
https://smart.link/uq1sbr5r8qqb6


أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

اخلميس
      ٢٢Thursday October 28, 2021 - Issue No.16310 من ربيع األول ١٤٤٣ املوافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١  

غير مخصص للبيع

الشيخ أحمد الدعيج مشعل العثمان
11 10

٤٠٫٨ مليون دينار صافي أرباح 
«التجاري» في ٩ أشهر.. بقفزة ١٣٨٫٦٪ 

٤٥٠٫٦ مليون دوالر أرباح مجموعة 
«األهلي املتحد» في ٩ أشهر.. بنمو ١٠٫١٪ 

الشيخ أحمد 
الدعيج: البنك 

يواصل سياسته 
احلصيفة لبناء 
مخصصات ألي 

خسائر غير متوقعة 

مشعل العثمان: 
البنك أحرز أداء 
مرضيًا للغاية في 

نتائجه.. رغم 
الظروف السائدة 

في السوق

سيارات 

محليات

«عادل الغامن 
للسيارات» تطلق 

«إم جي GT» اجلديدة 
كليًا في الكويت

ل مشروعًا  صندوق التنمية ُميوِّ
للتصدي للعواصف الرملية 

والترابية العابرة للحدود بني 
الكويت والعراق بـ ٤ ماليني

جتديد إقامات الـ ٦٠.. انفراجة األحد
مرمي بندق

يعقــد مجلــس الــوزراء 
اجتماعــه االعتيادي اإلثنني 
املقبل برئاسة نائب رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي، حيث يغادر 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
البالد األحد  صباح اخلالــد 
إلى بريطانيا حلضور مؤمتر 
التغيــر املناخــي على رأس 
وفد يضم وزيري اخلارجية 
والنفط ومدير عــام الهيئة 
العامة للبيئة، ولم تعقد أمس 
اجللسة االستثنائية للمجلس 

كاملعتاد. علــى صعيد آخر، 
كشــفت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
ان وزير التجارة والصناعة 
ورئيس مجلس ادارة القوى 
العاملة د.عبداهللا الســلمان 
وجه دعوة الى مجلس ادارة 
القوى العاملة لالجتماع عند 
الســاعة الثانية عشرة ظهر 

األحد املقبل مبكتبه. 
وتأتي هذه الدعوة حللحلة 
قــرار حظر جتديــد إقامات 
غير الكويتيــني ممن بلغوا 
٦٠ عاما من حملة الشهادات 
غير اجلامعية، واتخاذ قرار 

جديد لتصحيح ما خلصت 
اليه إدارة الفتوى والتشريع 
بوجــود خطأ في قرار حظر 

جتديد إقامات هذه الفئة. 
وخلصت «الفتوى» إلى أن 
االختصاص في اصدار أذون 
عمل غيــر الكويتيني يعود 
الى مجلس اإلدارة وليس إلى 
املدير العام الذي أصدر قرارا 
ال ميلكه قانونا، وأن القرار 
٥٢٠ لسنة ٢٠٢٠ الذي استند 
إليه قد ألغي، وعليه مسؤولية 
سحب القرار، أو يتولى ذلك 
مجلــس ادارة الهيئة العامة 
للقوى العاملة.  هذا، وكانت 

مصــادر خاصــة قــد ذكرت 
لـ «األنباء» أن رأي «الفتوى» 
استشــاري في كل األحوال، 
وأن مــن ميلك إلغــاء القرار 
ليس «الفتوى» بل اجلهة التي 
أصدرته، وهــو املدير العام 
للقــوى العاملــة أو مجلس 
إدارة القــوى العاملــة، وإذا 
لــم يصحــح مجلــس ادارة 
القــوى العاملة قرار احلظر 
الوافدين يســتطيعون   فإن 
اللجوء إلى القضاء اإلداري 
إللغاء قرار «القوى العاملة»، 

و«الفتوى» مساندة لهم.

وزير التجارة وّجه دعوة إلى مجلس «القوى العاملة» لالجتماع مبكتبه لسحب قرار احلظر استجابة لرأي «الفتوى» بوجود خطأ في منع التجديد 
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األمير عّزى الرئيس العراقي بضحايا الهجوم اإلرهابي: 
استهداف أرواح األبرياء مناٍف لكل الشرائع والقيم

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه 
الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية 
العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي 
رئيــس مجلــس وزراء جمهورية 
الشقيق أعرب فيهما سموه  العراق 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا الهجوم اإلرهابي الذي وقع في 
محافظة ديالي وأسفر عن سقوط عدد 
من الضحايا واملصابني، سائال سموه 
الباري جل وعال أن يتغمد ضحايا هذا 
احلادث اإلرهابي األليم بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته 
ومين على املصابني بسرعة الشفاء 

ومتام العافية، مؤكدا سموه استنكار 
الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل 
اإلرهابي اآلثم الذي استهدف أرواح 
األبرياء اآلمنني واملنافي لكل الشرائع 

والقيم اإلنسانية.
العهد الشيخ  وبعث ســمو ولي 
مشعل األحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه 
الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية 
العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي 
رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق 
الشقيق ضمنهما سموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا الهجوم 
اإلرهابي الذي وقع في محافظة ديالي 
وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا 

واملصابني، مبتهال سموه إلى املولى 
جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح 
جناته ومين على املصابني بالشــفاء 

والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد  ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.
من جانب آخر، بعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى ســوزان دوغان ني رايان 
احلاكم العام لدولة ســانت فينسنت 
والغرينادينــز الصديقــة عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة 

العيد الوطني لبالدها، متمنيا لها موفور 
الصحة والعافية ولدولة سانت فينسنت 
والغرينادينز وشعبها الصديق املزيد 

من التقدم واالزدهار.
العهد الشيخ  وبعث ســمو ولي 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى سوزان 
دوغان ني رايان احلاكم العام لدولة 
سانت فينسنت والغرينادينز الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، راجيا لها وافر 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ احلاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز بالعيد الوطني

مذكرة تفاهم بني «املعلومات املدنية» و«احلرس»
بشأن توفير خدمات نظم املعلومات اجلغرافية

وقعــت الهيئــة العامــة 
للمعلومــات املدنيــة مــع 
احلرس الوطني أمس مذكرة 
تفاهم مشــتركة تهدف الى 
توفير خدمات نظم املعلومات 
بوابــة  عبــر  اجلغرافيــة 

املعلومات املكانية.
وقــال مدير عــام الهيئة 
مســاعد العسعوســي فــي 
ان  صحافــي:  تصريــح 
االتفاقية تأتي تفعيال لقرار 
مجلــس الــوزراء رقم ٥٦٠ 
املتعلق بتوسيع االستفادة 
من خدمات نظم املعلومات 
اجلغرافية التي تقدمها هيئة 
املعلومــات املدنية للجهات 
احلكومية والقطاع اخلاص 

األســاس  خريطــة  مثــل 
العربية  باللغتــني  للكويت 
الى  واإلجنليزيــة، إضافــة 
خدمــات االســتعالم عــن 

والذي سينعكس إيجابا على 
املقدمــة للمواطن  اخلدمات 
واملقيم ويساعد على حتسني 
وزيــادة فاعليــة اخلدمــات 

احلكومية املقدمة.
من جانبــه، قــال وكيل 
احلــرس الوطنــي الفريــق 
الركن م.هاشــم الرفاعي في 
تصريــح مماثــل ان توقيع 
مذكرة التفاهم يأتي استكماال 
للتعاون املشترك بني احلرس 
الوطني وهيئــة املعلومات 
املدنيــة ويعكــس اهتمــام 
احلرس مبواكبــة توجهات 
الدولــة فــي تعزيــز الربط 
اإللكتروني بني املؤسســات 
احلكومية في املجاالت كافة.

العناوين ومواقعها وخدمات 
«كويــت فاينــدر»، وغيرها 
مــن اخلدمــات ضمــن بيئة 
آمنة ومحمية تشكل حماية 
البيانات وخصوصيتها فيها 

العنصر الرئيسي.
وأشار العسعوسي إلى ان 
هذه اخلدمات سيتم توفيرها 
من قبل الهيئة بشكل مجاني، 
ما يسمح ويدعم توجه الدولة 
بتقليــل التكاليــف والعمل 

لتنفيذ ذات املشاريع.
وذكر ان هــذه االتفاقية 
نتــاج اإلدراك املشــترك من 
قبــل املســؤولني فــي كال 
اجلانبــني ألهميــة التعاون 
في املجــاالت التكنولوجية 

العسعوسي: بوابة املعلومات املكانية توفر خدمات للكثير من اجلهات

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ومساعد العسعوسي

والتي جتاوزت ١٧٠ جهة.
بوابــة  ان  وأضــاف 
املعلومــات املكانيــة توفــر 
خدمــات للكثير من اجلهات 

استكمال مشروع شرق تيماء نهاية ديسمبر املقبل
عادل الشنان

علمــت «األنبــاء» مــن مصادر 
مطلعة ان املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ســتقوم بتســلم تكملة 
مشــروع إنشــاء وإجناز وصيانة 
الوحدات السكنية وأعمال الطرق 
وشبكات البنى التحتية ومواقف 
السيارات واملباني العامة ومحطات 
الكهرباء الفرعية مبشــروع شرق 
واملخصــص  اإلســكاني  تيمــاء 
بالقانون  للمواطنــني املشــمولني 
رقــم ٢٠١٥/٢ اخلاص بفئة من باع 
بيته نهاية شــهر ديســمبر املقبل 
بواقــع ٤٧ وحــدة ســكنية، حيث 
ســيتم تسلمها مبدئيا حسب آلية 

اإلجراءات املتبعة.
وأكدت املصادر ان سبب تأخير 

٤٧ وحدة ســكنية مــن اصل ٥٠٩ 
بيوت في املشروع يرجع إلى تأخير 
ربط شــبكة الصــرف الصحي في 
موقع الوحدات سالفة الذكر وأيضا 
التأخيــر فــي طرح مشــروع أحد 
الطرق الرئيسية في أرض املشروع 
مما تسبب بتأخير إجناز الوحدات 
الســكنية البالغ عددها ٤٧ وحدة 
سكنية بعد ان مت إجناز ٤٦٢ بيتا 
ومت توزيعهم على املستحقني فعليا.
وأشــارت املصادر إلــى انه من 
املتوقع ان يستفيد من هذه الوحدات 
السكنية املواطنون الذين شملهم 
القانون رقم ٢٠١٥/٢ وقد كانوا قد 
باعوا بيوتهم في الفترة بني عامي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦ كونهم األقرب حسب 
الترتيب لالستفادة من هذه الوحدات 

السكنية.

بعدد ٤٧ وحدة سكنية للمشمولني بالقانون رقم ٢٠١٥/٢ اخلاص بفئة من باع بيته

عدد من املنازل التي مت تنفيذها في مشروع شرق تيماء اإلسكاني

اختبار أكثر من ٣٠٠ كويتي لشغل وظيفة أئمة ومؤذنني
أسامة أبو السعود

أكد وكيــل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
لقطاع شــؤون املســاجد بدر 
العتيبــي أن الــوزارة قامــت 
بتنظيــم اختبــار حتريــري 
ألكثر مــن ٣٠٠ من الكويتيني 
الراغبــني في شــغل وظائف 
األئمــة واملؤذنني في مســجد 
الرفاعــي بــوزارة  يعقــوب 

األوقاف مبنطقة الرقعي.
العتيبــي فــي  وأضــاف 
أن  للصحافيــني  تصريــح 
الوزارة دأبت على تنظيم مثل 

الوظائف الدينية انسجاما مع 
استراتيجية وزارة األوقاف، 

سارت بسالسة ويسر نتيجة 
حلسن التنظيم من قبل اللجنة 
املختصــة باالشــراف علــى 
االختبارات الذين يستحقون 

منا كل الشكر والثناء.
ومتنــى جلميع الكويتيني 
املتقدمــني الختبــارات األئمة 
واملؤذنــني التوفيق والنجاح 
حتى يساهموا في خدمة بيوت 
اهللا من على منابرها ويكونوا 
صمام أمان ملجتمعنا احملافظ، 
واعدا بسرعة العمل على إعالن 
نتائج االختبارات التحريرية 
التي  الثانية  انتقاال للمرحلة 

ستشمل االختبار الشفوي.

تطبيــق  علــى  وحرصــت 
االشــتراطات الصحيــة أثناء 
االختبار حفاظــا على صحة 
اجلميع وحماية لهم وللجان 

املنظمة.
وأشــار الى أن «األوقاف» 
املتقدمني احلاصلني  استثنت 
علــى شــهادة الدكتــوراه في 
الشــرعية من  التخصصــات 
االختبار التحريري شــريطة 
اجتيازهــم املقابلة الشــفوية 
وذلــك تســهيال علــى هــذه 
الشريحة من الراغبني في العمل 
بوظائف اإلمامــة واخلطابة، 
مؤكدا أن آلية تنظيم االختبارات 

بدر العتيبي خالل حضوره اختبارات املتقدمني لوظائف األئمة واملؤذنني

التحريرية  هذه االختبــارات 
للراغبني من الكويتيني لتكويت 

رئيس الوزراء يغادر األحد إلى بريطانيا 
حلضور مؤمتر التغّير املناخي

مرمي بندق

يغــادر ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد البالد األحد 
املقبــل حلضــور مؤمتــر 
الــذي  املناخــي  التغيــر 
تستضيفه بريطانيا وينظم 
املتحــدة.  األمم  برعايــة 
ويرافق سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وفد 
يضــم وزيــر اخلارجيــة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 

مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، 
ووزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفــارس، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة 
ورئيس مجلــس اإلدارة الشــيخ عبداهللا 

احلمود.

ويشهد املؤمتر محادثات 
دولية حاسمة حول املناخ، 
رؤســاء  يلتقــي  حيــث 
حكومــات ووزراء املنــاخ 
والبيئــة من ٥١ دولة لعقد 
محادثات مناخية على مدار 
عدة أيام وإلصدار توصيات 
بالتنفيذ،  حاسمة وملزمة 
متهيدا لعقد قمة «كوب ٢٦» 
فــي نوفمبــر. ومتثل هذه 
احملادثات التي ستعقد في 
غالسكو أكبر مدن أسكتلندا 
في الفتــرة بني ٣١ اجلاري 
و١٢ نوفمبــر املقبــل اجلولــة األخيرة من 
محادثات التغير املناخي برعاية األمم املتحدة 
في دورتها الـ ٢٦ في أسكتلندا ضمن سقف 
توقعات عال في التعامل مع مشكالت التغير 

املناخي التي تكتنف كوكب األرض.

يرافقه وزيرا اخلارجية والنفط ومدير عام هيئة البيئة

سمو الشيخ صباح اخلالد

رئيس األركان شارك في الدورة
الـ ١٨ لرؤساء أركان دول «التعاون»

شارك رئيس األركان العامة 
للجيــش الفريــق الركن خالد 
صالــح الصباح فــي اجتماع 
الدورة الـ ١٨ للجنة العسكرية 
العليا لرؤســاء أركان القوات 
املســلحة فــي دول مجلــس 
التعــاون اخلليجي الذي عقد 
صباح امس عبر تقنية االتصال 

املرئي.
وقالت رئاســة  األركان في 
بيان صحافي إن اللجنة العليا 
أصــدرت عــددا من القــرارات 
والتوصيات التي تسهم في دعم 
التكامل والتعاون العسكري بني 
الفريق الركن خالد صالح الصباح خالل مشاركته باالجتماعالقوات املسلحة بدول املجلس.

عزام الصباح: قنصليتنا في ميالنو
تستعد ملوسم سياحي وجتاري نشط

أكد ســفيرنا في إيطاليا الشــيخ عزام 
الصباح أمس استعداد القنصلية العامة في 
ميالنو الستقبال موسم نشط بعد السيطرة 
على وباء كورونا (كوفيد-١٩) وعودة احلياة 

الطبيعية إليطاليا.
وذكــرت ســفارتنا في بيان لـــ «كونا» 
ان ذلــك جاء خالل زيارة قام بها الســفير 
الصباح الى مقر القنصلية العامة للكويت 
في ميالنو وشــمال إيطاليا للقاء القنصل 
العام عبدالناصر بوخضور والتواصل مع 

أعضاء البعثة الكويتية.
وذكر البيان ان الســفير خالل زيارته 

للقنصليــة في ميالنو توقــع إقباال كبيرا 
للــزوار الكويتيني من الســائحني ورجال 
األعمــال الذيــن يقبلــون علــى «ميالنو» 
العاصمة اإليطالية واألوروبية للتســوق 
والتجارة خاصة في هذا املوسم الذي يشهد 

كثيرا من املعارض والفعاليات الهامة.
وأشــاد الشــيخ عــزام الصبــاح بدور 
القنصليــة العامة في توفيــر كل الرعاية 
والتسهيالت للزوار الكويتيني واستعدادها 
لعودة تبادل الزيارات مع شمال إيطاليا بعد 
عودة احلياة الطبيعية وإعفاء الكويتيني 

من تدابير العزل الذاتي االحترازية.

بعد السيطرة على «كورونا» وعودة احلياة الطبيعية إليطاليا

السفير الشيخ عزام الصباح مع أعضاء القنصلية في ميالنو

مصدر لـ«األنباء»: مكافآت الصفوف األمامية 
لـ «الزراعة» إلى الديوان خالل أسبوع

محمد راتب

أكــد مصــدر حكومــي 
لـ«األنباء» أنــه مت اعتماد 
الهيئة  كشــوف موظفــي 
العامــة لشــؤون الزراعة 
والثروة السمكية املستحقني 
ملكافآت الصفوف األمامية، 
مشيرا إلى أنه سيتم رفع 
الكشوف إلى ديوان اخلدمة 

املدنية خالل أسبوع.
وأضــاف املصــدر أن 
اعتماد املكافــآت جاء بعد 

عمــل مراجعات مســتمرة لهذه األســماء 
املستحقة والتأكد من أحقيتهم لهذه املكافأة 
وعدم وجود أي مخالفات، وإمتام تعهداتهم، 

وذلك تطبيقا لتوصية مجلس الوزراء.
من جانب آخر، وتأكيدا ملا انفردت بنشره 
«األنباء» حول وجود قرارات تتضمن إحاالت 

للتقاعد في الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة 
الســمكية، أصــدر مديــر 
عام الهيئة الشــيخ محمد 
اليوسف أمس قرارا برقم 
٢٠٢١/١٨٢٧ بشــأن اإلحالة 
الى التقاعــد لـ ١٩ موظفا، 
حصلــت «األنبــاء» علــى 

نسخة منه.
وأكدت مصادر مطلعة 
أن املرحلــة التاليــة مــن 
التقاعــد  إلــى  اإلحــاالت 
ستشمل قياديني في الهيئة 
استكملوا مدتهم القانونية، في حني ستحل 
بدال منهم أسماء جديدة مت ترشيحها ملجلس 
الــوزراء، والذي ينتظر منــه اتخاذ قرار 
فــي هذا الشــأن، وذلك بهــدف ضخ دماء 
جديدة، وتنفيذ خطط الهيئة خالل املرحلة 

املستقبلية املقبلة.

إحالة ١٩ موظفاً في «الزراعة» إلى التقاعد

الشيخ محمد اليوسف

«بيت الزكاة» يتعاون مع عدة جهات من خالل ٧ صناديق مشتركة
صرح مراقب اإلعالم املتحدث الرسمي 
لبيت الزكاة حمد سالم املري، بأن بيت الزكاة 
يتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية واألهلية 
لتنفيذ مشاريعه اخليرية داخل البالد، وذلك 
من خالل إنشاء صناديق مشتركة بني البيت 
وهذه اجلهات.وقال املري ان الهدف من وجود 
هذه الصناديق هو لتعزيز التعاون ملساعدة 
الفئات املجتمعية التــي تعنى بها اجلهات 
املتعاونة مع البيت من خالل هذه الصناديق. 
وذكر املري أن عدد الصناديق املشتركة بني 
بيت الزكاة وبعض اجلهات احلكومية واألهلية 

بلغ إلى اآلن سبعة صناديق، وهي، صندوق 
وزارة التربية اخلاص مبساعدة طلبة األسر 
احملتاجة في جميــع املراحل التعليمية من 
االبتدائي إلى الثانوي، صندوق الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وصندوق جامعة 
الكويت املختصني بتقدمي املساعدة للطلبة 
التي تعاني أسرهم من ضعف دخل وممن ال 
تنطبق عليهم شروط اإلعانة التي تصرفها 
الدولة للطلبــة الكويتيني، وكذلك صندوق 
وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل لدعم 
بعض أنشطة ومشاريع الوزارة مثل نزالء 

دور الرعاية، وصندوق جمعية إعانة املرضى 
ملساعدة املرضى غير القادرين على توفير 
العالج بسبب ضعف الدخل املالي أو العاطلني 
عن العمل بسبب مرضهم، وصندوق جلنة 
البعوث الطالبية التابعة جلمعية عبداهللا النوري 
لتقدمي املساعدة للطلبة الدارسني في اجلامعات 
اخلارجية على نفقتهم اخلاصة والتي تعاني 
أسرهم من ضعف الدخل املالي، وصندوق 
رعاية التائبني التابعة للجنة بشــائر اخلير 
لتقدمي املساعدة املالية للتائبني من التعاطي 
واإلدمان وخاصة العاطلني عن العمل منهم.

