االقتصاد 
العماني.. أكثر إشراقًا

ضمــن جهــوده فــي دعــم حملــة 
التوعية املصرفية «لنكن على دراية» 
التي انطلقت مببادرة من بنك الكويت 
املركــزي واحتــاد مصــارف الكويت، 
يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
تسليط الضوء على حقوق العمالء من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، مع التعريف 

باخلدمات التي توفرها البنوك لهم.
ويتيح «بيتك» لهذه الشــريحة من 
العمالء إمكانية االستفادة من املنتجات 
واخلدمــات املصرفيــة، مــع توفير كل 
الوسائل الكفيلة بحصولهم على اخلدمات 
املصرفيــة دون حتملهم أي رســوم أو 
تكاليف إضافية، ويشمل ذلك تخصيص 
فــرع خاص لهــم فــي كل محافظة، مع 
مواقف سيارات مالئمة ومقاعد متحركة، 
وغير ذلك من الوسائل الالزمة للعمالء 

من ذوي االحتياجات اخلاصة.
كما يوفر «بيتك» جهاز صرف آلي 
واحدا على األقل في الفرع الذي يقدم 
خدمات مصرفية لــذوي االحتياجات 

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه بعد الظروف 
الصعبــة التي مر بها االقتصاد العماني خالل عام ٢٠٢٠، تبدو 
آفاق االقتصاد الكلي أكثر إشــراقا، وذلك بفضل تعافي أنشطة 
القطاعني النفطي وغير النفطي، إذ من احملتمل أن يسجل القطاع 
غير النفطي منوا يتخطى أكثر من ٣٪ على املدى املتوسط بدعم 
من اإلصالحات واسعة النطاق املرتبطة بتطبيق رؤية ٢٠٤٠.

كما ستسهم اإلصالحات املالية األولية، مبا في ذلك ضريبة 
القيمــة املضافة وخفض معــدالت اإلنفاق، فــي تقليص عجز 
املاليــة العامــة إلى ٠٫٥٪ مــن الناجت احمللــي اإلجمالي في عام 
٢٠٢٤. وتشــمل املخاطر التي تهدد آفاق النمو جتدد الضغوط 
الناجمة عن اجلائحة، وانخفاض أسعار الطاقة، وتأخر تنفيذ 

برنامج اإلصالح احلكومي.
انتعاش النمو

بدأت اآلفاق املستقبلية لالقتصاد العماني في التحسن بعد 
مرور عام ٢٠٢٠، مع احتمال منو الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
٢٫١٪ فــي عام ٢٠٢١، ثم لنحو ٣٫١٪ في املتوســط خالل الفترة 
٢٠٢٢-٢٠٢٤، نتيجة ملزيج مــن العوامل التي تتضمن ارتفاع 
إنتاج النفط والغاز وكذلك تطبيق احلكومة لبرنامج اإلصالحات 
الهيكلية على نطاق موسع، إال أن اإلصالحات املتعلقة بتخفيض 
العجز من خالل تصحيح أوضاع املالية العامة قد تؤثر سلبا 

على النمو خالل املدى القصير.
وعلــى صعيد قطــاع الطاقة، من املقــرر أن يؤدي تخفيف 
األوپيــك خلفــض حصص اإلنتاج بداية من شــهر أغســطس 
إلــى زيــادة إنتاج عمان من النفط بنحــو ٨ آالف برميل يوميا 
كل شــهر ليصل في املتوســط إلى ٧٥٩ ألــف برميل يوميا في 
املتوسط (-٠٫٤٪ على أساس سنوي). كما أن زيادة إنتاج الغاز 
الطبيعي (املصاحب وغير املصاحــب)، مدعوما بزيادة إنتاج 
حقلي غزير وخزان الرئيســيني، والزيــادة في إنتاج املكثفات 
ستســهم في تعويض انخفــاض إنتاج النفط هذا العام بصفة 
عامــة. وبالتالي فمن املتوقــع أن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي 
للقطاع النفطي بنســبة ٢٫٨٪ في عام ٢٠٢١ وبنســبة ٣٫٦٪ في 

املتوسط خالل ٢٠٢٢-٢٠٢٤.
تقلص العجز

ملواجهــة الزيادة احلادة ملســتويات العجــز العام املاضي، 
أطلقت احلكومــة في عام ٢٠٢٠، خطة مالية متوســطة األجل 
بهدف استعادة االستقرار املالي وإعادة التوازن للميزانية بحلول 
عام ٢٠٢٥. وتشــمل اإلجراءات التي مت تنفيذها بالفعل تطبيق 
ضريبة القيمة املضافة، وتخفيض دعم املرافق العامة والنفقات 
الرأسمالية، إضافة إلى تقليص فاتورة أجور القطاع العام (على 
الرغم من أنه سيتم توسيع شبكات األمان االجتماعي وتوجيهها 

بشكل أفضل لدعم الفئات األكثر احتياجا لها من العمانيني).

بســهولة ويســر وفقا ألعلى معايير 
اجلودة واألمان.

وشــدد «بيتك» على أهمية ضمان 
حق املساواة للعمالء ذوي االحتياجات 
اخلاصة مع غيرهم من العمالء اآلخرين 
في إدارة شــؤونهم املالية، واملساواة 
في احلصول على اخلدمات املصرفية 
والتســهيالت االئتمانية، وغيرها من 

أشكال اخلدمات املالية.
ويحرص «بيتك» على دعم فعاليات 
احلملة بهدف نشــر الثقافة املالية في 
املجتمع، وزيادة الوعي لدى اجلمهور 
بحقوقهــم ومبا يتعلــق بالتعامل مع 
البنوك ليكونوا على دراية باملعامالت 
املالية واملصرفية، وذلك من خالل نشر 
ڤيديوهــات ومواد تثقيفية ورســائل 
توعوية عبر قنوات التواصل االجتماعي 
للبنك، واملوقع االلكتروني، وشاشات 
أجهزة الصرف اآللي، وشاشات العرض 
في الفروع، وكذلك عبر الصحف وغيرها 

من الوسائل اإلعالمية.

بنظــام Braille، باإلضافــة الى توفير 
اخلدمة الصوتية على املوقع اإللكتروني 
للبنك مما يسهل للعميل احلصول على 
اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت.  وال 
يدخر«بيتك» جهدا في تقدمي خدماته 
لذوي االحتياجات اخلاصة بالشــكل 
األمثل، مبا يدعم استراتيجيته في خدمة 
كل شــرائح العمــالء، مؤكدا احلرص 
الكبيــر علــى االهتمــام بالعمالء من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، وتســهيل 
حصولهم علــى اخلدمــات املصرفية 

اخلاصة، ميكن الوصول إليه بسهولة، 
ويوفر اخلصوصية الكاملة للعميل عن 
طريق غرفة زجاجية تفتح بالبطاقة، 
وتتوافــر فيــه خاصيــة اســتخدام 

السماعات.
وعالوة على ذلك، يقدم «بيتك» لهذه 
الفئة من العمالء خدمات خزائن أمانات، 
وموظفني متدربني على لغة اإلشــارة 
للتواصل مع هذه الشريحة من العمالء، 
ومناذج خاصة بفتح احلساب وغيرها 
من العقود واملعامالت املالية مطبوعة 

www.alanab.com.kw باقي التفاصيل على موقع «األنباء» االلكتروني

صالح الصالح: نعمل على إعادة «رماية» إلى «البورصة»
الوطنية  الشــركة  عقدت 
للرمايــة اجتمــاع جمعيتها 
العمومية العادية يوم األحد 
٢٤ أكتوبر اجلــاري في مقر 
التجــارة والصناعة،  وزارة 
وذلك بنســبة حضور بلغت 
٧٧٫١٠٣٪، حيث أقرت العمومية 
جميع البنــود املدرجة على 

جدول األعمال.
وفي هــذا الســياق، ثمن 
رئيس مجلس إدارة الشركة 
صالح عادل الصالح، حرص 
مســاهميها علــى حضــور 
العمومية ملناقشة  اجلمعية 
جــدول األعمال، كمــا توجه 
بالشــكر والتقدير ملساهمي 
الشــركة لتلبيتهــم الدعــوة 
بحضور العمومية، مؤكدا أن 
موافقــة احلضور على بنود 
جــدول األعمال، مبنزلة دعم 
ملجلس اإلدارة في مســاعيه 
الهادفــة الى إعادة الشــركة 

للتداول في البورصة.
وأشــاد الصالــح بالدور 
الرقابي لكل من وزارة التجارة 
والصناعة وهيئة أسواق املال 

من اإلضرار بالشركة وغالبية 
مساهميها عبر الدفع في اجتاه 

توقيف السهم عن التداول.
وأعرب الصالح عن تطلع 
واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 
إلــى العمل اجلاد  التنفيذية 
والــدؤوب حلمايــة مصالح 
وحقوق املســاهمني والعمل 
على تعزيز مكانة الشــركة، 
مشددا على أن الشركة قادرة 
على جتاوز جميع التحديات، 
مشيرا إلى أن عملية التطوير 

سيعود بالنفع على املساهمني 
ويقلص من اخلسائر املتراكمة 

مستقبال.
وأشار الصالح الى أن من 
أبرز التطورات اإليجابية لدى 
رماية حاليا تعاقد الشركة مع 
أحد املكاتب الهندسية للعمل 
على فصل أرض جزيرة الرمي 
الواقعة في إمارة أبوظبي إلى 
ثالث قطع ومن ثم البدء في 
وضع خطط واستراتيجيات 
التطوير، وذلك بعد جناحنا 
في استمالك األرض عبر إجراء 
تسوية مع املطور الرئيسي 
والتي مت مبوجبها إلغاء ديون 

بقيمة ٣٢ مليون دينار.
كمــا أن الشــركة حاليــا 
متتلك محفظة مالية متنوعة 
ضمت العديد من االستثمارات 
املالية املتميــزة، إضافة إلى 
عدة استثمارات مالية أخرى 
تعمل الشركة على تطويرها 
وإعادة النظر فيها، هذا ومن 
املنتظر الدخول في استثمارات 
جديــدة بعد أخذ املوافقة من 

قبل مجلس اإلدارة.

التي تشهدها «رماية» في ظل 
اإلدارة اجلديــدة انعكســت 
آثارهــا اإليجابيــة على أداء 
الشــركة وربحيتها وقدرتها 
على االستمرار وحتقيق عوائد 
أفضل ملساهميها حيث مت إبرام 
العديد مــن االتفاقيات التي 
عززت مــن أصول الشــركة 
وساهمت في تخفيض نسبة 
املديونيات بشكل كبير فضال 
عن مواصلــة مجلس اإلدارة 
الســعي الى حتصيل حقوق 

الشركة لدى كل األطراف.
محطة مفصلية

اجلمعيــة  أن  وتابــع 
العموميــة التاريخيــة التي 
عقدت األحــد املاضي محطة 
مفصلية في مسيرة الشركة 
وستكون نقطة انطالقة نحو 
نهضة وآفاق جديدة خصوصا 
بعد أن قطعت الشركة مشوارا 
كبيــرا وناجحــا فــي هيكلة 
األصول والتفاوض جلدولة 
املديونيات حيث مت التوصل 
إلــى تســويات ماليــة مبــا 

عمومية الشركة عقدت بوزارة التجارة.. وأقرت جميع بنود جدول األعمال

صالح عادل الصالح

والشركة الكويتية للمقاصة، 
وكذلك وزارة الداخلية بشأن 
آلية  جهودهــا فــي تنظيــم 
الدخول ملقر انعقاد اجلمعية 
وتســهيل كافــة اإلمكانــات 
لضمان احلياد في التصويت 
النتائــج  إلــي  والوصــول 
املتحققة وفقا إلرادة اجلمعية 
ومساهميها، األمر الذي أدى 
إلى املصادقــة واعتماد كافة 

بنود جدول أعمالها.
وشــدد علــى أن مجلس 
اإلدارة مــاض فــي تنفيــذ 
الى  الهادفــة  اســتراتيجيته 
حتسني موارد الشركة وتعزيز 
منــو أعمالها فــي إطار خطة 
عمــل تهدف إلى حتقيق منو 
مســتدام، مبا يحقــق عوائد 

مناسبة للمساهمني.
مبدأ جديد

وفي السياق ذاته، أوضح 
الصالــح أن عمومية شــركة 
رماية أرست في اجتماعها مبدأ 
جديدا يلفت النظر وبقوة إلى 
خطورة ما يذهب إليه البعض 
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«اخلليج» يقفز بأرباحه ٥٠٪ إلى ٢٧٫٥ مليون دينار في ٩ أشهر
إجمالي املوجودات ارتفع ٧٪ إلى ٦٫٣ مليارات دينار.. وجتنيب ٣٧٫٦ مليوناً مخصصات

أعلن بنك اخلليج عن نتائجه املالية لألشهر 
التسعة األولى من عام ٢٠٢١، حيث سجل صافي 
ربــح بلــغ ٢٧٫٥ مليون دينــار، وذلك بزيادة 
نســبتها ٥٠٪ مقارنة بصافــي ربح بلغ ١٨٫٤ 
مليون دينار في الفترة نفسها من العام املاضي. 
وأوضح البنك في بيان صحافي، انه سجل 
أرباحا تشغيلية بواقع ١٢٥٫٥ مليون دينار في 
األشــهر التســعة املنتهية في سبتمبر ٢٠٢١، 
بزيادة ٨٪ باملقارنة مع نفس الفترة من ٢٠٢٠، 
حيث جاء التحسن بصافي الربح مدفوعا بشكل 
أساســي باالرتفاع في صافي إيرادات الفوائد 
بنسبة ٦٪ أو ٥٫٨ ماليني دينار، باإلضافة إلى 
التحســن في اإليرادات األخرى بنســبة ١٤٪ 
أو ٣٫٤ ماليــني دينــار، كما انخفــض إجمالي 
املخصصات بنسبة ٢٤٪ أو ١٢ مليون دينار. 

املؤشرات املالية

وفيما يتعـــلق بجــودة األصول، فقد قام 
بنك اخلليـــــج بتجنيــب مخصصات مبقدار 
٣٧٫٦ مليــــون ديــــنار خالل األشهر التسعة 
املنتهية بتــــاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، بانخفاض 
بلــغ ٢٤٪ باملقـــــارنة مع الفترة نفســها من 

العام املاضي.
وال يزال البنك محافظا على نسبة تغطية 
وفيــرة تبلــغ ٤٧٢٪ حيــث تشــمل إجمالــي 
املخصصات والضمانات، في حني بلغت نسبة 
القروض غير املنتظمة ١٫٣٪ كما في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١، أقل من نســبتها التــي بلغت ١٫٥٪ عن 

الفترة نفسها من العام املاضي. 
ومقارنة بتاريخ ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠، ارتفع 
إجمالي املوجودات بواقع ٧٪ إلى ٦٫٣ مليارات 
دينار، كما ارتفعت القروض والسلف املقدمة 
إلى العمالء بنسبة ٤٪ إلى ٤٫٧ مليارات دينار، 
وازدادت حقــوق املســاهمني بنســبة ٥٪ إلى 
٦٥٣٫٦ مليــون دينار وبلغــت ودائع العمالء 
٤٫١ مليارات دينار، وذلك بزيادة نســبتها ٥٪ 
باملقارنة مع العام املاضي، وحافظت نسب رأس 
املال الرقابي للبنك على أفضل مســتوياتها، 
حيــث بلغ معدل كفايــة رأس املال ١٦٫٢٪ كما 
في نهاية ســبتمبر ٢٠٢١ متجاوزا بذلك احلد 

األدنى الرقابي. 
أداء قوي

وتعليقا علــى هذه النتائج، قال رئيس 

مجلس إدارة بنك اخلليج جاسم مصطفى 
بــودي: «لقد حافظ بنك اخلليج على أدائه 
القوي خالل الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مع 
حتســن ملحوظ في العديد من املؤشــرات 
الرئيسية. كما شهدنا النمو قوي في مختلف 
أنشطة البنك وثبات جودة األصول ومرونة 
رأس املال، ما يؤكد استراتيجيتنا احلصيفة 

وإدارتنا السليمة للمخاطر». 
وأضاف، بالقول: «لقد شهدنا تأثيرا قويا 
وإيجابيا على بيئة العمل وعلى االقتصاد 
بشكل عام تزامن مع تكثيف حمالت التطعيم 
التي غطت ما يزيد على ٨٠٪ من الســكان 
وعودة احلياة الطبيعية إلى البالد، ونأمل 
أن تســتمر املرحلة املقبلة بهــذه الوتيرة 

باجتاه التعافي الكامل من الوباء». 
واختتم بودي تصريحه، قائال: «أود أن 

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم 
في حتقيق هذه النتائج وباألخص مساهمينا 
األعزاء على ثقتهم املستمرة وموظفينا على 
التزامهم وتفانيهم، كما أود أن أتقدم بالشكر 
إلى بنك الكويت املركزي على دعمه املستمر، 
وأخيرا، أود أن أتوجه بالشكر إلى عمالئنا 
علــى والئهم، مؤكدا علــى التزامنا بتقدمي 

أفضل جتربة مصرفية لهم».
إستراتيجية ٢٠٢٥

يســعى بنك اخلليج إلــى أن يكون في 
الطليعة في رحلة حتوله الرقمي من خالل 
توفير احللول التقنية وتعزيز الثقافة القائمة 
على األداء على أســاس اجلدارة واملشاركة 
واعتماد ممارسات عاملية إلدارة املخاطر. 

وتعليقا على هذا املوضوع، قال الرئيس 

التنفيــذي لبنــك اخلليج أنطــوان ضاهر: 
«تستند اإلستراتيجية اجلديدة على التحول 
الرقمي الشامل وتهدف إلى ترسيخ مكانة بنك 
اخلليج الريادية في الكويت كبنك املستقبل. 
وبعــد أن متكن البنك مــن حتقيق العديد 
مــن النجاحات واإلجنــازات على الصعيد 
التشــغيلي وتعظيم القيمة ملساهميه، ها 
هــو اآلن يتطلع نحو املســتقبل من خالل 
استراتيجية توفر للعمالء اخلدمات املبتكرة 
التي تسهم في تلبية احتياجاتهم وحتقيق 

النمو املستدام». 
«تهــدف  قائــال:  ضاهــر،  وأضــــاف 
اســتراتيجية بنــك اخلليج اجلديــدة إلى 
تزويــد العمــالء بتجربة مصـــــرفية غير 
مسبوقة في الكــويـــــت، فـــــقد أعـــــلنا 
مؤخــــرا عن إمكانية قيـــام العمالء بفتح 
حســابات مصرفية في أقل مــن دقيقة، ما 
ميثل حقبة جديدة من اخلدمات املصرفية 
الرقميــة مــع أبســط وأســرع عملية فتح 
حســابات فــي الكويت. كما أن االســتثمار 
في احللول التكنولوجية املتكاملة هو من 
الركائز األساسية إلستراتيجية بنك اخلليج 
لعام ٢٠٢٥ وميثل حتوال ملموسا بالنسبة 

جلميع املتعاملني مع البنك».
مبادرات االستدامة

واشــار ضاهر إلى مبادرات االســتدامة 
املســتمرة لبنــك اخلليــج قائــال: «تعتبر 
االســتدامة جــزءا مهمــًا وال يتجــزأ مــن 
اســتراتيجيتنا. نحن ملتزمون جتاه كافة 
أصحاب املصالح واملجتمع واالقتصاد بشكل 
عام. ومن هذا املنطلق، يسرني اإلعالن بأن 
بنك اخلليج سيقوم قريبا بإصدار أول تقرير 
رسمي حول االستدامة. وسوف يقدم التقرير 
األولي وجهة نظر موحدة حول مساهمة بنك 
اخلليــج في تطوير االســتدامة في القطاع 
املالــي. كما يقــدم التقرير خطة عمل حول 
كيفية قيامنا بنقل هذه املبادرة إلى املستوى 
التالي. يســتند النهج الــذي اعتمدناه إلى 
العديد من القواعد املرتبطة باالستدامة، مبا 
 (GRI) في ذلك املبادرة العاملية إلعداد التقارير
وأهــداف التنمية املســتدامة لألمم املتحدة 
(SDGs) وتقارير اإلفصاح عن ممارســات 

االستدامة في بورصة الكويت. 

أنطوان ضاهرجاسم مصطفى بودي

ن امللحوظ باملؤشرات الرئيسية جاسم بودي: البنك حافظ على أدائه القوي بالربع الثالث.. مع التحسُّ

أنطوان ضاهر: استراتيجيتنا تستند إلى التحول الرقمي الشامل.. وترسيخ مكانتنا بالكويت كبنك املستقبل
التصنيفات 

االئتمانية 

مساهمات فاعلة 
مبجال االستدامة

يحظى بنك اخلليج بتقدير عاملي، نظرا 
جلدارتــه االئتمانية وقوته املالية، حيث 
حصل على تصنيف في املرتبة (A) من 
قبل ثالث وكاالت تصنيف عاملية. وهي:

٭ أبقت وكالة موديز خلدمات املستثمرين 
على تصنيف الودائع على املدى الطويل 
للبنك في املرتبة «A٣» مع نظرة مستقبلية 

«مستقرة». 
٭ قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف 
البنــك للمصدر على املدى الطويل عند 
املرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «سلبية». 
٭ قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت 
تصنيف العمالت األجنبية لبنك اخلليج 
على املدى الطويل عند املرتبة «A+» مع 

نظرة مستقبلية «مستقرة».

تضمنت مســاهمات بنــك اخلليج 
الرئيســية في مجال االســتدامة خالل 
الربــع الثالث من العــام احلالي، رعاية 
البنك للبرنامــج احلواري الرقمي الذي 
سلط الضوء على آراء وجتارب السيدات 

وقصص جناحاتهن في مكان العمل. 
وفي شهر أغسطس، قام بنك اخلليج 
أيضا برعاية البرنامج التوجيهي اجلديد 
الكويت  الوطنــي لطلبة  التابع لالحتاد 
املدارس  (NUKS) واملخصص خلريجي 
الثانوية وذلك في إطار تعهده بدعم ومتكني 
الشباب الكويتي، وفي إطار جهوده لدعم 
االستدامة في مقر العمل، نظم البنك مبادرة 
جديدة ملعاجلة النفايات الورقية ومتطلبات 

الطباعة بشكل يحافظ على البيئة.
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«جي أيه سي موتور» تتألق على برج خليفة 
وتكشف عن «GS٤» و«GA٦» اجلديدين كليًا

بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠، 
كشفت شركة جي أيه ســي موتور عن طرازيها 
 GAمتعدد االســتخدامات و٦ GSاجلديدين كليا ٤
الســيدان األنيقة، وذلك في فعالية حصرية هي 
األولى من نوعها لشركة سيارات صينية، حيث 
 GO AND :مت عــرض ڤيديو خاص حمل عنــوان
CHANGE على شاشــة بــرج خليفة العمالقة في 
دبي، استعرض في بدايته مكانة العالمة التجارية 
العريقــة في الصني، وجناحها في احتالل مرتبة 
متقدمة كواحدة من أكبر مصانع الســيارات في 
العالم حســب مجلة فورتشن ضمن أفضل ٥٠٠ 
عالمة جتارية، ليكشــف فيما بعد عن الطرازات 
اجلديــدة كليا معلنة بذلك وصولها إلى أســواق 
الشرق األوسط، وســط حضور حشد كبير من 
الــزوار وتفاعــل إعالمي عبر وســائل التواصل 

االجتماعي.
GS٤ مثالية للعائالت الصغيرة 

يتميز الهيكل اخلارجي لسيارة GS٤ اجلديدة 
كليا بتصميم جديد يجسد مفهوم الضوء والظل 
املنحوت باإلضافة إلى تصميم السقف «العائم»، 
وهو ما مينح السيارة مظهرا رياضيا دون املساومة 

على املساحة الداخلية.
وفــي الداخــل، تتميــز املقصــورة بالرحابة 
والعصرية، حيث متت ترقية املواد املســتخدمة 
لتوفير أقصى درجات الراحة، مع مقاعد ذات جودة 
عالية، وشاشات جديدة مزدوجة للوحة القيادة 
والكونســول الوسطي، مع مساحة حتميل تبلغ 

١٥٧٠ ملم بعد طي املقاعد اخللفية.
وحتــت الغطاء األمامي يوجــد محرك رباعي 
 ،BOSCH E-turbo األســطوانات توربو بتقنيــة
بســعة ١٫٥ ليتر يولد قــوة ١٣٠ حصانا مع عزم 
دوران يصــل إلى ٢٧٠ نيوتن متر، يتصل بناقل 
حركة أوتوماتيكي من ٦ ســرعات، والذي يوفر 

جتربة قيادة سلسة وقوية عالية االستجابة.
وتزود الســيارة مبجموعة من أنظمة األمان 
املتقدمة، مبا في ذلك أنظمة مساعدة القيادة الذكية، 
ووسائد هوائية عالية اجلودة، وهيكل السيارة 
 GSاملصنوع من الفوالذ عالي القوة، جتعل من ٤

اجلديدة خيارا مثاليا للعائالت الصغيرة.
GA٦ السيدان األنيقة

وتتميز ســيارة GA٦ الســيدان اجلديدة كليا 
بتصميم جديد مع خط كتف أنيق ممتد على طول 
الهيكل بالكامل، مع تصميم جديد للشبك األمامي، 
وإضاءة أمامية ثالثية العدسات مع إضاءة نهارية، 
أما التصميم اخللفي فيتميز بإضاءة LED متصلة 

تضفي حياة جديدة في مظهرها.