حمد سالم املري
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وزير الدفاع يعتمد ترقية ضباط الدفعتني 
«٢٢ و٢٣» من رتبة عقيد إلى عميد

١٠٠ دينار رسوم املخيمات بانتظار االعتماد

عبدالهادي العجمي

علمت «األنباء» من مصادر 
عسكرية مطلعة، أن نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي اعتمد 
ترقية ضباط الدفعتني «٢٢ و٢٣» 
مــن رتبة عقيد الى رتبة عميد 
بعــد صدور املرســوم اخلاص 
بترقيتهــم. وأشــارت املصادر 
إلى ان الشيخ حمد جابر العلي 
سيقوم بتقليد الضباط املرقني 
رتبهــم اجلديدة صبــاح اليوم 

اخلميس.

بداح العنزي

أكــدت مصادر مطلعة أن 
البلدية تدعــم قرار املجلس 
البلــدي اخلــاص بتخفيض 
رسوم املخيمات الربيعية إلى 
١٠٠ دينار بدال من ٣٠٠ دينار. 
وقالت املصادر لـ «األنباء» إن 

موسم التخييم سيبدأ من ١٥ 
نوفمبر املقبل حتى نهاية شهر 
مارس، مشيرة الى أن هناك 
حتركات لإلسراع والعمل نحو 
اعتمــاد هذا القــرار من قبل 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
شايع الشــايع، الفتة الى ان 
تأخر البلدية فــي عدم فتح 

باب احلجز للمواقع املقررة، 
والبالغ عددها ٢٠ موقعا شمال 
وجنوب البالد، يعود الى عدم 
اعتماد قــرار التخفيض وأن 
البلدية في ظل دعمها للقرار 
يصعب عليها االستمرار في 
حتصيــل مبلغ الـ٣٠٠ دينار 
السابقة وأنه ال بد من وجود 

آلية ســريعة ملعاجلة إقرار 
مبلغ التخفيض نظرا لقرب 

موعد التخييم.
وبينت املصادر أن األجهزة 
الرقابية وبعد فتح باب احلجز 
للمواقــع ســتقوم بإزالة اي 
مخيــم يقــام خــارج املواقع 

احملددة من قبل البلدية.

سيقلّد الضباط املرّقني رتبهم اجلديدة صباح اليوم

الشيخ حمد جابر العلي

هنادي املبيلش د.مشعان العتيبي

استعجال٧ تشريعات.. باكورة اجللسة املقبلة 
سامح عبداحلفيظ 

 سلطان العبدان

زّكــت جلنــة الشــؤون 
التشــريعية والقانونيــة 
في اجتماعهــا أمس النائب 
د.عبيــد الوســمي رئيســا 
للجنــة والنائب د.هشــام 
الصالــح مقررا لهــا. وقال 
مقرر اللجنة النائب د.هشام 
الصالح في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلــس األمة، إن 
اللجنــة وضعــت خارطــة 
طريــق لعملهــا ســتكون 
ذات نقلــة نوعيــة، حيــث 
ستتم االستعانة باملشاركة 
الشعبية في التشريع، كما 
ستتم االستعانة بالعناصر 
الوطنيــة من دون العنصر 
األجنبــي فــي عملهــا على 
غرار جتارب أعمال اللجان 
التشــريعية األخــرى فــي 

االنعقاد املاضــي. وبني أن 
تلك االقتراحات بشأن تعديل 
الداخلية وعلنية  الالئحــة 
انتخــاب رئيــس املجلس، 
وتنظيــم مهنــة احملامــاة، 
وإنشاء احملكمة الدستورية 
العليــا ومحكمة الــوزراء، 
الفتــوى  إدارة  وتنظيــم 
والتشريع، وتعديل قانون 

اإلدارة العامــة للتحقيقات 
في وزارة الداخلية. وأكد أن 
هذه االقتراحات اختصاص 
التشــريعية  أصيل للجنة 
ومت العمل عليها وأصبحت 
جاهــزة للتقــدمي فــي أول 

جلسة مقبلة. 
الفور اســتغرب  وعلــى 
النائــب د.هشــام الصالــح 
الســاير  النائــب  اعتــراض 
على تشكيل اللجنة وإعالن 
انســحابه منها بعدما وافق 
على االنضمام إليها، كما وافق 
على تزكية د.عبيد الوسمي 
رئيسا للجنة. وقال الصالح: 
«خطابي هذا أوجهه إلى األخ 
النائب الفاضل مهند الساير.. 
العمل السياســي يقوم على 
التعاون وحتى في االختالف 
وتباين وجهات النظر يقوم 
على احترام اآلخرين ووجهة 

نظرهم». 

«التشريعية» تزّكي الوسمي رئيسًا والصالح مقررًا.. والساير يستقيل.. ونقلة نوعية في عملها لالستعانة بالعناصر الوطنية من دون األجنبي

مهند السايرد. هشام الصالح

البرملانــات األجنبيــة. بعد 
ذلــك، أعلــن النائــب مهند 
الســاير عن تقدمــه بطلب 
استقالة من جلنة الشؤون 
التشريعية، مبينا أنه تقدم 
فــي الوقــت نفســه بطلب 
استعجال وإدراج مجموعة 
من االقتراحات بقوانني التي 
التفاصيل ص ٩عملت عليها اللجنة في دور 

صاحب السمو األمير الشيخ متيم بن حمد مستقبالً رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

استقبل رئيس مجلس األمة الذي نقل إليه حتيات 
سمو األمير وحّمله تقديره الكبير لصاحب السمو 

أمير قطر: العالقات الكويتية - القطرية 
أخوية تاريخية ذات خصوصية 

والقيادتان السياسيتان في كال البلدين 
تسعيان إلى ترسيخها وتعزيزها 

مرزوق الغامن قدم التهنئة على جناح 
أول انتخابات تشريعية ملجلس 
الشورى وما متثله من نقلة نوعية
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الضغط الدولي يتصاعد على «انقالبيي» السودان 

عواصم - وكاالت: كّثف 
الدولــي ضغوطه  املجتمــع 
علــى ســلطات «االنقــالب» 
العسكري في السودان تزامنا 
مع تصاعد حملة التوقيفات 
التــي تســتهدف ناشــطني 
ومتظاهريــن محتجني على 
االنقــالب، وانتشــار القوات 
في كل انحاء اخلرطوم للحد 

الشــعبية  التحــركات  مــن 
الرافضة لقرارات الفريق أول 
عبد الفتــاح البرهان بإعالن 
الطوارئ وحل مجلس السيادة 
واحلكومــة. ورغــم محاولة 
امتصاص الغضب عبر االعالن 
عن عودة رئيــس احلكومة 
املقــال عبداهللا حمــدوك الى 
منزله حتت حراسة مشددة 

بعد يوم من اعتقاله، فإن ذلك 
لم يكــن كافيا على ما يبدو، 
إذ أعلــن االحتــاد االفريقــي 
الســودان  تعليــق عضوية 
فيه، بينما جمد البنك الدولي 
مســاعداته الى البلد الغارق 
في أزمــة اقتصادية خانقة. 
وفي بيان مشترك، أكدت بعثة 
االحتاد األوروبي في اخلرطوم 

ومجموعة دول الترويكا في 
السودان والتي تضم بريطانيا 
والنرويج والواليات املتحدة 
بدعم من ســفارة سويســرا 
«التمسك باالعتراف برئيس 
الوزراء وحكومته». وطالبت 
بـ«اإلفراج الفوري عن جميع 

املعتقلني السياسيني». 

االحتاد األفريقي يعلّق مشاركة اخلرطوم.. و«الترويكا» تتمسك بحمدوك رئيساً للحكومة 

(رويترز) االحتجاجات ضد االنقالب العسكري في السودان متواصلة    

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي لبحث  تصريحات قرداحي  (محمود الطويل)د. نايف احلجرف

تنديد خليجي بتصريحات قرداحي.. وميقاتي: ال متثل احلكومة
عواصم - وكاالت: أثارت تصريحات 
اللبنانــي جــورج  وزيــر اإلعــالم 
قرداحي املســيئة للمملكة العربية 
السعودية واإلمارات وحتالف دعم 
الشرعية في اليمن تنديدا خليجيا 
وإسالميا واسعا، فقد أعربت وزارة 
اخلارجيــة فــي بيان لهــا أمس عن 
استنكار ورفض الكويت الشديدين 
للتصريحات اإلعالمية الصادرة عن 
قرداحــي والتي اتهم فيهــا البلدين 
الشــقيقني باتهامات باطلة تناقض 
الدور الكبير واملقدر الذي تقومان به 
في دعم اليمن وشعبه. وقد استدعت 
وزارة اخلارجيــة القائــم باألعمال 
اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة 
احتجــاج رســمية تتضمــن رفض 
الكويت التام لهذه التصريحات التي 
تتنافى مع الواقع وال متّت للحقيقة 
بصلة وتتعارض مع أبســط قواعد 
التعامل بــني الدول. كما اســتدعت 
وزارة اخلارجية السعودية السفير 

اللبناني لتســليمه مذكرة احتجاج 
رسمية على «التصريحات املسيئة» 
لوزير اإلعــالم اللبنانــي. وأعربت 
عن أســفها ملا تضمنته تصريحات 
قرداحي من «إساءات» جتاه اململكة 

ودول حتالف دعم الشرعية باليمن، 
وتعتبرها «حتيزا واضحا» جلماعة 
احلوثي. وأكدت أنها تتنافى مع أبسط 
األعراف السياسية وال تنسجم مع 
العالقات التاريخية بني الشــعبني. 

من جهته، عبر األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية د.نايف 
احلجــرف عــن رفضه التــام جملة 
وتفصيال لتصريحات قرداحي التي 
تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية 

لألحداث في اليمن. واستنكر احلجرف 
تعرض قرداحي لكل من السعودية 
التــي تقود التحالــف العربي لدعم 
الشــرعية اليمنية واإلمارات خالل 
حديثــه متهما إياهما باالعتداء على 
اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف 
العربي لدعم الشــرعية على إعادة 
األمــور إلــى نصابها، منــددا بدفاع 
قرداحي عن جماعة احلوثي االنقالبية 
في الوقت الذي يتجاهل فيه استهدافها 
للسعودية بالصواريخ واملسيرات. 
وطالــب احلجــرف وزيــر اإلعــالم 
اللبناني باالعتــذار، مؤكدا أن على 
الدولة اللبنانية أن توضح موقفها 
جتاه تلك التصريحات.  وكان رئيس 
الوزراء اللبناني جنيب ميقاتي اعلن 
رفضه تصريحــات قرداحي، مؤكدا 
انها ال متثل احلكومة، مؤكدا احلرص 
على أفضل العالقات مع السعودية 
رافضا أي تدخل في شؤون اململكة 

الداخلية. 

«اخلارجية» تستدعي القائم باألعمال اللبناني وتسلّمه احتجاجاً رسمياً.. و«التعاون» يدين االنحياز لالنقالبيني احلوثيني ويطالب باالعتذار والتوضيح

التفاصيل ص ١٧

وزير الشؤون يكّلف هنادي املبيلش 
مديرًا عامًا لـ«ذوي اإلعاقة»

أصدر وزير الشــؤون االجتماعية د.مشعان العتيبي قرارا 
بتكليف هنادي املبيلش مبنصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة خلفا للدكتورة شفيقة العوضي التي متت إحالتها 

للتقاعد.

اعتماد شهادات التطعيم الصادرة 
عن «الصحة العراقية» في الكويت

أسامة دياب

أعلنت  سفارة جمهورية العراق في الكويت اعتماد اجلهات 
الصحية الكويتية شــهادات التطعيم الدوليــة والصادرة عن 
وزارة الصحــة العراقية اعتبارا من اليوم وتوثيقها من خالل 

تطبيق مناعة.

إسرائيل تتحدى واشنطن وتشرع ببناء 
٣ آالف وحدة استيطانية في الضفة

عواصم - وكاالت: ضربت إسرائيل بعرض احلائط االنتقادات 
الدولية السيما من حليفتها الواليات املتحدة، حيث بدأت أمس 
تنفيــذ خطــط لبناء نحو ٣٠٠٠ وحدة اســتيطانية في الضفة 

الغربية احملتلة.
وصرح متحدث عســكري باســم وزارة الدفاع، بأن «جلنة 
التخطيــط العليــا فــي اإلدارة املدنية أعطــت الضوء األخضر 

النهائي لبناء ١٨٠٠ منزل وخطط متقدمة لبناء ١٣٤٤ منزال».
ويأتي ذلك بعدما وجهت واشنطن وللمرة األولى منذ سنوات 

انتقادات حادة إلى اسرائيل بشأن مستوطناتها.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن انها «تعارض بشدة توسيع 
املســتوطنات الذي يتعــارض متاما مع جهــود خفض التوتر 

وضمان الهدوء، ويضر باحتماالت حل الدولتني».
وصرح الناطق باسم وزارة اخلارجية األميركية نيد برايس 
للصحافيني «نعتبر أيضا خطط إضفاء الشــرعية بأثر رجعي 
على بؤر استيطانية غير قانونية أمرا غير مقبول». واستنكرت 
منظمة «الســالم اآلن» املناهضة لالستيطان اخلطوة، مشددة 
علــى أن حكومــة رئيس الــوزراء اإلســرائيلي اجلديد نفتالي 
بينيت «ليست حكومة تغيير بل إنها حكومة يسارية بالكامل»، 
وحملت مؤيدي حل الدولتني داخل مجلس الوزراء املسؤولية 

عن «النوم أثناء أداء الواجب».

تنسيق لبيان احلاجة للمحاجر 
واملستشفيات امليدانية

عبدالكرمي العبداهللا

تنســق وزارة املالية مع وزارة الصحة ومؤسسة البترول 
الكويتية التخاذ اإلجراءات الالزمة لبيان مدى احلاجة املستقبلية 
إلى تشغيل احملاجر الصحية واخلدمات اللوجستية للمستشفيات 
امليدانية. وذكرت مصادر مطلعة في وزارة املالية في تصريح 
لـ «األنباء»، أن اجتماعا ســيعقد بني اجلهات الثالث للتنسيق 
حــول مدى احلاجة املســتقبلية لتلك احملاجر واملستشــفيات 
امليدانية إلدراج التكاليف املالية للتشــغيل املســتقبلية ضمن 
االعتمادات املالية املدرجة في ميزانية وزارة الصحة. من جانب 
آخر، شهد مركز الكويت للتطعيم أمس إقباال كبيرا من املواطنني 
واملقيمني علــى تلقي اللقاح املضاد لـــ «كوفيد-١٩» مبختلف 
اجلرعــات «األولى - الثانية - الثالثــة»، وذلك لزيادة وتيرة 
التطعيم التي وصلت بفضل اهللا إلى نسبة عالية ساهمت في 

عودة احلياة إلى طبيعتها.

إقبال كبير على تلقي اللقاح في مركز الكويت للتطعيم

إقبال كبير على التطعيم

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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الكويت تخطط لترسية ١٨ عقدًا 
بنظام الشراكة في ٢٠٢٢
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الرندي لزيادة 
مساحات أفرع 

التموين

قدم العضو م.عبدالسالم 
بزيــادة  اقتراحــا  الرنــدي 
مساحة افرع التموين بجميع 
احملافطات. وتضمن االقتراح 
انه في ظل ما متت زيادته من 
أصناف تصرف للمستهلكني 
مبواقــع البطاقــة التموينية 
والبالغ عددها حاليا ٥٠ صنفا 
مما أدى الــى زيادة املنتجات 
بفرع التمويــن واحلاجة إلى 
إيجــاد مســاحات وإضافــة 
ثالجــات وتخصيــص أماكن 
لتلك األصنــاف ويعتبر فرع 
التموين واجلملة من الفروع 
احليويــة والتي يعتمد عليها 
مباشرة باألمن الغذائي للبلد 
واالعتمــاد عليهــا كلية وقت 
األزمات، حيــث كانت املعول 
الرئيســي للمخزون الغذائي 
بجميــع مناطــق البلــد مــن 
خــالل وضع اخلطــط للعمل 
اللوجســتي اخلــاص بالنقل 
والتخزين بأفرع التموين من 

الشركات املختصة. 
لذا أقترح: زيادة املساحة 
املقررة لفرع التموين واجلملة 
فــي كل املناطق من ٤٥٠م إلى 
١٠٠٠م على أن تكون من سرداب 

وأرضي وميزانني.

م.عبدالسالم الرندي

رفع ١٠٥٨م٣ من املخلفات في منطقة كبد
العالقــات  إدارة  أعلنــت 
البلديــة عــن  العامــة فــي 
قيــام إدارة النظافــة العامة 
الطــرق بفــرع  وإشــغاالت 
بلدية محافظة اجلهراء بجولة 
ميدانية لتنظيف منطقة كبد.
وفــي هــذا الســياق، أكد 
مديــر إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق مبحافظة 
القريفــة أن  اجلهــراء فهــد 
اجلولة تهــدف الى االرتقاء 
مبستوى النظافة في جميع 
مناطق احملافظة، موضحا أن 
النظافة  االرتقاء مبســتوى 
يأتي علــى رأس أولوياتنا، 
مشــيرا في هــذا الصدد الى 
ان خطــة أعمــال التنظيــف 
باحملافظــة تســير وفــق ما 
هــو مخطــط له فــي جميع 
املناطق بشكل عام من تنظيف 
الشوارع الرئيسية والداخلية 
ورفع املخلفات وكل ما يشوه 

املنظر العام.

املراكــز يقومــون وبصفــة 
دورية مبتابعة أعمال النظافة 
مبناطق احملافظة أوال بأول، 
مشــيرا الــى ان أي تقاعس 
أو تقصيــر يثبــت بحق أي 
شركة تنظيف سيتم تطبيق 
املالية  اجلزاءات والغرامات 
ببنود العقد املبرم بني البلدية 

وشركة التنظيف.
وفي سياق متصل، لفت 
القريفــة إلى اجلهــود التي 

يبذلها الفريق الرقابي بإدارة 
العامة وإشــغاالت  النظافة 
الباعــة  الطــرق حملاصــرة 
اجلائلــني من خــالل تنفيذ 
جولة ميدانية مبنطقة العيون 
أســفرت عن رفع ومصادرة 
٢ عربة مبرد وعربة خضار 
فضال عن التعامل مع شكوى 
مقبرة الساملي والتي أسفرت 
عن حترير مخالفة وتوجيه 

٨ تعهدات.