وفــي الداخــل، متــت ترقيــة كافــة املــواد 
والتكنولوجيــا املســتخدمة، حيث ســيتمتع 
الــركاب مبقصــورة مريحة ومجهــزة بأحدث 
أنظمة االتصال والترفيه، إلى جانب مســاحة 
كبيرة لألرجل، مع صندوق أمتعة بسعة تخزين 

تصل إلى ٥٠٠ ليتر.
ميكانيكيــا، تــزود GA٦ مبحــرك رباعــي 
األسطوانات ســعة ١٫٥ ليتر توربو يولد قوة 
١٣٠ حصانــا مع عــزم دوران يصــل إلى ٢٧٠ 
نيوتن متر، يتصــل بناقل حركة اوتوماتيكي 

من ٦ سرعات.
وتقــدم GA٦ اجلديــدة كليا للمســتخدمني 

مستقبل القيادة مع نظام مساعد القيادة اآللي 
L٢ املطور من جي أيه سي موتور، حيث يعمل 
هذا النظام على حتسني القيادة من خالل اقتراح 
تغييرات احلارة وإجراء التعديالت وفقا حلركة 
املرور، وسيكون متاحا قريبا في أسواق الشرق 

األوسط.
ويعد إطالق هذين الطرازين اجلديدين جزءا 
مهما من التطوير املستمر لشركة جي أيه سي 
موتور، حيث ســيدعم النمــو القوي للعالمة 
التجارية في األسواق اخلارجية، ويساعد على 
خلق وســائل تنقل أفضــل للعمالء في جميع 

أنحاء العالم.

وسط حضور حشد كبير من الزوار وتفاعل إعالمي عبر وسائل التواصل االجتماعي

«زين» أول من يقدم خدمات «SD-WAN» املدارة في الكويت

أعلنت شركة زين الكويت 
 SD-WAN عن إطالقها خلدمات
املدارة للشــبكات بالتعاون 
 ،Cisco مع شــريكها العاملي
لتكون بذلك أول مزود خدمة 
SD- في الكويت يقدم خدمات

WAN ذات املواصفات العاملية 
لعمالء األعمال لتمكينهم من 
حتســني شــبكاتهم بالشكل 
الــذي يناســب احتياجاتهم 
املختلفة مع املوازنة بني األداء 

والتكلفة. 
وذكرت الشركة في بيان 
أن اإلعــالن عــن  صحافــي 
إطــالق اخلدمــة جــاء على 
هامش مشاركتها في فعاليات 
أســبوع جيتكــس للتقنية 
(GITEX 2021)، وهو احلدث 
الدولي األكبر من نوعه الذي 
تســتضيفه دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة وينظمه 
مركز دبــي التجاري العاملي 
مبشــاركة كبرى الشــركات 
واملؤسسات والهيئات العاملية 
فــي مجــاالت تكنولوجيــا 

املعلومات واالتصاالت. 
وفي تعليقها على اإلعالن، 
قالت إميان الروضان الرئيس 
التنفيذي لشركة زين الكويت: 
مــع إطــالق هــذه اخلدمــة 
اجلديدة اليوم، نســتمر في 
التوســع بشــراكتنا املمتدة 
 ،Cisco مع شــريكنا العاملي
وذلك نحــو حتقيق أهدافنا 
املشتركة خلدمة احتياجات 
مجتمع األعمال الكويتي بكل 
فئاته من خالل جلب اخلدمات 
واحللــول األكثر ابتكارا من 
العاملية وطرحها  األســواق 
حصريا في السوق احمللي.

وأضافــت قائلــة: نفخر 
بكون زين أول مزود خدمة 
فــي البــالد يقــدم خدمــات 
SD-WAN ذات املواصفــات 
األعلى عامليا من Cisco، والتي 
ستخدم شريحة واسعة من 
عمالئنا تشــمل املؤسسات 
العامة  الكبيــرة والهيئــات 
وأصحاب الشركات الصغيرة 
واملتوسطة، حيث ستحدث 

من جانبه، قال شكري عيد 
املدير التنفيذي لدول منطقة 
اخلليج في سيسكو الشرق 
األوســط: يعكس مشــروع 
 SD-WAN تثبيت خدمــات
املــدارة للشــبكات مع زين 
ريادة سيســكو فــي حركة 
الشــبكات  حتويل وتطوير 
القائمة على البرامج عامليا، 
وقد خطت زين اليوم خطوة 
كبيرة نحو ليس فقط تسريع 
رحلتها في التحول الرقمي، 
بل اإلســهام بشــكل مباشر 
في حتقيق أهــداف الكويت 
التنمويــة الرقميــة، ونحن 
فخورون بدعمنا لهذه الرحلة. 
 SD-WAN وتقدم خدمات
- والتي يطورها شريك زين 
العاملــي Cisco - للعمــالء 
رؤيــة واضحــة لبياناتهــم 
الواســعة  الشــبكة  عبــر 
(WAN)، بحيث متكنهم من 
تطوير شــبكاتهم بالشــكل 
الــذي يناســب االحتياجات 
املختلفة والفريدة من نوعها 
لشركاتهم، وذلك مع املوازنة 
بني األداء والتكلفة في نفس 

الوقت.

مع البناء علــى قدرات زين 
املتطورة، حيث سيســتفيد 
العمــالء من البنية التحتية 
التكنولوجية اخلاصة بشركة 
Cisco بشكل شامل، باإلضافة 
إلى املهارات واخلبرات التي 
تأتــي من مركز التميز الذي 
سيســاعدهم علــى تصميم 
وإطالق وتطوير شبكاتهم. 
Cisco SD- ومت بناء خدمة

 WAN على تكنولوجيا WAN
ويتم تسليمها عبر السحابة، 
بحيث تقوم بإيصال األفرع 
إلى مركز البيانات والبيئات 
متعددة السحابات من خالل 
بنيــة حتتية واحدة، ويأتي 
هذا اإلطالق لتوسيع نطاق 
خيــارات األعمــال لعمــالء 
 SDN زين اخلاصة بخدمات
وحلول NFV للشبكات املبنية 

 .Cisco على تقنيات
وتعتبر قدرات زين جزءا 
أساســيا مــن هــذه اخلدمة 
اجلديدة، حيــث متكنها من 
ربط البيانات مباشــرة من 
شــبكة العميــل، مــع تقدمي 
صورة متكاملة من املشاكل 
التقنية وأسبابها لكي يتمكن 

وتقــدم اخلدمــة حلــوال 
مبتكرة للعديد من املشكالت 
بتكنولوجيــا  املتعلقــة 
املعلومات في املؤسســات، 
والتي تشــمل بناء شبكات 
مســتقل  نقــل  ذات   WAN
لتخفيف التكاليف وحتقيق 
وتلبيــة  أكبــر،  تنــوع 
متطلبات اتفاقيات مستوى 
اخلدمة (SLAs) للتطبيقات 
الســتمرارية  الضروريــة 
العمل عبر الســحابة أو في 
مقــر العمل، وتقدمي خارطة 
طريق أمنية متكاملة لألفرع 
الطلب  والبرمجيــات عنــد 
(SaaS) واإلنترنت، ومتكني 
التحول اآلمن عبر السحابات 
املتعددة للمؤسسات، وتقدمي 
املركزيــة  اإلدارة  خدمــات 
وحتليل البيانات عبر شبكات 
الـ WAN العاملية، وغيرها. 

وبفضل مستوى التحكم 
احملســن الــذي تتمتــع بــه 
اخلدمة، فإن ذلك سيقلل من 
املخاطر التي تصاحب عمليات 
التطبيقــات والبيانات  نقل 
إلى السحابة، كما أنها تتوافر 
كخدمة مدارة بشــكل شامل 

العميــل مــن إدارة عمليات 
شبكته اليومية بكفاءة أكبر.

وفي العام املاضي، حصلت 
زين على ثالث شهادات عاملية 
مــن Cisco الشــركة الرائدة 
عامليا في مجاالت تكنولوجيا 
االتصاالت والشبكات، وهو 
اإلجناز الذي عكس التزامها 
الرقميــة  بتقــدمي احللــول 
األحدث واألكثر تطورا وفق 
أعلى املواصفــات واملعايير 
العامليــة لعمالئهــا بقطــاع 

األعمال في الكويت.
وتقر الشهادة األولى من 
Cisco (وهي شــهادة شريك 
متخصص في أنظمة التعاون 
املتطورة) بقدرات زين فيما 
يتعلــق بحلــول االتصاالت 
السحابية املوحدة (HCS) من 
Cisco في الســوق الكويتي، 
الثانية (وهي  الشــهادة  أما 
شهادة شريك معتمد للخدمات 
السحابية واملدارة املتطورة)، 
فتؤكــد علــى قــدرات زيــن 
في توفير أحــدث اخلدمات 
السحابية واخلدمات املدارة 
املتطــورة لعمــالء الهيئات 
والشــركات، كمــا تعتــرف 
الشــهادة الثالثة بكون زين 
شريكا رئيسيا معتمدا لشركة 

.Cisco
وتسعى زين إلى أن تلعب 
دورا حاسما كمزود اتصاالت 
رقمــي وســط املتغيــرات 
والتحوالت التكنولوجية في 
األسواق، وذلك بتزويد أحدث 
احللول واخلدمات لتسريع 
منو بيئة األعمال ســواء في 
قطاع املؤسسات الكبرى أو 
األعمال الصغيرة والنامية.

وحتــى حتقــق أهدافهــا 
االســتراتيجية، تعمل زين 
على الرصد الصحيح والدقيق 
الحتياجات عمالئها، مشيرة 
إلــى أنهــا مســتعدة لطرح 
اجلديد دائما مــن اخلدمات 
التــي تصــل إلى مســتوى 
طموحات عمالئها مبا يتوافق 
مع التطور الذي يشهده العالم 

في املجاالت التكنولوجية.

Cisco في دبي بالتعاون مع شريكها العاملي GITEX على هامش معرض

إميان الروضان تتوسط شكري عيد ونواف الغربللي ومسؤولي «سيسكو» في «جيتكس»

هذه اخلدمة نقلة نوعية في 
جودة وكفاءة شبكة العميل 
مبا يتناسب مع احتياجاته 

الفريدة من نوعها.
وتابعت: إن إطالقنا لهذه 
اخلدمــة يأتــي متاشــيا مع 
جهودنــا احلثيثــة في زين 
جللــب خدمــات الشــبكات 
اآلمنة األحدث واألكثر تطورا 
ملجتمــع األعمــال الكويتي، 
كما يأتــي هذا اإلعالن حتت 
مظلة استراتيجيتنا للتحول 
الرقمي التي نهدف من خاللها 
إلى متكني قطاع أعمال أكثر 

كفاءة في الدولة. 
الروضــان  واختتمــت 
بقولهــا: إن توظيــف حلول 
التحــول الرقمــي احلديثــة 
قد بــات ضروريــا للمضي 
قدمــا فــي تطويــر قطاعات 
األعمال وجتــاوز التحديات 
املرتبطة بهــا، ومبا أن زين 
تخــدم أكبــر قاعــدة عمالء 
فــي الكويت، فنحــن نكثف 
مــن جهودنا إلثــراء جتربة 
عمالئنــا باحللــول األحدث 
واألكثر تطورا بالتعاون مع 

شركائنا العامليني.

إميان الروضان: توظيف حلول التحول الرقمي بات ضروريًا للمضي قدمًا في تطوير قطاعات األعمال وجتاوز التحديات

شكري عيد: «زين» تسهم بشكل مباشر في حتقيق أهداف الكويت التنموية الرقمية وفخورون بدعمنا لهذه الرحلة

«جي إف إتش» تبدأ شراكة 
إستراتيجية مع «شرودرز كابيتال»

أعلنــت مجموعة جي 
إف إتش املالية «جي إف 
أو «املجموعــة»  إتــش» 
عــن دخولها في شــراكة 
استراتيجية مع شرودرز 
كابيتال التي تقوم بإدارة 
أصول تبلــغ قيمتها ٧٠ 
مليــار دوالر، وهي متثل 
فــي  االســتثمار  قســم 
األسواق اخلاصة ملجموعة 
شرودرز، وهي مجموعة 
عامليــة إلدارة األصــول، 
حيث تقوم بإدارة أصول 

تبلغ قيمتها ٩٦٨ مليار دوالر نيابة عن عمالئها. في إطار 
هذه الشــراكة االستراتيجية، سوف تعمل جي إف إتش 
مع شــرودرز كابيتال لالســتثمار في معامالت مختارة 
لألسهم اخلاصة ورأس املال املغامر على أساس تقديري.

وســوف تؤدي هذه الشــراكة إلى تعزيز منصة جي 
إف إتش لالســتثمار في األسهم اخلاصة العاملية، حيث 
ستوفر لها مجاال لشراء حصص مسيطرة في الشركات 
الواعدة والتي تشهد منوا في كل من أوروبا واألميركتني. 
مبوجب هذا الترتيب االستراتيجي، سوف تستثمر جي 
إف إتش في استثمارات مختارة بجانب شرودرز كابيتال، 
عبر مجموعة من القطاعات الدفاعية التي ميكنها مقاومة 
فترات التراجع االقتصادي، مثل الرعاية الصحية، التعليم، 

التكنولوجيا والقطاع االستهالكي. 
أحد االســتثمارات املشــتركة الهامة التي يتم القيام 
بها هي لشركة عاملية في مجال تعليم الرعاية الصحية، 
وتتمتع مبكانة قيادية واضحة عبر عدة بلدان أوروبية 
باإلضافة إلى أميركا الالتينية. يتوافر لدى هذه الشركة 
شــبكة كبيرة تضم نحــو ٣٥ ألف طالب عبــر ١٠ بلدان 
و١٤٠ موقعــا في جميع أنحــاء العالم، وهي تعتمد على 
إمكانــات وقــدرات رقمية قوية، كما أنها شــركة مربحة 

ولديها إمكانية منو هائلة. 
وقال حماد يونس رئيس االستثمار في جي إف إتش: 
تتفق هذه الشراكة االستراتيجية مع شرودرز مع رؤية 
جي إف إتش الرامية إلى إنشاء منصة استثمارية قوية 
لألسهم اخلاصة في أوروبا واألميركتني، وهي من املناطق 
التي نواصل التركيز عليها والتوسع فيها على املستويني 
الداخلي واخلارجي من خالل شراكات، مشاريع مشتركة 
واســتحواذات ألسهم الشريك العام. نعتقد أن شرودرز 
هي الشريك املناسب لنا بالنظر لوضعها الرائد وسجلها 
احلافل عبر األســواق االســتراتيجية لألسهم اخلاصة، 
وبشكل خاص القطاعات عالية النمو مثل الرعاية الصحية 

والتكنولوجيا.

حماد يونس
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مبادرة الديهان حتققت بتأسيس «بيت املوسيقى» في الكويت

مفرح الشمري 

وفقا لالشــتراطات الصحية 
املعمــول بها في البــالد، افتتح 
وزيــر اإلعــالم والثقافة ووزير 
الدولة لشــؤون الشباب رئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب عبدالرحمــن املطيــري 
«بيت املوسيقى واملعرض الدائم 
للفنون التشــكيلية»، وذلك في 
مقر متحف الفن احلديث بحضور 
الشيخة انتصار العلي الصباح 
واالمني العام للمجلس الوطني 
للثقافــة والفنون واآلداب كامل 
العبداجلليل واالمني العام املساعد 
لقطــاع الفنون د.بــدر الدويش 
واألمــني العام املســاعد لقطاع 
الثقافــة د. عيســى األنصــاري 
واألمــني العام املســاعد لقطاع 
تهانــي  د.  واملتاحــف  اآلثــار 
العدوانــي وعميد املعهد العالي 
للفنــون املوســيقية د.رشــيد 
البغيلــي ورئيس مجلس ادارة 
نقابة الفنانني الكويتية د.نبيل 
الفيلكاوي ونائب رئيس جمعية 
الكويتيــني امللحــن  الفنانــني 
القدير أنور عبــداهللا واملطرب 
القديــر مصطفى أحمد والعديد 
مــن الفنانني والفــرق الغنائية 
والشــعبية ووســائل اإلعــالم 

املختلفة.
 انطلق حفل االفتتاح بجولة 
للوزيــر عبدالرحمــن املطيري 
في املعرض املقــام على هامش 
االحتفالية والــذي ضم العديد 
من اآلالت املوسيقية واللوحات 
التــي  واملنحوتــات اجلميلــة 
يحتضنها هذا املعــرض الدائم 
الذي ســيكون واجهة ملن يريد 
ان يتعرف على تاريخ الكويت 
املوسيقي والتشكيلي، كما تضمن 

حفل االفتتاح تدشني كتاب منهج 
«خليل كارادومان» آللة القانون 

للدكتور بسام البلوشي.
وقبل بدايــة احلفل الغنائي 
املخصــص لهــذه االحتفاليــة، 
القــى وزيــر االعــالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري كلمة اوضح 
فيهــا أن الهدف من افتتاح بيت 
املوسيقى واملعرض الدائم للفنون 
التشكيلية املساهمة برفع الذائقة 
الفنية وإضاءة الســاحة الفنية 
باالنتــاج الفني اإلبداعي وابراز 
الطاقــات البشــرية فــي مجال 

الفنون.
وأضاف ان «بيت املوسيقى 
واملعــرض همــا حاضنــة للفن 
والفنانني ولرعاية املواهب وأحد 
الثقافيــة بالدولة التي  الروافد 
تســاهم بنشــر الفنون وإبراز 
دورهــا فــي املجتمــع من خالل 
حزمة مشــاريع فنيــة تفاعلية 

مع اجلمهور».

وذكر ان هذا املشروع يسعى 
الــى تطويــر وتفعيل املشــهد 
الثقافي من خالل مجاالت الفنون 
املختلفة وليكــون أحد الروافد 
العملية للفنانني البراز ابداعاتهم 
وعطاءاتهم الفنية وإليجاد منصة 

فنية مستمرة وفاعلة تبرز الوجه 
احلضــاري للحركــة الفنية في 

دولة الكويت.
من جهته، قال أمني عام املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
كامل العبداجلليل لوسائل االعالم 

ان انطالق العمل إلى تأســيس 
بيــت املوســيقى جــاء مببادرة 
هادفة وقيمة من د.محمد الديهان 
املستشار باملجلس الوطني، مبينا 
ان بيت املوسيقى سيتخذ من هذا 
الفناء وجزء من مبنى متحف الفن 

احلديث مقرا دائما له.
بــأن  العبداجلليــل  وأفــاد 
املشــروع «يهدف الى احملافظة 
علــى التراث الغنائــي وإحيائه 
بجهود الفرق الشعبية التي تقدم 
ألوان الفنون البرية والبحرية 
الثرية واألصيلة النابعة من عبق 

تاريخ تراثنا املجيد».
وقال ان بيت املوسيقى حاضنة 
لهواة العزف املنفرد على اآلالت 
املوسيقية حيث يتوافر املدربون 
املتخصصون من أساتذة املوسيقى 
لتدريب الناشئة والشباب احملبني 

للموسيقى.
وأضــاف ان البيــت ســيقدم 
خدمات مميــزة للباحثني وكبار 
الغنــاء  ورواد  املوســيقيني 
وإقامــة  محاضــرات  لتقــدمي 
نــدوات متخصصــة فــي مجال 
التثقيــف واملعرفــة بفنون علم 
املوســيقى واألغانــي مبختلف 
أحلانهــا وإيقاعاتهــا ومقاماتها 
وورش عمــل عن صناعة اآلالت 

املوســيقية وكيفيــة اختيارهــا 
وصونها، كما يتضمن أيضا نواة 
ملكتبة متخصصة في املوسيقى 
والغنــاء جتمع انتــاج املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ومجموعــة منوعة مــن املراجع 
واملؤلفــات الرصينة واملهمة في 
ثقافة املوســيقى وتوثيق أعالم 

الغناء في الكويت.
من جانبه، قال صاحب املبادرة 
بتأسيس «بيت املوسيقى» عضو 
اللجنة العليا د.محمد الديهان ان 
من أهداف مشروع بيت املوسيقى 
أن يكون حاضنة للموســيقيني 
الغنائيــة  والفنانــني والفــرق 
الشــعبية بإقامة حفالت منظمة 
للفرق الغنائية الشعبية، وذلك 

وفقا لرزنامة بيت املوسيقى.
وأضــاف انه ســيكون وجها 
لعشــاق املوســيقى ليتعلموها 
وفــق مناهــج يشــرف عليهــا 
أكادمييون مختصون في بعض 
اآلالت املوســيقية، مثل البيانو 
والعود والكمان، وسيحتضن بيت 
املوسيقى العديد من الندوات التي 
يحاضر بها نخبة من األســاتذة 
املتخصصــني والفنانني وأيضا 
ســيكون هناك ورش عمل آللتي 
القانون والكمان، وورشة عمل عن 
صناعة الكمــان والعود وكيفية 
اختيار اآللة، وورشة عمل بعنوان 

إيقاعات من التراث الكويتي.
يذكر ان فرقة الليوان املوسيقية 
بقيادة املايسترو أحمد العود هي 
التي أحيت حفل االفتتاح وقدمت 
عددا من أغاني الفنون الغنائية 
الكويتية بأصوات شبابية مثل 
والء الصراف وعبدالعزيز املسباح 
وجاسم بن ثاني وذلك تشجيعا 
ودعما لهم وقد نالت اختياراتهم 

إعجاب اجلميع.

مت افتتاحه أمس األول بحضور وزير اإلعالم والثقافة والشباب في متحف الفن احلديث

(محمد هاشم) املطرب القدير مصطفى أحمد مع الشيخة انتصار العليالوزير عبدالرحمن املطيري يفتتح بيت املوسيقى واملعرض الدائم رسميا 

نائب رئيس جمعية الفنانني الكويتيني امللحن أنور عبداهللا ومتابعة حلفل االفتتاح

الوزير عبدالرحمن املطيري واألمني العام كامل العبداجلليل والشيخة انتصار العلي واألمناء املساعدون في املجلس الوطني خالل السالم الوطني

األمني العام املساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش مرحبا برئيس النقابة د. نبيل الفيلكاوي

صاحب مبادرة تأسيس بيت املوسيقى د. محمد الديهان يشرح للوزير املطيري عن أقسام البيت

جانب من  اللوحات في املعرض التشكيلي الدائمدالل الدليمي في وصلتها الغنائية

نيكول سابا.. هل تتعرض للمحاربة في بلدها؟
بيروت - بولني فاضل

تعترف الفنانة نيكول سابا بأن اإلقامة الذهبية 
في دبي التي حصلت عليها أخيرا حملت بشــائر 
اخلير لها، إذ يكفي أنها وّقعت على عقد لبطولة فيلم 
لبناني- سوري مشترك يصور في أبوظبي ويحمل 
اسم «مفتاح احلب»، حيث تعود الى السينما الغائبة 
عنها منذ العام ٢٠١٥، والتي هي شغفها األول، من 
خالل فيلم رومانسي جميل يخالف موجة األعمال 
القائمة على التشــويق والرعــب واجلرائم والتي 
ال حتبذها كثيرا نيكول طاملا أنها ال تســير جنبا 
إلى جنب مع اإلنتاجات الرومانسية والكوميدية. 
وعن غيابها عن الشاشــة الكبيــرة في مصر، 
توضح ســابا أنها من النوع الــذي يختار أعماله 
مبزاج، وهي ال تشــارك فــي عمل ملجرد احلضور 
والوجود، بدليل أنها لم توافق على ما جاءها من 
عــروض مصرية طوال الفتــرة الفائتة، لكن هذه 
العروض تسير في سكة جتارية «وال تعبي الدماغ»، 
كمــا تقول. أمــا معيار موافقتها على الشــخصية 
التمثيليــة التي تعرض عليها، فهو تقدمي نقيض 
ما تقدمه في الغناء، الفتة الى أنها مقابل الشقاوة 
واجلمــال واألفكار املجنونة في مضمون أغنياتها 
مســتعدة في التمثيل للتخلي عن جمال الشــكل 

لصالح العناية بأبعاد الشخصية. 
وبالنسبة إلى غيابها عن الدراما اللبنانية وما 
إذا كانت تتعرض للمحاربة في بلدها؟ جتيب: رمبا، 
ولكن أعتقد أكثر أنها مسألة محسوبيات لناحية 

أن كل ممثل ينتمي إلى شركة إنتاج معينة، أما أنا 
فأفتخر بأن كل ما صنعته هو مبجهودي وشطارتي 

من دون االتكال على أحد.
وعن الطرف اخلامس من غيابها عن دراما بلدها 
ترى أن ما صنعته من اسم متثيلي وخبرة يفترض 
أن يجعل منها إضافة إلى كل عمل متثيلي، لذا هي 
تعتبر أن اخلاســرين من عــدم التعاون معها هم 
اآلخرون وليس هي، مؤكدة أنها ال تركز على بلد 
معني للعمل واحلضور فيه، لكنها تعتبر نفســها 
لبنانية عربية، تتقــن املصرية واللبنانية، وهي 
حاضرة لتعلم لهجات أخرى، وبالتالي أينما يأتيها 

عمل مناسب تكون جاهزة لتلقي الفرصة.
ولنيكول ســابا مفهومها للجرأة التي تنســب 
إليهــا، فهي تعتبر أن للمــرأة مئة مفهوم ومعنى، 
قائلــة إن اجلرأة هي نقيــض الضعف، ومن غير 
املعقــول أن يكون املمثل ضعيفا، مشــيرة إلى أن 
قبول املمثل بدور مختلف ال يشبهه أبدا هو أيضا 
جــرأة، مضيفــة أن دورها على ســبيل املثال في 

مسلسل «الهيبة» كان جريئا.
وباحلديث عن الغناء، تبدي ســعادتها بنجاح 
كليبها األخير «اجلو حلو» ما شــجعها على طرح 
عمل آخر في وقت قريب، مختلف جدا مبوسيقاه 
عن «اجلو حلو». وعن زوجها املمثل يوسف اخلال 
ومدى مشاركتها الذوق املوسيقي والغنائي نفسه، 
تؤكد نيكول أن كليهما ميتلكان األذن املوسيقية، 
أما النقــاش بينهما فيتناول في العادة التفاصيل 

والتقنيات املوسيقية خلدمة العمل.