جانب من رفع املخلفات في كبد

ولفــت إلــى أن اجلولــة 
التــي مت تنفيذهــا مســاء 
أمــس األول مبنطقــة كبــد 
وترأســها مراقــب النظافــة 
الطرق  العامــة وإشــغاالت 
مشــعل الديحاني مبشاركة 
٦٠ عامل نظافة واســتخدام 
٢٠ نســافا، و١٥ مكبسا، و٧ 
لوريات و٣ جرافات أسفرت 
عن رفع حمولة ١٠٥٨م٣ من 
املخلفات، مبينا ان مشرفي 

قطع التيار الكهربائي عن ٣ عقارات في «بنيد القار»
فيمــا تســتمر محافظة 
حمالتهــا  فــي  العاصمــة 
بالتعــــاون مــــع اجلهــات 
املختصــة علــى العقــارات 
واألبنيــة املخالفــة وغيرها 
مــن املخالفات فــي مختلف 
مناطق العاصمة، قام محافظ 
العاصمة الشيخ طالل اخلالد 
بجولة على منطقة بنيد القار 
رافقه بها رئيس فريق طوارئ 
بلدية العاصمة زيد العنزي 
وأعضــاء الفريــق، ونائــب 
رئيس الضبطية القضائية 
فــي وزارة الكهربــاء واملاء 
والطاقــة املتجــددة م.أحمد 
الشــمري، الى جانــب عدد 
مــن مســؤولي ديــوان عام 
احملافظة ملتابعة اإلجراءات 
التي اتخذت بحق املخالفني 
واالطالع على مــدى التزام 
املخالفــني باملباشــرة فــي 
إزالة مخالفاتهم التي شملت 
سكن العزاب وتكدسهم في 
العقارات املخالفة والتمديدات 
العشــوائية  الكهربائيــة 
التجــاوزات  وغيرهــا مــن 
والتعديــات علــى األمــالك 
العامــة، متهيــدا إلنهاء هذا 
امللــف الذي بــات عقبة في 
طريق التطوير والتجميل.

وقال اخلالد على هامش 
التيــار  اجلولــة: مت قطــع 
الكهربائــي عــن ٣ عقــارات 
مخالفــة مــن قبــل اجلهات 

رئيس الضبطية القضائية 
فــي وزارة الكهرباء م.أحمد 
الشمري ان فريق الضبطية 
التابــع للمنطقة  القضائية 
الشــمالية بالتنســيق مــع 
شبكات توزيع العاصمة في 
وزارة الكهرباء شــن حملة 
مشتركة بحضور وإشراف 
الشــيخ  العاصمة  محافــظ 
طالل اخلالد وبلدية الكويت 
وقــام بتنفيــذ ٣ محاضــر 
ضبط مخالفة وقطع التيار 
الكهربائي عن تلك العقارات 
التــي توجــد بهــا متديدات 
كهربائيــة مخالفــة تشــكل 
خطرا على ســالمة الشبكة 

وسالمة قاطني تلك العقارات 
أنفســهم بناء على القانون 
٤٨/ ٢٠٠٥ والقــرار الوزاري 

١٢١ لسنة ٢٠١٧.
الشــمري مــالك  ودعــا 
العقارات لالنتباه لشــؤون 
عقاراتهم حيث يقوم بعض 
املســتثمرين العبث بشبكة 
الكهربــاء من خــالل وضع 
متديــدات كهربائية محالفة 
ومتديدات أيضا مياه مخالفة 
تزيد من اســتهالك الكهرباء 
وبالتالي تتسبب في ضغط 
على البنية التحتية، داعيا 
اجلميع الى التعاون لتكون 
عاصمة خالية من املخالفات.

محافظ العاصمة: إنهاء ملف املخالفات والتعدي على األمالك العامة ميهد للتطوير والتجميل

الشيخ طالل اخلالد خالل اجلولة

املعنيــة لوجــود متديــدات 
كهربائية عشــوائية تشكل 
خطــرا على ســالمة قاطني 
تلك العقارات فضال عن أنها 
تشكل ضغطا على احملوالت 
والشبكة الكهربائية بكاملها.

وأضاف: زياراتنا املتعددة 
الى مناطق العاصمة ومالحقة 
املتجاوزين واملخالفني وإخالء 
القاطنني العزاب من سكنهم 
املخالف تؤكــد أن احملافظة 
وبعض اجلهات ذات الشأن 
عازمة على إنهاء املخالفات 
من جميع مناطق العاصمة 

مهما كلف الثمن.
مــن جانبــه، قــال نائب 

«حولي» أقّرت إضافة مكونات جديدة ملشروع «مارينا مول»
أوصت لجنة حولي خالل 
اجتماعها امــس بالموافقة 
على طلب إضافة مكونات إلى 
مشروع الواجهة البحرية - 
المرحلة الخامسة «مارينا 

مول».
الفني:  الــرأي  وتضمن 
الطلــب  علــى  الموافقــة 
المقــدم مــن وزارة المالية 
إضافة مكونات إلى مشروع 
الواجهة البحرية - المرحلة 
الخامسة مارينا مول، وهي 

كالتالي:
للمراقبــة  مكتــب   ٢ ٭ 
والحراسة والمتابعة على 
الشاطئ بمساحة إجمالية 
ال تتجــاوز ١٦ مترا مربعا 

لكل مكتب.
٭ ٢ ساحة ألعاب مجانية 
لألطفال، ساحة ١ بمساحة 
إجمالية ال تتجاوز ٤١٤٠ مترا 
مربعا، ســاحة ٢ بمساحة 
إجماليــة ال تتجــاوز ١١٦٠ 

مترا مربعا.

ثانيا: االلتزام بأعمال الصيانة 
الدورية للمكونات المضافة 
أعاله حســب االشتراطات 

التعاقدية.
ثالثا: تقديم مخططات معمارية 
للمشــروع موضحة عليها 
التصميمات والمســاحات 
النهائية للمكونات الجديدة 

الطابــع  مــع  الجديــدة 
المعماري للمشروع ويتم 
العينات اإلنشائية  اعتماد 
من قبل بلدية الكويت قبل 

التنفيذ.
خامســا: يقوم المســتثمر 
الزمني  البرنامــج  بتقديم 
للتنفيــذ قبــل بــدء أعمال 

احالــة طلب الهيئــة العامة 
للعنايــة بطباعــة ونشــر 
القرآن الكريم والسنة النبوية 
وعلومهــا، نقل تبعية مركز 
النبوية والحديث  الســيرة 
الشــريف بجنــوب مبــارك 
العبــداهللا الجابر لصالحها 
إلى الجهاز التنفيذي إلعداد 

تقرير للجنة.
وأضاف المعجل انه تمت 
احالة طلب وزارة األوقاف 
تخصيص موقع سكن عائلي 
لإلمام والمؤذن داخل حدود 
مســجد أبوســنان األسدي 
بمنطقــة بيان إلــى الجهاز 
التنفيذي الختيار موقع بديل 
بعيدا عن المناطق السكنية، 
والموافقة على طلب وزارة 
األوقــاف تخصيص موقع 
سكن عائلي لإلمام والمؤذن 
داخل حدود مسجد عبداهللا 
عبد اللطيف شعيب بمنطقة 
بيان، والموافقة علي طلب 
توســعة مســجد بدر فالح 

وتجهيزاتها بما ال يتجاوز 
المساحات وتقديم دراسة 
وحول أثر اإلضافات الجديدة 
على حركــة الــرواد داخل 
المشروع «انسيابية الحركة 

داخل حدود المشروع».
الطابع  رابعا: أن يتناســب 
المعمــاري لالســتعماالت 

التنفيذ العتمــاده من قبل 
بلدية الكويت.

سادســا: عــدم اســتغالل 
المكونات المضافة إال بعد 
االستالم االبتدائي من قبل 

بلدية الكويت.
اللجنــة  مقــرر  وقــال 
عبدالعزيز المعجل انه تمت 

خليفــة العازمــي بمنطقة 
سلوى قطعة ٢، والموافقة 
على طلب وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل تقسيم 
الخضــار  ســوق  موقــع 
بمنطقة حولي مركز اإلداري 
والتجــاري علــى شــارع 

بيروت.
وتابــع: تمــت الموافقة 
على طلــب وزارة الكهرباء 
والمــاء والطاقة المتجددة 
نقل محطة تحويل ثانوية 
غير قائمة بمنطقة الجابرية 
قطعة ٨ إلى القطعة ٤ وكذلك 
الموافقة على طلب الوزارة 
تخصيص موقعين لمحطات 
تحويــل ثانويــة بمنطقة 
السالمية قطعة ٦، والموافقة 
على الكتاب المقدم من أهالي 
منطقــة مشــرف قطعة ٥ 
بشأن مد الشارع الخامس 
ليتصل بالشــارع ٦ وذلك 
لتسهيل الدخول والخروج 

إلى الشارع الرئيسي.

املعجل: املوافقة على طلب وزارة الشؤون تقسيم موقع سوق اخلضار في منطقة حولي

عبدالعزيز املعجل مترئسا اجتماع جلنة حولي

٭ مظلــة لأللعاب المجانية 
والرواد بمساحة إجمالية ال 

تتجاوز ٢٥٦ مترا مربعا.
شريطة اآلتي:

أوال: يتحمل مستثمر المشروع 
كل التكاليف المادية إلنشاء 
وإدارة االستغالالت الجديدة 

المضافة.

إطالق اسم زبن الزبن 
على أحد الشوارع

قدم العضو عبدالعزيز املعجل اقتراحا بتسمية شارع 
باسم املغفور له بإذن اهللا تعالى زبن يوسف الزبن.

وقال املعجل في اقتراحه: نظراً للدور الكبير الذي قدمه 
العم زبن يوسف العبدالعزيز الزبن في األعمال اخليرية 

واهتمامه باملساجد وحتفيظ القرآن الكرمي.
لذا أقترح: إطالق اسم املغفور له بإذن اهللا تعالى زبن 

يوسف العبدالعزيز الزبن على أحد شوارع الكويت.

جانب من اجلولة
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تضامنًا مــع املبادرة العامليــة لرفع وعي 
املجتمع مبخاطر سرطان الثدي وأهمية الكشف 
املبكر لعالجه، أطلق مجمع األڤنيوز حملة «ما 
في عذر» لتشجيع السيدات على الفحص من 
أجل الوقاية من سرطان الثدي والكشف املبكر، 
وذلك بالتعاون مع احلملة الوطنية للتوعية 

مبرض السرطان (كان).
وقد وجهت حملة «ما في عذر»، التي تواجدت 
في منطقة سكند أڤنيو ملدة ٤ أيام، رسالة إلى 
كل الســيدات مضمونها أنــه ال يوجد أي عذر 
للتأخير في الفحص واالطمئنان على صحتهن 
للوقاية من سرطان الثدي، كما تضمنت الفعالية 
مشــاركة متخصصني من حملة «كان» الذين 
تواجدوا في احلملة لتقدمي املعلومات الطبية 
واحلقائق الصحية حول سرطان الثدي لزوار 
«األڤنيوز»، باإلضافة إلى توزيع البروشورات 
والكتيبات الطبية حول أهمية الفحص الذاتي 
والكشف املبكر لسرطان الثدي، كما شارك في 
الفعالية عدد من املتعافيات من سرطان الثدي 
الالتي حرصن على تقدمي النصائح للسيدات 

من الزوار من خالل جتاربهن.
وشهدت حملة «ما في عذر» مشاركة الزوار 
الذين حرصوا على طرح أسئلتهم حول سرطان 
الثدي واالســتفادة من املعلومات املقدمة من 
املتخصصــني واملتعافيات، كما بــادر العديد 
مــن زوار «األڤنيوز» إلى التســجيل حلضور 
احملاضرات التي تقدمها احلملة الوطنية للتوعية 
مبرض السرطان (كان) حول التوعية الصحية 
بســرطان الثدي، باإلضافة إلى الندوات التي 
توفرها احلملة حول الفحص الذاتي لسرطان 

الثدي، كما بادرت العديد من السيدات من زوار 
األڤنيوز إلى التســجيل لــدى (كان) للتطوع 

مع احلملة.
ويهدف «األڤنيوز» من خالل حملة «ما في 
عذر» توعية الســيدات بأهمية الكشف املبكر 
لسرطان الثدي ورفع الروح املعنوية حملاربات 
ســرطان الثدي وغرس روح التفــاؤل لديهن 
واالســتفادة من جتارب املتعافيات، كما تأتي 
هــذه املبادرة إميانا من األڤنيوز باملســؤولية 
االجتماعية واحلرص على التأثير اإليجابي على 
املجتمع، حيث يدعم األڤنيوز العديد من احلمالت 
التوعوية ســنويا بهدف رفع مستوى الوعي 
حول العديد من القضايا الصحية واملجتمعية 
بالتعاون مع العديد من اجلهات واملؤسســات 

ذات الصلة.

تزامناً مع أكتوبر الوردي

  

 

م ٣٠ ناجية من السرطان «اخلطوة األولى» كرَّ

حنان عبداملعبود

نظم فريق اخلطوة األولى التطوعي للوقاية 
من األمراض احلفل اخلامس لتكرمي الناجيات 
من السرطان برعاية الهيئة العامة للرياضة، 
وحضور الشيخة سهيلة الصباح وحشد من 
الناجيات من السرطان وفرق الدعم أول من أمس.
وأكد رئيس الفريق بدر الفضلي أن احلفل 
يقــام للعام اخلامــس لتكــرمي ٣٠ ناجية من 
السرطان، ومت اختيار عدد منهن للحديث عن 
جتربتهن مع املرض بهدف التوعية ومعرفة ما 
يجب ان يقوم به املرضى وبث الروح القتالية 
لكيفيــة مواجهة املرض، الفتــا الى أن الهدف 
األول واألهــم هو الفحص املبكــر الذي يرفع 
من نســب الشــفاء، كما ان هنــاك فحوصات 
تسهل الكشف عن سرطانات الثدي والقولون 
والبروســتاتا وغيرها، ولكن لألسف البعض 

يتأخر في الفحص.
وكشــف الفضلي عن ان الشهر املقبل هو 
شهر التوعية بســرطان البروستاتا للرجال، 
والفريق يقوم باإلعداد لعمل حملة توعوية في 
هذا االطار، مشيرا الى تنظيم حمالت للتبرع 

بالدم بالتعاون مع بنك الدم املركزي.

بدورها، أكدت رئيس قسم املرأة في الهيئة 
العامة للرياضة مراحب الشمري على حرص 
الهيئة على تعزيز خدمة املجتمع وتقدمي الدعم 
كل الشرائح، مبينة ان ثمة أحداثا تظل منحوتة 
في ذاكرة اإلنسان، ويصعب على القلب نسيانها 
أو جتاهلهــا طــال الزمن أم قصــر، ومن هذه 
األحداث يوم أن من اهللا على أخواتنا بالشفاء 
من هذا املرض، مشــيرة الى أن مشاعر الفرح 
والسرور ترتسم على وجوههن، وأنها مبنزلة 
رسائل األمل واإللهام التي تقدمها البطالت الالتي 
حاربن املرض بكل شــجاعة ووعي، وجتعلنا 
نعيد النظر في مرض السرطان الذي طاملا كان 
كابوســا للكثير من النساء. من جانبها، قالت 
املتعافية أمل عبداهللا: تعافيت من ســرطاني 
الثدي والكبد منذ ٩ سنوات، والتجربة كانت 
متعبة جدا، ولكن أحمد اهللا على توافر اخلدمات 
الصحية بالكويت، مشيرة الى أهمية الفحص 
املبكر وال بد من االهتمام بالفحص الدائم وعدم 
جتاهل أي تغير باجلسم، مشيرة الى أن التردد 
في اجراء الفحوصات قد يكون ســببا للتأخر 
في العالج وبالتالي عدم ضمان التعافي بشكل 
كبير، داعية بالشفاء للمرضى والصحة والعافية 

للجميع.

الفضلي: حملة توعوية لنشر التوعية بسرطان البروستاتا للرجال الشهر املقبل

الشيخة سهيلة الصباح وبدر الفضلي ومراحب الشمري مع املكرمني واملشاركني في احلفل         (متني غوزال)

د.غالب البصيص ود.محمد العتيبي وعدد من املشاركني في االحتفال           (زين عالم)

«األڤنيوز» أطلق حملة «ما في عذر» 
للتوعية بسرطان الثدي

«أفنان الدولية القابضة» نظمت يومًا للتوعية بسرطان الثدي:
آفة العصر واألوسع انتشارًا بني النساء في الكويت

حنان عبد املعبود

نظمــت شــركة مجموعــة 
«أفنان الدولية القابضة» أمس 
يوما للتوعية بسرطان الثدي، 
وذلك مبجمع زهــرة مبنطقة 

الساملية.
وفي هذا االطار، أكدت مديرة 
تطوير األعمال في الشركة سارة 
التوعوي  اليوم  الشــمري أن 
املفتوح تخللته فقرات تثقيفية 
وترفيهية حول أهمية الوقاية 
واحلماية من املرض، الفتة الى 
أن «أفنــان الدولية القابضة» 
وحرصا منهــا كقطاع وطني 
خــاص رأت أنه مــن الواجب 
واحلس االجتماعي أن يكون لها 
دور داعم للحمالت التثقيفية 
واإلعالمية للتوعية بسرطان 
الثدي. وأشارت الشمري إلى 
أن أكتوبر هو الشــهر العاملي 
للمكافحة والوقاية من سرطان 
الثدي، مؤكــدة أن هذا املرض 
يعتبر آفة العصر، ويعد األوسع 
انتشارا بني النساء في الكويت 
والعالم، والفعالية تهدف إلى 
التوعية واحلد من تبعات هذا 
املرض اخلبيث. من جانبه، قال 
مستشــار التسويق وعالقات 
العمالء فــي املجموعة رياض 
الشارخ إن أي قطاع خاص ذكي 
فاعل يجب أن يربط أنشطته 
وطموحاتــه وأهدافــه بخدمة 
املجتمع، وأن يكــون متفاعال 
مع املجريات لترك أثر إيجابيا 

بني جمهور املستخدمني.
وأضاف الشارخ أن «أفنان 
متثــل  القابضــة»  الدوليــة 
القطــاع اخلاص الــذي يعمل 

املطاعم وغيرها من األنشطة 
واخلدمات، ويجب أن يســهم 
بقيمة مضافة في املجتمع، الفتا 
إلى أن الشركة ومواكبة لشهر 

للكشــف املبكر عن ســرطان 
الثدي التابــع لوزارة الصحة 
وغيره من املشاركني، ونأمل أن 
تترك هذه الفعالية أثرا طيبا 
فــي املجتمــع، بحيث ال ينظر 
إلى القطاع اخلاص من منظور 
ربحي فقــط، ولكنه مســاهم 
ومشــارك في تنمية املجتمع. 
وذكر أن الشركة ستقيم هذه 
التجربــة، وفــي حــال كانت 
املؤشــرات إيجابية سنساهم 
في فعاليــات صحية توعوية 
في املســتقبل. بدورها، أكدت 
اختصاصي أول فــي برنامج 
الكشف املبكر لسرطان الثدي 
بوزارة الصحة بسمة السعدون 
أن الوزارة خصصت ٥ مراكز 
مجهــزة إلجــراء فحوصــات 
«املاموغــرام» لتغطية جميع 
احملافظات، وهي مركز شيخان 
الفارســي في الســرة، ومركز 
الزهراء بالزهراء جنوب السرة، 
ومركز خيطــان اجلنوبي في 
خيطــان، ومركــز العقيلة في 
العقيلــة، ومركــز النعيم في 
اجلهــراء، إضافــة إلــى مركز 
فيصــل اإلشــعاعي مبنطقــة 
الصباح الطبية التخصصية.

وشــددت الســعدون على 
التوعيــة بالكشــف  أهميــة 
املبكــر عــن ســرطان الثدي، 
الذاتــي الذي يوفر  والفحص 
رحلة عــالج طويلة وصعبة، 
مؤكدة ان سرطان الثدي يعد 
أكثر السرطانات انتشارا بني 
السيدات في الكويت والعالم، 
داعيــة جميع النســاء الالتي 
تخطــني األربعــني عامــا إلى 
املبادرة بفحص «املاموغرام».

التوعية بسرطان الثدي ارتأت 
أن تنظــم اليوم التوعوي من 
خالل جمع أكثر من جهة معنية 
وعلى رأسها البرنامج الوطني 

الشمري أكدت حرص القطاع اخلاص على دعم احلمالت التثقيفية واإلعالمية في املجتمع
قياس املؤشرات احليوية إلحدى املشاركات سارة الشمري ورياض الشارخ وتانيا عطا اهللا                (ريليش كومار)

مشاركة من فريق مستشفى السالم الدولي

صورة جماعية للمشاركات في اليوم التوعوي

في أكثر من نشــاط من بينها 
تكنولوجيا املعلومات واحللول 
وتوفيــر  للمبانــي  الذكيــة 
الطاقــة واألغذيــة وخدمــات 

الشارخ: نأمل أن تترك الفعالية أثرًا طيبًا باملجتمع وأال ينظر للقطاع اخلاص من منظور ربحي فقط

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

البصيص: انعكاسات «الصدفية» النفسية  متتد ألسرة املريض
حنان عبداملعبود

مستشــفى  مديــر  ثّمــن 
اجلهــراء د.غالــب البصيــص 
االهتمام املتزايد عامليا مبرض 
الصدفية في جانب األوســاط 
العلمية واحلرص على التوسع 
في اللقاءات العلمية مبختلف 
البلدان، للمزيد من الدراســات 
واكتشــاف اجلوانــب العلمية 
والعالجيــة التــي تصــب في 
مصلحة املريض، ونقل صورة 
علميــة ســليمة، الســيما مع 
انطالق االنعكاســات النفسية 
واالجتماعيــة للمــرض والتي 
متتد إلى أفراد أســرة املريض 
واملخالطني له وال تقتصر عليه 

وحده.
جاء ذلك خالل االحتفال الذي 
أقامته منطقة اجلهراء الطبية 
ممثلة بقسم األمراض اجللدية 
مبستشــفى اجلهــراء باليــوم 

العالجــات األخــرى. ولفــت 
العتيبــي إلى مشــاركة نخبة 
من األطباء من قســم األمراض 
اجللدية في مستشفى اجلهراء 
لتقدمي تغطيــة متكاملة حول 

أسباب املرض وطرق عالجه.

خالل احتفالية مستشفى اجلهراء باليوم العاملي للصدفية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

الدوسري لـ «األنباء»: افتتاح فرع متوين 
جمعية الوفرة السكنية مبعايير منوذجية

محمد راتب

أعلــن أمــني ســر جمعيــة 
الوفرة السكنية التعاونية فالح 
متيم الدوسري في تصريح لـ 
«األنبــاء» عــن افتتــاح فــرع 
التمويــن مبــا يواكــب طموح 
املســاهمني وحتويــل مدينــة 
الوفرة السكنية إلى منوذجية، 
وذلــك بدءا من تشــييد صالة 
اســتقبال على الطراز الفندقي 
الــذي يوفر لهم أقصى معايير 
الراحة وتقدمي اخلدمة املميزة.

وبني أن اخلدمات تشــمل توفير موظفي 
استقبال ذوي خبرة إلمتام مهامهم على أكمل 
وجــه إلــى جانب رفع مســتوى اجلودة في 

مخزن فــرع التموين، حيث 
مت جتهيزه مبواصفات عالية 
تكفل حفظ املنتجات بنفس 
جودتهــا التي كانــت عليها 
فور تســلمها من املوردين، 
مــع تواجد العمالــة القادرة 
على فرز حصص املساهمني 
بالشكل السليم والسريع ومن 

دون تأخير.
وأكــد أن مجلــس اإلدارة 
حريــص كل احلــرص علــى 
تأمــني جميــع اخلدمــات وفق 
خطــة زمنية مدروســة تكفل 
االســتعجال بإطالقهــا على أعلى املســتويات، 
وبأســاليب ومواصفات رائــدة في مجال العمل 

في قطاع اجلمعيات التعاونية.

صالة استقبال على الطراز الفندقي وموظفو استقبال من ذوي اخلبرة

فالح الدوسري

البيولوجــي يعتبر من أحدث 
ملــرض  الفعالــة  العالجــات 
الصدفية ويستخدم للمرضى 
الذيــن يعانون مــن الصدفية 
املتوســطة إلى الشــديدة التي 
ال ميكــن الســيطرة عليها مع 

تغطيه قشــور فضيــة اللون، 
الفتا إلى أن أي جزء من اجلسم 

معرض لإلصابة بهذا املرض.
بــدوره، قال رئيس قســم 
اجللديــة مبستشــفى اجلهراء 
د.محمــد العتيبــي إن العالج 

العاملي للصدفية.
وأضاف البصيص: الصدفية 
عبارة عن مرض جلدي شائع 
مزمن وعادة ما يكون على شكل 
بقــع حمــراء محــددة مختلفة 
األحجام بارزة عن سطح اجللد 

اجلسار لـ «األنباء»: توزيع ١٠٪ أرباحًا 
على مساهمي «تعاونية الفروانية» ٢٥ نوفمبر

محمد راتب

كشــف رئيس جمعية 
التعاونيــــــة  الفروانيــة 
أحمد اجلسار في تصريح
لـ «األنباء»، عن أن األرباح 
ســتكون جاهــزة فــي ٢٥ 
نوفمبــر املقبل، وذلك بعد 
انعقــاد اجلمعية  اعتمــاد 
العمومية في ٢٤ منه، مبينا 
أن اجلمعية ســتوزع ١٠٪ 
أرباحا على املساهمني عن 

السنة املالية ٢٠٢٠.
وأضــاف ان هذا اإلجناز يعد حصيلة جهد 
كبير بذله أعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترة 
املاضيــة خصوصا خالل جائحة كورونا التي 

أرهقت اجلميع، مشــيرا إلى 
اإلدارة مســتمر  أن مجلــس 
باإلجنازات وتنظيم املهرجانات 
التسويقية والعروض لعموم 
املســتهلكني. وبســؤاله عن 
التســويقي قــال:  اجلانــب 
اننــا ومنذ الســماح بتنظيم 
املهرجانــات ضمــن خطــة 
احلكومة للعودة إلى احلياة 
الطبيعيــة، نظمنا مجموعة 
التســويقية  املهرجانات  من 
أبرزها مهرجان القرطاســية 
واألدوات املدرسية مبشاركة 
كبرى الشركات املتخصصة في اللوازم املدرسية، 
إضافة إلى عروض مستمرة على بعض املنتجات 

والسلع األكثر طلبا من قبل املستهلكني.

أحمد اجلسار
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١٩٠ مليون دينار تقريبًا سنويًا خسائر جراء الكويت تتأثر بـ ٨ مسارات هوائية تنقل الغبار
توقف املوانئ واملنافذ احلدودية بسبب الغبار

دعم «الرعاية السكنية»
بـ ٢٥٪ من األرباح أفاد املدير العام للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية مروان عبداهللا ثنيان 

الغامن بأن الكويت تتأثر بـ ٨ مسارات هوائية في محيطها من مختلف الدول من الشمال 
واجلنوب والشرق والغرب.

وأضاف الغامن ان هذه املسارات الهوائية خالل فترة الصيف واجلفاف تنقل كميات من 
الغبار وتتساقط على الكويت مبا يعادل ٦٠ طنا من األتربة والعوالق لكل كيلومتر مربع، 
وان احد هذه املسارات ينبع أو يبتدئ من منطقتي ذي قار ومثنى بالعراق على بعد ٢٥٠ 
كيلومترا من الكويت وتشكل ٤٠٪ من كمية الغبار التي تصل إلى الكويت وهو مسار ينبع 

من هذه املنطقة في العراق مرورا بالكويت وتتجه إلى البحرين وقطر.
وأشار إلى أن الهدف من املشروع هو تثبيت التربة على مساحة ١٥٠ إلى ٢٠٠ كيلومترا 
مربعــا وتتميز هذه املنطقــة بقربها من مصادر املياه وبالتالي عند معاجلتها - حســب 

الدراسات - سوف تخفف كمية الغبار بنسبة ٤٠٪ تقريبا. 
وأشــار إلى أن فترة املشــروع ٤ ســنوات تعتمد في البداية على مؤشرات قياسية 

وتاريخية ومعاجلة تربة ودورات تدريبية للمناطق املقصودة.
وأعــرب عن أمله في انه من خالل تعاون الصندوق مع معهد األبحاث واألمم املتحدة 

للهيئات للمستوطنات البشرية التوفيق مبا يخفف على دولتنا احلبيبة الغبار.

ذكر الغامن أن الغبار يتسبب في خسائر 
على الكويت مبا يعادل متوسط ١٩٠ مليون 
دينار سنويا بسبب توقف املوانئ الكويتية 
واملنافذ البرية واجلوية وتوقف األنشــطة 
التجارية جراء هذا الغبار، وان هذه األرقام 
هي حصيلة دراســات أعدتها جهات معنية 

ومتخصصة.
وقال إن الكويت تتأثر بثمانية مســارات 
هوائية تنقل الغبار من املناطق اخلارجية وان 
كمية حجم الغبار التي تتساقط على الكويت في 
السنة ٦٠ طنا تقريبا للكيلومتر املربع الواحد، 
مؤكدا أن لهذه األتربة آثارا بيئية واقتصادية 

وصحية سيئة على الدولة.

ولفت إلى أن من ضمن الـ ٨ مســارات، 
مسار ينبع من منطقتي في العراق تقع بحدود 
٢٥٠ كيلومترا شمال احلدود الكويتية، وهو 
مســار يأتي مرورا بالكويت ويتعداها إلى 

البحرين وقطر.
وذكــر أن هذه املنطقة في العراق تتوافر 
فيها املياه وان املشروع هو معاجلة ما يعادل 
مساحة من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ كيلومترا مربعا من 
خالل تثبيت التربة على عمق يصل من ٢٥ إلى 
٣٠سم وقد يكون عبر زراعة أشجار وغيرها 
من الوسائل التي من خاللها يتم تثبيت التربة 
وفي حال وجود رياح او عواصف ال يتطاير 

الغبار إلى الكويت.

حول دعم الصندوق ملشاريع األحزمة اخلضراء التي تقلل 
من آثار الغبار في الكويت قال الغامن ان الصندوق يعمل في 
إطار القانون، حيث يدعم املؤسســة العامة للرعاية السكنية 
عبر استقطاع نســبة ال تتجاوز ٢٥٪ ســنويا من األرباح 
الصافية للصندوق حتول لها لدعم مواردها، مشيرا إلى انه 
في حال كانت األحزمة اخلضراء ضمن مشــاريع املؤسسة 
فيمكن دعمها في نطــاق ٢٥٪ من أرباح الصندوق، خاصة 
أن الصندوق يتعامل أيضا مع منظمة األمم املتحدة والدول.
واستعرض الغامن إجنازات الصندوق فيما يخص تدريب 
وتأهيل املهندسني حديثي التخرج وعدد يقارب ٧٨٩ متدربا، 
مشيرا إلى ان الصندوق قدم ٣٠ مليون دينار لدعم احلكومة 
الكويتية ملواجهة جائحة كورونا، باإلضافة الى دعمه ملشاريع 

القطاع اخلاص.

ل مشروعًا للتصدي للعواصف الرملية والترابية صندوق التنمية ُميوِّ
العابرة للحدود بني الكويت والعراق بقيمة ٤ ماليني دينار

عاطف رمضان

الكويتي  وّقع الصندوق 
للتنمية االقتصادية العربية 
اتفاقيــة منحة مــع برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات 
البشــرية يقــدم الصندوق 
مبقتضاها منحة مقدارها ٤ 
ماليني دينار، ما يعادل «١٣٫٢ 
مليون دوالر»، وذلك لإلسهام 
في متويل مشــروع التكيف 
والصمود للعواصف الرملية 
والترابية العابرة للحدود بني 
جمهورية العراق والكويت، 
ويقوم برنامج األمم املتحدة 
البشــرية  للمســتوطنات 
مبسؤولية اإلدارة واإلشراف 

على تنفيذ املشروع.
وقد وقع اتفاقية القرض 
العــام للصنــدوق  املديــر 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربيــة مــروان عبــداهللا 
ووكيلــة  الغــامن،  ثنيــان 
األمــني العام لــألمم املتحدة 
واملديرة التنفيذية لبرنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات 
البشــرية ميمونــة محمــد 

شريف.
العــام  املديــر  وقــال 
للصندوق الكويتي للتنمية 
العربية مروان  االقتصادية 
الغــامن إن املشــروع يهدف 
إلى التعرف على املســببات 

- إعــداد املؤشــرات الفنية 
والصحيــة  واالقتصاديــة 
املــواد  شــراء  ووثائــق 

واخلدمات.
- عقــود التنفيــذ واألعمال 

امليدانية.
- رصد ومتابعــة وحتليل 

النتائج.
- تأمني استدامة املشروع.

وأوضح الغامن ان املشروع 
سيساهم في تقليص كميات 
وعدد فرص حدوث العواصف 

علــى التخفيــف مــن اآلثار 
السلبية للعواصف الرملية 
والترابية في املنطقة وسوف 
تســاهم هذه املعلومات في 
وضع حلــول لهذه الظاهرة 
في مناطق أخرى من العالم، 
موضحــا أن هذه العواصف 
صحيــة  مخاطــر  تشــكل 

واجتماعية واقتصادية.
وأشــار إلى أن املشروع 
سيســاهم بشكل مباشر في 
تعظيم املساعي اإلقليمية في 

الكويتــي تأتي  الصنــدوق 
تعبيرا عن واجبه التنموي 
واإلنســاني نحــو مواجهة 
اآلثــار املدمــرة التــي غالبا 
مــا تصاحــب ظواهــر عدم 
التوازن البيئي بشــكل عام 
ومنهــا ظاهــرة العواصــف 
الرمليــة والترابية املتزايدة 
ومــا ينتــج عنهــا مــن آثار 
ســلبية على الصحة العامة 
وعلى اجلوانب االقتصادية 
في املناطــق املتأثرة، وعلى 

الرملية والترابية من منطقتني 
محددتني في محافظتي مثنى 
وذي قار في جمهورية العراق 
وتقع حوالي ٢٥٠ كيلومترا 
شمال احلدود الكويتية تؤثر 
مباشرة على الكويت وتشكل 
نسبة حوالي ٤٠٪ من إجمالي 
الرمال واألتربة التي تتساقط 

على الكويت.
ولفت إلى انه من املتوقع 
أن ينتج عن املشروع آليات 
ومؤشــرات قياس تســاعد 

حتقيق مجموعة من أهداف 
التنمية املستدامة من أبرزها 
الهدف احلادي عشر املعني 
بخلق مدن ومجتمعات محلية 
مســتدامة، والهــدف الثالث 
عشر املعني بتوسيع نطاق 
تدابير التخفيف من آثار تغير 
املناخ والتكيف معه، والهدف 
السابع عشر املعني بتعزيز 
الشراكات العاملية والتعاون 
في حتقيق األهداف اإلمنائية.
وبني الغامن ان مســاهمة 

وجــه التحديد الكويت، كما 
يأتي هذا املشــروع تتويجا 
العمــل املشــترك  جلهــود 
والتعاون الثنائي بني برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات 

البشرية والكويت.
من جانبها، أفادت وكيل 
األمــني العام لــألمم املتحدة 
التنفيذي للبرنامج  واملدير 
ميمونة شريف ان املشروع 
«سيســاهم بشــكل كبيــر 
فــي التقليل مــن العواصف 
الرمليــة العابــرة للحــدود 
ومــن تأثيرهــا علــى املدن 
العامة للمواطنني  والصحة 
الكويتيني والبيئة،» مشيرة 
الــى انــه ســيتم البحث في 
البنيــة التحتيــة املبتكــرة 
والنظم القائمة على البيئة، 
وتصميمهــا إلعــادة تأهيل 
املناطق املتأثرة من العواصف 
الترابيــة والرمليــة بشــكل 
مستدام والتخفيف من آثارها 

السلبية.
وأضافت شريف انه من 
املتوقع ان يضع هذا املشروع 
الكويت في مكانة قيادية رائدة 
في املنطقة في مجال تعزيز 
قدرة املدن على الصمود امام 
العواصف الترابية والرملية، 
وخصوصا عندما يتم تسهيل 
البحث العلمي الالزم وتطبيق 
التقنيات واآلليات ذات الصلة.

وّقع اتفاقية املنحة مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ومدتها ٤ سنوات وتساهم في تعظيم املساعي اإلقليمية في حتقيق مجموعة من أهداف التنمية املستدامة

مروان الغامن متوسطاً الزميلني عاطف رمضان وفيروز فخرالدين مروان الغامن

مروان الغامن وميمونة شريف خالل املؤمتر الصحافي مروان الغامن وميمونة شريف وعدد من احلضور بعد توقيع العقد

(قاسم باشا) مروان الغامن وميمونة شريف في صورة تذكارية مع احلضور خالل توقيع االتفاقية 

ميمونة شريف

الرئيســة التــي تــؤدي إلى 
الرملية  العواصــف  تكــون 
النواحــي  والترابيــة مــن 
واجليولوجيــة  املناخيــة 
والكيميائيــة حلماية ورفع 
إمكانيات التكيف والصمود 
فــي املناطق التي تعاني من 
هذه العواصف واســتيعاب 

آثارها السلبية.
وأضاف الغامن أن املشروع 
يتكــون من أربعــة عناصر 

أساسية هي:

الغامن: املشروع سيساهم بشكل مباشر في تعظيم املساعي اإلقليمية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة والتخفيف من آثار تغير املناخ
املشروع يتكون من ٤ عناصر أساسية تشمل إعداد املؤشرات الفنية وعقود التنفيذ ومتابعة وحتليل النتائج وتأمني استدامة املشروع

الغبار يشكل ٤٠٪ من إجمالي الرمال واألتربة التي تتساقط على الكويت وتشكل مخاطر متعددةنستهدف تقليص العواصف الرملية في محافظتني عراقيتني تبعدان ٢٥٠ كيلومترًا عن احلدود

شريف: االتفاقية ستسهم في التقليل من العواصف الرملية العابرة للحدود وتأثيرها على املدن والصحة العامة للمواطنني الكويتيني والبيئة
املشروع سيسهم في إعادة تأهيل املناطق املتأثرة من العواصف الترابية والرملية بشكل مستدام والتخفيف من آثارها السلبية

ملشاهدة الڤيديو

جانب من احلضور خالل املؤمتر الصحافي
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«زكاة الرميثية» تطلق مشاريع تعليمية في الهند
أعلن مدير زكاة الرميثية 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية سلمان عبيد مبارك 
عــن إطــالق عدة مشــاريع 
تعليميــة في الهنــد، ودعا 
احملســنني إلى املساهمة في 
هذه املشــاريع والتي تهدف 
إلــى نشــر العلم بــني أبناء 

املسلمني.
وأشــار إلى أن أول هذه 
املشاريع عبارة عن مدرسة 
تتسع لـ ١٢٠ طالبا وتكلفتها 
٧٥٠٠ دينار ويتم بناؤها في 

منطقة تفتقر إلى وجود مدارس، ومدة تنفيذ 
بناء املدرســة ١٢ شهرا. وأضاف: لدينا أيضا 
مشروع الفصول الدراسية وميكن للمتبرع 
من خالله التبرع بفصل دراسي أو أكثر وتبلغ 
تكلفة الفصل الواحد ٢٧٥٠ دينارا ويستفيد 

منه ٥٠ طالبا.
أن  العبيــد  وأوضــح 
املســاهمة في بناء املدارس 
التعليمية ألبناء  والفصول 
املســلمني هي مــن الصدقة 
اجلارية مذكرا بحديث النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا مات اإلنسان انقطع 
عملــه إال من ثــالث: صدقة 
جارية، وعلم ُينتفع به، وولد 
صالــح يدعو لــه». وأكد أن 
إطالق هذه املشاريع يأتي في 
إطــار اهتمام زكاة الرميثية 
بالتعليــم، وحرصهــا على 
املساهمة في بناء اإلنسان املتعلم، والقضاء 
على اجلهل من خالل إقامة املدارس التعليمية 
في الدول الفقيرة، والكفالة التعليمية للطلبة 
غير القادرين، وتوفير الزي واحلقيبة املدرسية 

لهم، وكفالة املعلمني.