«كيرة واجلن».. صاحب الرقم القياسى
القاهرة - محمد صالح

يبدو ان فيلم «كيرة واجلن» سيصبح 
صاحــب لقــب أطــول فيلم يســتغرق 
تصويره فترة قياسية، حيث بلغ حتى 
اآلن ما يقرب منذ ثالث سنوات، ومازال 
يتبقى نحو أسابيع قليلة أخرى لينتهي 

التصوير ويدخل مرحلة املونتاج.
طول فترة التصوير ســببها جائحة 
كورونا، بجانب أنه فيلم ضخم من ناحية 
اإلنتاج ويحتاج الى حتضيرات كثيرة، 

كمــا مت التصوير اخلارجي في أكثر من 
دولــة، منها املجر وكرواتيا، ويشــارك 
في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم 
كرمي عبدالعزيز وأحمد عز وسيد رجب، 
والعمل تأليف أحمد مراد وإخراج مروان 

حامد.
يتناول الفيلم واقع املجتمع املصري 
فترة االحتالل اإلجنليزي إبان ثورة ١٩١٩، 
من خالل قصص حقيقية ملجموعة من 
أبطال املقاومــة املصرية ضد االحتالل 

وصوال إلى عام ١٩٢٤.
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صورة تذكارية لقادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم واملشاركني في قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر  (واس)

محمد بن سلمان: استثمار ١٠٫٤ مليارات دوالر بالشرق األوسط األخضر
ولي العهد السعودي أطلق برامج ومراكز إقليمية خالل القمة التي عقدت في الرياض

األمير محمد بن سلمان خالل استقباله املبعوث األميركي الرئاسي اخلاص لشؤون املناخ جون كيري

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان خالل استقباله أمير دولة قطر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

افتتــح صاحــب  وكاالت: 
السمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان ولي العهد السعودي 
نائب رئيــس مجلس الوزراء 
الدفــاع أعمــال قمــة  وزيــر 
الشــرق األوســط  «مبــادرة 
األخضــر»، مبشــاركة دولية 
واسعة يتصدرها رؤساء وقادة 
الدول وصناع القرار في العالم، 
لرسم خريطة إقليمية حلفظ 
احليــاة ورفــع جودتهــا، في 
العربية  بادرة تقدمها اململكة 
السعودية لصنع الفارق العاملي 
في حفظ الطبيعة واإلنســان 
واحليوان ومواجهة حتديات 

التغير املناخي.
وأعلن ولي العهد السعودي، 
أن املبادرة تهدف إلى استثمار 
٣٩ مليار ريال (١٠٫٤ مليارات 
انبعاثــات  خلفــض  دوالر) 
الكربــون في املنطقة وحماية 
البيئة، حيث تساهم السعودية 
بـ ١٥٪ منه، كما أعلن عن إنشاء 
منصة تعاون لتطبيق مفهوم 

االقتصاد الدائري للكربون.
كمــا أعلــن عــن تأســيس 
مؤسســة املبــادرة اخلضــراء 
كمؤسســة غير ربحيــة لدعم 
أعمــال القمــة مســتقبال، الى 
جانب تأسيس برنامج إقليمي 
الســتمطار السحب وتأسيس 
مركز إقليمي للتنمية املستدامة 
للثروة السمكية، وكذلك تأسيس 
مركــز إقليمــي لإلنــذار املبكر 

للعواصف في املنطقة.
وأكــد علــى أهمية إنشــاء 
منصة تعاون لتطبيق مفهوم 
االقتصــاد الدائــري للكربون، 
منبهــا الى ضــرورة وحتمية 
التعامل مع الفجوات في منظومة 

العمل املناخي باملنطقة.
حماية البيئة

وقال األمير محمد بن سلمان: 
«جنتمع اليوم فــي هذه القمة 
لتنســيق اجلهود جتاه حماية 
البيئة ومواجهة التغير املناخي، 
ولوضع خارطة طريق لتقليل 
االنبعاثات الكربونية في املنطقة 
بأكثر من ١٠٪ من اإلســهامات 
العامليــة، وزراعــة ٥٠ مليــار 
شجرة في املنطقة وفق برنامج 
يعد أكبر برامج زراعة األشجار 
في العالم، ويساهم في حتقيق 
نسبة ٥٪ من املستهدف العاملي 
للتشــجير، ونهدف اليوم في 
هــذه القمة الــى أن نعمل معا 
لوضع خارطة طريق إقليمية، 
ومنهجية عمل لتمكني حتقيق 

هذه املستهدفات الطموحة».

مركــز إقليمــي لإلنــذار املبكر 
بالعواصف، وتأســيس مركز 
إقليمــي للتنميــة املســتدامة 
الســمكية، وإنشــاء  للثــروة 
إقليمــي الســتمطار  برنامــج 
السحب. وسيكون لهذه املراكز 
والبرامج دور كبير في تهيئة 
البنية التحتية الالزمة حلماية 
البيئة وتخفيــض االنبعاثات 
التنســيق  مســتوى  ورفــع 

اإلقليمي.
أوضح األميــر محمد بن 
سلمان أن اململكة ستعمل على 
تأسيس صندوق لالستثمار 
في حلول تقنيات االقتصاد 
الدائري للكربون في املنطقة، 
ومبادرة عاملية تســاهم في 
تقدمي حلول الوقود النظيف 
لتوفير الغذاء، ألكثر من ٧٥٠ 
مليون شخص بالعالم. ويبلغ 
إجمالي االستثمار في هاتني 
املبادرتني ما يقارب ٣٩ مليار 
ريال، وستساهم اململكة في 

متويل قرابة ١٥٪ منها.
وستعمل اململكة مع الدول 
التنميــة اإلقليمية  وصناديق 
والدولية لبحث ســبل متويل 
وتنفيذ هذه املبادرات، وحرصا 
على رفع مســتوى التنسيق، 
أعلــن ولــي العهد الســعودي 
عن تأســيس مؤسسة املبادرة 
اخلضراء، كمؤسسة غير ربحية 

لدعم أعمال القمة.
مصادر طاقة جديدة

الســعودية أعلنت  وكانت 
أنهــا  الســبت املاضــي  يــوم 
تخطط لالستثمار في «مصادر 
طاقــة جديــدة، مبــا فــي ذلك 

الهيدروجني».

أهم حتديات العصــر، التي ال 
تلقى االهتمــام املطلوب برغم 
أن الكتب السماوية حثت على 
البيئــة وربطته  احلفاظ على 

باإلميان.
وقال: «اإلسالم دعانا لعدم 
قطع األشــجار أو اإلسراف في 
املــاء أو حتى الصيــد في غير 
أوقاتــه، فهذه ثقافة اإلنســان 
الواعي املــدرك لواقعه، وهذه 
حضارته». وعبر ولي العهد عن 
أمله بأن تتخطى مخرجات القمة 
حدود اإلقليم، ألن آثار التغير 
املناخي ال تعترف باحلدود، حاثا 
اجلميع على الوقوف أمام هذا 

التحدي.
وأضاف: «نواجه في األردن 
حتديات مناخية مختلفة أبرزها 
ندرة املياه، فقد تأثرت مواردنا 
بشــكل كبير جراء اســتقبالنا 
ملوجــات متتالية مــن اللجوء 
على مــدار العقد املاضي، ومع 
ذلك، فإننا لم نغفل عن أهمية 
البيئــة، فقــد  احلفــاظ علــى 
استهدفت خطتنا الوطنية للنمو 
األخضر ٢١-٢٥ قطاعات عديدة 
منها الزراعــة والطاقة واملياه 

وإدارة النفايات».
وتابع قائال: «إن مساهماتنا 
الوطنيــة احملددة لعــام ٢٠٣٠ 
لتقليل االنبعاثات متثل التزامنا 
في هذا االجتاه، لنكون شريكا 
إقليميا ودوليا في جهود مواجهة 
التغير املناخي والتخفيف من 

تبعاته».
ورأى أن فــي منطقتنــا ما 
يدعــو لألمــل مثل املشــاريع 
اخلضــراء التــي انطلقــت في 
السعودية، لتوفير فرص كبيرة 
للقطاع اخلاص ومئات اآلالف 

من أجل حماية البيئة لتحقيق 
مستقبل أفضل لألجيال القادمة، 
مشــيرا إلــى أن املبــادرة التي 
تقودهــا اليوم اململكة العربية 
الســعودية هي نقلــة نوعية 
مببادرات قوية، ستســاهم في 
تعزيــز العمل املشــترك نحو 
اجتاهــات أكثــر أمنــا للبيئــة 

واإلنسان.
وشدد ولي العهد على أهمية 
تبادل املعلومات واخلبرات مع 
مختلــف الــدول للوصول إلى 
حلول متقدمة في مجال التقاط 
الكربون واستخدامه وتخزينه، 
وتقليل كثافة انبعاثات الكربون، 
ورفــع كفاءة الطاقــة وتعزيز 
كفاءة استخدامات الطاقة، الفتا 
إلى أن اجلميع يتقاسم مسؤولية 
الوصول إلى األمن املناخي الذي 
سنورثه لألجيال القادمة، ومن 
أجل ذلــك علينا البناء على ما 
حتقق ومضاعفة اجلهود خالل 

املراحل املقبلة.
ولفت إلى ضرورة التركيز 
في املرحلــة احلالية على دعم 
املشاتل الزراعية بهدف تنمية 
خطط التشجير ضمن مبادرة 
الشــرق األوســط األخضــر، 
وتطبيق حلول مبتكرة من خالل 
تبادل اخلبرات واملعلومات بني 
الدول، من أجل التقاط الكربون 
واستخدامه وتخزينه للوصول 

إلى احلياد الصفري.
وأشار إلى أن مملكة البحرين 
ستكون داعمة للمبادرات التي 
مت التوافــق عليها خــالل قمة 
مبادرة الشرق األوسط األخضر 
عبر التزامها بتنفيذ كل ما من 
شأنه حتقيق األهداف املناخية 
التي تســهم في حماية كوكب 

كمــا أكــد ولــي العهد أن 
اململكــة تهدف إلــى خفض 
انبعاثات الكربون مبقدار ٢٧٨ 
مليون طن سنويا بحلول عام 
٢٠٣٠. وأعلن عن بدء تنفيذ 
املرحلة األولى مــن مبادرة 
للتشــجير بزراعة أكثر من 

٤٥٠ مليون شجرة.
فيمــا أعلن وزيــر الطاقة 
السعودي األمير عبدالعزيز بن 
سلمان أول من أمس أن اململكة 
تريــد أن تصبــح أكبر مورد 
للهيدروجــني، كما أضاف أن 
اململكة تعتزم إنتاج وتصدير 
نحــو أربعة ماليــني طن من 

الهيدروجني بحلول ٢٠٣٠.
احلياد الكربوني

بدورها، حددت شركة أرامكو 
هدفــا للوصــول إلــى احليــاد 
الكربونــي بحلول عــام ٢٠٥٠. 
في حني أشاد مسؤولون غربيون 
بتعهــدات الســعودية، مبا في 
ذلك رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الذي قال إن 
«التعهد التاريخي بالوصول إلى 
صافي انبعاثات صفرية بحلول 
عام ٢٠٦٠ ميثل خطوة كبيرة إلى 
األمام»، كما رحب رئيس «كوب 
٢٦» أ لوك شــارما بالتعهدات، 
وكتب على تويتر «أتطلع إلى 

االطالع على التفاصيل».
حتديات العصر

من جانبه، شارك ولي عهد 
األردن األمير احلسني بن عبداهللا 
الثاني، مندوبا عن جاللة امللك 
عبداهللا الثاني، في القمة، حيث 
ألقى كلمــة خالل القمة، اعتبر 
فيها أن التغير املناخي يعد من 

مــن فرص العمل مــع احلفاظ 
على البيئة.

إلى أهمية االتفاق  وأشــار 
علــى تبنــي سياســات علــى 
مستوى احلكومات ملواجهة أثر 
التغير املناخي من خالل اعتماد 
أساليب الزراعة احلديثة، التي 
توفر املوارد املائية، واستدامة 
التحول نحو الطاقة املتجددة 
والتشجيع على اعتماد املركبات 
الكهربائية، وحتويل النفايات 

إلى مصدر للطاقة.
ودعا ولــي عهد األردن إلى 
وضــع السياســات املناســبة 
التمويــل املســتدام  وتوفيــر 
للنهوض فــي مواجهة التغير 
املناخي، خامتــا كلمته بالقول 
«يجــب أال ننســى ضــرورة 
تغيير النظرة الســائدة جتاه 
هــذا التحــدي ولنعمــل علــى 
تطوير النظام التعليمي الذي 
سيســاهم في تطوير احللول 
حملاربة هذه الظاهرة العاملية، 
فهذا هو واجبنا احلقيقي جتاه 

هذا اجليل واألجيال املقبلة».
مبادرة طموحة

مــن جهتــه، أكد ولــي عهد 
البحرين رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو امللكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة، 
على أن الســعودية هي العمق 
االستراتيجي للمنطقة وتضطلع 
دوما بكل ما من شأنه حتقيق 
النماء واالستقرار لها من خالل 
مبادراتها املختلفة الساعية نحو 

الرفعة واالزدهار.
وأكــد أن التغيــر املناخــي 
يعتبــر حتديا عامليا مشــتركا 
يتطلب تسخير كافة اإلمكانيات  

األرض وضمان مستقبل أكثر 
أمانا وجودة لألجيال القادمة، 
مشيدا في هذا الصدد بالنجاح 
الذي حتقــق للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة في استضافة 
هذا احلدث الكبير وإدارته بكل 
جناح حتى الوصول للمخرجات 
التي مت التوافــق عليها اليوم 
بهدف تقليل االنبعاث الكربونية 
والوصــول للحيــاد الصفري 
بحلول عام ٢٠٦٠ مبا ينعكس 

على تعزيز جودة احلياة.
مكافحة التغير املناخي

بــدوره، أعلن الوزير األول 
وزير املالية بجمهورية اجلزائر 
أمين بن عبدالرحمن، دعم بالده 
ملبادرة الشرق األوسط األخضر، 
مثمنــا جهود اململكــة في هذا 
الشأن، حيث أكد رئيس حكومة 
اجلزائر خــالل كلمته مببادرة 
الشرق األوسط األخضر، على 
التزام بــالده مبكافحــة تغير 
املناخ ودعم اجلهود السعودية 

في هذه املبادرة.
وكان الوزير األول وصل الى 
الرياض امــس والوفد املرافق 
له، للمشــاركة في قمة مبادرة 
الشــرق األوســط األخضــر، 
وكان في استقباله مبطار امللك 
خالد الدولــي األمير محمد بن 
عبدالرحمــن بــن عبدالعزيز، 
أمير منطقة الرياض بالنيابة، 
وفيصــل بــن عبدالعزيــز بن 
عياف، أمني منطقــة الرياض، 
اللواء  ومدير شــرطة املنطقة 
فهــد بن زيد املطيري وســفير 
جمهورية اجلزائر لدى اململكة 
أحمد عبدالصدوق ومندوب عن 

املراسم امللكية.

ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولفت ولــي العهــد إلى أن 
اململكــة العربيــة الســعودية 
تؤمــن بــأن مصــادر الطاقــة 
التقليدية كانت أهم األســباب 
في حتول دول املنطقة والعالم 
مــن اقتصــادات تقليديــة إلى 
اقتصادات فاعلة عامليا، واحملرك 
والدافع الرئيســي نحو أسرع 
منو اقتصادي عرفته البشرية 

على اإلطالق.
حقبة خضراء

قال ولي العهد الســعودي: 
«إننا اليوم ندشن حقبة خضراء 
جديــدة للمنطقــة، نقودهــا 
ونقطــف ثمارهــا معــا، إميانا 
منا أن آثــار التغير املناخي ال 
تقتصر على البيئة الطبيعية 
فقــط، بــل تشــمل االقتصــاد 
واألمن، ومع ذلــك، نحن نعي 
أن التغيــر املناخي هو فرصة 
اقتصاديــة لألفــراد وللقطاع 
اخلــاص، والتــي ســتحفزها 
مبادرة الشرق األوسط األخضر، 
خللق وظائف نوعية وتعزيز 
االبتكار فــي املنطقة. إن هناك 
فجــوات فــي منظومــة العمل 
املناخي في املنطقة، ونستطيع 
عبر تنسيق اجلهود اإلقليمية 
ومشاركة اخلبرات والتقنيات، 
أن نحقق إجنازات متسارعة في 

مبادراتنا».
وأعلن ولي العهد أنه لتمكني 
ذلك، أعلنت اململكة أنها ستعمل 
علــى إنشــاء منصــة تعــاون 
لتطبيق مفهوم االقتصاد الدائري 
للكربون، وتأسيس مركز إقليمي 
للتغير املناخي، وإنشاء مجمع 
إقليمي الســتخالص الكربون 
واستخدامه وتخزينه، وتأسيس 

تأسيس مؤسسة املبادرة اخلضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة مستقبًال
ولي عهد البحرين: السعودية متتلك مبادرة طموحة حلماية البيئة ومواجهة حتديات املناخ

ولي عهد األردن: التغير املناخي من أهم حتديات العصر.. وال يلقى االهتمام املطلوب
رئيس حكومة اجلزائر: نثّمن جهود اململكة وندعم مبادرة الشرق األوسط األخضر

األمير محمد بن سلمان خالل استقباله ولي عهد األردن األمير احلسني بن عبداهللا الثاني
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صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يلقي كلمته في افتتاح املؤمتر

ولي العهد من قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر: العالم
بحاجة إلى خطط لالستدامة واالهتمام باملناخ والبيئة واالقتصاد

ألقــى ســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشعل األحمد كلمة 
خــالل افتتــاح مؤمتــر قمة 
الشــرق األوســط  مبــادرة 
األخضر بالعاصمة السعودية 

الرياض وفيما يلي نصها:
«بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمــد هللا الــذي جعــل 
األرض لنا مهدا وســلك لنا 
فيها ســبال وجعلهــا ذلوال 
واســتخلفنا فيها والصالة 
والسالم على رسوله احلكيم 
الــذي دعانــا إلــى الفضيلة 
وغرس الفســيلة حتى قيام 
الســاعة وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليما كثيرا.
امللكي  الســمو  صاحــب 
األخ العزيــز األميــر محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير دفاع 
اململكة العربية الســعودية 

الشقيقة (حفظه اهللا)..
أصحاب الفخامة والسمو..
أصحاب املعالي والسعادة.

السيدات والسادة..
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته،،، 
يســرني فــي البداية أن 
أتقــدم ملقام خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، حفظه 
اهللا ورعاه، وإلى أخي صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل سعود، حفظه اهللا، وإلى 
اململكــة  حكومــة وشــعب 
العربية السعودية الشقيقة 
بالشــكر على ما ملسناه من 
حفــاوة االســتقبال وكــرم 

الضيافة.
ويطيــب لي أن أنقل لكم 
حتيات صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ،حفظه 
اهللا ورعاه، ومتنيات سموه 
بســداد اخلطــى والتوفيق 
والنجاح ألعمال هذه القمة، 
معربا عن سعادتنا ونحن في 
«رياض» املجد، ملبني دعوة 
كرمية للمشاركة في مبادرة 

الشرق األوسط األخضر.
أصحاب الفخامة والسمو.. 

أصحاب املعالي والسعادة:
تأتي قمة مبادرة الشرق 
األوسط األخضر في ظروف 
استثنائية، حيث تبرز حاجة 
العالــم أجمــع إلــى خطــط 
االستدامة واالهتمام باملناخ 
والبيئة واالقتصاد، فلم يعد 
يخفى على أحد أن استمرار 
التغيــر املناخــي يقودنــا 
إلى التعرض لسلســلة من 
الكوارث مبا في ذلك حرائق 
الغابات والفيضانات ودمار 
احملاصيل الزراعية واجلفاف 
وشح املياه واجلوع وانتشار 

األمراض واألوبئة.
اململكــة  ولعــل دعــوة 
العربية السعودية الشقيقة 
إلطالق هذه املبادرة نابعة من 
دورها احملوري املسؤول في 
املنطقة والعالم أجمع إلرساء 
مفهوم األمن الشامل إنسانيا 
واقتصاديا ومناخيا وبيئيا، 
وهذا قدرها واختيارها فهي 
القبلــة واملظلــة صاحبــة 
الرؤى االستباقية وااللتزام 

استراتيجيتها البيئية ضمن 
رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥» 
باإلضافــة إلى التشــريعات 
املعنيــة بالبيئــة وقوانــني 
البيئــة وترشــيد  حمايــة 
اســتهالك املوارد الطبيعية 
التلــوث  وخفــض نســب 
واحلفاظ على سالمة البيئة 
وإعــادة تأهيــل منظوماتها 
وحماية التنوع البيولوجي 
وحتسني كفاءة إدارة النفايات 
وتوظيف الطاقات املتجددة 
القــدرات  وبنــاء وتطويــر 
الوطنيــة في مجــال العمل 
البيئي. وتنفذ هذه اخلطط 
الوثيقة  الشــراكات  ضمــن 
الهيئــات احلكوميــة  بــني 
املتخصصة والقطاع النفطي 
وشــركات القطــاع اخلاص 

واملجتمع املدني.
أصحاب الفخامة والسمو.. 

أصحاب املعالي والسعادة:
إن للكويــت رؤية تؤكد 
أن مســتقبل البشرية يكمن 
اخلضــراء  احللــول  فــي 
واإلدارة احلكيمــة لألصول 
البيئية وأهمية ربط اجلهود 
الفردية باملبادرات اإلقليمية 
والدولية.. وهذا ما تسعى إلى 
حتقيقه من خالل مشاركتها 
فــي هــذه القمة وهــو نابع 
من حرصها على االستدامة 

البيئية.
وعلى أرض الواقع فلدينا 
خطط استدامة بيئية تهدف 
إلى تعزيز مسارات احلياد 
الكربونــي وزيــادة رقعــة 

جلهــود شــقيقتها الكبــرى 
اململكة العربية السعودية وما 
طرحتــه من حزمة مبادرات 
حلمايــة البيئــة وثقتها في 
حسن إدارة هذا امللف احليوي 
بإشراف أخي صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
(حفظــه اهللا)، كمــا تؤكــد 
التزامهــا مبا يتفق عليه في 
ضــوء إمكانياتها ومواردها 
ولن تدخر جهدا أو دعما أو 
التوصيات  امتثاال لتحقيق 
التي تتوصل إليها هذه القمة.
والكويــت تواقة لتفعيل 
العالقات الثنائية في شأن هذا 
امللف باملشاريع والدراسات 
ونقــل التجــارب واخلبرات 
العالقــات  رأســها  وعلــى 
الســعودية   - الكويتيــة 
فلنتعاون جميعا ونتعاون 
ثنائيا ولتتعاون مؤسسات 
املجتمــع املدني والشــعوب 
واألفراد في هذا امللف والدعوة 
مفتوحــة للجميــع وأبواب 
الكويت مفتوحة دائما وأبدا.
بــارك اهللا فــي جهودكم 
القائمني واملشرفني  وجهود 
على هذه املبادرة ونحسبها 
عند اهللا رفعة لكم في الدنيا 
واآلخرة ووفقنا اهللا تعالى 
وإياكــم ملا فيه صالح البالد 

والعباد.
والســالم عليكم ورحمة 

اهللا وبركاته».
وكان ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه وصل 
إلى مطار امللك خالد الدولي 
بالعاصمة الرياض في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، 
وذلك حلضــور قمة مبادرة 

الشرق األوسط األخضر.
وكان في استقبال سموه 
علــى أرض املطــار صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
آل سعود أمير منطقة الرياض 
باإلنابة وسفيرنا لدى اململكة 
العربية الســعودية الشيخ 

علي اخلالد.
وغــادر البــالد بعد ظهر 
امس سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه، متوجها إلى 
اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، وذلــك حلضــور 
قمة مبادرة الشرق األوسط 
األخضر في مدينة الرياض.
وكان فــي وداع ســموه 
علــى أرض املطــار رئيــس 
مجلس األمة مرزوق الغامن 
وسمو الشيخ ناصر احملمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وكبار 

املسؤولني بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي 
يضــم كال مــن نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ حمــد جابــر العلي 
ووزير النفط ووزير التعليم 
العالي د.محمد الفارس ووزير 
الدولة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وعددا من كبار املســؤولني 

بديوان سمو ولي العهد.