سلمان عبيد مبارك

وكيل «التربية»: العودة الكاملة للدراسة واردة في نوفمبر
عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب أن هناك خطة 
تعويضيــة ملعاجلــة الفاقــد 
التعليمي ستبدأ الشهر املقبل 
عبــر افتتاح مراكز مســائية 
وذلــك  الطلبــة  لتعويــض 
بالتنسيق مع وزارة الصحة 
لتطبيق االشتراطات الصحية، 
الفتا إلى أن احلديث عن العودة 
الكاملة للدراســة في نوفمبر 
املقبل يخضع لتقدير السلطات 

الصحية وهي التي تقرر.
جــاء ذلــك خــالل رعايته 
الفاقــد  وحضــوره ملتقــى 
التعليمي الذي نظمته منطقة 
حولي التعليمية صباح أمس 
الــوكالء  بحضــور عــدد من 
امليــدان  وأهــل  املســاعدين 

التربوي.
وأضــاف د.اليعقــوب أنه 
مت تشخيص وحتليل حاالت 
الطلبــة في مختلــف املراحل 
التعليمية وكانت لدينا حلول 
ناجعــة فــي محاولــة تعديل 
وحتســني مســتوى الطالب، 
الفتــا إلى انــه مت تطبيق ٣٤ 
اختبــارا كجانب تشــخيصي 
للطلبة وخرجنا بنتائج عديدة 

لوضع احللول املناسبة.
ابتعــاد  إلــى أن  وأشــار 

تعويضية للطالب.
من جانبه، قال مدير منطقة 
حولي التعليمية وليد بن غيث 
«ال يخفى على اجلميع اآلثار 
التــي حدثت نتيجة  الكبيرة 
توقف التعليم التقليدي أثناء 
اجلائحــة من تدني مســتوى 
العلمــي ألبنائنا  التحصيــل 
الطلبة خالل تلك الفترة، مشيرا 
إلى أنه من منطلق الشــعور 
باملسؤولية فقد بادرت منطقة 
حولــي خالل العام الدراســي 
املاضــي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وحتديدا 
في شــهر فبراير املاضي، إلى 
إعداد دراســة متكاملة للفاقد 
التعليمي كأول منطقة تعليمية 
تقوم بإعداد تلك الدراسة ومت 

الضوء على مستوى التحصيل 
الدراســي للمتعلــم في املواد 
األساســية فــي ظــل جائحة 
كورونا واستعراض اخلطط 
العالجيــة املطروحة بشــأن 
الفاقد التعليمي، كذلك إشراك 
ولي األمر فــي عملية متابعة 
الطــالب مــن خــالل بطاقات 
وتقارير شهرية ترسل ألولياء 
األمور لتحديد املهارات املفقودة 

لكل مادة علمية.
وأضاف بن غيث أنه مت عمل 
اختبارات مسحية لطلبة الصف 
الثاني االبتدائي حتى الصف 
الثاني عشر باملرحلة الثانوية 
للمواد الدراسية األساسية مثل 
العربيــة والرياضيات  اللغة 
والعلــوم بأفرعهــا، حيث ان 
هناك تفاوتا بني املهارات بنسب 
هذه االختبارات ومدى حتقيق 
(احملدد الوصفي) الذي يتكون 
من أربعة محددات (ضعيف، 
مقبول، جيد، جيد جدا)، معربا 
عن بالغ شكره وتقديره لوكيل 
وزارة التربية د علي اليعقوب 
على رعايته وحضوره امللتقى 
ودعمه لكل مــا مت طرحه في 
امللتقــى والشــكر للــوكالء 
املســاعدين الذيــن حضــروا 
فعاليات امللتقى وإلى التواجيه 
الفنية التي تقوم بعملها على 

أكمل وجه.

رفعهــا فــي حينه إلــى قطاع 
التعليــم العــام. وأضاف انه 
بفضــل وتوفيق مــن اهللا ثم 
بجهود املخلصــني في وزارة 
التربية انطلق العام الدراسي 
احلالي بنجــاح كبير وعودة 
آمنــة ألبنائنــا الطلبة، وبناء 
على أهداف وزارة التربية وهي 
«بيئة مدرســية آمنة وتعليم 
جيد فعال»، مت تكليف التواجيه 
الفنية بإعداد اخلطط العالجية 
التي تنقسم إلى قسمني وهما 
خطط فردية وخطط جماعية.

ولفــت إلى أنــه من خالل 
امللتقــى ســنعرض أفضــل 
املمارسات واخلطط العالجية 
التــي تســلط  والتوصيــات 

أعلن عن افتتاح مراكز مسائية الشهر املقبل لتعويض «فاقد التعليم» لدى كثير من الطلبة

د.علي اليعقوب متقدما احلضور

الطالب عن املدارس ألكثر من 
عام ونصف العام تسبب في 
تأخر تعليمي متفاوت، ولهذا 
ستكون اخلطط مراعية حلالة 
كل طالب على حدة بحيث يتم 
تعويــض ما فقده من مهارات 
والتي تختلف من طالب آلخر.

وذكر انه في كل نهاية شهر 
لدينا مراجعة للخطط التربوية 
وســنعمل مع «الصحة» على 
مراجعــة جميــع اإلجــراءات 
مبا فيها زمــن احلصة وآلية 
الدوام، مشددا على ان التربية 
ملتزمة بالتنسيق مع السلطات 
الصحية لضمان سالمة الطلبة، 
مشيرا الى احتمال فتح املدارس 
فــي الفترة املســائية كمراكز 

مت الطالبة غال املطيري «التقدم العلمي» كرَّ

أشاد املدير العام ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.خالد الفاضل باإلجناز الذي حققته 
الطالبــة الكويتية غال املطيــري املتمثل في 
فوزها مبنصب النائب الثاني لرئيس البرملان 

العربي للطفل في دورته الثانية.
جــاء ذلك خالل تكرمي د.الفاضل للطالبة 
املطيري التي تدرس في فصول املوهبة التابعة 
ملركــز صباح األحمد للموهبة واإلبداع، أحد 
مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بحضور 
املدير العام للمركز بالتكليف د.صالح العقيلي. 
وقال إن فوز الطالبة املطيري في تلك الدورة 
التي جرت في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
من خالل تقنية االتصال املرئي في أغسطس 
املاضــي يعكس مــدى اجلهود التــي تبذلها 
املؤسســة في ســبيل تعزيز عملية التعليم 
فيها واحتضــان مهارات الطلبة والناشــئة 

والشــباب وتهيئة البيئة املناســبة إلطالق 
مواهبهم.

وأكد حرص املؤسسة على الرعاية املستمرة 
للطلبة والشــباب وتشــجيعهم على التميز 
والتحصيــل العلمي، الســيما فــي املجاالت 
العلميــة التــي تركــز على األولويــات التي 
حتتاج إليهــا الكويت لدفــع عملية التنمية 
فيها، باعتبارهم األمل املعول عليه في حتقيق 

نهضتها وازدهارها.
وأشار إلى الدور الفاعل الذي يؤديه مركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع في اكتشاف 
ورعاية املتميزين واملوهوبني واملبدعني من 
أبناء الكويت من خالل توفير البيئة واملناخ 
املالئمــني علــى النحــو الذي يبــرز متيزهم 
ومواهبهم وإبداعاتهم وينميها ويتيح الفرص 
املالئمة لتحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة.

د.خالد الفاضل مكرماً الطالبة غال املطيري

العتل: املشاركة في الضبطية القضائية حتّد من انتهاكات البيئة
جمعيــة  رئيــس  دعــا 
املهندسني الكويتية ورئيس 
العــرب  احتــاد املهندســني 
م.فيصل  العتل إلى إشــراك 
املجتمع املدني للوصول إلى 
بيئة ذكية، الفتا إلى أن احلاجة 
إلى إشــراك املجتمــع املدني 
باملجــاالت البيئية والتنمية 
املستدامة تصبح أثر إحلاحا 
بالتزامن مع التوسع العمراني 

واستنزاف املوارد البيئية.
وأشــار العتل إلى انتهاء 
االســتعداد لتوقيع اجلمعية 
مذكرة للتعــاون مع االحتاد 
العربي للتنمية لدعم البحث 
الهندسي ولالنطالق  العلمي 
نحــو الشــراكة فــي التنمية 
املستدامة والبيئة. وذلك في 
كلمة ألقاها في افتتاح املؤمتر 
العربي الدولي «حان الوقت 
للتحول إلــى البيئة الذكية» 
حتت شــعار «البيئة الذكية 
- حياة كرمية»، والذي عقد 
بقاعة املؤمترات الكبرى بكلية 
الصيدلة بجامعة عني شمس 
بالعاصمــة املصرية القاهرة 
حتت رعاية د.محمود املتيني 

الدول العربية. وقد أكد م.العتل 
في كلمته باجللسة االفتتاحية 
في املؤمتر، ضرورة إشــراك 
املجتمع للوصــول الى بيئة 
ذكية مع ضرورة التوسع في 
إنشاء املدن الذكية مع ضرورة 
حتول البيئــة املتدهورة إلى 
بيئة ذكيــة ونظيفة، ووقف 
العنف ضد البيئــة وجعلها 
صاحلة للعيش دون انتهاكات 
ملواردها مع صونها ورعايتها 

شــركاء حقيقيني فــي رصد 
انتهاكات البيئة والعمل على 
احلد منها ومعاقبة املخالفني 
وفــق القانون البيئي األخير 
بالكويت والذي يعتبر واحدا 
من أكثر القوانني صرامة، حيث 
تصــل العقوبة فيــه لبعض 
املخالفات البيئية إلى الغرامة 
مباليــني الدنانير والســجن 

لعشرات السنني.
وأشار العتل إلى تشكيل 
جلنــة الطاقة املتجــددة في 
املهندســني وتدشني  جمعية 
أول محطة لشحن السيارات 
الكهربائيــة مت إنشــاؤها في 
الكويت قبل نحو ٣ سنوات، 
وحتقيق الشــراكة مع اجلهة 
املعنيــة بالبيئــة في االحتاد 
األوربــي وتنظيــم مؤمتــر 
وعدد مــن ورش العمل على 
مدار هذه السنني، مضيفا أن 
هذه التجارب التي نعتقد أنها 
كانت ناجحة تؤكد أهمية دور 
املجتمــع املدني في ترســيخ 
مفاهيــم البيئة الذكية، وهذا 
األمر نأمل أن يكون توصية من 
توصيات املؤمتر الرئيسية.

حتى تكون مؤهلة للعيش فيها 
لكل متشاركي احلياة عليها.

واســتعرض العتــل فــي 
كلمته التجربة الكويتية في 
مجال دعم اجلهود الرســمية 
البيئية،  مبختلف املجــاالت 
معربــا عن األمل فــي تفعيل 
مشاركة اجلمعية في الضبطية 
القضائيــة التــي تتضمنهــا 
مذكرة التفاهم بني املوقعة مع 
العامة للبيئة لنكون  الهيئة 

م.فيصل العتل متوسطاً رئيس وراعي املؤمتر وعددا من املنظمني

رئيــس جامعة عني شــمس، 
ونظمه االحتاد العربي للتنمية 
املســتدامة والبيئــة وكليــة 
العليا والبحوث  الدراســات 
البيئية بجامعة عني شــمس 
بالتعاون مع رابطة اجلامعات 
التنمية  اإلســالمية ومركــز 
اإلدارية املصري، وشارك فيه 
كبار املسؤولني واملتخصصني 
املعنيني بالتنمية املســتدامة 
والبيئــة في مصــر وجامعة 

ع «كوبونات القرطاسية»  «بنك الطعام» يوزِّ
على الطلبة األيتام

أعلن البنك الكويتي للطعام انتهاء حملة 
«كوبونات القرطاســية» لتوزيع األدوات 
املدرسية على الطلبة األيتام الذين يرعاهم 

البنك والبالغ عددهم ١٠٢٠ طالبا.
مــن جانبه، قال نائــب رئيس مجلس 
إدارة البنــك الكويتــي للطعــام واإلغاثة 
مشــعل األنصاري إن احلملة اســتهدفت 
١٠٢٠ طالبا من األيتام املســجلني في بنك 
الطعام، مشيرا إلى أن احلملة جنحت في 
توزيع حقيبة مدرسية متكاملة حتتوي 
على جميع املســتلزمات الدراســية التي 
يحتــاج اليها الطــالب، عقب عودتهم إلى 
مقاعد الدراســة بعد توقف دام قرابة عام 

ونصف العام بسبب جائحة «كورونا».
وأشار االنصاري إلى حرص البنك على 
املشــاريع اخلاصة باأليتــام التي ترتبط 
باجلوانب النفسية والترفيهية، مشيرا إلى 
أن هذه املشــاريع لها اثر إيجابي بالغ في 
نفوس أبنائنا من األيتام وترسم البسمة 
على شــفاههم. وأضاف أن البنك حريص 
على تقدمي الدعم الكامل ألبنائه األيتام في 
قطاع التعليم من أجل دعمهم في مواصلة 
دراســتهم، وهو ما يعطيهم شعورا جيدا 
بكونهم جزءا من نســيج املجتمع ويعزز 

انتماءهــم وتفاعلهم االيجابــي مع أفراد 
املجتمع.

وأوضح األنصاري أن بنك الطعام يهدف 
إلى تخفيف األعباء على كاهل األيتام وبث 
روح التكافــل واملودة والرحمة بني أفراد 

املجتمع.
وميتلــك بنــك الطعام فريقــا متكامال 
إلدارة العمل اخليري واستقبال املتعففني 
للتعرف على احتياجاتهم من خالل املوقع 

اإللكتروني:
.www.kuwaitfoodbank.org 

بنك الطعام حريص على دعم طلبة العلم

الشطي لـ «األنباء»: لألمير الراحل جهود جبارة في احملافل 
الدولية وسيبقى اسمه خالدًا في ذاكرة اجلميع

عبداهللا الراكان

أكــد رئيــس مكتــب ممثــل األمني 
العام لألمم املتحدة ومنسق التطوير 
والتخطيط االستراتيجي في الكويت 
ناصر الشطي ان لسمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد دورا جبارا في 
شتى املجاالت واحملافل الدولية خالل 
مسيرته احلافلة بالعطاء، سواء عندما 
كان وزيــرا للخارجية او عندما تولى 
مقاليــد احلكم ونتيجــة لهذه اجلهود 
واملتابعة احلثيثة ســمي بقائد العمل 

اإلنســاني في ســبتمبر ٢٠١٤، مشيرا 
الى ان هــذا الدور اســتكمال للجهود 
التي تقوم بها الكويت بشكل دائم في 
دعم منظمات ومؤسسات األمم املتحدة 
ومبســاعدة الدول املنكوبة، الفتا إلى 
تركيــز الدولــة بالســنوات الســابقة 
واملقبلة خاصة ما جاء في كلمة سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد في 
مؤمتر الرياض املرتبط مببادرة الشرق 
األوسط األخضر، حيث أكد سموه على 
دعــم الكويــت جلميع ما هــو مرتبط 
باالستدامة والتغير املناخي ومكافحته 

وان الكويت ستكون سباقة في دعم هذا 
امللف احليوي واحلساس جدا ألهميته 
البيئية والتنموية. وأضاف الشــطي 
خــالل املعــرض الذي نظمته شــركة 
احلمراء العقارية حتت شــعار تبصر 
والذي يقود الــزوار الى أهم محطات 
األمير الراحل ان املعرض أقيم بجهود 
جبارة وصادقة، والشخص الذي يقام 
املعرض في ذكراه سيبقى من األسماء 
العالقة في ذهن كل كويتي ومقيم على 
أرض الكويت، موضحا ان «تبصر» كلمة 
اســتخدمها األمير الراحل في اكثر من 

مناسبة وخطاب «تبصروا فنحن لسنا 
بعيدين عن هذه املخاطر ولنحمد اهللا 
على ما أســبغ علينا من نعم»، وهذه 
الكلمة بحد ذاتها تدرس لألجيال القادمة 

ملا فيها من معان ودالالت.
وأشــار إلى حسن تنظيم املعرض 
خاصة الفكرة وطريقة التصميم بعقارب 
الساعة والتي تبدأ بتاريخ والدة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد عام ١٩٢٩ الى وفاته ٢٠٢٠، 
إضافة إلى التفصيل الدقيق في مراحله 

ومناصبه التي تقلدها.

خالل معرض «تبصر» الذي نظمته «احلمراء العقارية» عن إجنازات وجناحات صباح األحمد

(محمد هاشم) زوار املعرض يطلعون على إجنازات ومراحل حياة األمير الراحل الشيخ صباح األحمد  

من الصور التي تبرز بعض محطات وإجنازات األمير الراحل الشيخ صباح

ناصر الشطي في قسم «عميد الدبلوماسية»

«األنباء» في معرض «تبصر» وإجنازات ومحطات األمير الراحل

ملشاهدة الڤيديو

املنظمة الدولية للحماية املدنية متنح 
الفريق خالد املكراد وسام «اآلمر الدولي»

عــام  أمــني  منحــت 
املنظمــة الدولية للحماية 
املدنية ياب مارياتو على 
هامــش اجتمــاع املجلس 
التنفيــذي ٥٤ للمنظمــة 
الدولية للحماية والدفاع 
املدنــي املنعقد في جنيڤ 
رئيــس قوة اإلطفاء العام 
الفريق خالد املكراد وسام 
املنظمــة الدولية للحماية 
املدنيــة بدرجــة «اآلمــر 
الدولــي»، وذلــك تقديــرا 
جلهود الكويت املميزة في 
دعم الدول والشعوب في 
حاالت األزمات والكوارث 
حلماية األرواح واملمتلكات 

والبيئة.
الفريق  بدوره، شــكر 
خالــد املكــراد أمــني عــام 
الدوليــة علــى  املنظمــة 
هــذا التكرمي الذي يعكس 
مكانة الكويت لدى املنظمة 
وتقديرها جلهودها الدولية 
التي تنصب في مســاعدة 
علــى  للتغلــب  البشــر 
تداعيات األزمات والكوارث.

تقديراً جلهود الكويت املميزة في دعم الدول والشعوب في حاالت األزمات

الفريق خالد املكراد يتسلم وسام «اآلمر الدولي» من ياب مارياتو
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أمير قطر: العالقات الكويتية- القطرية أخوية تاريخية ذات خصوصية 
والقيادتان السياسيتان في كال البلدين تسعيان لترسيخها وتعزيزها

استقبل أمير دولة قطر، سمو الشيخ 
متيم بــن حمد آل ثاني، في العاصمة 
القطرية (الدوحة) امس، رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن والوفد البرملاني 
املرافــق له. ونقل الغامن في مســتهل 
اللقاء حتيات صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد لســمو الشيخ 
متيم ومتنياته لدولة قطر الشــقيقة 
بــدوام التقدم واالزدهــار، فيما حّمل 
سمو أمير دولة قطر، رئيس مجلس 
األمة نقــل حتياته الصادقة وتقديره 
الكبير لسمو األمير، مؤكدا أن العالقات 
الكويتية- القطرية هي عالقات أخوية 
تاريخية ذات خصوصية، وأن القيادتني 
السياسيتني في كال البلدين تسعيان 

على الدوام لترسيخها وتعزيزها.
وقــدم الغامن خالل اللقــاء التهنئة 
لســمو الشــيخ متيم على جناح أول 
انتخابات تشــريعية ملجلس الشورى 
القطري وما متثله تلك االنتخابات من 
نقلة نوعية، مشــيدا بدعم سمو أمير 
قطر لتلك اخلطوة السياسية الفارقة.

حضر اللقاء رئيس مجلس الشورى 
القطري حســن بــن عبــداهللا الغامن 
وأعضاء الوفد البرملاني املرافق للغامن 
والذي ضم كال من أمني ســر املجلس 
فرز الديحاني ومراقب املجلس أسامة 
الشاهني والنواب د.عبداهللا الطريجي 
وناصر الدوســري ومبــارك اخلجمة 

وســلمان احلليلة، إضافة إلى سفير 
الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي.
يذكر أن مجلس األمة الكويتي هو 
أول برملان يقوم بزيارة ملجلس الشورى 
القطــري عقب إجــراء أول انتخابات 
تشــريعية ملجلس الشورى في قطر 

أخيرا.
من جانب آخر، أقام ســفيرنا لدى 
دولة قطر حفيظ محمد العجمي امس 
مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن الذي يقوم بزيارة 
رسمية لدولة قطر تستغرق يومني.

حضر املأدبة أعضاء الوفد املرافق 
لرئيــس مجلــس األمة والــذي يضم 
أمني سر مجلس األمة فرز الديحاني، 
ومراقــب املجلس أســامة الشــاهني، 
والنواب د.عبداهللا الطريجي وناصر 
الدوســري ومبارك اخلجمة العجمي 
وسلمان احلليلة العازمي إضافة الى 

أركان السفارة.
من جهة أخرى، بعث رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن ببرقية تهنئة إلى 
رئيسة املجلس الوطني في دولة سانت 
فينسنت والغرينادين روشيل فودري، 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها.

كما بعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة 
البرملان في جمهورية تركمانســتان 
جولشــات ماميدوفا، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلدها.

له تقديره الكبير لسمو أمير البالد استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن الذي نقل إليه حتيات صاحب السمو وحمَّ
سمو أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مع رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والوفد النيابي املرافق

الرئيس الغامن متوسطا فرز الديحاني وأسامة الشاهني ود.عبداهللا الطريجي وناصر الدوسري ومبارك اخلجمة وسلمان احلليلة، إضافة إلى سفيرنا لدى الدوحة حفيظ العجمي وأعضاء السفارة

سمو أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

رئيس مجلس األمة قدم التهنئة على جناح أول انتخابات تشريعية ملجلس الشورى وما متثله من نقلة نوعية مشيدًا بدعم سمو األمير متيم لتلك اخلطوة السياسية الفارقة

«اللجنة التشريعية»: تزكية عبيد الوسمي رئيسًا وهشام الصالح مقررًا
سلطان العبدان

زّكــت جلنــة الشــؤون 
التشــريعية والقانونية في 
اجتماعها أمس النائب د.عبيد 
الوسمي رئيسا للجنة والنائب 

د.هشام الصالح مقررا لها.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.هشام الصالح في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن اللجنــة وضعت خارطة 
طريق لعملها ســتكون ذات 
نقلــة نوعية، حيث ســتتم 
االستعانة باملشاركة الشعبية 
فــي التشــريع، كما ســتتم 
االستعانة بالعناصر الوطنية 
من دون العنصر األجنبي في 
عملها على غرار جتارب أعمال 
اللجان التشريعية األخرى في 

البرملانات األجنبية.
وأوضــح أن عمل اللجنة 
سيشــهد تغييــرا جذريــا 
املقترحــات  بالتعامــل مــع 
كحزم تشــريعية من خالل 
كود وسيستم معني وباتباع 
أسلوب علمي واقتباس طرق 
القانونية في  اللجــان  عمل 
البرملانات األخرى كالواليات 
املتحدة األميركية وأوروبا.

وأكــد الصالــح ضرورة 
وأهمية املشــاركة الشعبية 
في التشريع سواء من خالل 
برنامج ســاهم في التشريع 
أو احلضــور إلــى اللجنــة 
للمشــاركة وإبداء الرأي في 

املقترحات.
كمــا أكد أهمية مشــاركة 
مؤسسات املجتمع املدني في 
مناقشة االقتراحات املقدمة، 
الفتا إلى رغبة أعضاء اللجنة 
في أن يكون التشــريع أكثر 
نضجــا ويتحمــل اجلميــع 

مسؤولية سوء التشريع.
وأشــار إلى أنه وفقا لذلك 
ستتضمن آلية عرض املقترحات 
اإلعــالن عــن املقتــرح املــراد 

وضعت خارطة طريق لعملها لالستعانة بالعناصر الوطنية من دون العنصر األجنبي

د.هشام الصالح

مناقشته وأي شخص يرغب 
في اإلدالء برأيــه من الناحية 
القانونيــة فــي هــذا املقترح 
بإمكانه احلضور واملســاهمة 

في العمل التشريعي.
ونقل الصالح عن أعضاء 
اللجنــة التمنيات بالشــفاء 
عبيــد  للدكتــور  العاجــل 
الرســمي، مشــيرا إلى أنهم 
سيكونون على تواصل معه 
أثنــاء ســفره إلــى الواليات 
املتحدة، إلحاطته باملستجدات 
واملقترحات كافة ومستجدات 

عمل اللجنة أثناء سفره.

مهند الساير: استقلت من «التشريعية» وطلبت استعجال قوانني
أعلن النائب مهند الساير عن 
تقدمه بطلب استقالة من جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية، 
مبينا أنه تقدم في الوقت نفسه 
بطلب استعجال وإدراج مجموعة 
التي  من االقتراحــات بقوانني 
اللجنة في دور  عملت عليهــا 
الساير  املاضي. وقال  االنعقاد 
في تصريــح صحافي باملركز 
اإلعالمــي ملجلس األمــة «برا 
بقسمي واحتراما لنفسي وللعهد 
الذي عاهدت به الشعب الكويتي، 
تقدمت اليوم (امس) باستقالتي 
من اللجنة التشريعية». وأضاف 
الكويت  الشعب  أبناء  ان جميع 
تابع أحداث جلسة أمس، وكيف 
آلت األمور فــي بعض اللجان 
خصوصا مــا حدث في اللجنة 
التشريعية، معتبرا أن األغلبية 
التــي حازت عضويــة اللجنة 

تقدم امس بطلب االستقالة وتقدم 
بطلب استعجال وإدراج مجموعة 
من االقتراحات بقوانني التي عمل 
عليها في دور االنعقاد املنصرم.
وبني أن تلك االقتراحات في 

الفتوى والتشريع، وتعديل قانون 
اإلدارة العامــة للتحقيقات في 

وزارة الداخلية.
وأكد أن هــذه االقتراحات 
للجنــة  اختصــاص أصيــل 

العمل عليها  التشــريعية ومت 
وأصبحــت جاهزة للتقدمي في 

أول جلسة مقبلة.
وبــني الســاير أن وجوده 
اللجنــة قد يكون ســببا  في 
اللتزامه بقراراتها بتأجيل مثل 
هذه القوانني أصبح لزاما عليه 
العودة إلى صفوف النواب في 
قاعة عبداهللا السالم واستعجال 
مثل هذه القوانني في اجللسات 
العادية وسحبها في حال عدم 
تقدميها سواء في اجللسة املقبلة 
أو اجللسات الالحقة، مؤكدا أنه 

لهذا السبب تقدم باستقالته.
الســاير في ختام  ومتنى 
تصريحه عدم تعطيل االقتراحات 
العمل عليها  التــي مت  بقوانني 
وإجنازها من قبل أعضاء اللجنة 
االنعقاد  التشــريعية في دور 

املاضي.

شــأن تعديل الالئحة الداخلية 
وعلنية انتخاب رئيس املجلس، 
وتنظيم مهنة احملاماة، وإنشاء 
العليا  الدســتورية  احملكمــة 
ومحكمة الوزراء، وتنظيم إدارة 

مهند الساير

محسوبة على رئيس املجلس.
وأشار إلى أنه تقلد منصب 
«التشــريعية» في دور  مقرر 
االنعقــاد املاضي ويدرك جيدا 
إلى أين ســتتجه اللجنة، لذلك 

هشام الصالح: أستغرب استقالة الساير من اللجنة
بعد تزكيته ومشاركته في اختيار الرئيس واملقرر

استغرب النائب د.هشام الصالح اعتراض النائب 
مهند الساير على تشكيل جلنة الشؤون التشريعية 
وإعالن انسحابه منها بعدما وافق على االنضمام 
لها، كما وافق على تزكية النائب د. عبيد الوسمي 
رئيسا للجنة. وقال د.الصالح في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة «خطابي هذا أوجهه إلى األخ 
النائب الفاضل مهند الساير.. العمل السياسي يقوم 
على التعاون وحتى في االختالف وتباين وجهات 
النظر يقوم على احترام اآلخرين ووجهة نظرهم».
وأضاف ان «اللجنة التشــريعية قامت على 
التزكية ولم يكن هناك أي انتخابات لعضوية اللجنة، 

فإذا كانت اللجنة ال تعجبك فلماذا قبلت بتزكيتك 
وملاذا دخلت اللجنة أصال؟ وملاذا لم تنسحب من 
اللجنة وترفض عضويتها؟ أما أن تدخل اللجنة ثم 
تقدم استقالتك في اليوم التالي، فهذا األمر نضع 

عليه مليون عالمة استفهام».
وقال: «اللجنة التشريعية اختارت أمس باإلجماع 
د.عبيد الوسمي رئيسا لها وأنا مقررا للجنة، أليس 
هذا توقيعك وأنت أول من وقع على تزكية د.عبيد 
الوسمي رئيســا وأنا مقررا؟ فما الذي اختلف 
اليوم؟ وما الذي جعلك حتتج على تشكيل اللجنة 

وتقدم استقالتك؟».

ولفت إلى أنه «فوق كل ذلك تصرح اآلن بأن 
اللجنة ال تعجبك وال يعجبك تشــكيلتها وأمرك 
غريب، وإذا كانت العملية بهذه الطريقة فاستقل 
من مجلس األمة إذا كنت تقول إن األغلبية ضدك 
وليســت معك إذا كان هذا هــو املبدأ في العمل 
التشريعية  اللجنة  السياســي». وتابع: «تركيبة 
في دور االنعقاد احلالي لم تختلف عن التركيبة 
في دور االنعقاد املاضــي الذي كنت فيه مقررا 
إال بخروج النائب د.خالد العنزي ودخول النائب 
د.عبيد الوسمي، وأنت قد أكملت في اللجنة السابقة 
آلخر يوم واآلن دخلت عضوية اللجنة بالتزكية».

وأكد أن «احلقيقة التي يجب أن يعلمها الشعب 
الكويتي هي أن السبب احلقيقي الستقالتك هو 
أنك طلبت مني أن تكون أنت املقرر وأنا أبلغتك 
بأني منحتك هذا األمر السنة املاضية ولن استطيع 
منحك إياه في هذه السنة، وبالتالي يتضح السبب 
احلقيقي لالستقالة». وأضاف الصالح ان «رئيس 
اللجنة هو د.عبيد الوسمي أستاذ القانون بكلية 
احلقوق ومقرر اللجنة أســتاذ القانون في كلية 
القانون، وقد ساهمنا في تخريج اآلالف من الطلبة، 
وأعتقد أننا أهل لتولي اللجنة التشريعية والشعب 

الكويتي هو من يراقبنا ويقيم عملنا».

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو



10
اخلميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ اقتصـاد

٤٥٠٫٦ مليون دوالر أرباح مجموعة «األهلي املتحد» في ٩ أشهر

أعلن البنــك «األهلي املتحد 
- البحرين» عن نتائجه املالية 
لفترة األشــهر التسعة   األولى 
من عام ٢٠٢١، حيث حقق البنك 
أرباحا صافية عائدة ملســاهمي 
املجموعة (بعد استثناء حصص 
األقليــة) بلغــت ٤٥٠٫٦ مليون 
 ٪١٠٫١ دوالر، بزيــادة نســبتها 
مقارنة بأرباح نفس الفترة من 
العام السابق، والتي بلغت ٤٠٩٫٣ 

ماليني دوالر.
وقال البنك في بيان صحافي 
إن منو األرباح مدعوم بالزيادة في 
هوامش الربحية لصافي الفوائد 
واالنخفــاض فــي املخصصات 
املرصــودة حملفظــة االئتمــان 
واالســتثمار فــي ٢٠٢١، ونظرا 
لكفاية املخصصات االحترازية 
اإلضافية االستثنائية اخلاصة 
باملرحلتــني األولى والثانية من 
إجمالــي مخصصات اخلســارة 

.(ECL) االئتمانية املتوقعة
وأشار الى أن هذه املخصصات 
قــد مت تكوينهــا خالل األشــهر 
التســعة األولى من ٢٠٢٠ على 
أصول املخاطر املنتظمة، والتي 
بلغت ٧٨٫٤ مليون دوالر ملواجهة 
املستويات املرتقبة من املخاطر 
في االقتصاد الكلــي، ومختلف 
القطاعــات االقتصادية بســبب 

جائحة «كورونا».
املؤشرات املالية

ولفــت البنك إلــى أن العائد 
األساسي واملخفض للسهم عن 
فترة األشهر التسعة األولى من 
٢٠٢١ بلغ ٤٫٣ سنتات، مقابل ٣٫٩ 
سنتات لنفس الفترة من العام 
السابق، كما بلغ الدخل الشامل 
العائد ملساهمي املجموعة ٤٩٣٫٨ 
مليون دوالر لألشــهر التســعة 
األولى من ٢٠٢١، مقارنة بـ ٢٨٧٫١ 
مليــون دوالر بنفس الفترة من 

٢٠٢٠، بزيادة ٧٢٪. 
وبلــغ صافي دخــل الفوائد 
لألشهر التسعة األولى من ٢٠٢١ 
نحو ٦٤٤٫٢ مليون دوالر، مقارنة 
بـــ ٥٩٩٫٩ مليــون دوالر بنفس 

من ٢٠٢١، مقارنة بـ ١٢٩٫٧ مليون 
دوالر بالربع الثالــث من العام 

املاضي، بزيادة ٢٠٫٣٪. 
وبلــغ صافي دخــل الفوائد 
٢٢٢٫٥ مليون دوالر بالربع الثالث 

من ٢٠٢١، مقارنة بـ ٢٤٧٫٤ مليون 
دوالر بالربــع الثالث من ٢٠٢٠، 

بزيادة ١٠٫٨٪.
امليزانية العمومية

امليزانيــة  صعيــد  علــى 
العموميــة، فقد ارتفــع إجمالي 
احلقوق العائدة إلى حملة أسهم 
املجموعــة بنســبة ٨٫٦٪ ليبلغ 
٤٫٣ مليــارات دوالر، كما في ٣٠ 
ســبتمبر ٢٠٢١ن وذلــك مقارنة 
بـ ٤ مليــارات دوالر، كما في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٠.
وبلــغ العائد على متوســط 
حقوق املســاهمني معدل ١٣٫٧٪ 
لألشهر التسعة األولى من ٢٠٢١، 
مقارنة بـ ١٢٫٧٪ بنفس الفترة من 
العام املاضي، في حني ســجلت 
املوجودات اإلجمالية للمجموعة 
ارتفاعــا بلــغ ٣٫٦٪ لتبلغ ٤١٫٥ 
مليار دوالر، كما في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢١، وذلك مقارنة بـ ٤٠٫١ مليار 
دوالر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
وهو األمر الذي يعكس منوا 
متزنا في امليزانية العمومية مبا 
يتوافق مع األوضاع التشغيلية 
احلالية في األسواق التي يخدمها 
البنــك، كما ســجل العائد على 
متوسط األصول صعودا ليبلغ 
١٫٦٪ عن فترة األشــهر التسعة 

من ٢٠٢١، مقارنة 
بـ١٩٣٫٢ مليون دوالر بالربع 
الثالث من ٢٠٢٠، بزيادة ١٥٫٢٪، 
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 
٢٧٤ مليون دوالر بالربع الثالث 

األولى من العام احلالي، مقارنة 
بـــ ١٫٤٪ بنفس الفترة من العام 
املاضــي، مدعومــا بالتحســن 
امللموس في مستويات الربحية.

جودة األصول 
استمر البنك في احملافظة على 
أفضل مؤشرات جودة األصول، 
حيث لــم تتعد القــروض غير 
املنتظمة نسبة ٢٫٥٪ من إجمالي 
احملفظة االئتمانية، مقارنة مع 
٢٫٦٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، 
مع توفير نســبة تغطية عالية 
من املخصصات احملددة املرصودة 
جتاه هذه األصول، حيث بلغت 
٨٢٫٢٪، مقارنة مع ٨٥٫٩٪ كما في 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
 وهي نسبة تغطية محتسبة 
على أساس املخصصات النقدية 
الصافية التي مت جتنيبها جتاه 
أي مخاطر محتملة لهذه األصول 
ومبعزل عن الضمانات العينية 
الكبيرة من الرهونات العقارية 
واألوراق املاليــة املتاحة للبنك 
كبدائل إضافية الستيفاء سداد 

تلك الديون.
ومن ناحية أخرى، فقد سجل 
البنك أيضا معدالت عالية للكفاءة 
التشــغيلية، محتويــا نســبة 
التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 

٢٩٪، مقارنــة مع ٢٨٫٦٪ بنفس 
الفترة من العام املاضي، ويرجع 
الفضل في ذلك إلى تركيز البنك 
على رقمنة خدماتــه وعملياته 
بنجــاح ضمــن خطــة التحول 

الرقمي الشاملة للمجموعة.
استعادة الثقة 

وتعليقا علــى هذه النتائج، 
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
البنــك األهلــي املتحــد مشــعل 
عبدالعزيــز العثمــان: «عملــت 
حكومــات املنطقة علــى تنفيذ 
برامــج تطعيم ناجحة شــملت 
غالبيــة ســكانها، كمــا اتخذت 
خطوات اســتباقية بهدف فتح 
أســواقها احملليــة واســتعادة 
ثقة العمالء. ومــن جانب آخر، 
تشهد الفترة احلالية أيضا ظهور 
متحــورات لڤيروس كوفيد-١٩ 
فــي عدة أجزاء مــن العالم، مما 
يلقي بظالله على مناخ األعمال 
املتأثــر أصال بالشــح في املواد 
اخلام واملكونات الالزمة لســير 
عجلة اإلنتاج بسالسة في عدة 
صناعــات رئيســية. لذلك، فإن 
األســواق املالية العاملية التزال 
عرضة للتقلبات في ظل التغيرات 
املتســارعة واملناخ االقتصادي 
الذي يشوبه عدم اليقني. ورغم 
هذه الظروف السائدة في السوق، 
فقد أحرز البنك األهلي املتحد أداء 
مرضيا للغاية في نتائجه املالية 
والتشغيلية خالل فترة األشهر 

التسعة األولى من عام ٢٠٢١».
كمــا أضــاف: «خــالل شــهر 
سبتمبر ٢٠٢١، أكمل البنك األهلي 
املتحــد بنجاح إصــدار صكوك 
إسالمية بفترة استحقاق مدتها 
٥ ســنوات، ليجمــع بذلك مبلغ 
٦٠٠ مليــون دوالر كجــزء مــن 
عملية التنويع املستمر لقاعدته 
التمويلية. وقــد القى اإلصدار، 
املــدرج في بورصة لندن، إقباال 
قويــا أدى لتغطيتــه أكثــر من 
مرتني ونصف، األمر الذي يعكس 
املكانة املالية القوية للبنك وثقة 

املستثمرين فيه».

بنمو ١٠٫١٪.. و٣٫٦٪ ارتفاع إجمالي موجودات املجموعة إلى ٤١٫٥ مليار دوالر

مشعل العثمان

الفترة من ٢٠٢٠، بزيادة ٧٫٤٪، 
ويعزى ذلك الى التحسن الطارئ 
على نطاق هامش الفوائد وتراجع 
كلفة الســيولة والتحسن العام 
في ظروف السوق، وبلغ إجمالي 
الدخل التشغيلي ٨٢٦٫٢ مليون 
دوالر لألشهر التسعة األولى من 
٢٠٢١، مقارنة بـ ٨٢٣ مليون دوالر 
بنفس الفترة من العام املاضي، 

بزيادة ٠٫٤٪. 
نتائج الربع الثالث

وفيمــا يخص نتائــج البنك 
بالربــع الثالــث مــن ٢٠٢١، فقد 
حقــق البنــك أرباحــا صافيــة 
عائدة ملســاهمي املجموعة األم 
بلغت ١٥٢٫١ مليون دوالر، بزيادة 
نســبتها ٣١٫٢٪ عن أرباح نفس 
الربع من عام ٢٠٢٠ التي بلغت 
١١٥٫٩ مليون دوالر، وتأتي هذه 
النتائج القوية مدعومة بزيادة في 
صافي دخل الفوائد وانخفاض في 
مستوى املخصصات االئتمانية. 
وبلغ كل من العائد األساسي 
واملخفض للسهم ١٫٥ سنت عن 
فتــرة الربــع الثالث مــن ٢٠٢١، 
مقارنة بـ ١٫١ سنت أميركي للربع 
ذاته مــن ٢٠٢٠، كما بلغ الدخل 
الشامل العائد ملساهمي املجموعة 
١٥٦ مليون دوالر للربع الثالث 

بالسوق السائدة  الظروف  رغم  نتائجه..  في  للغاية  ُمرضيًا  أداًء  أحرز  البنك  العثمان:  مشعل 
حكومات املنطقة اتخذت خطوات استباقية لفتح أسواقها احمللية واستعادة ثقة العمالء

جناح إصدار البنك لصكوك إسـالمية واإلقبـال القوي عليها.. يعكس ثقة املسـتثمرين فيه
األسـواق املالية العاملية ال تـزال عرضة للتقلبات نتيجـة عدم اليقني باملنـاخ االقتصادي 

جوائز عاملية مرموقةمجموعة مصرفية إقليمية.. شاملة ورائدة  أرقام ذات داللة 
البنــك األهلي املتحد هو مجموعة مصرفية إقليمية شــاملة تقدم مختلف 
اخلدمات املصرفية لألفراد والشــركات واملؤسسات وأعمال اخلزانة وخدمات 
إدارة الثروات واخلدمــات املصرفية اخلاصة، التقليديــة منها واملتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية. 
وقد جنح البنك، الذي تأسس في البحرين في مايو ٢٠٠٠، في إرساء شبكة 
إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العمالء على امتداد منطقة الشــرق األوسط 
وبريطانيا، من خالل بنوك تابعة له في كل من البحرين، حيث يقع مقره الرئيسي، 
والكويت ومصر والعراق واململكة املتحدة، وبنوك شقيقة في عمان وليبيا، إلى 

جانب فرع لعملياته في مركز دبي املالي العاملي باإلمارات.
جدير بالذكر، ان من كبار مساهمي البنك كال من املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية في الكويت (بحصة قدرها ١٨٫٨٦٪) والهيئة العامة للتأمني االجتماعي 

في البحرين (بحصة قدرها ١٠٫٠١٪).