التشجير وإقامة احملميات 
البريــة والبحريــة وإعادة 
القطــاع  تأهيــل منشــآت 
النفطي واحلد من االنبعاثات 
الطاقــة  وحتســني كفــاءة 
وإدخــال الطاقات املتجددة 
واســتدامة إمدادات الطاقة 
القادمة والشروع  لألجيال 
بتنفيذ عدد من املشــاريع، 
الوقــود  مشــروع  منهــا 
الــزور  البيئــي ومصفــاة 
العاملية ومشــروع مناولة 
الكبريت ومشروع خط الغاز 

اخلامس.
وانطالقا من رؤية الكويت 
واهتمامها بظاهرة تغير املناخ 
فإنها تدعــم بالكامل مبادرة 
األشــقاء في اململكة العربية 
الســعودية والعمــل معهم 
جنبا إلى جنب لتنفيذ أهداف 
ومقاصد هذه القمة ومبا يعود 
على منطقة الشرق األوسط 
وبيئتها باخليــر واملنفعة، 
مؤكديــن فــي هــذا الصــدد 
االهتمام الكبير الذي توليه 
الكويت بتوجيهات مباشرة 
مــن لــدن صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
(حفظه اهللا ورعاه) للبيئة 
وما تواجهه من حتديات وذلك 
عبر اتخاذ اإلجــراءات التي 
حتد من االنبعاثات والعمل 
مع املجتمع الدولي لتحقيق 

مقاصد التنمية املستدامة.
احلضور الكرمي:

في اخلتام تؤكد الكويت 
من هذا املكان دعمها الكامل 

سموه أكد في كلمته في افتتاح املؤمتر أن الكويت أطلقت إستراتيجيتها البيئية ضمن رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥»

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لدى وصوله وفي استقباله صاحب السمو امللكي األمير محمد بن عبدالرحمن

املسؤول عن املنطقة واألكثر 
استشــعارا ملسؤوليتهـــــا 
الدولية.. وإن اجتماعنا في 
هذه القمة الهامة خلير دليل 
على السعي إلجناح اجلهود 
الدولية الرامية إلى مكافحة 
التغير املناخي الذي سوف 
تعانــي منــه بعــض الدول 

السيما الكويت.
احلضور الكرمي:

إن الكويت كانت والتزال 
في طليعة الدول الساعية إلى 
البشرية  حتقيق االستدامة 
والبيئيــة وشــريكا داعمــا 
لــكل ما من شــأنه تنســيق 
اجلهــود اإلقليمية والدولية 
فــي مكافحة التغير املناخي 
العاملي. وإنها ال ولن تتخلى 
عن التزاماتها في هذا السياق 
ولها من الشواهد بالتوقيع 
واملصادقة علــى االتفاقيات 
والبروتوكــوالت اإلقليمية 
والدوليــة واملشــاركة فــي 
املؤمتــرات ذات الصلة، كما 
سعت للمشــاركة بإيجابية 
اتفــاق  إلــى كل  للتوصــل 
يحفظ حقــوق دول املنطقة 
في الســير باجتــاه حتقيق 
التنمية املستدامة متاشيا مع 
االستراتيجيات واألولويات 
التنمويــة الوطنية لها، كما 
حثــت الكويــت كافــة دول 
االســتجابة  العالــم علــى 
الفعالة الساعية إلى حتقيق 

االستدامة البيئية.
وعلى املستوى الوطني، 
فقـــــد أطلقـــــت الكويــــت 

استمرار التغير املناخي يقودنا إلى التعرض لسلسلة من الكوارث مبا في ذلك حرائق الغابات والفيضانات ودمار احملاصيل الزراعية واجلفاف وشح املياه واجلوع وانتشار األمراض

دعوة اململكة إلطالق هذه املبادرة نابعة من دورها احملوري املسؤول في املنطقة والعالم أجمع إلرساء مفهوم األمن الشامل إنسانيًا واقتصاديًا ومناخيًا وبيئيًا

الكويت في طليعة الدول الساعية إلى حتقيق االستدامة البشرية والبيئية وشريك داعم لكل ما من شأنه تنسيق اجلهود اإلقليمية والدولية في مكافحة التغير املناخي

         الكويت تدعم جهود الشقيقة الكبرى وما طرحته من حزمة مبادرات 
حلماية البيئة وملتزمة مبا يتفق عليه في ضوء إمكانياتها ومواردها

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد والشيخ حمد جابر العلي

ولي العهد التقى أمير قطر وولي عهد البحرين 
ونائب حاكم دبي ورئيسة وزراء تونس

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد خالل استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

على هامش قمة مبادرة 
الشــرق األوســط األخضر 
قام سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بزيــارة إلى 
أخيه صاحب السمو الشيخ 
متيــم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشقيقة وذلك في 
مقــر إقامة صاحب الســمو 

بالعاصمة الرياض.
وقد نقل سمو ولي العهد 
حتيات صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ومتنياته 
الصحــة  بــدوام  لســموه 
وموفور العافية وللشــعب 
القطري الشــقيق مزيدا من 

التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أميــر دولــة قطر الشــقيقة 
حتياتــه ومتنياتــه ألخيــه 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مبوفور الصحة 

والعافية.
اللقــاء  وجــرى خــالل 
استعراض العالقات األخوية 
الوطيدة بني البلدين وسبل 
دعمهــا وتعزيزهــا ملــا فيه 
مصلحة البلدين والشعبني 
إلــى  الشــقيقني باإلضافــة 
مناقشة أبرز املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
ومواضيع جدول أعمال القمة.
كما اســتقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد ورئيــس الوزراء في 
مملكة البحرين الشقيقة في 
مقر إقامته مبدينة الرياض.

وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات 
األخويــة الوطيــدة بــني البلديــن وســبل 
دعمهــا وتعزيزها ملا فيــه مصلحة البلدين 
والشعبني الشقيقني باإلضافة إلى مناقشة 
أبرز املستجدات على الســاحتني اإلقليمية 
والدوليــة ومواضيع جدول أعمــال القمة، 
متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية 
ولشعب مملكة البحرين الشقيقة مزيدا من 
التقدم واالزدهار. كما استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد سمو الشيخ مكتوم بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة في 
مقر إقامته، وجرى خالل اللقاء استعراض 
العالقات األخوية الوطيدة بني البلدين وسبل 
دعمهــا وتعزيزها ملا فيــه مصلحة البلدين 

والشعبني الشقيقني باإلضافة إلى مناقشة أبرز 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية 
ومواضيع جدول أعمال القمة، متمنيا سموه 
له دوام الصحة وموفور العافية وللشعب 
اإلماراتي الشقيق مزيدا من التقدم واالزدهار.

كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمــد رئيســة وزراء جمهوريــة 
تونس الشقيقة جنالء بودن، وجرى خالل 
اللقاء استعراض العالقات األخوية الوطيدة 
بني البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ملا فيه 
مصلحة البلدين والشعبني الشقيقني باإلضافة 
إلى مناقشة أبرز املستجدات على الساحتني 
اإلقليمية والدولية ومواضيع جدول أعمال 
القمة، متمنيا سموه لها دوام الصحة وموفور 
العافية وللشــعب التونسي الشقيق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.

سمو ولي العهد خالل استقباله صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيسة وزراء تونس جنالء بودن

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

ملشاهدة الڤيديو
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سفارات أميركا ودول غربية في تركيا تتراجع وتتعهد 
بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. وأردوغان يرّحب

عواصــم - وكاالت: بعــد 
األزمة الديبلوماسية التي كادت 
تفجر العالقات بني تركيا و١٠ 
دول غربية بينها دول حليفة 
فــي حلــف شــمال األطلســي 
«الناتو» وفيما يشبه التراجع، 
قالت السفارة األميركية وعدة 
سفارات أخرى في تركيا إنها 
ملتزمة باالتفاقية الديبلوماسية 
التي تقضي بعدم التدخل في 
الداخليــة للدولــة  الشــؤون 
املضيفــة، وذلك بعــد أن دعا 
الرئيس رجب طيب أردوغان 
الى طرد ١٠ سفراء غربيني عقب 
توقيعهم بيانا دعوا فيه لإلفراج 
عن رجل األعمال عثمان كافاال 
الذي تتهمه احلكومة مبحاولة 
زعزعة االستقرار والتورط في 

محاولة انقالب.
السفارة األميركية  وقالت 
على تويتر «الواليات املتحدة 
تشير إلى أنها ملتزمة باملادة 
٤١ من اتفاقية ڤيينا للعالقات 

الديبلوماسية».
ونقلــت وكالــة األناضول 
أردوغــان  عــن  الرســمية 
«ترحيبــه» ببيان الســفارات 
الغربيــة التي أعلنت فيه أنها 
تلتزم مبعاهدة ديبلوماســية 
تقضــي بعــدم التدخــل فــي 
الداخليــة للدولــة  الشــؤون 

املضيفة.
وقالــت «األناضــول» إن 
الســفارة األميركية في أنقرة: 

مشابهة في حني أعادت النرويج 
وفنلندا والدمنــارك، املوقعة 
أيضا على البيان، بإعادة نشر 
تغريدة بيان الواليات املتحدة، 
بعضها عبر احلسابات الرسمية 
لسفاراتها في أنقرة، وبعضها 
الشــخصية  عبر احلســابات 

للسفراء.
وكانــت وزارة اخلارجيــة 
الفرنســية قالت إنها لم تتلق 
أي إخطار رسمي من تركيا عن 

صحافية لتصريحات الرئيس 
أردوغــان، لكننا لــم نتلق أي 
إشــعار رســمي بشــأن طرد 
الســفير أو أي شــيء من هذا 

القبيل مطلع األسبوع».
التركــي  الرئيــس  وكان 
أردوغان أعلن مطلع األسبوع 
انه أمر باعتبار سفراء الدول الـ 
١٠ أشخاصا غير مرغوب فيهم، 
وقال إنه أمر وزارة اخلارجية 

بالعمل على ذلك.

عزمها طرد السفير الفرنسي. 
وقال متحدثان أملانيان باســم 
وزارة اخلارجيــة واحلكومة 
في برلــني، إن أملانيا لم تتلق 
أمر طرد رسمي لسفيرها لدى 
تركيــا لكنها تنظــر بقلق الى 
تصريحــات الرئيــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وقال متحدث باسم وزارة 
اخلارجية في مؤمتر صحافي: 
«بالطبــع شــاهدنا تغطيــات 

الرئيس رجب طيب اردوغان مترئسا اجتماع احلكومة في انقرة               (رويترز)

«تراجعــت عــن موقفها حول 
املدعو عثمان كافاال، احملبوس 
بتهمــة الضلوع فــي محاولة 
االنقــالب عــام ٢٠١٦، مؤكــدة 
مراعاتها للمادة ٤١ من اتفاقية 
ڤيينا للعالقات الديبلوماسية، 
والتــي تنــص علــى احتــرام 
الديبلوماسيني قوانني الدولة 

املعتمدين لديها».
ونشرت سفارات كل من كندا 
وهولندا ونيوزيلندا رســائل 

واشنطن حتّذر طهران: سنستخدم أدوات 
غير ديبلوماسية ملنعها من تطوير سالح نووي

 «كورونا»: الصني وروسيا تفرضان إغالقًا جديدًا

عواصم - وكاالت: حذر املبعوث األميركي 
اخلــاص لشــؤون إيران أمس مــن أن جهود 
معــاودة االمتثال لالتفاق النــووي اإليراني 
املبــرم عام ٢٠١٥ متر اآلن «مبرحلة حرجة»، 
قائال إن املبررات أمام طهران لعدم استئناف 

احملادثات آخذة في النفاد.
وقــال املبعــوث اخلــاص روبــرت مالي 
للصحافيــني في إفــادة عبر الهاتــف إنه في 
الوقت الذي تشعر فيه واشنطن بقلق متزايد 
بســبب اســتمرار طهران في تأجيل عودتها 
للمحادثات، فإنها «ستستخدم أدوات أخرى 
غير ديبلوماسية ملنع إيران من تطوير سالح 
نــووي إذا لزم األمــر». وفي الســياق، أعلن 
املتحدث باسم االحتاد األوروبي عن اجتماع 

بني مفاوضني أوروبيني وإيرانيني هذا األسبوع 
في بروكسل بشأن امللف النووي. 

جــاء ذلــك بعدما قــال كبيــر املفاوضني 
النوويــني اإليرانيــني علي باقــري كني على 
تويتر إن إيران ســتعقد اجتماعا مع إنريكي 
مورا مبعوث االحتاد األوروبي الذي ينســق 
محادثات إحياء اتفاق ٢٠١٥ النووي بني طهران 
والقوى الســت الكبرى. وقال «سأجتمع مع 
منسق االحتاد األوروبي مورا ملتابعة محادثاتنا 
حول املفاوضات املوجهة نحو حتقيق نتائج 

(بني إيران والقوى الست)». 
وتوقفت احملادثات بني إيران والقوى الست 
الكبرى منذ انتخاب الرئيس املتشدد إبراهيم 

رئيسي في يونيو.

عواصــم - وكاالت: فرضت الصني امس، 
إغالقا شــمل عشرات آالف األشخاص بسبب 
عودة اإلصابات بڤيروس كورونا بشكل محدود 
في شمال البالد، مسجلة، ٣٩ إصابة جديدة، 
ترتبط معظمها بتنقل مجموعة من السياح.

وعلــى الرغم من أن األرقام قليلة مقارنة 
بتلك املســجلة يوميا في أصقــاع أخرى من 
العالم، إال انها دفعت الســلطات إلى تشــديد 

يقظتها.
وطلب مسؤول في بلدية بكني من السكان 
جتنب السفر «غير الضروري» خارج املدينة 
وكذلك التجمعات الكبيرة في الوقت احلالي.

كما طلبت السلطات من أي شخص يصل 
إلــى بكني من منطقة مت فيهــا رصد اإلصابة 
بكوفيــد إبراز نتيجــة اختبار ســلبية. ومت 
الطلب من نحو ٢٣ ألف شخص في الضواحي 
الشمالية للعاصمة البقاء في املنزل بعد رصد ٩ 

إصابات، بحسب اإلعالم احمللي. وأظهرت صور 
موظفني يرتدون زيهم الكامل وهم يحرسون 
مداخل املباني، وأغلقت منافذ املباني بحواجز 
معدنية. كما مت حتديد عدد مرتادي دور السينما 
واملتنزهات واملتاحف واألماكن املغلقة األخرى 
بنسبة ٧٥٪ من الطاقة االستيعابية املعتادة.

وقامت السلطات الصينية، بفرض قيود 
وأطلقت حمالت اختبار جماعية في ١١ مقاطعة، 

من أصل ٣٠ في البالد.
مــن جهة أخرى، بدأ امــس، في ٦ مناطق 
روسية سريان مفعول إغالق عام، على خلفية 
االرتفاعات القياسية في اإلصابات والوفيات 

بكورونا خالل الفترة املاضية.
ووفقا ملوقع قناة «آر تي عربية» فإنه بناء 
على قرارات من الســلطات احمللية، مت فرض 
قيود في مناطق فورونيغ ونيغني نوفغورود 
ونوفغورود وكورسك وسامارا وإقليم بيرم.

السودان: قتلى وجرحى ودعوات للعصيان ضد «انقالب» العسكر على الشركاء

عواصــم - وكاالت: انفجر 
الوضع املتأزم في السودان منذ 
أسابيع، وازدادت حدة االنقسام 
بــني العســكر واملدنيني، وقام 
اجليش بحل مجلسي الوزراء 
والسيادة بعد ساعات من اعتقال 
معظــم الشــركاء املدنيني في 
احلكــم وفــي مقدمتهم رئيس 
الوزراء عبــداهللا حمدوك، في 
خطــوة وصفتهــا احلكومــة 
بـــ «االنقــالب»، بينمــا خرج 
الشــوارع،  إلــى  معارضــون 
حيــث وردت أنباء عن إطالق 
نار ووقوع ضحايا. وانتشرت 
قــوات مشــتركة مــن اجليش 
وقوات الدعم الســريع شــبه 
العسكرية في شوارع اخلرطوم، 
وقامــت تلك القوات باحلد من 
حتركات املدنيني، في حني أحرق 
محتجون يحملون علم السودان 
إطارات في مناطق متفرقة من 

املدينة.
وأكدت جلنة أطباء السودان 
املركزية مقتل شخصني بطلق 
ناري وأكثر من ٨٠ مصابا على 

واتفاق سالم السودان املوقع 
في جوبا فــي أكتوبر من عام 
العمل باملواد  ٢٠٢٠ وتعليــق 
١١، ١٢، ١٥، ١٦، ٣/٢٤، ٧١، ٧٢ من 
الوثيقة الدستورية مع االلتزام 
التــام باالتفاقيــات واملواثيق 
الدوليــة التــي وقعــت خالل 
فترة احلكومة االنتقالية وحل 
املجلــس السياســي االنتقالي 
وإعفاء أعضائه، وحل مجلس 
الوزراء، وإنهــاء تكليف والة 
الواليات، وجتميد عمل جلنة 
إزالة التمكني حتى تتم مراجعة 

منهج عملها وتشكيلها».
فــي املقابل، نقلــت وزارة 
اإلعالم السودانية التي بقيت 
حتت ســيطرة احلكومة، عن 
«حتالف قوى احلرية والتغيير» 
مطالبته بتنحي جميع أعضاء 
العســكري االنتقالي  املجلس 
الســلطة للحكومة  وتســليم 
املدنيــة. ودعــا التحالــف إلى 
عصيــان مدني شــامل وطلب 
«من جماهير الشعب اخلروج 

إلى الشوارع».

مقــر إقامتهما باخلرطوم، ومت 
اقتيادهمــا جلهة غير معلومة 

من قبل قوة عسكرية».
وحمــل البيــان «القيادات 
العسكرية في الدولة املسؤولية 
الكاملة عن حياة وسالمة رئيس 

الوزراء وأسرته».
وأكــدت وزارة اإلعــالم أن 
حمدوك اعتقل بعد رفضه إصدار 
بيان مؤيد «لالنقالب»، في وقت 
حتدثــت تقارير عن محاصرة 

منزله في اخلرطوم.
وفي بيــان نقلته رويترز، 
دعت الوزارة السودانيني إلى 
«قطــع الطريق علــى التحرك 
العســكري لقطــع الطريــق 
الدميوقراطي».  التحــول  أمام 
وأضافــت: «ندعــو اجلميــع 
ملواصلة املسيرة حتى إسقاط 
احملاولــة االنقالبيــة» ونرفع 
أصواتنا عاليا لرفض محاولة 
االنقــالب. وقالت إن عشــرات 
اآلالف من املعارضني له خرجوا 
إلــى الشــوارع، وإن «جمــوع 
الشــعب الســوداني تتحــدى 

إنهــاء اإلغــالق الذي تســبب 
فــي تقلــص إمــدادات الوقود 
بالبالد، وهو أحد أوجه األزمة 
املســتفحلة، ملــا للمجلس من 
نفوذ في شرق السودان حيث 
أغلق ميناء بورتســودان على 
البحــر األحمــر في ســبتمبر 
املاضي ما أدى الى نقص حاد 

في األساسيات.
وقالــت قنــاة «احلدث» إن 
مجلس نظارات البجا عبر عن 
تأييده لإلجراءات التي اتخذها 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وكان من املفترض أن يسلم 
اجليش قيادة مجلس السيادة 
املشــترك إلى شخصية مدنية 
خــالل الشــهور املقبلــة، لكن 
الســلطات االنتقالية واجهت 
التحرك بشــأن  صعوبات في 
قضايا رئيسية، منها ما إذا كانت 
ستسلم البشــير إلى احملكمة 
اجلنائية الدولية املطلوب لديها 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
القليلــة  وفــي األســابيع 
املاضيــة نســب مســؤولون 

بدوره، طالب جتمع املهنيني 
الســودانيني، وهــو مــن أبرز 
االئتالفــات املنضويــة حتــت 
التحالــف إبــان الثــورة التي 
الســابق  اطاحــت بالرئيــس 
عمــر البشــير، أنصــاره إلى 
االحتشاد بعدما أعلن عن اعتقال 
أعضاء من احلكومة. وقال في 
بيان على فيســبوك «نناشــد 
اجلماهير للخروج للشــوارع 
واحتاللهــا وإغالق كل الطرق 
العام  باملتاريس، واإلضــراب 
عن العمل وعــدم التعاون مع 
االنقالبيــني والعصيان املدني 

في مواجهتهم».
وفجر األزمة اعتقال قوات 
عسكرية معظم أعضاء مجلس 
الوزراء الســوداني واألعضاء 
املدنيني في مجلس السيادة فجر 
امس. وقال مكتب حمدوك، انه 
اعتقل فجر أمس مع زوجته ومت 
اقتيادهما إلــى مكان مجهول، 
وأضاف: «مت اختطاف رئيس 
الــوزراء د.عبــداهللا حمــدوك 
وزوجتــه فجــر االثنــني مــن 

الرصاص، وتصل إلى محيط 
القيــادة العامــة للجيش» في 
العاصمة.وذكرت وزارة اإلعالم 
على صفحتها مبوقع فيسبوك، 
أن قوات اجليش اقتحمت مقر 
اإلذاعة والتلفزيون في مدينة 
أم درمــان واعتقلت موظفني، 
وســط معلومات عــن انقطاع 
خدمــات اإلنترنت بالعاصمة، 
وإغالق مطار اخلرطوم وتعليق 

الرحالت الدولية.
وقالــت مصادر من أســرة 
فيصل محمد صالح املستشار 
اإلعالمــي لرئيس الــوزراء لـ 
«رويترز»، إن قوة عســكرية 
اقتحمت منزلها واعتقلت صالح.

وكثف عدد كبير من الوزراء 
واملســؤولني الذيــن اعتقلــوا 
تصريحاتهــم ضد اجليش في 

األسابيع القليلة املاضية.
وندد حزبان رئيسيان هما 
حــزب األمــة وحــزب املؤمتر 
السوداني مبا وصفاه باالنقالب 
وبحملة االعتقاالت، لكن مجلس 
نظــارات البجا قال إنه يعتزم 

مدنيون الفضل ألنفســهم في 
بعض املؤشــرات األولية على 
استقرار االقتصاد بعد انخفاض 
حاد لقيمة العملة ورفع الدعم 

عن الوقود.
وإلى جانب التوتر السياسي 
مير السودان بأزمة اقتصادية 
حــادة أبــرز ســماتها تضخم 
قياســي مرتفــع ونقــص في 
الســلع األساســية، وإن بدأت 
تظهر مؤشــرات على حتســن 
الوضع بعض الشيء مع تدفق 
مســاعدات دوليــة. وحمدوك 
اقتصادي ومسؤول سابق باألمم 
املتحدة عني رئيسا للوزراء عام 
٢٠١٩، وهو تكنوقراطي يحظى 

باحترام دولي كبير.
ورغــم شــعبيته وســط 
املدنيــة املؤيــدة  اجلماعــات 
للدميوقراطية، واجه صعوبات 
في احلفاظ على مسار العملية 
االنتقالية بسبب االنقسامات 
السياســية بــني العســكريني 
الناجمة  واملدنيني والضغوط 

عن األزمة االقتصادية.

البرهان حّل مجلسي السيادة والوزراء وشّكل «حكومة كفاءات».. واعتقال رئيس احلكومة حمدوك ومعظم املسؤولني في السلطة

سودانيون يحرقون اإلطارات احتجاجا على إجراءات حل احلكومة ومجلس السيادة واعتقال مسؤولني                                    (أ.ف.پ)

األقل. وقالــت اللجنة «ارتقت 
روحــا ثائرين إثــر إصابتهما 
بطلق نــاري بواســطة قوات 

املجلس العسكري».
اجليــش  قائــد  وأعلــن 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان حالة الطوارئ وتشكيل 
ما وصفها بـ «حكومة كفاءات» 
إلدارة البــالد إلــى حني انتهاء 
املرحلــة االنتقاليــة وإجــراء 
انتخابات عامة «يفترض أنها 

ستكون عام ٢٠٢٤».
وقال البرهــان في خطاب 
متلفز وجهه عبــر التلفزيون 
الرسمي، إن اجليش قرر اتخاذ 
هــذه اإلجراءات لـــ «تصحيح 
مســار الثورة» التــي أطاحت 
بالرئيس السابق عمر البشير 

في العام ٢٠١٩.
أنــه «لتصحيح  وأضــاف 
مسار الثورة تقرر إعالن حالة 
الطوارئ في جميع أنحاء البالد 
والتمسك الكامل وااللتزام التام 
مبا ورد في الوثيقة الدستورية 
في الفترة االنتقالية لعام ٢٠١٩، 

«اخلارجية» تدعو الكويتيني املتواجدين 
بالسودان إلى االبتعاد عن أماكن التجمعات

أوضحت وزارة اخلارجية في بيان لها ان الكويت تتابع بقلق واهتمام 
بالغني تطورات األحداث في جمهورية السودان الشقيقة ودعت الوزارة في 
بيانها جميع األطراف إلى تغليب احلكمة وضبط النفس والتهدئة وجتنب 
التصعيد مبا يصون املصالح العليا للســودان ويحفظ أمنه واســتقراره 
ومكتسباته السياسية واالقتصادية ويحقق آمال وتطلعات شعبه الشقيق 

ويصون وحدته. 
ودعت املواطنني الكويتيني املتواجدين في السودان إلى اتخاذ احليطة 
واحلذر واالبتعاد عن أماكن التجمعات واتباع توجيهات السلطات املعنية.

كما دعت الوزارة في بيان لها املواطنني املتواجدين في السودان إلى 
أهمية التواصل مع ســفارة الكويت في اخلرطوم وتســجيل أسمائهم 

وبياناتهم.
وأهابت باملواطنني الراغبني بالســفر إلى السودان التريث وتأجيل 
ســفرهم نظرا لألوضاع التي يشــهدها حاليا وللتواصل على هواتف 

الطوارئ التالية:
+٩٦٥٢٢٢٢٥٥٤١+ ٩٦٥٢٢٢٢٥٥٤٠+ - ٢٤٩٩٠٠٠٤١١١٤+ - ٢٤٩٩٥٩٦٥٩٦٥.

قلق دولي وإقليمي واسع لـ «تعطيل االنتقال الدميوقراطي» في السودان
عواصــم - وكاالت: توالت ردود األفعال الدولية واإلقليمية 
على التطورات املتســارعة التي شــهدها الســودان، فقد أعربت 
الواليات املتحدة عن «عميق قلقها» إزاء مستجدات األحداث هناك.
وأوضح البيت األبيض أن احلكومة األميركية تشعر بـ«قلق 
عميق» من التقارير عن سيطرة اجليش على السلطة في السودان 

وهو ما يتعارض مع إرادة شعب البالد.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين جان بيير امس: 
«نرفض إجراءات اجليش وندعو إلى اإلفراج الفوري عن رئيس 

الوزراء واآلخرين الذين وضعوا قيد اإلقامة اجلبرية».
وعلى الصعيد ذاته، أدانت الســفارة األميركية في اخلرطوم 
«األعمال التي تقوض التحول الدميوقراطي في السودان»، داعية 
جميــع اجلهات الفاعلة الى الســماح للحكومــة االنتقالية التي 

يقودها املدنيون مبواصلة عملها املهم. 
ودان االحتــاد األوروبــي اعتقال اجليش الســوداني رئيس 
الــوزراء عبداهللا حمدوك وأعضاء حكومته ومســؤولني مدنيني 

ووضعهم رهن اإلقامة اجلبرية.
ودعا املمثل األعلى لالحتاد جوزيب بوريل في بيان «القوات 
العســكرية الى اإلفراج الفوري عن املعتقلني» معتبرا أن أعمال 
اجليش األخيرة تعد ضد مبادئ «الثورة واملرحلة االنتقالية» وضد 
املطالب الشعبية الشرعية للسالم والعدل والتنمية االقتصادية.
ودانت فرنسا «بشدة محاولة االنقالب» في السودان، داعية 

الى اإلفراج الفوري عن رئيس الوزراء ومسؤولني آخرين.
من جهتها، أكدت اخلارجية السعودية أنها تتابع بقلق واهتمام 
بالــغ األحــداث اجلارية في الســودان، داعية إلــى أهمية ضبط 
النفس والتهدئة وعدم التصعيد، واحلفاظ على كل ما حتقق من 
مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة 

الصف بني جميع املكونات السياسية في السودان.
وشــددت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الســعودية الرسمية 
(واس) - على استمرار وقوف اململكة إلى جانب الشعب السوداني 
الشقيق ودعمها لكل ما يحقق األمن واالستقرار والنماء واالزدهار 

للسودان وشعبه الشقيق.
بدورها، دعت مصر األطراف السودانية كافة الى ضبط النفس 
وتغليب املصلحة العليا للبالد، وقالت وزارة اخلارجية املصرية 
فــي بيان لها ان القاهرة تتابع عن كثــب التطورات األخيرة في 
السودان مؤكدة أهمية حتقيق االستقرار واألمن للشعب السوداني 
واحلفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي 
يضمن سالمة هذا البلد الشقيق، مشددة على أن أمن واستقرار 

السودان جزء ال يتجزأ من أمن واستقرار مصر واملنطقة.
وأعربت قطر عن القلق إزاء التطورات األخيرة في السودان، 

داعية األطراف كافة إلى عدم التصعيد واحتواء املوقف.
وأكدت وزارة اخلارجية القطرية في بيان تطلع الدوحة الى 
ضرورة إعادة العملية السياســية إلى املســار الصحيح حتقيقا 
لتطلعات الشــعب الســوداني. كذلك، أعربــت وزارة اخلارجية 
التركية عن القلق إزاء «محاولة االنقالب التي شهدها السودان»، 
ودعت في بيان جميع األطراف في السودان إلى االلتزام باإلعالن 

الدستوري واالمتناع عن تعطيل اإلجراءات االنتقالية بالبالد.
وفي سياق متصل، دعت األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي 
جميع األطراف السودانية إلى االلتزام بالوثيقة الدستورية ومبا 

مت االتفاق عليه بشأن الفترة االنتقالية.
وقال األمني العام للمنظمة د.يوســف بــن أحمد العثيمني - 
وفقا ملا أوردته وكالة (واس) - إن «احلوار هو السبيل لتجاوز 
اخلالفات، تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق 

تطلعاته في األمن واالستقرار والتنمية االزدهار».
من جانبه، اعرب رئيس مفوضية االحتاد األفريقي موســى 
فقــي عن «بالغ قلقه» إزاء التطــورات «اخلطيرة» لألوضاع في 
الســودان داعيا إلى االستئناف الفوري للمشاورات بني املدنيني 
والعسكريني في إطار اإلعالن السياسي واملقتضيات الدستورية.
بــدوره، دان األمني العام لــألمم املتحدة انطونيو غويتريش 
االنقالب العسكري في السودان، ودعا في بيان إلى إطالق سراح 

رئيس وزراء السودان وكل املسؤولني اآلخرين.

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: حروب اجليلني الرابع واخلامس ترتكز 
على الوعي والفهم الصحيح وليس السالح فقط

وزيرة الصحة: استقبال مليون و٥٨ ألف جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»
القاهرة - ناهد إمام

أعلنت د.هالة زايد وزيرة الصحة والســكان، 
استقبال الشحنة الثالثة من لقاحات ڤيروس كورونا 
«جونســون آند جونسون» بإجمالي مليون و٥٨ 
ألفــا و٤٠٠ جرعة، وذلك عن طريق آلية مجموعة 
العمل األفريقية للحصــول على لقاحات كورونا 
«AVAT»، وذلك بالتعاون مع البنك األفريقي للصادرات 

والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في 
توفير اللقاحات املضادة لڤيروس كورونا.

وأكد د.خالد مجاهد مســاعد وزيرة الصحة 
والسكان للتوعية والتواصل املجتمعي واملتحدث 
الرسمي للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع املنظمات 
الدولية للتصدي جلائحة ڤيروس كورونا وتوفير 
اللقاحات للمواطنني، مشيرا إلى أن الشحنة التي 
مت استقبالها من لقاح «جونسون آند جونسون» 

سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ 
عددها ١١٠٠ مركز موزعة على محافظات اجلمهورية.
ولفت مجاهد إلى أن الشــحنة سوف تخضع 
للتحاليل في معامل هيئة الدواء املصرية، موضحا 
أن لقاح «جونسون آند جونسون» أثبت فعالية في 
الوقاية من اإلصابة بڤيروس كورونا، وهو عبارة عن 
جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة االستخدام 

الطارئ من منظمة الصحة العاملية وهيئة الدواء.

القاهرة - خديجة حمودة 

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي، أن احلروب اجلديدة، 
ومــن بينها حــروب اجليلني 
الرابع واخلامس، ال ترتكز فقط 
على التعامل مع السالح، بل 
تتضمن أيضا الوعي والفهم 
الصحيــح، موجهــا التحيــة 

لشهداء اجليش والشرطة.
وشدد الرئيس السيسي، 
فــي كلمته خالل حفل تخرج 
دفعــات جديدة فــي الكليات 
واملعاهد العســكرية بالكلية 
احلربية امس، على ضرورة 
عدم نسيان شهدائنا ومصابينا 
الذيــن قدمــوا أرواحهم فداء 
لوطنهم، الفتــا إلى أن مهمة 
القوات املسلحة والشرطة هي 
حماية مصر وشعبها وأنه ما 
زال هناك من يقدم التضحيات.
ووجــه الرئيــس التحية 
للخرجــني وأســرهم، الفتــا 
إلــى أن الضبــاط اخلريجني 
سيصبحون مســؤولني عن 

ونوفر لهم اإلعداد اجليد وهي 
مسؤولية كبرى تتعلق بإعداد 

إنسان ملهمة كبرى».
وشــدد الرئيس السيسي 
على ضرورة االنتباه ملا يحدث 
حولنا على كافة املستويات، 

اجلهد معكــم ككلية وكقوات 
مســلحة، لكن أنتم يجب أن 
تكملــوا تأهيلكــم وإعدادكم 
ألنفســكم باإلضافة للتأهيل 
الذي قدمته القوات املسلحة 

والشرطة للطالب».
وجدد الرئيس السيســي 
تهنئته للخريجني وأسرهم، 
داعيا اهللا أن يحفظ أبناءهم 
واجليــش والشــرطة من كل 

مكروه وسوء.
مــن جهتــه، قــال اللــواء 
أشرف سالم زاهر مدير الكلية 
احلربية، إن خريجي الكليات 
العســكرية يتأملــون جيــل 
أكتوبــر العظيم ويعتبرونه 
املثل والقدوة الذي يتعلمون 
منه ويتنفسون شذا بطوالته.

وأضــاف زاهر، في كلمته 
أن «الكليــة  خــالل احلفــل، 
احلربية تقف اليوم شــامخة 
بتاريخها املجيد الذي دونته 
في سجالت العزة والبطوالت 
وهي متد الوطن بصفوة رجاله 

ونخبة شبابه».

اخلريجــني  أن  إلــى  الفتــا 
مقبلون علــى جتربة جديدة 
عقب التدريبات التي تلقونها 
خالل فترة دراستهم، وطالبهم 

مبواصلة التأهيل.
وأضــاف: «نحن بذلنا كل 

شهد حفل تخرج دفعات جديدة في الكليات واملعاهد العسكرية بالكلية احلربية

الرئيس عبدالفتاح السيسي يتلقى نسخة من القرآن الكرمي هدية من خريجي الكلية احلربية

حمايــة وطنهــم وأنفســهم 
وهي مسؤولية كبرى تتعلق 
باإلعداد والتجهيز والتوعية، 
مضيفا: «إننا مسؤولون أمام 
اهللا والشعب املصري أن جنهز 
الطلبة واخلريجني وأن ندربهم 

احلكومة تخطط لرفع أسعار الكهرباء 
لتحفيز االعتماد على الطاقات املتجددة

هجوم إسرائيلي على جنوب سورية 
بعد أيام من قمة بوتني - بينت

وكاالت: كشــفت وســائل إعالم سورية 
محليــة عن توجه لرفع أجــور الكهرباء في 
مختلف القطاعات، السيما الصناعية. وتبرر 
مؤسسة الكهرباء الزيادة مبحاولة تخفيض 
اخلسائر وتفير الســيولة املالية الستمرار 

عمل املنظومة الكهربائية. 
وقالــت صحيفة «الوطــن» املوالية انها 
حصلــت على «مذكرة رســمية» حول خطة 
لرفع الدعم عــن مبيعات الطاقة الكهربائية 
ملختلف القطاعات االقتصادية، والشــرائح 
العليا من االســتهالك املنزلــي الزائدة على 
١٥٠٠ كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة.

ووفقا للتقرير، تعود أسباب زيادة التعرفة 
على استهالك الكهرباء إلى «حتفيز» املشتركني 
لالعتمــاد على مصــادر الطاقــات املتجددة 
لتغطية جزء من اســتهالك الكهرباء عبرها، 
باإلضافة إلى حتقيق تخفيض باخلسائر املالية 
لدى مؤسســات الكهرباء، وتوفير السيولة 
املالية الستمرار عمل املنظومة الكهربائية.

ولفت التقرير إلى أن رفع أجور استهالك 
الكهرباء في القطاع املنزلي سيكون «طفيفا» إذ 
سيعمل على تخفيض اخلسائر املالية بنسبة 

١٫٣٪ من الدعم املقدم لهذه الفئة.
كما سيجري رفع تعرفة األجور للمشتركني 
في القطاعات التجارية واحلرفية والزراعة 
والري وغــرف التبريد والدوائر الرســمية 
واملعابد واإلنارات العامة، ميا يحقق تخفيض 
اخلسائر بنسبة ٥٠٪ من الدعم قبل تعديل 

التعرفة.
وبينت اخلطط األولية لوزارة الكهرباء 
أن «احلاجة املستقبلية إلعادة تأهيل قدرات 
توليد ونقل وتوزيع املنظومة الكهربائية 
السورية من التكاليف التأسيسية لغاية عام 
٢٠٣٠ ما يزيــد على ١٥ مليار دوالر، (دون 
التكاليف التشغيلية ومنها قيمة الوقود) 
مع ضرورة توفير التمويل عن طريق املنح 
واملساعدات من املنظمات الدولية أو الدول 

الصديقة».

وكاالت: استهدفت طائرة إسرائيلية مواقع 
عسكرية لقوات سورية وميليشيات حليفة 
عند أطراف مدينة «البعث» وقرية الكروم في 

محافظة القنيطرة جنوبي سورية.
وقالت وكالة األنباء الرســمية «سانا» إن 
إسرائيل شنت هجوما على املنطقة اجلنوبية 
فجــر أمــس. ونقلت عــن مصدر فــي وزارة 
اخلارجية قوله: «سورية تؤكد حقها وقدرتها 
علــى الرد على هذه االعتداءات وجلم النزعة 

العدوانية لسلطات االحتالل».
وأفــادت مواقــع محليــة بــأن الطيــران 
اإلســرائيلي اســتهدف بناء املالية في مدينة 
«البعث»، الذي يعتبر قاعدة رصد ومراقبة لـ 
«حزب اهللا» اللبناني، إضافة إلى منطقة تل 
كروم خان، التي تعتبر أيضا نقطة رصد تابعة 

للنظام و«حزب اهللا»، إضافة إلى غارة ثالثة 
استهدفت محيط مكتب قائد سرية االستطالع 
في «اللواء ٩٠» التابع للجيش السوري النقيب 
بشار احلسني، بحسب موقع «عنب بلدي». 

وتأتي الغارات عقب ايام قليلة من زيارة 
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالي بينت، 
إلى روســيا حيث التقى بالرئيس الروســي 
فالدميير بوتني، وبحث معه امللف الســوري 
والتموضــع العســكري اإليراني، وتنســيق 

األنشطة اإلسرائيلية في سورية.
وقال بينت في مؤمتر صحافي قبل اجتماع 
مجلس الوزراء اإلســرائيلي أمس األول، إنه 
حتــدث عن الوضع في ســورية مع الرئيس 
الروســي، معتبرا أن «الــروس هم جيراننا» 

في سورية، بحسب قوله.

قدرت كلفة تأهيل القطاع حتى ٢٠٣٠ بـ ١٥ مليار دوالر

بعد حرب البيانات.. االدعاء على نصراهللا.. واستدعاء جعجع للتحقيق
بيروت - عمر حبنجر

السياســية  اجلدليــات 
املقيتــة، ســتكون العنــوان 
للمرحلة السياسية اللبنانية 
الراهنة، واملستمرة، رمبا حتى 
نهاية والية رئيس اجلمهورية 
ميشــال عــون.. فاحلكومــة 
معطلــة بفعل مقاطعتها، من 
قبل وزراء حركة أمل وحزب 
اهللا، املتمســكني بـــ «قبــع» 
احملقق العدلي طارق بيطار، 
لتجاوزه «اخلطوط احلمر»، 
في حتقيقاتــه بتفجير مرفأ 
بيروت. فيما القوى األخرى 
احلليفــة كالتيــار احلــر، او 
املعارضة، كالقوات اللبنانية 
وسواها، تضع القاضي بيطار 
فــي الكفة املقابلــة للحكومة 

برمتها!.
املفتــوح علــى  الكبــاش 
الغارب، حــول حكومة «معا 
لإلنقاذ»، الى حكومة تصريف 
أعمــال غير مســتقيلة، فيما 
الوضع في مجلــس النواب، 
ليس أفضل. رئيس احلكومة 
جنيــب ميقاتي قــام بزيارة 
خاطفــة الى العــراق، أمس، 
يرافقه املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم للبحث 
فــي إمكانية حصــول لبنان 
على املزيد من النفط العراقي 

لتشغيل معامل الكهرباء.
ويدخــل فــي خلفية هذه 
الزيــارة اآلن، إراحة الرئيس 
جنيب ميقاتي من األسئلة التي 
تالحقه حول االجتماع املقبل 

ملجلس الوزراء املعطل.
الرئيــس  ان  والراهــن 
ميقاتــي يحــاول ســد غياب 
مجلــس الــوزراء، بترؤســه 
اللجان الوزاريــة، متاما كما 
كان يفعــل الرئيس ميشــال 
عون، حيث كان يســتعيض 
عن مجلس الوزراء، باملجلس 

األعلى للدفاع.
وفي ملف التحقيق بتفجير 
املرفــأ، يفترض ان يســتمع 
القاضــي طــارق بيطــار الى 
رئيس احلكومة السابق حسان 
دياب بعد غد، في إطار سعيه 
احلثيث ملعرفة من املسؤول 
الذي نصحه بعدم تفقد املرفأ، 
قبل االنفجار املدمر بعدة أيام 
منه، وســط معطيات تشير 
الى ان جهة أمنية غير رسمية 
هي التي نصحته بإلغاء هذه 

الزيارة التفقدية.
وفي هذا الســياق، علمت 
«األنبــاء» ان الرئيــس دياب 

حيــث اســتثنت جعجع من 
االدعاء.

وهــو مــا لــم تأخــذ بــه 
النيابة العامة العسكرية في 
ادعائها امس، حيث استثنت 
جعجع مــن االدعاء. والالفت 
ان كال الطرفــني حــزب اهللا 
والقوات وبعد حرب البيانات 
والتصريحات اختار القضاء، 
املختلفني فيه وحوله، كحلبة 
للمصارعــة القانونيــة، بدل 
املتــراس واخلندق. فاحلزب 
إبــالغ مديريــة  دعــم قــرار 
املخابرات في اجليش اللبناني 
رئيس حزب القوات ســمير 
جعجع بطلب استدعاء «لصقا» 
في محل إقامته، لالستماع إليه 
في أحــداث مجزرة الطيونة، 
وذلك يوم غد األربعاء الساعة 
التاســعة صباحا في وزارة 
الدفاع في اليرزة، للتحقيق، 
كمســؤول عن األحداث، فيما 
ظهر طيف القوات اللبنانية، 

املدعــى عليهــم  واســتدعاء 
واستجوابهم واتخاذ املقتضى 

القانوني بحقهم.
وتعليقا على االســتدعاء 
سألت النائب ستريدا جعجع: 
ملاذا هذا الكالم اليوم بالذات، 
ألنه بعد أن أبلغ رئيسنا سمير 
جعجع لصقا طلب استدعائه 
للحضور كمســتمع إليه إلى 
فــرع التحقيــق فــي مديرية 
املخابــرات، أصبح من املؤكد 
أن هناك صيفا وشتاء حتت 
ســقف واحد في هــذا امللف، 
وأن«هناك من يريد استتباع 
القضائيــة  املراجــع  بعــض 
للضغط علينا باعتبار أنه من 
غير املنطقي استدعاء املعتدى 
عليــه فــي حــني ان املعتدي 
مبنــأى عن مجرد االســتماع 
إليه». وأكدت أن «أي نوع من 
أنواع الضغوط لن يثنينا أبدا 
عن االســتمرار في مسيرتنا 
النضالية في سبيل لبنان».

وراء الشــكوى التــي قدمهــا 
متضــررو عــني الرمانة ضد 
األمني العام حلزب اهللا السيد 

حسن نصراهللا شخصيا.
ومما جــاء في الشــكوى 
التــي تقــدم احملامــي إيلــي 
محفوض بوكالته عن األهالي 
املتضررين: اتخاذ صفة االدعاء 
الشخصي ضد أمني عام حزب 
اهللا، وكل من يظهره التحقيق، 
ناسبني اليهم ارتكابهم جرائم 
النيــل من الوحــدة الوطنية 
والقيام بأعمال إرهابية مسلحة 
من خالل الهجوم الذي نفذه 
عناصر من حــزب اهللا على 
منطقة عني الرمانة، وإطالق 
النار من أسلحة حربية خفيفة 
ومتوســطة وثقيلة وقذائف 
صاروخيــة، أدت إلــى وقوع 
خسائر في األرواح واملمتلكات 

وترويع اآلمنني».
وطلــب املدعــون إحالــة 
الشكوى الى احملكمة املختصة 

ميقاتي في بغداد سعياً للمزيد من الشحنات النفطية إلنعاش الكهرباء.. ودياب في دار الفتوى اليوم «مستجيراً» قبل يومني من مثوله املفترض أمام بيطار

رئيس الوزراء جنيب ميقاتي خالل لقائه نظيره العراقي مصطفى الكاظمي

طلب موعدا للقاء مفتي لبنان 
الشــيخ عبداللطيــف دريان 
اليــوم، علما ان من زوار دار 
الفتوى اليوم ايضا، ســفير 
اململكة العربية السعودية في 

لبنان وليد البخاري.
وإلى جانب تفجير املرفأ، 
مازال ملف أحداث عني الرمانة، 
يحتل أولوية االهتمامات ألن 
فيهمــا اخلصام بــني القوات 
اللبنانيــة وحلفائهــا، وبني 
حزب اهللا ومن يدور في فلكه.
يدعــم  القــوات  فريــق 
التــي يجريهــا  التحقيقــات 
القاضي بيطار، بتفجير املرفأ، 
والتي ترتــاب بعالقة بعض 
مسؤولي حزب اهللا بالعملية، 
بينما يحــاول فريق احلزب، 
توريــط القــوات اللبنانيــة 
ورئيســها د.ســمير جعجع 
بأحــداث عــني الرمانة! وهو 
ما لم تأخذ به النيابة العامة 
العسكرية في ادعائها امس، 

القضاء يدعي على ٦٨ شخصًا بأحداث الطيونة جّلهم من «القوات اللبنانية»
بيروت - يوسف دياب

رســت الئحة املالحقــات األمنية 
والقضائية في أحداث الطيونة التي وقعت 
قبل أسبوعني على ٦٨ شخصا، طالت 
كوادر في حزب «القوات اللبنانية»، من 
دون أن تطول أيا من عناصر«حزب اهللا» 
أو مناصريه، الذين برزت صورهم جلية 
في االشتباكات املسلحة التي أسفرت عن 

سبعة قتلى وعشرات اجلرحى.
فبعد أسبوعني على التحقيقات األولية 

التي أجرتها مخابرات اجليش اللبناني، 
ادعى مفوض احلكومــة لدى احملكمة 
العسكرية القاضي فادي عقيقي، على 
٦٨ شــخصا وكل من يظهره التحقيق 
فاعال او شريكا أو محرضا أو متدخال، 
بجرائم «القتــل ومحاولة القتل وإثارة 
الفتنة الطائفية، والتحريض على االقتتال 
بني أفراد األمة والنيل من سلطة الدولة 
وهيبتها والتخريب في ممتلكات عامة 

وخاصة».
وأكد مصــدر قضائي لـ «األنباء»، 

أن االدعاء «شــمل ٦٨ شــخصا من 
املتورطني في االشــتباكات، بينهم ١٨ 
موقوفا». وكشف أن بني املدعى عليهم 
«كوادر في حزب «القــوات اللبنانية» 
أبرزهم سيمون مســلم مسؤول أمن 
رئيس احلزب د.سمير جعجع»، مشيرا 
إلى أن «بني املدعى عليهم عنصرا من 
اجليش اللبناني وعنصرين حركة «أمل» 
وآخرين من التابعية السورية، والباقني 
من أبناء منطقة عني الرمانة ومحازبي 

ومناصري حزب القوات».

النائب أيوب حميد لـ «األنباء»: الساعون
إلى تعطيل االنتخابات يعتقدون أنه لصاحلهم

وزير األشغال: احلكومة كّلفتني بالتواصل مع دمشق

بيروت - احتاد درويش: 

أكــد النائــب عــن كتلــة 
«التنميــة والتحرير» أيوب 
رد  موضــوع  أن  حميــد، 
قانــون االنتخــاب مــن قبل 
رئيس اجلمهورية ميشــال 
عون هو حق دســتوري في 
رد القوانني وتعليل أسباب 
الرد، ويبقى للمجلس النيابي 
الكلمــة الفصــل، إمــا األخذ 
بأسباب الرد أو ان يصر على 
موقفه، معتبرا في تصريح لـ 

«األنباء» أن الرد جاء صدى ملا أعلنه رئيس 
التيار الوطني احلر جبران باسيل في جلسة 

الهيئة العامة ملجلس النواب.
ورأى حميد انه كانت أمام املجلس فرصة 
إلقرار قانون جديد بعدما تقدمت كتلة «التنمية 
والتحرير» باقتراح قانون يتضمن تفاصيل 
كثيــرة تتعلق بالعملية االنتخابية ولم تتح 
الفرصة ملناقشة االقتراح بطريقة هادئة بعيدة 
عن االصطفاف الطائفي، وكان املوضوع يرتكز 
على مناقشة القانون القدمي وإمكانية تعديل 
بعض فقراته، الفتا إلى ان موضوع االقتراع 
في أماكن السكن (امليغاسنتر) لم تكن ضمن 
القانون الســاري املفعول امنــا كان احلديث 
عــن مواقيت وعن اقتــراع املغتربني وفق ما 
نصت عليه إحدى مواده فيما يتعلق بانتخاب 
ممثلــني لالغتراب، لذلــك اقتصر النقاش في 
الهيئة العامة على مناقشــة القانون الساري 
املفعــول والتعديالت التي طرأت عليه. وعن 
إمكانية الطعــن مجددا بقانون االنتخاب من 
جهــة التيار الوطني احلر، قال حميد إنه في 
حال أصر املجلس النيابي على موقفه وعلى 
التمســك بالبنود الواردة فــي القانون الذي 
أقــر ميكن بعد نشــر القانون أن تكون هناك 
إمكانية للطعن، وكان املوقف واضحا من كتلة 
التيار الوطني احلر برئاسة جبران باسيل من 
أنها ستتقدم بطعن أمام املجلس الدستوري.