حصد البنك أرفع اجلوائز 
التقديرية العاملية اعترافا بأدائه 
املتميز على مدى سنوات طويلة، 
ومن بينها: جائزة «أفضل بنك 
في الشرق األوسط» من قبل 
كل مــن مجلــة «ذي بانكر» 
لعامــي ٢٠١٦ و٢٠٠٦، ومجلة 
«يورومونــي» لعامــي ٢٠١٢ 
و٢٠٠٧، كما حصل البنك على 
جائزة أفضل بنك في البحرين 
عــدة مرات خــالل سنوات 

عمله.

٭ ٤٫٣ سنت العائد األساسي واملخفض للسهم في 
أول ٩ أشهر من ٢٠٢١.

٭ ٤٩٣٫٨ مليون دوالر الدخل الشامل العائد ملساهمي 
املجموعة.. بنمو ٧٢٪. 

٭ ٦٤٤٫٢ مليون دوالر صافي دخل الفوائد.. بنمو 
.٪٧٫٤

٭ ٨٢٦٫٢ مليون دوالر إجمالي الدخل التشــغيلي.. 
بنمو ٠٫٤٪. 

٭ ٨٫٦٪ ارتفاع إجمالي احلقوق العائدة حلملة أسهم 
املجموعة إلى ٤٫٣ مليارات دوالر.

٭ ٢٫٥٪ نســبة القروض غير املنتظمة من إجمالي 
احملفظة االئتمانية.

الكويت تخطط لترسية ١٨ عقدًا بنظام الشراكة في ٢٠٢٢
محمود عيسى

قال مجلة ميد إن صفقات 
الشراكة بني القطاعني العام 
واخلــاص، قد تلعــب دورا 
مهما فــي مســاعدة املنطقة 
علــى التعافــي مــن الركود 
الذي خلفته تداعيات ڤيروس 
كورونــا، مــع مالحظــة ان 
دبي تعتبر حاضنة محتملة 
لهــذا النــوع مــن الصفقات 
في الســنوات املقبلة، حيث 
تخطط احلكومة للمضي قدما 
في أكثر من ٣٠ مشروعا تزيد 
قيمتها اإلجماليــة على ٦٫٨ 

مليارات دوالر.
وقالت املجلــة ان تنفيذ 
املشــروعات وفقــا لنظــام 
الشراكة بني القطاعني العام 
واخلــاص اصبــح أســلوبا 
منطقيــا لتخفيــف األعبــاء 
املاليــة املرهقــة بالفعل عن 
امليزانيات العامة حلكومات 
دول منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا - مينا - 
حتــى ولــو ان املنطقــة قد 
شهدت نشاطا محدودا نسبيا 
في املاضي خارج القطاعات 
الرئيسية مثل الطاقة واملياه 
والنقل. وتشير الدالئل إلى 
أن القطاع اخلاص في املنطقة 

مستعد للمشاركة.
فعلــى الرغم من املتاعب 
االقتصاديــة الناجمــة عــن 
فقــد  كورونــا،  ڤيــروس 
اســتمر عدد عقود الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
في الزيادة في جميع أنحاء 
منطقة الشرق األوسط، على 
الرغم من أن النشاط يتركز 
في الغالب في دول اخلليج 
وعدد قليل من االقتصادات 
الرئيســية األخرى كاملغرب 

ومصر.
وارتفع عدد املشاريع التي 
مت منح عقودها الرئيسية من 
٣٢ في ٢٠١٩ إلى ٣٩ مشروعا 
في ٢٠٢٠، وســيرتفع العدد 
الــى نحو ٩٣ مشــروعا هذا 
العام، وفقا للبيانات الصادرة 
عــن مجلة ميــد بروجكتس 

املبتكر التالي للحكومات في 
جميــع أنحاء العالم ســعيا 
البنيــة  لتمويــل مشــاريع 
التحتية والتنمية احلضرية 

اخلاصة بها.
وإذا ما جنحــت هذه في 
جذب التمويل الذي حتتاج 
اليــه، فقد جتــد احلكومات 
هذا األســلوب مســاعدا لها 
فــي تعزيز بعــض خططها 
االقتصادية طويلة األجل، مثل 
تنويع النشــاط االقتصادي 
بعيــدا عــن عائــدات النفط 
والغاز، فضال عن التمكني في 
مواجهة حتديات السياسات 
اجلديدة مثل معاجلة تأثير 

تغير املناخ.
األداء اإلقليمي

وعلى صعيد منطقة مينا، 
فقد شهدت أجزاء أخرى منها 
أداء متباينا من حيث عقود 
الشراكة بني القطاعني مؤخرا، 
وفقا للبيانات الصادرة عن 
الدولــي فــي أحدث  البنــك 
تقاريره اخلاصة باملشاركة 
في مشروعات البنية التحتية، 

واخلــاص بني عامــي ٢٠٢٢ 
و٢٠٢٦، وفقا ملجلة ميد منها 
١٧٦ مشــروعا في عام ٢٠٢٢ 
و٧٩ مشروعا آخر في العام 

الذي يليه.
وفــي منطقــة اخلليــج، 
يتوقع ان تتولى السعودية 
قيادة هذا النشاط من املشاريع 
و١٦مشــروعا   ٥٣ بواقــع 
مشــتركا فــي عامــي ٢٠٢٢ 
و٢٠٢٣ على التوالي، وتتبعها 
عمان بواقع ٢٩ مشروعا في 
٢٠٢٢ والكويت بواقع ١٨ عقدا 

متوقعا في ٢٠٢٢.
وانتهــت ميد إلــى القول 
ان القطاع األكثر أهمية إلى 
حــد مــا كان قطــاع الطاقة، 
الذي استحوذ على ٤٦٪ من 
عقود مشروعات الشراكة بني 
القطاعني في منطقة مينا من 
حيث القيمة منذ عام ١٩٩٠ او 
ما يوازي ٢٩٫٦ مليار دوالر، 
وتاله قطاع النقل بواقع ٢٦ 
مشــروعا ثم املياه بواقع ١٦ 
مشروعا، اما النسبة الباقية 
وقدرها ١٢٪ فقد توزعت على 

بقية القطاعات.

والذي يركز على النشاط في 
البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل - وبالتالي يستبعد 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
منها- أن عقــودا بقيمة ١٫٢ 
مليار دوالر استكملت عمليات 
التمويل في عام ٢٠٢٠ في ١٢ 
سوقا إقليمية شملتها دراسة 

املنظمة الدولية.
وبالتالــي فقــد أصبحت 
واحــدة من قلة مــن مناطق 
العالم التي شهدت زيادة في 
مشاركة القطاع اخلاص في 
البنية التحتية العام املاضي، 
مقارنة بالعام السابق. ومع 
ذلــك ففــي حــني أن الرقــم 
الســنوي كان أعلى بنسبة 
٧٢٪ عن العام السابق، إال أنه 
أدنى مــن نظيره في أي من 
السنوات الست التي سبقت 

ذلك.
النمو في املستقبل

إلى املســتقبل،  بالنظــر 
فمن املتوقع أن تتم ترسية 
عقود ٢٦٨ مشروعا رئيسيا 
للشراكة بني القطاعني العام 

«ميد»: صفقات الشراكة قد تلعب دوراً مهماً ملساعدة دول املنطقة على التعافي من «كورونا»

التي تتبع نشــاط املشاريع 
اإلقليمية.

وفي هذا السياق، نسبت 
املجلــة الى نائــب الرئيس 
وكبير مســؤولي االئتمان 
في وكالة موديز للتصنيف 
كريســتوفر  االئتمانــي 
بريدهولــت قولــه: «لقــد 
أصبح متويل أصول البنية 
التحتية الرئيسية في الشرق 
األوسط يدار بشكل أفضل 
مما كان متوقعــا في بداية 
الوباء، حيث انه مع اجلهود 
املبذولة لتنويع اقتصادات 
املنطقــة، وحتقيــق  دول 
األهداف املناخية واستقطاب 
املزيد من التمويل اخلاص، 
سيكون هناك عدد أكبر من 
املشروعات التي تخطط أو 
تنفــذ حيث تظهــر مصادر 
الطاقــة املتجددة ومعاجلة 

املياه نشاطا قويا».
مــن جانبــه، قــال املدير 
العــام لدائرة املالية في دبي 
عبدالرحمن صالح الصالح ان 
الشراكة بني القطاعني العام 
واخلــاص أصبحت االجتاه 

القيمة السوقية لـ «بورصة الكويت» 
تتخطى ٤١ مليار دينار.. للمرة األولى

شريف حمدي

تواصل بورصة الكويت نشاطها اإليجابي 
بدعم كبير من االستقرار الذي تشهده الساحة 
السياسية خالل هذه املرحلة منذ اإلعالن عن 
العفو األميري، وسط توقعات بأن تنعكس 
حالة التوافق بني السلطتني على مجمل أداء 

األنشطة االقتصادية بالبالد.
وشهدت جلســة تعامالت أمس استمرار 
املكاسب احملققة على مستوى القيمة السوقية 
لبورصة الكويــت التي أضافت ٢٢٢ مليون 
دينار للمكاسب السابقة بنسبة ٠٫٥٪، ليصل 
اإلجمالــي إلى ٤١٫٢١ مليار دينار ارتفاعا من 
٤٠٫٩٩ مليار دينار أول من أمس، وبذلك تكون 
البورصــة حققت ٢٤٨ مليون دينار في آخر 
جلســتني، لتتخطى قيمتها السوقية حاجز 
٤١ مليار دينار ألول مره، علما بأن املكاسب 
السوقية لبورصة الكويت جتاوزت ٩ مليارات 

دينار منذ بداية العام احلالي.
ورغــم تراجع مســتوى الســيولة امس 
إلى ٨٣ مليون دينار بنســبة انخفاض ١٦٪ 
مقارنــة بجلســة أول من أمــس التي بلغت 
فيها السيولة ٩٨٫٨ مليون دينار، إال أن هذا 
املســتوى يظــل أعلى من املتوســط املعتاد 
للسيولة خالل األشهر القليلة املاضية، في 
ظل الزخم الشــرائي الذي تشهده كثير من 
األسهم ســواء القيادية بالســوق األول، أو 

املتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي الذي 
بات قريبا من مالمسة مستوى ٦٠٠٠ نقطة 

ألول مرة منذ إطالقه.
وكان الفتا في جلســة تعامالت أمس أن 
السيولة تركزت بشكل كبير حول أسهم السوق 
الرئيسي سواء املتوسطة أو الصغيرة التي 
يغلب عليها الطابع املضاربي، إذ استحوذت 
أسهم الســوق الرئيســي على ٤٨٫٧ مليون 
دينار من إجمالي الســيولة تشــكل ٥٨٫٦٪ 
من اإلجمالي، وجاء سهم الوطنية بالصدارة 
بالسوق الرئيسي من حيث االستحواذ على 
القيمة بـ ٦٫٦ ماليني دينار، تاله ســهم مينا 
الذي يشــهد ارتفاعات الفتة في اجللســات 
األخيرة باستحواذه على ٥٫١ ماليني دينار.

وأنهت البورصة جلسة امس على استمرار 
ارتفاع املؤشــرات بشــكل جماعي، إذ ارتفع 
مؤشــر الســوق األول بنســبة ٠٫٥٪ محققا 
٣٦٫٣ نقطة مكاسب ليصل إلى ٧٥٩٨ نقطة، 
كما ارتفع مؤشر الســوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٦٪ بإضافــة ٣٦٫٢ نقطة ليصل إلى ٥٩٥٤ 
نقطة، وارتفع مؤشــر السوق العام بنسبة 
٠٫٥٪ محققا ٣٥٫٩ نقطة مكاسب ليصل إلى 

٧٠٣٥ نقطة.
فيمــا تراجعــت أحجام التداول بنســبة 
١٧٪ بكميات أسهم متداولة امس ٦١٥ مليون 
سهم تراجعا من ٧٤٢ مليون سهم في جلسة 

الثالثاء املاضي.

السوق ضاعف مكاسبه ربع مليار دينار في آخر جلستني
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التجاري  البنــك  أعلــن 
الكويتي عن نتائجه املالية 
لفترة التسعة أشهر املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، حيث 
حقــق البنك أرباحا صافية 
بلغــت ٤٠٫٨ مليون دينار، 
مقارنة مببلــغ ١٧٫١ مليون 
دينــار عــن نفــس الفتــرة 
مــن العام املاضــي، بزيادة 
ملحوظة في األرباح الصافية 
بلغــت ٢٣٫٧ مليون دينار، 

بنسبة ارتفاع ١٣٨٫٦٪.
وتعقيبا على هذه النتائج 
املاليــة، قال رئيس مجلس 
إدارة البنك التجاري الكويتي 
الشيخ أحمد دعيج الصباح: 
«بالرغم من حتســن اآلفاق 
االقتصادية واالجتماعية بعد 
إلى حد  انحســار اجلائحة 
بعيد، إال أن البنك التجاري 
سيواصل سياسته احلصيفة 
واملتحفظة نحو بناء قاعدة 
مخصصات ألي خسائر غير 

متوقعة». 
وأضــــاف أن البــــــنك 
التزامــه مببـــــدأ  ضمــن 
احليطــة واحلذر، بتجنيب 
مبلــغ ٢٥٫٨ مليــون دينار 
احترازيــة  كمخصصــات 
إضافيــة بالفتــرة احلالية 

األجنبي، وعالوة على ذلك، 
نأمــل أن تكــون الفتــرات 
املستقبلية القادمة مبشرة 
وأن يصبح الوضع أفضل 
مما كان عليه قبل تفشــي 

الوباء في عام ٢٠٢٠». 
التحول الرقمي

وبالنظر إلى التطورات 
البنك  اخلاصة مببــادرات 
الدعيج أن  أكــد  الرقميــة، 
خطط أعمــال البنك ضمن 
االســتراتيجية للتحــول 
الرقمــي تأخــذ دائما بعني 
املمارسات  االعتبار أفضل 
املتعارف عليها في القطاع 

املصرفي. 
وأضــاف أنــه فــي ظل 
التحديــات الصعبــة التي 
فرضتهــا اجلائحــة خالل 
املاضيــة، شــهد  الفتــرة 
البنــك منــوا مطــردا فــي 
أعداد مستخدمي املنتجات 
واخلدمات املصرفية الرقمية 
املقدمة من البنك، حيث قام 
العمالء بتنفيــذ عدد كبير 
من املعامالت املصرفية عبر 
تطبيق البنك على الهواتف 
الذكية ومن خالل االنترنت 
«أوناليــن»، وهذا يدل، مبا 

املؤشــرات املاليــة للفترة 
املنتهيــة في ٣٠ ســبتمبر 
الدعيــج  أوضــح   ،٢٠٢١
التشــغيلية  األربــاح  أن 
بلغت ٦٦٫١ مليــون دينار 
للتســعة أشهر األولـــــى 
مــن عـــــام ٢٠٢١، مقارنة 
مببلــغ ٦٨٫٩ مليون دينار 
لنــفس الفـــترة من ٢٠٢٠، 

إلــى ٤٫٢ مليــارات دينــار 
للتسعة أشــهر األولى من 
عام ٢٠٢١ مقارنة مببلغ ٤٫٥ 
مليارات دينار لنفس الفترة 
مــن عام ٢٠٢٠، وقد جاءت 
الرقابيــة للفترة  النســب 
املنتهيــة في ٣٠ ســبتمبر 
٢٠٢١ قويــة وجيدة حيث 
بلغ معدل كفاية رأس املال 
نسبة مقدارها ١٨٫٦٪ مقارنة 
بالنســبة الرقابية املقررة 

 .٪١١٫٠
وبلغت نســبة تغطية 
الســيولة ١٥١٫١٪ ونســبة 
صافــي التمويل املســتقر 
١٠٤٫٣٪ ونسبة الرفع املالي 
١٢٫١٪. وهذه النسب تفوق 
بشــكل مريح احلد األدنى 
للنسب املقررة من اجلهات 
الرقابيــة املتمثلــة ببنــك 
الكويت املركزي وســوف 
تتــم االســتفادة منهــا في 
متويل التوسع في األصول 
عالية اجلودة. هذا، ومتثل 
املصدات الرأسمالية املتاحة 
عامل ومصدر قوة جوهرية 
للبنــك حتقق االســتفادة 
ملصرفنا بالتوسع في أعماله 
املصرفية ومبــا يتفق مع 
استراتيجية النمو املطبقة.

ال يدع مجاال للشــك، على 
جناح االســتراتيجية التي 
يتبناها مصرفنا ويبرهن 
على أن اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية باتت تشــكل 
مستقبل الصناعة املصرفية.

املؤشرات املالية
أهــم  يخــص  وفيمــا 

بانـــخفاض نــسبته ٤٫١٪.
نســبة  وارتفعــت 
املصاريــف إلــى اإليرادات 
إلى  بنســبة ١٫٨٪ لتصــل 
٣٠٫٦٪ للتسعة أشهر األولى 
من ٢٠٢١، مقارنة بنســبة 
٢٨٫٨٪ لنفــس الفتــرة من 
٢٠٢٠، وارتفــع الدخل من 
الرسوم والعموالت بنسبة 
٧٫٩٪ ليصل إلى ٢٨٫٨ مليون 
دينار للتسعة أشهر األولى 
من عام ٢٠٢١ مقارنة مببلغ 
٢٦٫٧ مليــون دينار لنفس 

الفترة من عام ٢٠٢٠. 
كمــا ارتفــع الدخل من 
عمليــات القطــع األجنبي 
بنسبة ٩٫٣٪ ليصل إلى ٤٫٧ 
ماليني دينار للتسعة أشهر 
األولــى مــن ٢٠٢١، مقارنة 
مببلــغ ٤٫٣ ماليــني دينار 
لنفــس الفترة مــن ٢٠٢٠، 
فيمــا انخفضــت قــروض 
وســلفيات العمالء بنسبة 
٤٫٣٪ لتصل إلى ٢٫٢ مليار 
دينار للتسعة أشهر األولى 
من ٢٠٢١، مقارنة مببلغ ٢٫٣ 
مليار دينار لنفس الفترة 

من عام ٢٠٢٠. 
وانخفــــض إجــــمالي 
األصول بنسبة ٦٫٧٪ ليصل 

وفــي إطار املســؤولية 
ملصرفنــا،  االجتماعيــة 
يواصل البنــك دعم حملة 
«لنكــن على درايــة» التي 
أطلقها بنك الكويت املركزي 
بالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويت وذلك بنشر رسائل 
بــني  توعويــة متنوعــة 
موظفيه وعمالئه واملواطنني 
واملقيمــني من خالل موقع 
البنك اإللكتروني وتطبيقه 
اإللكترونــي على الهواتف 
الذكية وفروعه املنتشــرة 
وحســاباته على منصات 
التواصل االجتماعي وقسم 
الشــائعة علــى  األســئلة 
البوابة اإللكترونية للبنك. 
واختتم الدعيج حديثه 
معربــا عن تقديــره لكافة 
اإلجــراءات التــي اتخذتها 
احلكومــة الكويتية والتي 
أدت إلــى انحســار الوباء، 
متوجها بالشكر من اجلهات 
الرقابيــة املتمثلة في بنك 
الكويت املركزي على دعمه 
املتواصل للقطاع املصرفي 
الكويتي، واإلدارة التنفيذية 
للبنــك وجميــع موظفيه 
لتفانيهم وجهودهم احلثيثة 

في خدمة العمالء.