وعن املهل الدستورية للطعن مجددا أمام 
املجلس الدستوري واللعب بهذه املهل، أبدى 
حميد خشيته من أن تكون هذه األمور ذرائع 

لتعطيل االنتخابات النيابية 
ألن هــذا املوضــوع يصــب 
بحســب اعتقاد كتلة النائب 
باسيل في مصلحتهم نتيجة 
ما هو معلوم إذا صح القول 
من تراجع احلضور الشعبي 
لفريق جبران باســيل على 
الساحة املســيحية حتديدا 

لألسف نقول ذلك.
وعــن اقتــراع املغتربني 
ورفض متثيلهم بـ ٦ نواب، 
املغتــرب  أن  حميــد  رأى 
اللبناني سيقوم بدوره فيما 
يتعلق بانتخاب ممثليه، وأن موضوع النواب 
الـ ٦ وتوزيعهم على القارات هو تركيبة عجيبة 
غريبة، فكيف ميكن أن نقسم ولألسف التمثيل 
الطائفــي أي ٦ نــواب ميثلــون ٦ طوائف ٣ 
للمسلمني و٣ للمسيحيني، وكيف ميكن توزيع 
متثيــل القارات مذهبيا هــذا من جانب، وفي 
جانب آخر هناك استحالة تنفيذية ولوجستية 
إلجــراء مثل تدبير كهذا، الى جانب املعوقات 
لبعض الكتل السياســية أو األحزاب للقيام 
بجوالت انتخابية على هذه القارات إال أصحاب 
الثــروات الهائلــة، واألمر اآلخــر أن املغترب 
بات يدرك املعوقات اللوجستية. يضاف الى 
ذلك أمر مبدئي وأساســي، وهــو: ملاذا يكون 
لالغتــراب أن يقترع لـــ ٦ ممثلني له حصرا 
بينما بقية اللبنانيني ينتخبون مجمل أعضاء 

املجلس النيابي.
من جانب آخر، وحول الهجوم العنيف من 
قبــل حركة «أمل» على التيــار الوطني احلر 
وتبادل االتهامات فيما بينهما، أشار حميد الى 
ان حركة «أمل» وكتلة «التنمية والتحرير» ال 
تبادر إطالقا إلى توتير األجواء السياسية، الفتا 
الى ما يجب مالحظته ورؤيته هو ما يقوم به 
نواب التيار ومناصروه ومؤيدوه على صعيد 
التهجم الدائم على املجلس النيابي ورئيسه 
واالتهامــات التــي ال يرقى إليهــا عاقل جلهة 
اتهــام احلركة بتواطئها مع القوات اللبنانية 
لناحية ما حصل في منطقة الطيونة، مؤكدا 
أن كل هذه األمور جتعل حلركة أمل أن توضح 
املواقف وتضع أصابع احلقيقة في مواقعها.

بيروت: أوضح وزير األشــغال العامة 
والنقــل علــي حمية، في بيــان صادر عن 
مكتبــه اإلعالمــي أن «مجلس الــوزراء قد 
كلفني رسميا بالتواصل مع سورية، ملناقشة 
قضايا عالقة مع اجلانب السوري تعنى بها 
الوزارة، وقد دون ذلك رسميا في محضر 
جلسة مجلس الوزراء، والتزال االتصاالت 

مع اجلانب السوري قائمة حول ذلك».
وكان حميــة يعقب في بيانــه على ما 
أدلى به وزير اخلارجية واملغتربني عبداهللا 
بــو حبيب في مقابلته، أمــس األول، عبر 
تلفزيون «اجلديد» حول «إعطاء اإلذن من 
قبل مجلس الوزراء لوزير األشغال العامة 

والنقل بالتواصل مع سورية».

النائب ايوب حميد
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أفقياً:

مدينة فلسطينية من ٦ أحرف

عموديًا:
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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

طولكرم

عبدالرحمن العقل

اوثمةنيدمط

لفرعددارجا

ترالحعليلل

اصءاجلهرلخ

رتءارحكويض

يناصحقسرمر

خاركمررججة

سدرقصفقيرب

ماسرمدماصر

يءبستانبرب

ربركانرهمس

اسراءراطقا

١ ـ الشك ـ ضمير منفصل (معكوسة)، ٢ ـ عكس 
يودع ـ ظهر، ٣ ـ افك ـ للنصب ـ متشابهان، ٤ ـ 
متشابهةـ  عكس تفضح، ٥ـ  عكس قادح، ٦ـ  يجنح 
ـ مرض (معكوسة)، ٧ ـ في البيضة ـ علم مذكر، 
٨ ـ ألزما ـ عملة آسيوية، ٩ ـ للنصب (معكوسة) ـ 
أصل ـ صديقي، ١٠ ـ عكس نهار ـ عكس سفلي.
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الفم ـ متالعب، ٣ ـ  ١ ـ لالستفسار ـ بحر، ٢ ـ في 
نشعر باحلرارة (معكوسة)، ٤ـ  عكس يكثرـ  غير ممكن 
احلدوث، ٥ ـ متشابهان ـ غطى (معكوسة)، ٦ ـ جرى 
(معكوسة) ـ رقد، ٧ ـ نكمل ـ عكس خارج، ٨ ـ نهض 
مسرعا ـ طلب ـ للتمني، ٩ ـ عالمة موسيقية ـ قوام 

(معكوسة) ـ متشابهة، ١٠ـ ممثل كويتي.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ الريب ـ هم (معكوسة)، ٢ ـ يستقبل ـ بدا، ٣ ـ 
احل ـ ان ـ وو، ٤ ـ ن ن ن ـ تستر، ٥ ـ مادح، ٦ ـ 
مييل ـ سقم (معكوسة)، ٧ ـ مح ـ مراد، ٨ ـ حتما ـ 
ين، ٩ـ  أن (معكوسة)ـ  اسـ  خلي، ١٠ـ  ليلـ  علوي.

١ ـ أي ـ مي، ٢ ـ لسان ـ محتال، ٣ ـ نحتر (معكوسة)، 
٤ـ  يقلـ  احملال، ٥ـ  ب بـ  ستر (معكوسة)، ٦ـ  سال 
(معكوسة) ـ نام، ٧ ـ نتم ـ داخل، ٨ ـ هب ـ رام ـ لو، 

٩ ـ دو ـ قد (معكوسة) ـ ي ي ي، ١٠ ـ داود حسني.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

ما العادات التي تسهم في زيادة احتمال خطر اإلصابة باخلرف؟

كشفت دراسة طبية حديثة، عن ثالثة أسباب 
مرتبطة بنمط احلياة الذي نعيشه، تزيد من خطر 

اإلصابة باخلرف.
التي شملت ٤١٦٤ شخصا  الدراسة  وأشارت 
مبتوسط عمر ٥٩ عاما، إلى أن العوامل الثالثة، رفعت 
من معدالت الضعف اإلدراكي، وتراجع قوة الذاكرة، 
وبروز عالمات النكماش الدماغ. وخضع املشاركون 
في الدراسة الختبارات الذاكرة ومهارات التفكير 

األخرى، مثل سرعة معاجلة املعلومات واالنتباه.
وخلصت الدراسة إلى حتديد ثالثة عوامل في منط 
احلياة، زادت من خطر اإلصابة باخلرف والتدهور 
املعرفي وجاء التدخني في طليعة هذه العوامل، وهو 
ما يتوافق مع األرقام املعلنة من جانب منظمة الصحة 
العاملية، التي أشارت إلى أن املدخنني أكثر عرضة 
لإلصابة باخلرف بنسبة ٤٥٪ مقارنة بغير املدخنني.

وإلى جانب التدخني، فقد أشارت الدراسة إلى أن 
األنظمة الغذائية الغنية بالدهون املشبعة واملتحولة، 
تزيد من التدهور املعرفي وخطر اإلصابة باخلرف، 

فضال عن عدم ممارسة الرياضة.
ولفتت الدراسة إلى أن التغذية السليمة والتمارين 
الرياضية ميكن أن تؤثر على تكوين اخلاليا العصبية 
الدماغ،  في «احلصني»، وهو تغصن صغير في 
يستقر أسفل كل من الفصني الصدغيني، ويؤدي 
بها  الذكريات، والتي ينتج  دورا مهما في تكوين 

الدماغ خاليا جديدة.
وحذرت الدراسة من عامل ارتفاع ضغط الدم 
وخصوصا في منتصف العمر، كونه عامال مساعدا 

على اإلصابة باخلرف.

كيف تختفي جتاعيد اجلبني دون جراحة وال بوتوكس؟

بات من املعروف لدى معظم الناس أن التجاعيد 
التعبيرية تنتج عن تقلصات طبيعية لعضالت الوجه 
املرافقة حلركة اجلبني واحلاجبني، وتزداد حدتها 
مع انخفاض إنتاج الكوالجني في البشرة ما يفقدها 

ليونتها ومتانتها.
وإذا لم تكن هناك طريقة سحرية إلخفاء هذه 
التجاعيد، فإن أخصائيي التجميل يوصون ببعض 

احليل الكفيلة بتأخيرها والتخفيف من حدتها.
تعتبر التمارين اخلاصة بالوجه وسيلة طبيعية 
للتخفيف من جتاعيد اجلبني، كونها تسمح  فعالة 
بضبط التقلصات العضلية وبالتالي احلفاظ على شباب 
البدء  الوجه. وللتخفيف من جتعيدة األسد، يجب 
بتطبيق الكرمي املضاد للتجاعيد ثم قطب احلاجبني 
في الوقت الذي يتم فيه الضغط خلمس ثوان بواسطة 
إصبعي السبابة على مكان جتعيدة األسد دون القيام 
الوجه. وعقب ذلك  باقي مناطق  بأي تقلصات في 
يتم متسيد البشرة على مستوى احلاجبني باجتاه 
الصدغني. ينصح بتكرار هذا التمرين بني ٥ و١٠ مرات.

لتصحيح التجاعيد األفقية التي تظهر على اجلبني 
املنطقة،  املتواجدة في هذه  العضالت  يجب تقوية 
وذلك من خالل وضع اليدين بشكل أفقي على اجلبني 
والضغط على هذه املنطقة في الوقت الذي يتم فيه 
رفع احلاجبني خلمس مرات متتالية. ينصح بإجراء 

هذا التمرين بشكل يومي.
كما يرتبط احلفاظ على بشرة صحية باعتماد 
نظام غذائي متوازن، واألفضلية في هذا املجال تبقى 
لألطعمة التي حتافظ على شباب البشرة مثل تلك 
الغنية بالڤيتامني C (احلمضيات، الكيوي، الفراولة، 
البروكولي، والفليفلة اخلضراء...) كونها حتتوي 
على نسب عالية من مضادات األكسدة التي حتارب 
اجلذيرات احلرة املسؤولة عن الشيخوخة املبكرة 

للبشرة.
ينصح أيضا بالتركيز على تناول األطعمة الغنية 
بالبيتاكاروتني واحلوامض الدهنية األساسية كونها 
تسهم في تأخير شيخوخة البشرة واحلفاظ على 
السبانخ،  اليقطني،  (اجلزر،  اجللد  ومتانة  ليونة 
النباتية). على أن يتم اختيار  احلبوب، والزيوت 
التي حتافظ  الطهي  املوسمية وأساليب  املنتوجات 
على خصائصها الغذائية، فضال عن احلرص على 
املاء يوميا واإلقالع  اللتر من  لتر ونصف  تناول 
السريعة  املأكوالت  تناول  التدخني واحلد من  عن 

والتعرض للشمس دون حماية.
عن «نوفوستي»

عن «سكاي نيوز»
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مسحات «األوملبي» في طشقند سليمة
وانضمام الرشيدي وناجي والقالف

عبدالعزيز جاسم

اطمأن اجلهــاز اإلداري ملنتخبنا الوطني االوملبي على ســالمة جميع 
الالعبــني بعد أن أظهرت نتيجة مســحات pcr اخلاصة بڤيروس كورونا 
سالمة جميع أعضاء الوفد املوجود حاليا في مدينة طشقند بأوزبكستان 
للمشاركة ضمن املجموعة الرابعة من التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس 
آسيا حتت ٢٣ عاما، حيث تشترط اللجنة املنظمة عمل مسحات قبل كل 

مباراة وذلك لالطمئنان على سالمة جميع الوفود.
وانضم أمس الثالثي املهاجم يوسف الرشيدي وعبدالعزيز ناجي وحمد 
القالف إلى تدريبــات األزرق األوملبي وانتظموا في التدريبات اجلماعية 

بعد أن تعذر حضورهم في اليومني املاضيني بسبب ظروف خاصة.
وينتظــر اجلهاز الفني بقيادة املدرب اإلســباني كارلوس غونزاليس 
تقرير اجلهاز الطبي بشأن مشاركة الالعبني بندر السالمة وخالد صباح 
مــن عدمها في مواجهة بنغالديش بعد غد فــي افتتاح مباريات منتخبنا 

باملجموعة الرابعة.
إلــى ذلــك، يقام في الـ ١٠ من صباح اليــوم املؤمتر الصحافي اخلاص 
ملدربي املجموعة، وذلك للحديث عن آخر االستعدادات قبل انطالق املباريات 
بشــكل رسمي في توقيت واحد بعد غد، حيث سيخوض األزرق األوملبي 

جميع مبارياته باملجموعة في الواحدة ظهرا بتوقيت الكويت.

ر مفاجأة ويهزم الساملية «يد» برقان ُيفجِّ
يعقوب العوضي

فجر برقان أولى مفاجآت الدوري املمتاز 
لكرة اليد بفوزه على الســاملية ٢٦-٢٥ 
في املباراة التي جمعتهما مساء أول من 
أمس ضمن منافســات اجلولة اخلامسة 
من البطولة، ورفع برقان رصيده الى ٦ 
نقاط بينما توقف رصيد الســاملية عند 

٨ نقاط.
وفي لقاء آخر قسا الكويت على العربي 
وفــاز عليــه ٤٠ - ٢٢ لينفرد بالصدارة 
برصيد ١٠ نقاط محققا العالمة الكاملة، 
بينما يبقى رصيد العربي عند ٤ نقاط.

وضمن منافســات اجلولة اخلامسة 
من دوري الدرجة االولى فاجأ التضامن 
خيطان بفوزه عليه ٣٢-٣٠ ليرفع رصيده 
الى ٤ نقاط محتال املركز اخلامس للمرة 
االولى منذ ٩ مواسم، وبقي خيطان على 
رصيــده الســابق ٤ نقاط أيضــا، وفاز 

اليرموك على الشــباب ٣٢-٢٩ ورفع 
رصيده إلى ١٠ نقاط، بينما بقي الشباب 

على رصيده السابق بنقطتني.
إلى ذلك، ضم اجلهاز الفني ملنتخبنا 
الوطنــي بقيــادة بوريــس دينيتش 
العــب الفحيحيــل يوســف العجمي 
ليحل محل عبدالرحمن البالول العب 
الكويــت والذي منعته ظروف العمل 
من املشــاركة مع األزرق في البطولة 
الدوليــة الودية واملقــررة في قطر ٧ 

نوفمبر املقبل.
من جانب آخر، اعتذر قائد اجلهاز 
الفني للفريــق األول بنــادي كاظمة 
املصري مروان رجب عن عدم االستمرار 
مع البرتقالي فيما تبقى من مشواره 
في منافســات الدوري املمتاز وكأس 
االحتاد لظروف خاصة، وأسندت إدارة 
النادي املهمة الى املدرب ياسر محمد 

ريثما يتم التعاقد مع مدرب جديد.

«سلة» اجلهراء تواصل انتصاراتها
هادي العنزي

واصـــــل اجلهــــــراء انطالقته بالدوري 
املمتاز لكرة السلة متجاوزا القرين في ثاني 
مبارياته بالبطولة ٩٠-٧٨، محققا ثاني فوز 
له على التوالي، ورافعا رصيده إلى ٤ نقاط، 
فيما تلقى اخلاســر هزميتــه الثانية تواليا، 
وذلك في املواجهة التي جمعتهما مساء أمس 
األول على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد 
العبداهللا للصاالت، وفي مباراة أخرى تغلب 
كاظمة على برقان ١٠٦-٨٣، ليحصد البرتقالي 

أول نقطتني له.
وجاءت مواجهة اجلهراء والقرين متكافئة 
في نصفها الثاني، والذي انتهى ٥٣-٥١ ملصلحة 
«اجلهراويــة»، فيما دانــت األفضلية للفائز 
في النصف األول وهو السبب الرئيس وراء 
الفوز، بعدما سجل العبو اجلهراء ٣٧ نقطة، 
بينما اكتفى العبو القرين بتسجيل ٢٧ نقطة.

وفي املواجهة الثانية، أحكم كاظمة الطامح 
للمنافســة على لقب الدوري سيطرته على 

كاظمة حقق فوزا سهال على برقان (املركز اإلعالمي لكاظمة)خصمه برقان منذ الربع األول.

الكويت تشارك في مونديال كرة السرعة

مشــرف املنتخب د.محسن دشتي واملدير 
الفني ناجح سالم والالعبني جعفر املوسوي 
وميثم دشــتي وفهدالغلوم وسارة القالف 
وطيبة غلوم وأنوار احلواج وشيخة العنزي 
ونور العنزي وهبة القحطاني وزينه العنزي 
فيما ميثل فئة الشــباب الشــقيقان حسن 

ومحمد ميرزا والالعبة مرمي محسن.

توجــه وفــد منتخب 
الســرعة  الكويــت لكرة 
مساء االحد إلى العاصمة 
التونسية للمشاركة في 
بطولة العالم الـ ٣٢ للعبة 
امــس  والتــي انطلقــت 
االثنني وتســتمر حتى ١ 

نوفمبر املقبل.
وقــال رئيــس وفــد 
ابواحلسن  األزرق ياسر 
اســتعد  املنتخــب  ان 
جيدا للبطولة من خالل 

التدريبــات، متمنيا أن يترجــم ذلك على 
ارض الواقــع من خالل حصــد امليداليات 

على مستوى الكبار والناشئني.
وأضاف ابو احلسن ان املنتخب سيشارك 
في جميع املنافســات بالبطولــة وأبرزها 
(السولو) و(الســنغل) و(الدبل) للرجال 
والســيدات. ويضم وفــد املنتخب كال من 

اليرموك بطًال لدوري التنس

الزوجي على ثنائي اليرموك طالل عبدالعزيز 
عنتر وناصــر العبيدلي بنتيجة ٧-٥،٦-٤، 
وقد أدار اللقاء احلكام عبداهللا عدنان العربيد 
وهيثم حسني البحراني ومحمد سالم الشطي 
ومجموعة من حكام االحتاد الكويتي للتنس 

كمراقبي خطوط.
وبهذه املناسبة، هنأ أمني سر عام االحتاد 
الكويتــي للتنس فالح العتيبي األندية التي 
حققــت املراكز األولي في املســابقة، متمنيا 
التوفيــق لباقي األندية في قــادم البطوالت 
ومسابقات املوسم، مشيدا باملستويات املرتفعة 
التي أظهرها العديد من الالعبني في املسابقة، 
كما شكر الهيئة العامة للرياضة على كل ما 
تقدمه من الدعم الكبير والدائم لكل أنشــطة 

االحتاد.

حقق نادي اليرموك مسابقة الدوري العام 
للســن العام بالفوز على خيطان ٢-١، فيما 
احتــل نادي الكويت املركز الثالث، وذلك في 
ختام منافســات البطولة التــي أقيمت على 
مالعب نــادي الكويت، بحضور أمني الســر 
العام لالحتاد الكويتي للتنس فالح العتيبي 
واملدير الفني عباس البصيري ومدير التنس 

بنادي خيطان الرياضي أحمد القالف.
وفــي تفاصيل اللقــاء النهائي، فاز العب 
اليرموك عيسى قبازرد على العب خيطان علي 
إبراهيم بنتيجة ٦-٢،٦-٢ في مباراة الفردي 
األولى، كما فاز العب اليرموك علي الشــطي 
علــى العب خيطــان فؤاد بهبهانــي بنتيجة 
٠-٦،٦-١،٧-٦، فيما فاز ثنائي خيطان املكون 
من حامد السليطني ومحمد عبدال في مباراة 

الزعتري يفرض جنوميته 
في «إسكواش اخلليج»

فرض العب منتخبنا الوطني لالســكواش 
حسني الزعتري نفسه كطرف أول في املباراة 
النهائيــة لفئــة حتــت ١٩ ســنة فــي البطولة 
اخلليجية االستثنائية التي تستضيفها الكويت 
وتقام على مالعب مركز الشيخ سالم الصباح 

الدولي مبنطقة جنوب السرة.
ومتكن الزعتري من فرض ســيطرته على 
املباراة التي جمعته مع زميله خالد الفارســي 
وفــاز ٣-٠، فيما حقق الالعب القطري ســالم 
املالكي مفاجأة بالتأهل الى النهائي بعد مباراة 
نارية ومثيرة أمام الكويتي عبدالرحمن الهاشم 
وتغلب عليه ٣- ٢. وقد التقى مساء امس في 
وقــت متأخر الزعتــري واملالكي لتحديد بطل 
اخلليج، فيما لعب الفارسي مع الهاشم لتحديد 

صاحب امليدالية البرونزية.
وفي فئة حتت ١٥ ســنة ســيكون النهائي 

ســعوديا خالصا بعد فوز ياسر العباس على 
زميله سالم املولد ٣- ١، ومحمد النصفان على 
القطري خالد احلمادي ٣- ١ وبذلك ســيلعب 
على اللقب العباس مع النصفان فيما سيلعب 

على املركز الثالث املولد مع احلمادي.
إلى ذلك تنطلق اليوم مباريات الفرق للفئتني 
حتت ١٥ و١٩ سنة، حيث ستلعب الفرق بنظام 
الدوري من مرحلة واحده، ويعتبر ازرق ١٩ سنة 
املرشح األبرز للبطولة فيما متيل الكفة باجتاه 
املنتخب السعودي إلحراز لقب حتت ١٥ سنة.

مــن جانبه، أعــرب رئيس الوفــد القطري 
يوســف املالكي عن سعادته بعودة البطوالت 
اخلليجية بجميع مراحلها بعد توقف ٣ سنوات، 
متمنيا التوفيق للجميع، مشيدا بالتنظيم املميز 
للبطولة، مؤكدا أن ذلك ليس غريبا على أبناء 

الكويت.

منافسات فرق حتت ١٥ و١٩ سنة تنطلق اليوم

انطالق هوكي اجلليد للسيدات
افتتح نادي األلعاب الشــتوية الكويتي منافسات بطولة 
الدوري الكويتي الوطني لهوكي اجلليد للسيدات للموسم 
(٢٠٢١-٢٠٢٢) مبشاركة ٤ فرق محلية، إذ يستمر الدوري لـ 
١٥ جولــة ويقام على صالة النادي مبنطقة بيان. وفي أولى 
مباريات البطولة، حقق فريق «بلو ويفز» الفوز بنتيجة ١١-٣ 
على نظيره «وايلد كاتس»، علما أن الدوري يشــهد أيضا 
مشاركة فريقي «داميوتد» و«قالديتر». وبهذه املناسبة، قال 
نائب رئيس النادي خالد املطيري ان البطولة تكتسب أهمية 
كبيرة هذا املوسم كونها ستكون أهم محطة الختيار العبات 

املنتخب الكويتي املدعو للمشاركة بعدة بطوالت خارجية.

٤ ميداليات للكويت في «عربية السباحة»

أحرز املنتخب الكويتي للســباحة امس 
األول ذهبيتني وفضية وبرونزية في انطالقة 
منافسات البطولة العربية األولى للسباحة 
للمراحل العمرية للمســافات القصيرة (٢٥ 
مترا). وأوضح املدير الفني لالحتاد الكويتي 
للسباحة أمين العنيزي أن الذهبية احرزها 
الســباح وليد عبدالرزاق في مســابقة (١٠٠ 
متر) فراشــة في مرحلة العمومي، وأحرزت 
السباحة الرا دشتي امليدالية الذهبية الثانية 
فــي ســباق ١٠٠ م صدر، لتضيــف امليدالية 
الرابعة ملنتخبنا الوطني. فيما كانت الفضية 
من نصيب السباح فيصل التناك في مسابقة 
(٢٠٠ متر متنوع) للفئة (١٤ و١٥ عاما) بينما 
كانت البرونزية من نصيب السباح مشاري 
السمحان في مسابقة (١٠٠ متر) فراشة لفئة 
(١٦ - ١٨ عاما). وأشــاد العنيزي باملستوى 
الفنــي العالي الذي اظهره ســباحو الكويت 

في هذه املنافســة الصعبة التي شارك فيها 
نخبة من أبطال العرب في اللعبة، مبينا أن 
العبي الكويت جنحوا في اقتناص ٣ ميداليات 
متنوعة في اليوم األول للبطولة برغم الظروف 
الدراسية للطالب وعدم توافر أي استعداد أو 
معسكرات تدريبية خارجية لهم. وأوضح ان 
الكويت تشارك بـ ١٣ سباحا بواقع ٥ العبني 
في فئة (١٤ و١٥ عاما) و٦ العبني في فئة (١٨ 
عاما) والعب واحد في فئة العمومي والسباحة 

الناشئة الكويتية الوحيدة الرا دشتي.
ويشارك في البطولة التي تختتم فعالياتها 
غدا األربعاء ١٧٤ سباحا ميثلون ١٧ دولة عربية 
هي األردن والبحرين واجلزائر والسعودية 
والسودان والعراق واملغرب واليمن وتونس 
وجيبوتي وسورية وعمان وفلسطني وقطر 
ولبنــان وموريتانيا والكويــت، إضافة إلى 

اإلمارات (املستضيف).

جانب من منافسات البطولة العربية للسباحة في أبوظبي

خسارة «أزرق الكريكيت» 
الدوحة - فريد عبدالباقي

تلقى منتخبنا الوطني للكريكيت أول خسارة في التصفيات 
اآلسيوية النهائية املؤهلة إلى بطولة العالم املقررة في أستراليا 
٢٠٢٢، أمام شقيقه السعودي (١٤٦ - ١٤٩)، خالل اللقاء الذي 
جمع املنتخبني أمس بالدوحة. وكان منتخبنا بدأ مشــواره 
في التصفيات بالفوز على البحريــن (١٢٩-١٢٤)، في أولى 
مبارياته، فيما فاز األحمر البحريني على املنتخب القطري 
(املستضيف) (١٣٤-١٣٣)، وفاز األخضر السعودي على املالديف 
(١٠١-٩٩)، كما فــاز العنابي القطري على املنتخب املالديفي 
(١٥٤- ٥٦). حصلت جميــع الفرق على راحة اليوم، على أن 
تستأنف املنافسات الغد بلقاءي البحرين واملالديف، وقطر 
مع السعودية. وسيشــهد اليوم قبل األخير للبطولة أيضا 
إقامة مباراتني جتمع الكويت مع املالديف، والســعودية مع 
البحرين، وتختتم منافســات البطولة اجلمعة املقبل بإقامة 

مباراة الكويت وقطر.

املال: نحتاج إلى رزنامة واضحة للمسابقات

يحيى حميدان 

قــال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان 
محمــد املال: إن عدم وضــوح الرؤية حول 
املسابقات احمللية وضعنا في مأزق كوننا ال 
نعرف ماذا نفعل في ظل تأخر احتاد الكرة 
في إصدار رزنامته لفترة طويلة، الســيما 
في ظل تأجيل دوري الدرجة األولى حتى 

٢٢ نوفمبر املقبل. 
وأضــاف املــال فــي حديث خــاص مع 
«األنبــاء»، أنــه مت االتفاق علــى مواجهة 
القادســية وديا يوم اجلمعة املقبل، إال أن 
إصدار احتاد الكرة جدول اجلولتني الرابعة 
واخلامسة من كأس االحتاد «التنشيطية» 

أجبرنا على إلغائها. 
وأشار املال إلى أن جميع األجهزة الفنية 
في فرقنا احمللية بحاجة لرزنامة واضحة 

تستمر عدة أشهر حتى يتمكن اجلميع من 
التحضير بالشكل املثالي. 

وبني املال أن العبي «األحمر واألســود» 
حصلوا على راحة ملدة يومني عقب االنتهاء 
من مواجهة الســاملية منتصف األســبوع 
املاضــي في اجلولة الثالثة من منافســات 
املجموعة املجموعة الثالثة لكأس االحتاد 
«التنشيطية»، مشيرا الى أن التدريبات تقام 
حاليا بتواجد كل الالعبني باستثناء غياب 
املدافع الفرنسي إسحاق كونيه حلاجته إلى 
مزيد من التأهيل عقب إصابته، وكذلك طالل 
األنصاري حلاجته إلى الراحة بعد مرضه 

األسبوع املاضي. 
هذا، وستقام اجلولة الرابعة من كأس 
االحتــاد «التنشــيطية» يومــي اجلمعــة 
والســبت، على أن تكون مباريات اجلولة 

اخلامسة يومي ٥ و٦ الشهر املقبل.

جانب من تدريبات سابقة خليطان
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Ooredoo ترعى سباقات «Flying Start Triathlon» للعام الرابع تواليًا
ألبناء الوطن وتشجيعهم على 
الرياضة بعد عامني على جائحة 
كوفيــد-١٩، التــي منعتهم من 
ممارسة األنشطة الرياضية بشكل 
صحــي، كما تقدم بالشــكر من 
الهيئة العامة للرياضة واللجنة 
األوملبية على الدعم غير احملدود 

في سبيل إجناح البطولة.
Flying Start Triathlon هــو 
سباق ترايثلون سنوي مقره في 
الكويت وهو من أقدم السباقات 
التي تقام في املنطقة، ويشمل 
٣ فئات هم: ســوبر ســبرينت 
وســبرينت وأوملبي. في فئتي 
السبرينت واألوملبي، املتسابقني 
لهم خيار االشــتراك بفريق او 
بشــكل فردي. والفريق يتكون 
من شخصني أو ثالثة كحد أقصى 
كل شخص عليه اجتياز واحدة 
من الثالث (السباحة، الدراجة، 
اجلــري)، أمــا الفــردي فعليه 

اجتيازها جميعا.
األطفــال لهــم نصيب أيضا 
من السباق، حيث سيتم إطالق 
 Flying» سباق جونيور دواثلون
Start Junior Duathlon» يــوم 
اجلمعــة ٢٩ أكتوبــر من مكان 
الســباق احملــدد وهو ســاحل 
الكوت. ويشمل السباق ركوب 
الدراجات واجلري لألطفال من 
ســنة ٤ إلى ١٢ عامــا. ويتكون 
السباق من ٣ فئات عمرية، فئة 
صغــار ١: من ١٠ إلى ١٢ ســنة، 
وفئــة صغــار ٢: مــن ٧ إلى ٩ 
ســنوات، وفئة صغار ٣: من ٤ 

إلى ٦ سنوات.

التريثلون من خالل إضافة موقع 
جديد لبدء السباق وهو ساحل 
الكوت، فنحن متحمسون لرؤية 
الرياضيني احملليني واإلقليميني 

ينضمون إلينا مرة أخرى».
وأضاف املاجد قائال: «جاءت 
الشــراكة مع Ooredoo انطالقا 
من دعمها املستمر لهذا احلدث 
على مــدى ســنوات باإلضافة 
لكونها إحدى الشركات الرائدة 
فــي القطاع اخلــاص والداعمة 
للشباب وأنشطتهم، فهي شراكة 

طويلة األمد».
أما رئيس النــادي واالحتاد 
الكويتــي للترايثلــون راشــد 
الكنــدري فأكد حــرص االحتاد 
على هذه األنشــطة التي تهدف 
إلى إعــادة النشــاط واحليوية 

و٣٠ أكتوبر بعــد التوقف ملدة 
عام نتيجة جائحة كوفيد-١٩، 
إال أننــا قمنــا باســتغالل هذا 
الوقت في تطوير جتربة سباق 

على هذه الشراكة قائال: «نحن 
 Flying فخورون باإلعــالن عن
Start Triathlon بنســخته الـ١٣ 
واملمتد على فترة يومني في ٢٩ 

املشاركني كل التوفيق والنجاح 
في الترايثلون».

من جهته، صرح املدير العام 
لدى شــركة Suffix أحمد املاجد 

وتبث الروح الرياضية. كما مت 
إبراز دور شــركة Ooredoo في 
دعم مثل هــذه الفعاليات التي 
تســتهدف فئــة الشــباب دعما 
واحتضانا للمواهب الرياضية 

املتنوعة.
وتعليقا على الشــراكة بني 
 ،Flying Start Triathlonو Ooredoo
صرح مدير أول إدارة االتصال 
املؤسسي لدى Ooredoo الكويت 
مجبــل األيــوب قائــال: «نلتزم 
فــي Ooredoo الكويــت بالدعم 
املستمر للشباب وشحذ مواهبهم 
وطاقاتهم في مختلف مجاالتهم 
وبالتحديد تلك املتعلقة بصحة 
أجسادهم وعقولهم. نحن سعداء 
برعايتنا ملثل هذا احلدث الكبير 
فــي البــالد، ونتمنــى جلميع 

يعقوب العوضي

 Ooredoo شــركة  عقــدت 
شــركة  أول  لالتصــاالت، 
اخلدمــات  تقــدم  اتصــاالت 
الرقمية املبتكــرة في الكويت، 
مؤمتــرا صحافيــا لإلعالن عن 
شــراكتها االســتراتيجية مــع 
Flying Start Triathlon للعــام 
الرابع على التوالي والذي عقد 
فــي بــرج Ooredoo الواقع في 
مدينــة الكويت. وجــاءت هذه 
 Ooredoo الشراكة لتؤكد اهتمام
الكويت بالرياضة ودعم الشباب 
واملواهب الوطنية على جميع 
األصعدة، وذلك اتساقا مع قيمها 
األساسية ومتاشيا مع سياستها 
للمسؤولية االجتماعية املمتدة 

على مدار العام.
وخالل املؤمتر، مت اإلعالن عن 
انطالقة مســابقات الترايثلون 
خــالل عطلــة نهاية األســبوع 
والتي تصادف يومي ٢٩ و٣٠ من 
أكتوبر في الكوت، حيث يتضمن 
التريثلون ٣ أنشطة مختلفة هي: 
سباق السباحة وسباق الدراجات 

وسباق الركض. 
وســلط كل من مديــر أول، 
إدارة االتصال املؤسســي لدى 
Ooredoo الكويت مجبل األيوب 
 Suffix واملدير العام لدى شركة
أحمــد املاجد، ورئيــس النادي 
واالحتــاد الكويتي للترايثلون 
راشــد الكندري، الضــوء على 
أهمية هذه الفعاليات الرياضية 
التي تشجع روح املنافسة الودية 

سباق Flying Start Junior Duathlon يقام ٢٩ أكتوبر.. وسباق Flying Start Triathlon في ٣٠ اجلاري بـ «الكوت»

(متني غوزال) أحمد املاجد ومجبل األيوب وراشد الكندري   ملشاهدة الڤيديوجانب من املؤمتر الصحافي

«امللكي» يكسر رقمًا صمد ٥٦ عامًا!
توقع اجلميع أن يخسر برشلونة الكثير من هيبته بعد رحيل 
النجم األرجنتيني ليونيل ميســي، لكن أن تصل األمور إلى حد 
خســارة موقعة «الكالســيكو» على أرضه للمرة الثانية تواليًا، 
فهــذا يظهر أن األمر يتعلــق بأكثر من فقدان خدمات العب حتى 

وإن كان بحجم أفضل العب في العالم ٦ مرات.
وأبرز دليل على أن األمر ال يتعلق بالعب بل مبنظومة لعب، 
هو أن ريال خســر جهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لصالح يوڤنتوس اإليطالي في صيف ٢٠١٨ وخســر هذا املوسم 
قائده املدافع ســيرخيو راموس الذي ســار بنفس وجهة ميسي 
بانتقاله إلى باريس ســان جرمان الفرنســي، لكن ذلك لم يؤثر 
على النادي امللكي الذي يجد نفسه على بعد نقطة من الصدارة 
وخمــس مــن غرميه الكاتالوني بعد فوزه علــى األخير ٢-١ في 
معقله «كامب نو»، كما يتصدر أيضا مجموعته في دوري األبطال.

وكان انتصار أول من أمس الرابع تواليا لريال على غرميه في 
ســيناريو لم يحصل منذ ٥٦ عاما، ما يؤكد أن املسألة ال تتعلق 
بالعب حتى وإن كان بحجم ميسي، وذلك ألن النجم األرجنتيني 

كان متواجدا مع الفريق في خساراته الثالث املاضية.
لكن هناك أشياء تستحق اإلشادة باألداء الذي قدمه برشلونة 
وهي أنه متسك بفلسفة االستحواذ على الكرة وكان األكثر تسديدا 
علــى املرمــى ورمبا كان قادرا حتــى على إنقاذ نقطــة لو أظهر 

األميركي سيرجينيو ديست رباطة جأش أمام املرمى.
من املؤكد أنه ال ميكــن اتهام العبي املدرب الهولندي رونالد 
كومان باالفتقاد إلى اجلهد أو الطموح بفريق يضم أربعة العبني 

ال يتجاوزن العشــرين عاما، بينهم غافي الذي بات عن ١٧ عاما 
أصغر العب يبدأ أساســيا في تشــكيلة «بلوغرانا» خالل 

مواجهة الـ«كالسيكو» على مدى ٨٠ عاما.
واعتمد ريال على الهجــوم املضاد الذي جاء منه 
الهدفان، وخلق املزيد من الفرص ولو لم يسجل البديل 
األرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف تقليص الفارق 
في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لكانت 
نتيجة فوز ريال ٢-٠ عادلة متاما، كما كانت احلال 

في املبــاراة التي فاز بها جاره أتلتيكو على النادي 
الكاتالوني ٢-٠ فــي ملعبه «واندا متروبوليتانو» 
قبل فترة التوقف الدولية، في أحد أكثر انتصاراته 

املقنعة على برشلونة منذ أعوام طويلة.
وفــي العاصمــة، أنقــذ األوروغويانــي لويــس 
ســواريز فريقه أتلتيكــو من خســارة محتمة أمام 

ريال سوســييداد بعد أن ســجل له هدفــني (٦١ و٧٧ 
مــن ركلة جزاء) ليعوض تأخــره ٢-٠ أمام الضيوف 
بهدفي النرويجي ألســكندر سورلوق (٧) والسويدي 
ألكسندر إيزاك (٤٨). وبهذا التعادل حافظ سوسييداد 
علــى صدارة الــدوري، فيما رفع أتلتيكــو رصيده إلى 

١٨ نقطة في املركز الرابع.
وتفتـــتـــح اجلولة العاشرة اليوم بـ٣ مواجهات، 
حيث يلتقي أالفيس مع التشي، وإسبانيول مع أتلتيك 

بلباو، وڤياريال مع قادش.

جدول مباريات اليوم

إسبانيا (املرحلة الـ ١١)
HD ١ ٨beIN Sportsأالڤيس - إلتشي

HD ٢ ١٠beIN Sportsإسبانيول - أتلتيك بيلباو

HD ١ ١٠:٣٠beIN Sportsڤياريال - قادش

إيطاليا (املرحلة الـ ١٠)
٧:٣٠سبيزيا - جنوى

٧:٣٠فينيزيا - ساليرنيتانا
٩:٤٥ميالن - تورينو

كأس رابطة احملترفني اإلجنليزية (الدور الـ ١٦)

١ ٩:٤٥beIN Sports Premiumتشلسي - ساوثمبتون

٢ ٩:٤٥beIN Sports Premiumآرسنال - ليدز يونايتد

٣ ٩:٤٥beIN Sports Premiumكوينز بارك - سندرالند

كأس أملانيا (الدور الثاني)

٧:٣٠بروسيا مونستر - هرتا برلني

٧:٣٠بابلسبيرغ ٠٣ - اليبزيغ
٧:٣٠ميونيخ ١٨٦٠ - شالكه

٧:٣٠هوفنهامي - هولشتاين كيل

٩دورمتوند - إنغولشتات
٩:٤٥اوزنابروك - فرايبورغ
٩:٤٥نورنبرغ - هامبورغ

٩:٤٥ماينز - أرمينيا بيليفيلد

باريس ومرسيليا.. «ال غالب وال مغلوب»
انتهى كالسيكو الكرة الفرنسية بالتعادل السلبي بني باريس سان جرمان املتصدر 
ومضيفه مرســيليا الذي فشل في اإلفادة من النقص العددي للضيوف في نصف 
الســاعة األخير على ملعب «فيلودروم»، بعد طرد املغربي أشرف حكيمي في قمة 
املرحلة احلادية عشــرة من الدوري احمللي. وهذا التعادل األول لفريق العاصمة هذا 
املوســم مقابل تســعة انتصارات وهزمية، ليرفع رصيده الى ٢٨ نقطة بفارق سبع 
نقاط عن لنس أقرب مطارديه، فيما يحتل مرسيليا املركز الرابع على بعد ١٠ نقاط من 
الصدارة. وفي أول كالسيكو فرنسي يخوضه األرجنتيني ليونيل ميسي منذ وصوله 
الى باريس مطلع املوسم، فشل في افتتاح غلته التهديفية في الدوري الفرنسي وال 
يزال يبحث عن هدفه األول. وأخفق مرسيليا في حتقيق فوزه األول على باريس سان 
جرمان مبلعب «فيلودروم» منذ نوفمبر ٢٠١١، علما أنه تغلب على النادي الباريسي 
في عقر داره «بارك دي برانس» مطلع املوســم املاضي (١-٠)، وهو الفوز الوحيد له 
على غرميه في العقد األخير وفي املباريات الـ٢٤ األخيرة في مختلف املســابقات. 
وقال قائد ســان جرمان البرازيلي ماركينيوس «في ضوء كل ما حصل، أعتقد أنها 
نتيجة جيدة. جئنا الى هنا للحصول على ٣ نقاط ولكن بعد الطرد بات األمر صعبا. 

في الشوط االول خلقنا الفرص واستحوذنا على الكرة وكان بإمكاننا التسجيل».

أرسنال وتشلسي لبلوغ 
ربع نهائي كأس الرابطة

تقام اليوم ٣ مباريات في دور الـ ١٦ من بطولة كأس 
الرابطة االجنليزية لكرة القدم، حيث يلتقي تشلسي مع 
ساوثمبتون، ويخوض أرسنال مواجهة قوية أمام ليدز، 
فيما تعتبر مواجهة كوينز بارك رينجرز مع سندرالند 
متكافئة، ويسعى كل من ممثلي لندن تشلسي وأرسنال 
إلى بلوغ الدور ربع النهائي إال أن مهمتهما لن تكون سهلة.
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«ذئاب مورينيو» توقف انطالقة نابولي.. وديباال يعرقل إنتر
أنهــى رومــا السلســلة 
التاريخيــة لضيفــه نابولي 
ملسلســل  حــدا  ووضــع 
انتصاراتــه املتتاليــة عند ٨ 
مباريات، وذلك بإجباره على 
التعادل الســلبي في املرحلة 
التاسعة من الدوري اإليطالي 
التي شهدت تعادل إنتر حامل 
اللقب مع ضيفه يوڤنتوس ١-١ 
بعدما اهتزت شباكه في الوقت 
القاتل من ركلة جزاء للبديل 

األرجنتيني باولو ديباال.
ودخــل نابولــي بقيــادة 
مدرب روما السابق لوتشيانو 
سباليتي اللقاء معادال أطول 
سلســلة انتصــارات لــه في 
مستهل املوسم، بعدما خرج 
فائــزا من مبارياتــه الثماني 
األولى (حقق هذا األمر أيضا 
موسم ٢٠١٧-٢٠١٨)، لكن نادي 

مسلسل انتصارات «السيدة 
العجوز» توقف عند ٦ مباريات 
متتالية على الصعيدين احمللي 

والقاري.
ورغــم أنــه كان يلعــب 
خارج أرضــه وعلى امللعب 
الــذي خســر فيــه ٠-٢ في 
املرحلة الثامنة عشرة املوسم 
املاضــي، كان يوڤنتــوس 
الطرف األفضل لكن املنافس 
افتتح التسجيل في الدقيقة 
١٧ حني أطلق التركي هاكان 
جالهان أوغلو كرة صاروخية 
من خــارج املنطقة، فارتدت 
مــن زاويــة القائم األيســر 
أمام  والعارضــة وســقطت 
البوسني إدين دجيكو الذي 
تابعها في الشــباك، مسجال 
هدفه الســابع فــي الدوري 
بقميص الفريق الذي انضم 

اليه هذا املوسم من روما.
ويسعى ميالن إلى وضع 
نابولي حتت املزيد من الضغط 
واالنفراد بصدارة الدوري حني 
يستضيف تورينو اليوم في 
املرحلة العاشرة، وذلك قبل 
دخوله فــي مرحلــة صعبة 
القــاري  ســتحدد مصيــره 
وحتى حظوظه في إحراز لقب 
«سيري آ» ألول مرة منذ ٢٠١١.

ويدخل ميالن لقاء الثالثاء 
ضــد تورينو الــذي لم ينس 
بالتأكيد هزميته املذلة في مايو 
املاضي بسباعية نظيفة على 
أرضه، وهو في املركز الثاني 
بفارق األهداف خلف نابولي.

وتقام اليوم مباراتني، حيث 
يســتضيف ســبيزيا نظيره 
جنــوى، ويلتقي فينيزيا مع 

ساليرنيتانا.

ميالن لالنقضاض على صدارة «الكالتشيو» مجدداً من بوابة تورينو

العاصمة حرمه من مواصلة 
مسعاه للوصول الى ما حققه 
بني أبريل وأكتوبر ٢٠١٧ حني 

حقق ١٢ فوزا متتاليا.
ورغم هذا التعثر وفشله 
في حتقيق فوزه الرابع تواليا 
علــى روما، اســتعاد نابولي 
الصدارة بـ٢٥ نقطة لكن هذه 
املرة بفارق األهداف فقط عن 

ميالن.
ورفع روما رصيده الى ١٦ 
نقطة في املركز الرابع بفارق 
نقطتني خلف إنتر الذي اكتفى 
بالتعادل على أرضه مع غرميه 
يوڤنتوس بعدما كان متقدما 
على فريق املدرب ماسيميليانو 
أليغري حتى الدقيقة ٨٩ قبل 
أن تهتز شباكه من ركلة جزاء 
نفذهــا البديــل ديبــاال الذي 
منح فريقه نقطته الـ١٥ لكن 

زكي عثمان

لم تكن ليلة عادية.. بل وجبة كروية أشبعت عشاق «الساحرة املستديرة» 
من بقاع األرض ملتابعة قمة مباريات اجلولة التاسعة في الدوري االجنليزي 

التي جمعت مانشستر يونايتد وضيفه ليڤربول.
وفيمــا كانت العيون شــاخصة جتاه مقاطعــة كاتالونيا حيث 
«كالســيكو إســبانيا» أو ما كان يطلق عليه قبل ســنوات قليلة 
«كالسيكو األرض» لوجود ظاهرتي الكرة احلديثة ميسي ورونالدو، 
تغيرت بوصله اهتمام عشاق الكرة اجلميلة إلى اجنلترا ملشاهدة 
مبارزة من نوع خاص جمعت «الفرعون» املصري محمد صالح 

مع «الدون» البرتغالي كريســتيانو رونالدو، في واحدة 
من كالسيكيات املواجهات الفردية اجلديدة على 

الســاحة العاملية، حتــى إن العالم جتاهل 
الحقا مواجهتي أثرياء باريس بنجومه 

الكبار (ميسي ومبابي ونيمار) في قمة 
مارسيليا التي انتهت بتعادل سلبي من 

دون أي حملات فنية تذكر سوى الشغب اجلماهيري الفرنسي 
املعتــاد هذه األيام، وقمة الــدوري اإليطالي التي جمعت 

يوڤنتوس وإنتر ميالن وانتهت كذلك بتعادل إيجابي ١-١.
لم يخيب اآلمال

«الفرعون» لم يخيب اآلمال املصرية والعربية 
الكبيرة التي يحملها على عاتقة (منذ سنوات) 
وقال كلمته وبصوت عال في معقل «الشياطني» 
ليسكت بها اجلميع وفي مقدمتهم السير اليكس 
فيرغســون الذي جلــس صامتا غيــر مصدقا 
ملا يشــاهده من إبــداع مصري علــى األراضي 

البريطانية.
صالح أكد من جديد أحقيته ليس في التنافس 
هذا العام على جائــزة أفضل العبي العالم بل 

انه األحق بها، ولم ال؟!
املباراة كانت استمرارا لظاهرة «مو صالح» 

التــي تغــزو اجنلترا ليــس مع بداية هــذا العام 
فحسب لكنها الظاهرة التي انطلقت قبل ٤ مواسم، 

وليؤكد «الفرعون» في املوسم اخلامس له مع الفريق 
أنه يسير على درب األسطورتني ميسي ورونالدو من 

ناحية ارتفاع املســتوى الفنــي مع الثبات على حتقيق 
املزيــد من األرقام الشــخصية التي تضــاف إلى رصيده 
وجتعل منه أيقونة جديدة في تاريخ كرة القدم العاملية.

صالح أصبــح اليوم ظاهرة 
كروية عامليــة ليس فقط بأهدافه 

ولكن بثقته العالية في نفســه التي 
اكتســبها مــن حب اجلماهيــر ومن بذل 

اجلهد والعطــاء واإلخالص ملعشــوقته بعيدا عن 
«الشــو اإلعالمي» فجذب اجلميع إليه في كل مرة 
يخــرج يتحدث فيها عقب إجناز جديد له.. فقال 
بعد الفوز التاريخي: «أعتقد أنه من الرائع الفوز 
هنا ٥-٠. كنا ندرك قبل املباراة أنها ســتكون 
صعبة في حال لم نفرض أســلوبنا.. حاولنا 
اللعب بني اخلطوط لصناعة املزيد من الفرص.. 
فعلنا ذلك وحالفنا احلظ في التسجيل»، أما 
عــن أدائه فقال بتواضع: «أنا ســعيد جدا 
بتسجيل األهداف وأفرح أيضا بلعب دور 

صانع األلعاب.. مادام الفريق يحقق االنتصارات فأنا سعيد لتقدمي أفضل ما لدي للفريق».
املقارنة الظاملة

ويبقى التساؤل.. ملاذا ال ميكن مقارنة صالح مبيسي أو رونالدو؟
محمد صالح أيقونة جديدة ال ميكن أن تقارن مبيســي أو رونالدو، فكال الالعبني ظاهرتان 
حديثتــان فــي كــرة القدم تنضمان إلى عقد لؤلؤ من أســاطير كرة القــدم الطويلة، ونظرا ألن 
الالعبني قد غيرا جلديهما وانتقال إلى فريقني جديدين مما أثر على مستويهما بشكل ملحوظ هذا 
املوسم، فقل إبداعهما الفني وسحرهما الكروي املعتاد بأهداف ذات صبغة غير اعتيادية، وهو 
األمــر الــذي ال ينطبق اآلن على صالح الذي يصول ويجول في املالعب االجنليزية واألوروبية 
ناثرا إبداعاته وحملاته الفنية، فسجل هدفا خرافيا في مرمي بطل الدوري االجنليزي مانشستر 
ســيتي حتدث العالم عنه باندهاش كبير ثم عاد وســجل هدفــا أجمل في مرمى واتفورد 
ليكون استكماال للمحاته الفنية في تسجيل األهداف بطريقة خرافية، وفي دوري 
األبطال سجل هدفني من ذهب في مرمى أتلتيكو مدريد في معقلهم كسر بهما 
الرقم التاريخي لألســطورة ســتيفن جيرارد كبير هدافــي «الريدز» في 
دوري األبطال، ثم عاد وسجل ثالثية تاريخية في «املان» ليدمر قلعة 
«الشــياطني» ويؤكد أن الفترة الذهبية التي مير بها ليســت وليدة 
الصدفة بل هي اســتمرار حلصيلة ما زرعه قبل سنوات ويسير 

على خطاه اآلن بنفس وتيرة األساطير الكروية اخلالدة.
املقارنة العادلة

ومــن هنا نقول إنه من الظلم مقارنة صالح مبيســي أو 
رونالــدو، حيث من اإلنصــاف أن تتحول تلك املقارنة إلى 
٥ العبني آخرين ممن ملعوا مؤخرا ويتنافســون اآلن على 
الكرة الذهبية، وهم: جنم بايرن ميونخ الپولندي روبرت 
ليڤاندوفسكي ماكينة األهداف التي ال تتوقف، واإليطالي 
جورجينيو جنم خط وسط تشلسي و«اآلزوري» والذي 
كان جلهوده دور كبير في فوز «البلوز» بدوري األبطال 
وأيضا فوز إيطاليا بأمم أوروبا هذا املوسم، وهناك أيضا 
الفرنســي املتألق نغولو كانتي صاحب الـ«٤ رئات» كما 
يطلق عليه ملجهوده الكبير ودوره البارز في فوز «البلوز» 
بدوري األبطال، وكذلك الفرنسي اآلخر كرمي بنزميه هداف 
ريــال مدريد والعائد لصفــوف منتخب الديوك بعد غياب 
٦ سنوات بفضل ما يقدمه مع «امللكي» من دور بارز جعله 
الرجل األول منذ رحيل أسطورة الفريق البرتغالي رونالدو، 
وال خــالف أيضا على الرائع كيڤني دي بروين جنم الســيتي 
ومحــرك الفريق ومنتخب بلجيــكا األول بفضل ما ميلكه من 
رؤية رائعة جلوانب خفية من اللعب ومن ملسات سحرية تصل 

بزمالئه إلى مرمى اخلصم في ثوان.
أرقام تاريخية لصالح 

البد من التوقف قليال أمام سلسلة األرقام التاريخية التي حققها محمد 
صالح بفضل ثالثيته في «املان» وهي:

٭ «هاتريــك» الفرعــون قاد ليڤربــول لتحقيق أكبر فوز في معقــل غرميه األزلي 
مانشستر يونايتد بعدما أذله بخماسية نظيفة.

٭ بــات صــالح أول العب على اإلطالق فــي تاريخ البرميييرليغ يســجل «هاتريك» في ملعب 
«أولد ترافورد»، كما أنها الثالثية األولي لالعب في ملعب «الشــياطني» منذ رونالدو البرازيلي 

مع ريال مدريد في دوري األبطال عام ٢٠٠٣.
٭ أول العب في تاريخ ليڤربول يسجل في ٣ مباريات متتالية خارج الديار ضد اليونايتد.

٭ أصبح أول العب في ليڤربول يسجل للمباراة العاشرة تواليا.
٭ انفــرد بصدارة الهدافــني األفارقة بالدوري االجنليزي بـ١٠٧ أهداف متجاوزا العاجي دروغبا 

أسطورة تشلسي صاحب الـ ١٠٤.
٭ احتل صالح صدارة الهدافني في الدوري بـ ١٠ أهداف بفارق ٣ عن فاردي جنم ليستر سيتي، 

ورفع رصيده التهديفي هذا املوسم إلى ١٥ هدفا في ١٢ مباراة مبختلف املسابقات.

سكولز: وجود بوغبا مثل عدمهرونالدو: جماهيرنا ال تستحق ذلك

سولشاير: أسوأ يوم في حياتي

أعرب كريستيانو رونالدو عن عدم 
رضاه عن خسارة مانشستر يونايتد املذلة 
ليڤربول بخماسية نظيفة،  أمام ضيفه 
حيث كتب عبر حسابه في «إنستغرام»: 
«في بعض األحيان، ال نخرج بالنتيجة 

التي نقاتل من أجلها أو نريدها».
وأضــاف: «هذا األمر يتوقف علينا 
فقــط، ألنه يجب أال يوجــه اللوم ألي 
شخص آخر سوانا، فجماهيرنا كانت 
متواجدة كما اعتدنا، وتؤازرنا بشــكل 
مذهل باســتمرار وهي لم تستحق منا 
ذلك». وختم قائال: «هؤالء املشــجعون 
يستحقون ما هو أفضل من ذلك، واألمر 
متروك لنا لتقدميه لهم.. حان الوقت اآلن».

وجه الالعب السابق بول  سكولز  انتقادا الذعا إلى بول  بوغبا  
بعد هزمية «املان» وطرده من املباراة، إذ قال: «يأتي بوغبا إلى 
أرض امللعب في الشوط األول حملاولة مساعدة الفريق ورمبا 
احلصــول على القليل من االحتــرام، ثم مت طرده الحقا بعد 
تدخل مثير للسخرية. يجب أن نفكر، هل سنراه مرة أخرى 

بقميص يونايتد؟».
وتابع: «لقد تسبب في الفوضى على مدى العامني املاضيني. 
اجلميع يعرف موهبته، واجلميع يثق به، وكل مدرب يثق به، 
لكــن مع كل هذه الضجة، وعدم توقيــع عقده، يأتي ويفعل 
شيئا من هذا القبيل. هذا ليس خطأ أوليا، ال تفهموني بشكل 
خاطئ»، وأضاف: «رمبا ســيلعب مــرة أخرى، أليس كذلك؟ 
لكنني ال أعتقد أنهم ســيفتقدون أي شيء إذا لم يفعل ذلك. 
لقد أتيحت له فرص عديدة، وهو يقول باســتمرار إنه يفتقر 
إلى االتســاق، لكن هذا مجرد نقص االنضباط وعدم احترام 

مدربك وزمالئك في الفريق».

أولي  وصف مدرب مانشستر يونايتد 
غونار سولشاير الهزمية املذلة، بأنها «أحلك 
أيام» مشواره كمدرب للنادي، لكنه قال إنه ال 
ينوي إطالقا ترك منصبه، لكنه أقر بأن مهمته 
أصعب اآلن في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وقال املدرب النرويجي الذي تولى املسؤولية في 
ديســمبر ٢٠١٨: «ليس من السهل قول شيء ما 
عدا أنه أحلك يوم مررت به مع هؤالء الالعبني. 

لم نكن جيدين مبا يكفي على املستوى الفردي وكفريق، 
ال ميكننا منــح فريق مثل ليڤربول هذه الفرص لكننا 

لألسف فعلنا ذلك».
وزاد: «ســيكون األمر صعبــا. معنويات الالعبني 
منخفضة لكن هناك الكثير من الشــخصيات القوية 
هنا.. نحن نعلم أننا في احلضيض وال ميكننا أن نشعر 

بأسوأ من ذلك. دعونا نرى إلى أين يسير األمر».
وأضاف: «األداء برمته لم يكن جيدا مبا يكفي».

«الفرعون» على خطى ميسي و«الدون»
صالح سجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ «املستديرة» وليڤربول.. ويتنافس بقوة على الكرة الذهبية مع ٥ العبني

رصــدت الصحافة العاملية تألق مهاجــم وجناح وهداف 
ليڤربــول ومنتخب مصر محمد صالح، حيث بات الفرعون 

حديث خبراء الكرة اإلجنليزية خاصة مع اقتراب حفل الكرة 
الذهبية من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية في ٢٩ نوفمبر املقبل 
على مسرح «شاتليه» في باريس، فقالت «إكسبريس»: «محمد صالح 
يضرم النيران في مانشستر يونايتد ويزيد الضغوط على سولشاير 

الذي أكد عدم وجود أي نية لديه في االستقالة».
فيما قالت جارديان: «فوز تاريخي ومهني، أســود يوم في 

مسيرة سولشاير، هاتريك محمد صالح يكسر األرقام القياسية».
أمــا «ذا تاميز» فقالت: «إهانــة تامة، محمد صالح وكتيبة 
ليڤربول يفوزون على مانشستر يونايتد بخماسية في أولد 
ترافورد»، كما قالت «ديلي ميل»: «صالح يصبح أول العب 
يســجل هاتريك في أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد 

في تاريخ الدوري اإلجنليزي أمام أنظار رونالدو ومعاناة 
سولشــاير». بدورها، قالت «ديلي تليجراف»: 

«هاتريك صــالح يقود كتيبة يورغن كلوب 
في ليڤربول إلهانة مانشستر يونايتد بالفوز 

٠-٥»، أما «ميرور» فقالت: «صالح يســجل 
هاتريك في مانشســتر يونايتد ليصبح أسود 

يوم في تاريخ سولشاير».
وكذلك قالــت «ديلي ســتار»: «هاتريك رائع 

من محمد صالح في أســود ٦٠ دقيقة ملانشستر 
يونايتد وسولشاير، اهتزت شباكهم بـ ٥ أهداف وطرد 

بوجبا»، وقالت «إندبندنت»: «صالح يحتفل بالهاتريك في 
مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم أمس».

صحف العالم: «مو» أهان «املان»
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الثالثاء

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«ما فائدة أن يتكلموا معي بشكل طيب، 

ثم يبثوا إعالنات تهاجمني»
الرئيس  دونالــد ترامــب، 
السابق، ينتقد شبكة  األميركي 
فوكس نيوز لنشرها ما وصفه 

بأنها إعالنات كاذبة عنه.

«سأعود حللبة املالكمة فبراير املقبل»
مايك تايسون، بطل املالكمة 
األميركي، يعلن عودته إلى حلبة 
املقبل، في سن  املالكمة فبراير 
٥٥ عاما، ليلعب أمام املالكم الشاب 

جاك بول، ٢٤ سنة.

«حتى في املدرســة، يكره التالميذ 
الكسالى التلميذ الشاطر»

كريستيانو رونالدو، العب 
كرة القدم، يرد على منتقديه في 
مانشستر يونايتد الذين يتهمونه 
بأنه مشغول بالهجوم وال يسهم 

في دفاع الفريق.

«لن أسمح لبناتي باالنضمام لفيسبوك 
قبل بلوغهن ١٣ سنة»

بريسيليا تشان، زوجة مارك 
زوكربرغ، مدير فيسبوك.

البقاء هللا
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
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«التمييز» تبرئ الشيخ فيصل الصباح وناصر الطيار في «تسريبات أمن الدولة»
عبدالكرمي أحمد

ألغت الدائرة اجلزائية الثانية في محكمة 
التمييز برئاسة املستشار عبداهللا جاسم أمس 
حكم محكمة االستئناف القاضي بإدانة ضابطي 
إدارة أمن الدولة العقيد الشيخ فيصل محمد 
الســلمان الصباح والعقيد ناصر بدر محمد 
الطيار بدعوى التســريبات األمنية، وقضت 
مجددا ببراءتهما من االتهام، فيما أيدت براءة 

خمسة آخرين متوارين عن األنظار.
وذكــرت احملكمة في حيثيــات حكمها أن 
االتهام شائع ال ميكن حصره بشخص معني، 
فضال عما ثبت من أن التسجيالت سلمت قبل 
نشرها إلى أحد العسكريني إليصالها الى أحد 
الضباط من العاملني في إدارة غسيل األموال 
بناء على طلبه، ولم يكن بناء على طلب من 
املتهم األول ناصر الطيار ولم تسلم إليه كما 
زعم ضابط املباحث مبا يكذبه، مبا يكون من 
اجلائز أن يكون أحد غير املتهم األول هو من 
قام بنسخ تلك املعلومات وتسريبها والتسبب 
في نشرها، خاصة ان هناك من الوقائع، حسبما 
ثبت من التحقيقات، تتعلق بذات املوضوع مت 

نشرها بتاريخ سابق على الواقعة.
وأضافت حيثيات احلكم أن الدعوى خلت 
مــن أي أدلة خالف ذلك بحق كل من املتهمني 
والتي ال تعدو مجرد قرائن أســمتها النيابة 
العامة أدلة ال تطمئن إليها احملكمة وترى أنها 

إيذاء املتهمني والكيد بهم، فإن احملكمة تطرح 
أقوال الضابط وحترياته.

ولفتت إلى أنها ترجح دفاع املتهمني األول 
ناصر الطيار والثاني فيصل الصباح، اللذين 
اعتصما باإلنــكار أمام جهة التحقيق وأثناء 
احملاكمــة، وال تقيــم وزنــا ألقــوال الضابط 
بخصوص اعتراف املتهم أمامه أو أمام جهة 
التحقيق بعد أن نال من اعتراف املتهم األول 
البطالن وفق ما ســبق سرده، ومن ثم فإنها 

تشكك بصحة االتهام املوجه إلى املتهمني.
وكانــت محكمة االســتئناف قد ألغت في 
مارس املاضي حكم محكمة اجلنايات القاضي 
ببــراءة الضابطني وقضت بحبســهما ملدة ٧ 
سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة 
بعدما رأت أنهما قاما فعال بالتسريبات وأفشيا 
األســرار الداخلية للمنظومــة األمنية، فيما 
أيدت براءة ٥ مواطنني متوارين عن األنظار.
الطيــار والصبــاح  ويتهــم الضابطــان 
مبخالفة قوانني اجلزاء وإســاءة اســتعمال 
أجهزة االتصاالت الهاتفية وأجهزة التنصت 
ومكافحة جرائم تقنية املعلومات، فيما يتهم 
البقيــة بإذاعة أخبــار مغرضة عن األوضاع 

الداخلية للبالد.
وســبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا 
أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 
٢٠١٨، وأنه مت إيقاف مدير اجلهاز و٧ ضباط 

عن العمل حلني انتهاء القضية.

ال تبلغ حد الكفاية إلثبات ارتكاب املستأنف 
ضدهم ملا نسب إليهم من اتهام، ولم يبق بعد 
ذلك سوى أقوال الشاهد األول ضابط املباحث 
من أن حترياته أكدت أن املتهمني قد ارتكبوا 
اجلرائم املنسوبة إليهم، وهي أقوال مرسلة 

لم تتأيد بأي دليل آخر صحيح.

وأكملت أن الضابط مجري التحريات قد 
أمسك عن الكشف عن مصدر معلوماته ضد 
املتهمني، مبا تنتهي معه احملكمة إلى أن هذه 
املعلومات املجهولة املصدر هي مجرد أخبار 
حتتمــل الصدق والكذب وتكــون إلى الكذب 
أقــرب إذا صدرت عن واش أو من يهدف إلى 

معلوم ومجهوالن سلبوا سائق احملكمة قالت في حيثيات احلكم إنه ال أدلة بحقهما.. وإن االتهام شائع ال ميكن حصره بشخص معني
تاكسي ١٥٠ دينارًا بسكني

سعود عبدالعزيز

لم تنته توصيلة سائق تاكسي من اجلنسية اآلسيوية 
كما هو املعتاد، بل كانت نهايتها دراماتيكية وإجرامية، فقد 
تقدم ببالغ إلى مخفر شرطة خيطان يتهم فيها ٣ أشخاص 
اســتقلوا معه الســيارة بهدف توصيلهم من خيطان إلى 
مدينة سعد العبداهللا بسلبه بالقوة باستخدام آلة حادة. 
وفي التفاصيل كما يرويها مصدر أمني لـ«األنباء»، فإن 
ســائقا باكســتانيا أبلغ عن اعتداء عليه من قبل مصري 
وآخرين لم يتعرف عليهما بعد أن أوصلهم إلى وجهتهم 
ثم عاد بهــم إلى خيطان مرة أخرى، ولدى عودتهم طلب 
«الزبائن» من السائق التوجه إلى محل بقالة بقصد شراء 

قنينة من املياه ثم إعطائه حسابه. 
وأضــاف املصدر: لــدى الوصول إلــى البقالة قام أحد 
الشــخصني املجهولني بأخذ ١٥٠ دينارا من جيب السائق 
بينما اســتخرج آخر ســكينا وضعها على رقبته قبل أن 
يلــوذوا جميعــا بالفــرار جريا على األقــدام، فما كان من 
املجني عليه إال ان حلق بهم وطرح الوافد املصري أرضا 
ليتجمع املشكو بحقهم في االعتداء على السائق بالضرب 
ولم يوقفهم إال جتمهر املارة وحينها الذوا بالفرار إلى جهة 
غير معلومة، فيما ضبط رجال مخفر خيطان املتهم األول 
لدى حضورهم إلى موقع البالغ، ومت تسجيل قضية سلب 

وأحيلت إلى جهة االختصاص.

آسيوية اتهمت مواطنًا سبعينيًا 
بضربها في الدسمة

ضبط فلبينيتني مطلوبتني 
وحترير ١٥ مخالفة بنقطة تفتيش

محمد اجلالهمة

تقدمت وافدة آسيوية أربعينية من اجلنسية الفلبينية 
ببالغ إلى مخفر شرطه الدسمة تتهم فيه مواطنا من مواليد 
١٩٤٧ باالعتداء عليها بالضرب في منطقة الدسمة وأحضرت 
تقريرا طبيا أوليا يدعم مزاعمها، ومت تسجيل قضية «اعتداء 
بالضرب - جنح الدسمة» وإحالتها إلى جهة االختصاص.

محمد اجلالهمة

مت ضبط آســيويتني مطلوبتــني وحترير ١٥ مخالفة 
مرورية في نقطة تفتيش في منطقة بيند القار.

وفي التفاصيل، فقد انتهت نقطة التفتيش التي أقامها 
رجال األمن إلى ضبط فلبينية من مواليد ١٩٧٩ تبني عند 
االســتعالم عنهــا أنها مطلوبة بقضيــة مالية منذ ٢٠١٧ 
وإقامتها منتهية. كما مت ايضا القبض على فلبينية أخرى 
من مواليد ١٩٨٩ مطلوبة إللقاء القبض في بالغ تغيب منذ 
٤ سنوات. كما أسفر التواجد األمني في نقطة التفتيش 

عن حترير ١٥ مخالفة مرورية متنوعة.

سرقة ٥ أبواب من محطة ضخ
عبداهللا قنيص

تقدم مواطن ببالغ إلى اجلهات األمنية يفيد فيه بقيام 
مجهولني بسرقة ٥ أبواب من موقع عمله.

ووفق ما قالــه مصدر أمني لـ «األنباء»، فإن املواطن 
الذي يعمل مهندسا بوزارة األشغال ولديه تفويض من 
الوزارة أبلغ عن ســرقة ٥ أبواب من داخل محطة الضخ 
التابعة لوزارة األشــغال في منطقة شرق األحمدي، كما 
أوضــح في بالغه وجود آثار عنف على أحد األبواب في 
املوقع. وأضاف أنه متت ســرقة السلسلة احلديدية مع 
القفل التي كانت على الباب اخلارجي للمحطة، ومت وضع 

سلسلة جديدة وقفل من قبل الوزارة.
هــذا، ومت تســجيل قضيــة ســرقه عن طريق كســر 
السور اخلارجي - جنايات األحمدي، وإحالتها إلى جهة 

االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية.

ملشاهدة الڤيديو

العقيد ناصر بدر محمد الطيار العقيد الشيخ فيصل محمد السلمان الصباح

عائلة جون كينيدي تطالب  بالكشف عن وثائق اغتياله

واشنطن - (أ.ش.أ): طلب اثنان 
من عائلة الرئيس األميركي الراحل 
جــون كينيــدي مــن إدارة الرئيس 
األميركــي جــو بايدن الكشــف عن 
الوثائق السرية بشأن حادث اغتيال 

كينيدي عام ١٩٦٣.
بوليتيكــو  لصحيفــة  ووفقــا 
األميركية، فقد كان من املقرر إتاحة 
هذه الوثائق يوم الثالثاء املاضي، غير 
أن البيت األبيض أعلن ليلة اجلمعة 
أنه سيتم تأجيل نشر هذه الوثائق 
حتى يوم ١٥ ديسمبر املقبل، ورمبا 

تطول املدة، إذا ما قرر الرئيس بايدن 
أن ذلك يصب في الصالح العام للبالد 
بأن تظل هذه الوثائق قيد السرية.

وأعرب روبرت كينيدي األصغر، 
ابن شقيق الرئيس جون كينيدي، عن 
غضبه الشديد من هذا املوقف، وأنه 
برغم مرور ٥٨ عاما على مقتل عمه 
يظل هذا الستار من السرية مفروضا 
على الوثائق واصفــا ذلك بأنه أمر 
مستفز وضد مبادئ الدميوقراطية.

وبدوره، قال باتريك كينيدي، ابن 
شقيق كينيدي، إنه ينبغي اإلفراج 

عن هذه الوثائق ليس من أجل عائلته 
فحسب، وإمنا ألن من حق املواطنني 
األميركيــني أن يعرفوا احلقيقة وما 
دار في ذلك احلادث على وجه الدقة.

ويذكر أنه كان من املفترض كشف 
الســرية عن تلك الوثائــق في عام 
٢٠١٧ لكن الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب قرر تأجيل تلك اخلطوة 
ملدة ٤ سنوات وقرر الرئيس بايدن 
مواصلة سياســة ترامــب مما فاجأ 
خبراء التاريخ املعنيني بحادثة مقتل 

كينيدي.

اليزال اغتيال جون كينيدي لغزا كبيرا

واشنطن أول مدينة حتصي قططها: 
٢٠٠ ألف هر نصفها يعيش باملنازل

واشنطن - (أ.ف.پ): يندرج التصوير 
الفوتوغرافي في سياق مبادرة أطلقها علماء 
ومدافعون عن احليوانات منذ ٣ ســنوات 
«لتعداد القطط في واشــنطن» هي األولى 

من نوعها.
وبينت هذه احلملة أن العاصمة األميركية 
تضــم ما ال يقل عــن ٢٠٠ ألف هر، نصفها 
يعيــش فــي الداخل، وفــق ما أفــاد تايلر 
فلوكهارت وهو عالم بيولوجيا مكلف الشق 

العلمي من املشروع.
ويشمل النصف اآلخر هررة لها أصحاب 
لكن لها نفاذ إلى اخلارج وأخرى شــاردة 
ومــا بــني ٣ و٤ آالف هر بــري يتجنب أي 

تفاعل مع البشر.
وقال فلوكهــارت لوكالة فرانس برس: 
«ال أظــن أنه من املمكــن أن جتدوا حيوانا 
بريا آخر آكال للحم منتشرا بهذه الكثافة» 

في مدينة ما.
وأكد «أنه من الشيق فعال أن يضم مكان 

ضيق املساحة عددا كهذا من القطط».
وشاركت في هذا التعداد املعنون «دي 
سي كات كاونت» مجموعات غالبا ما تتباين 
مصاحلها. فبعض العلماء يقلقون من تسبب 
الهررة بتقلص عدد الطيور، غير أن مدافعني 
آخرين عن احليوانات يحرصون على جعل 

هذه البيئة احلضرية مناسبة للقطط.

١٫٥ مليون دوالر حلذاء مايكل 
جوردان املهدى جلامع كرات!

الس ڤيغاس (الواليات املتحدة) - (أ.ف.پ): بيع حذاء 
انتعله جنم كرة السلة األميركي مايكل جوردان في بداية 
مسيرته بحوالي ١٫٥ مليون دوالر األحد، مع حتقيق سعر 
قياســي في املزادات على األحذية التي مت انتعالها خالل 

مباريات، وفق ما أعلنت «سوذبيز».
وانتعل بطل كرة السلة األميركية هذا احلذاء األبيض 
واألحمر خالل املباراة اخلامسة من موسمه األول مع فريق 
«شيكاغو بولز». ومذاك اشتهر احلذاء في امللعب وخارجه.
وكشفت دار املزادات في بيان نشرته على «تويتر»، 
أن «احلــذاء الرياضي األعلى قيمة الــذي طرح في مزاد 
هو «نايكي اير شــيبس» من العام ١٩٨٤ الذي بيع للتو 
بسعر ١٤٧٢٠٠٠ دوالر خالل مزادنا على السلع الفاخرة 

في الس ڤيغاس».
وهو سعر خيالي تخطى بأشواط الرقم القياسي املسجل 
حلــذاء «نايكي اير جوردنز» بيع  مقابل ٦١٥ ألف دوالر 

في أغسطس ٢٠٢٠ خالل مزاد من تنظيم «كريستيز».
وكان احلذاء في حالة جيدة مع آثار عليه ناجمة عن 
االستخدام، بحسب «سوذبيز». وقد أهدى مايكل جوردان 
هذا احلذاء إلى تومي تيم لويس الذي كان يجمع الكرات 

حلساب «دنفر ناغتس» خالل موسم ١٩٨٤-١٩٨٥.

احلذاء ذو السعر اخليالي

«كورونا» يباغت 
إد شيرين قبيل 

صدور ألبومه اجلديد

لندن - (أ.ف.پ): كشــف 
جنــم البــوب البريطانــي إد 
شــيرين األحد، عــن إصابته 
بكوفيــد-١٩، وذلــك قبل أقل 
من أسبوع من صدور ألبومه 
اجلديد املرتقب جــدا. وكتب 
املؤلف واملغني الذي اشــتهر 
بفضــل أغنية «شــايب أوف 
يو» ســنة ٢٠١٧ على حسابه 
في «إنستغرام»: «أريد أن أقول 
لكم بإيجاز إنني لألسف مصاب 
بكوفيد وسوف أعزل نفسي». 
وأردف الفنان البالغ من العمر 
٣٠ عاما الذي يعيش في سافلك 
شرق إجنلترا: «سيتعذر علي 
الوفاء شخصيا بالتزاماتي في 
الوقت الراهن. وســأحاول أن 
أقــدم أكبر عدد مــن املقابالت 

والعروض من منزلي».

إد شيرين

www.alanba.com.kw النص الكامل للحكم وحيثياته على موقع األنباء
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