الشيخ أحمد دعيج الصباح

ليصل إجمالي املخصصات 
االحترازيــة لدى البنك إلى 
١٣١٫٤ مليون دينار كما في 
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، ما ميثل 
٥٫٨٪ مــن إجمالي محفظة 
القروض، األمر الذي يجعل 
البنك مهيئا المتصاص أي 
خســائر مســتقبلية غيــر 
اقتناص  متوقعة، وكذلــك 
فرص النمو املستقبلية في 

أنشطة أعماله. 
التطورات االقتصادية

علــى  تعليقــه  وفــي 
االقتصاديــة  التطــورات 
املرتبطة بقطاعات النشاط، 
الدعيــج: «تخفيــف  قــال 
القيــود املفروضــة علــى 
الســفر، وزيــادة أســعار 
النفط بسبب أزمة الطاقة، 
واجلهود الكبيرة التي بذلتها 
احلكومــة لزيــادة وتيــرة 
توفيــر اللقاحــات املضادة 
للوباء، ســاهمت مجتمعة 
فــي منو قطاعات النشــاط 
االقتصــادي».  وأضــــاف: 
«شــهدت الفتــرة املاضــي 
منــوا كبيرا فــي اإليرادات 
الرســوم والعموالت  مــن 
ومن إيرادات عمليات القطع 

تخفيف قيود السفر وارتفاع النفط وجهود احلكومة لتوفير اللقاحات.. عوامل دعمت النمو االقتصادي
استراتيجية «التجاري» للتحول الرقمي تأخذ دائمًا بعني االعتبار أفضل املمارسات املصرفية
البنك شهد منوًا مطردًا في أعداد مستخدمي منتجاته املصرفية الرقمية رغم التحديات الصعبة

٤٠٫٨ مليون دينار صافي
أرباح «التجاري» في ٩ أشهر

بقفزة ١٣٨٫٦٪ وبقيمة ٢٣٫٧ مليون دينار.. وجتنيب ٢٥٫٨ مليوناً مخصصات احترازية
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«البترول» توّقع مذكرة تفاهم مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
طارق عرابي

فــي إطــار حرصها على 
التنمية املستدامة والسعي 
لتحقيــق أهدافهــا، وقعت 
مؤسسة البترول الكويتية 
مذكــرة تفاهم مــع برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية «موئل» للتعاون 

في هذا السياق.
ووقع املذكرة عن مؤسسة 
الرئيس  الكويتيــة  البترول 
التنفيذي هاشم هاشم، فيما 
وقعها عــن برنامج «موئل» 
املدير اإلقليمي العربي لبرنامج 
املستوطنات البشرية عرفان 
علي، وذلك بحضور عدد من 

املسؤولني من اجلانبني.
وتهدف املذكرة إلى توفير 
إطــار للتعــاون يقــوم من 
خالله اجلانبان بالعمل معا 
للمساهمة في حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة، وتنفيذ 

ذلــك األنشــطة األساســية 
املرتبطة مبدن الكويت.

املذكــرة في  وتتضمــن 
برامــج  حتديــد  بنودهــا 
التعــاون املشــترك لتنفيذ 
مشاريع محددة تهدف جلعل 

وشركاتها التابعة والكويت، 
وتقدمي االستشارات البيئية 
واستشارات االستدامة ذات 
القطاع  الصلــة مبشــاريع 
النفطي ومبا يحقق أهداف 
التنمية احلضرية املستدامة، 

إعداد الدراسات لضمان تنفيذ 
األغراض األساسية من هذه 
املذكرة، ومبا يؤدي إلى منع 
التصحــر نهائيــا، وتعزيــز 
البيئــي للمناطــق  الوضــع 
املفتوحة في الكويت، وتأمني 

مؤسسة البترول الكويتية 
للمؤسســات  منوذجــا 
املســتدامة والقــادرة على 
الصمود، والعمــل معا من 
أجل حتســني األداء البيئي 
ملؤسسة البترول الكويتية 

فضال عن التعاون من أجل 
تنفيــذ املشــاريع البيئيــة 
اجلديدة في القطاع النفطي، 
ومبا يؤدي إلى رفع سمعة 

الكويت إقليميا وعامليا.
كما تتضمن التعاون في 

االستدامة البيئية، والعديد من 
األنشطة املرتبطة بها في نطاق 
املدن، ومنها مكافحة الزحف 
الرملــي، وتعزيز التخضير، 

وزراعة النباتات الفطرية.
ويعتبــر برنامــج األمم 
للمســتوطنات  املتحــدة 
البشــرية «املوئل» الوكالة 
املنسقة ألنشطة املستوطنات 
البشرية داخل منظومة األمم 
املتحــدة، كما أنه مســؤول 
مع احلكومات عــن تعزيز 
وتوطيــد التعــاون مع كل 
الشــركاء، مبــا فــي ذلــك 
السلطات احمللية واملنظمات 
اخلاصة وغيــر احلكومية 
أهــداف األمم  فــي تنفيــذ 
املتحدة للتنمية املستدامة، 
الهدف احلادي  وخصوصا 
عشر املتمثل في جعل املدن 
البشــرية  واملســتوطنات 
شاملة للجميع وآمنة وقادرة 

على الصمود ومستدامة.

لتوفير إطار للتعاون وتنفيذ البرامج املشتركة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

(متني غوزال) هاشم هاشم وعرفان علي يتبادالن االتفاقية عقب توقيعهاهاشم هاشم وعرفان علي خالل توقع االتفاقية 

هذا التعاون داخل الكويت، 
من خالل التركيز على تعافي 
البيئة واحلوكمة احلضرية 
ودعم القــدرات، فضال عن 
االندماج االجتماعي وإدارة 
اخلدمات األساسية، مبا في 

«بوبيان»: استخدام شبكات التواصل أفرز أنواعًا من اجلرائم اإللكترونية
أكد املدير األول في إدارة 
الرقابة الشرعية ببنك بوبيان 
الشــيخ محمــد البــراك، أن 
االستخدام املتزايد واالنتشار 
السريع لشــبكات التواصل 
االجتماعي أدى إلى كثير من 
املخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة 
من اجلرائــم وهي «اجلرائم 
كجرائــم  املعلوماتيــة» 
االختــالس والتزويــر التي 
تتم بالوسائل اإللكترونية، 
وإطالق احلسابات الوهمية 
بقصد ارتكاب أنواع مختلفة 

للجرائم اإللكترونية.
وأضــاف: «اتســعت فــي 
العصر احلديث دائرة استخدام 
الشبكات الدولية للمعلومات 
كوســيلة لالتصال في شتى 
مجــاالت احليــاة لتحقيق ما 
إليــه اإلنســانية من  تصبو 
اختصار للوقت واملســافات 
واجلهــد البدنــي والذهنــي، 
وأصبحت شــبكات وســائل 
التواصل االجتماعي «حتوي 
معلومات ال تقع حتت حصر 
تتعلق بكافة ميادين احلياة 
واالقتصاديــة  الشــخصية 

والعلمية وغيرها». 
وقــال البــراك: «جــاءت 

١٨٨]، إذ عــد بعــض العلماء 
هذه اآلية الكرمية أصال من 
األصــول التي يقــوم عليها 
إصالح املعامالت، ومن أهم 
الدعائم واملرتكزات التي يبنى 
عليها االقتصاد، وما من شك 
أن تعاليم اإلسالم املتقررة في 
جميع أبواب العقود التجارية، 
بل وفي كتب املعامالت املالية 
تقوم على هذا املبدأ اإلسالمي 

السامي.
مــن ناحيــة أخــرى، أكد 
البــراك دعم البنــك ملبادرة 
«لنكــن علــى درايــة» التي 
أطلقها بنك الكويت املركزي 
بالتعاون مع احتاد مصارف 

والسرقات، وأخذها بالقمار 
واملكاسب الرديئة».

كما توعد اهللا جل جالله 
الذيــن يأكلون أموال الناس 
بالباطل بعــذاب أليم، فقال 
ســبحانه وتعالى في محكم 
التنزيــل: (يــا أيهــا الذيــن 
آمنوا إن كثيــرا من األحبار 
أموال  والرهبــان ليأكلــون 
الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل اهللا والذين يكنزون 
الذهب والفضة وال ينفقونها 
في سبيل اهللا فبشرهم بعذاب 

أليم) [التوبة: ٣٤].
ولفــت البــراك إلى أن ما 
يؤكد حفظ الشارع لألموال 
وحترميها، وعدم جواز أخذها 
إال بطيب نفس صاحبها أن 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كان مما ذكره 
في خطبة الوداع وشدد عليه 
(يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ 
قالوا: يوم حــرام، قال: فأي 
بلد هــذا؟ قالــوا: بلد حرام، 
قال: فأي شــهر هــذا؟ قالوا: 
شهر حرام، قال: فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام، كحرمة يومكم هذا، في 
بلدكم هذا، في شــهركم هذا، 

فأعادها مرارا).

الكويت والبنوك احمللية من 
أجل رفع الوعي لدى املواطنني 
واملقيمني باألنشطة املصرفية 

املختلفة. 
االحتيال اإللكتروني 

قــال البــراك إن اهللا عز 
وجل كرر هذا النهي في كتابه 
الكرمي، فقال جل جالله: (يا 
أيهــا الذين آمنــوا ال تأكلوا 
أموالكــم بينكــم بالباطــل) 
[النســاء: ٢٩]، قــال اإلمــام 
السعدي في تفسيره: «ينهى 
تعالــى عبــاده املؤمنــني أن 
يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، 
وهذا يشمل أكلها بالغصوب 

في إطار دعم البنك حلملة «لنكن على دراية»

الشيخ د. محمد البراك

شــريعتنا اإلسالمية الغراء 
التــي ســعت إلــى احملافظة 
على األموال بأقــوم الطرق 
وأعدلها، وأعظمها وأنفعها إذ 
تعد األموال أحد الضروريات 
اخلمس التي جاءت شريعتنا 
ودرء  حمايتهــا  بوجــوب 
املفاسد عنها، وما ذلك إال ملا 
في التفريط فيها من الفساد 
واإلثــم العظيــم، واخلطــر 

األكيد».
وأضــاف «نهانا اهللا جل 
جالله أن نأكل أموال بعضنا 
بالباطل، وبــدون وجه حق 
فقــال: (وال تأكلــوا أموالكم 
بينكــم بالباطــل) [البقــرة: 

«أسواق املال» تطلق إستراتيجيتها 
الطموحة للتحول الرقمي

في إطار سعي هيئة أسواق املال لتحقيق 
رؤيتها لتكــون هيئة تنظيمية إشــرافية 
رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى االرتقاء 
بأســواق املــال فــي الكويت وخلــق بيئة 
استثمارية جاذبة حتظى بثقة املستثمرين، 
فقد عملت الهيئة بشكل مستمر إلى تقييم 
وحتسني أعمالها بهدف رفع كفاءة األعمال 
وفعاليتها، انطالقا من استراتيجية الهيئة 
احلالية (٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠٢٣/٢٠٢٢) وحتديدا 
هدف االســتراتيجية الثاني عشــر والذي 
ينص على «تطوير البناء املؤسسي وتنمية 

املوارد البشرية».
وفي هذا الســياق، أطلقــت الهيئة عدة 
مبادرات استراتيجية، وكانت إحداها مبادرة 
برنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق املال، 
والتــي جاءت منســجمة مع رؤيــة الدولة 
وأهداف خطة التنمية وبرنامج عمل احلكومة، 
وتلبيــة ملتطلبات الواقــع املعاصر لتعدد 
التقنيات ووتيرة تطورها املتسارعة وأثر 

ذلك على أداء املؤسسات وبيئة األعمال.
وميثــل البرنامج توجها اســتراتيجيا 
ورقميا مهما لهيئة أسواق املال، يساهم في 
حتقيق رؤية األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، وكذلك نحو حتقيق 
التوجهات االستراتيجية التنموية للدولة 
والتي تسعى الى حتقيقها حتى عام ٢٠٣٥ 
كجزء من رؤيــة الكويت «كويت جديدة» 
وبالتحديد رؤية «حتقق التنمية البشرية 
والتنمية املتوازنة، وتوفر بنية أساســية 
مالئمة»، كما يساهم أيضا في مرتكزات خطة 
التنمية الوطنيــة وحتديدا ضمن الركائز 
«إدارة حكوميــة فعالــة واقتصاد متنوع 

ومستدام ورأسمال بشري ابداعي».
وقد بدأت لبنة البرنامج في ديســمبر 
٢٠١٩، حيث مت إطالق برنامج التحول الرقمي 
لهيئة أسواق املال في ذلك احلني عن طريق 
تشــكيل جلنة عليا حتت مســمى اللجنة 

التوجيهية لبرنامج التحول الرقمي لهيئة 
أسواق املال وحتديد مهامها واختصاصاتها، 
والتــي جــاءت أولى توصياتها بتشــكيل 
فريق خاص من كوادر الهيئة معني بإعداد 
استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق 
املال، بحيث تكون االستراتيجية هي املرجع 
الرئيسي إلطالق مبادرات البرنامج وقياس 

حتقيقها ألهدافها.
وقد قام الفريق بإعداد دراسة تفصيلية 
ملتطلبات إعداد استراتيجية التحول الرقمي 
شاملة التوصيات، وقد تضمنت الدراسة 
تقييم الهيئة من جانب اجلاهزية الرقمية 
باإلضافة الى إجراء مقارنات معيارية مع 
عدد من املؤسسات املثيلة ضمن مجموعة 
مختارة مــن الدول بغــرض االطالع على 
املمارسات املطبقة والدروس املستفادة من 

تلك التجارب.
كذلك شــملت الدراسة حتليال جلوانب 
القوة والضعف وتقييما للبيئة الداخلية 
التقنية والبشرية، ومن ثم حتديدا للفجوات 
ما بني الوضع القائم والطموحات، وصوال إلى 
التوصيات النهائية للخطوات التصحيحية 
الالزمة لتحقيق التحــول الرقمي للهيئة، 
والتــي على ضوء مخرجاتهــا بدأ الفريق 
بالعمــل على إعداد اســتراتيجية التحول 
الرقمــي باتبــاع منهجيــة األداء املتوازن 

للتخطيط االستراتيجي.
٤ ركائز استراتيجية

مت إطالق استراتيجية التحول الرقمي 
لهيئــة أســواق املــال فــي أكتوبــر ٢٠٢١، 
وجاءت االستراتيجية مبنية على ٤ ركائز 

استراتيجية، هي:
١ - إدارة فعالة للبيانات

٢ - جتربة متكاملة ألصحاب املصلحة
٣ - تفوق تشغيلي
٤ - توجيه املوارد

 

«الوطني»: ميزانية قطر ستعود للفوائض املالية في ٢٠٢١
توقع تقريــر صادر عن 
بنك الكويت الوطني، أن ينمو 
الناجت احمللي اإلجمالي لقطر 
بنسبة ٢٫٧٪ خالل عام ٢٠٢١، 
وذلك في ظل تخفيف قيود 
السفر وحتسن وتيرة النشاط 
التجاري، وذلك بعد االنكماش 
الذي شهده االقتصاد القطري 
بنسبة ٣٫٦٪ في عام ٢٠٢٠.

ومن املتوقع أن يستفيد 
النشاط غير النفطي بصورة 
ملحوظة فــي عام ٢٠٢٢ من 
استضافة بطولة كأس العالم 
لكرة القدم، إضافة إلى تدفق 
االســتثمارات ضمــن إطــار 
أجندة التنويع االقتصادي. 
كما ســيؤدي ارتفاع أسعار 
الغاز، وجهود الضبط املالي، 
إلى تســجيل املاليــة العامة 
لفائض مــرة أخرى في عام 
٢٠٢١. ويعد تقلبات أســعار 

تطورا إيجابيا.
بعد االنكماش الذي سجله 
االقتصــاد القطري بنســبة 
العــام املاضــي  ٣٫٦٪ فــي 
نتيجــة لتداعيات اجلائحة، 

وبعــد تخفيــف القيــود 
املفروضة على أنشطة األعمال 
وحرية التنقل منذ منتصف 
عام ٢٠٢١، بدأت ثقة املستهلك 
والنشاط التجاري في اكتساب 
املزيد من الزخم، مما ساهم 
في تعزيــز منو القطاع غير 
النفطي. إذ بلغ مؤشر مديري 
املشتريات ٥٨٫٢ في أغسطس 
املاضي، والذي يعد ثاني أعلى 

مستوى يتم تسجيله.
كمــا يتوقــع أن ينتعش 
اإلنفاق االســتهالكي بنسبة 
٥٪ في عام ٢٠٢١ (-٨٫٥٪ في 
عام ٢٠٢٠). وسيقود قطاع 
اخلدمــات مســيرة تعافــي 
االقتصــاد غيــر النفطي في 

عام ٢٠٢٢.
من املتوقع أن يرتفع النمو 
خالل عام ٢٠٢١ إلى ٢٫٧٪ في 
عام ٢٠٢١ وبنسبة ٢٫٨٪ في 
املتوسط خالل الفترة ٢٠٢٢-

.٢٠٢٤

٢٫٧ ٪ النمو املتوقع للناجت احمللي القطري في العام احلالي.. بدعم حتسن وتيرة النشاط التجاري

الطاقة وارتفاع مســتويات 
الدين أبــرز املخاطر طويلة 
األجل التي تهدد آفاق النمو 
فــي حــني يشــكل حتســن 
العالقــات مــع دول اجلوار 

التعاون بإعداد الدراسات لضمان تنفيذ األغراض األساسية للمذكرة.. مبا يؤدي ملنع التصحر نهائيًااملذكرة تتضمن حتديد برامج تعاون مشترك جلعل «مؤسسة البترول» منوذجًا للمؤسسات املستدامة

٤٤ شركة دولية تنقل مقراتها اإلقليمية إلى الرياض
وكاالت: أعلنت السعودية أمس منحها تراخيص إلى ٤٤ 
شركة دولية إلنشاء مقرات إقليمية في العاصمة (الرياض)، 
في إطار ســعي اململكة إلــى أن تصبح مركزا جتاريا 
إقليميا والتنافس على جذب رؤوس األموال واملهارات 
األجنبية. وذكر بيان صحافي أن هذه الشركات تشمل 
شركات متعددة اجلنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا 
واألغذية واملشروبات واالستشارات والتشييد، ومنها 

يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس.
وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في 
فبراير املاضي إنها ستمنح الشركات األجنبية فرصة 
حتى نهاية ٢٠٢٣ لتأســيس مقرات لهــا أو املخاطرة 
بخســارة عقود حكومية نظرا ألنها تنافس من أجل 

جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.

وتأتي هذه اخلطوة في إطار جهود ولي العهد األمير 
محمد بن ســلمان لتنويع االقتصاد وتقليل االعتماد 
على النفط عن طريق فتح مجاالت جديدة تخلق أيضا 

فرص عمل للسعوديني.
وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة امللكية 
ملدينة الرياض في بيان إن املقرات اجلديدة ستضيف 
٦٧ مليار ريال (١٨ مليار دوالر) إلى االقتصاد وستوفر 

نحو ٣٠ ألف فرصة عمل بحلول ٢٠٣٠.
وصرح الرشيد لـ «رويترز»، بأنه يتوقع أن تنتقل 
الشركات الـ ٤٤ إلى الرياض في غضون عام، مضيفا 
أن بعضها اتخذ هذه اخلطوة بالفعل. وذكر أن الهدف 

هو ٤٨٠ شركة بحلول ٢٠٣٠.
وأعلنت اململكة هذا العام أن ٢٤ شركة أبرمت اتفاقات 

إلنشاء مكاتب إقليمية رئيسية منها بيبسي وشلمبرجير 
وديلويت وبي دبليو سي وبكتل، بدال من مراقبة عملياتها 
عن بعد من دبي في اإلمارات. وقالت شركة دي دبليو 
إف األوروبية للمحاماة أمس، إن الرياض ستصبح مقرها 

اإلقليمي للخدمات التي تقدمها للشركات.
وذكر الرشــيد ان هذه اخلطوة ال تهدف لتفكيك 
عمليات الشــركات في بقية األنحاء، وقال: «يتعني أن 
يكون لكم مقر إقليمي هنا، ألن هذا ببساطة ليس عقدا 
اقتصاديا ميكنكم االستمرار به أو االنسحاب منه، نريد 

أن نراكم ملدة طويلة».
ووصف رشيد املقرات اإلقليمية بأنها تؤوي كافة 
مهام اتخاذ القرار الرئيسية، لكن لم يتضح كيف تصف 

جميع الشركات املقرات السعودية.

ضمن خطة تستهدف نقل ٤٨٠ مقراً إقليمياً للرياض خالل ١٠ سنوات

باقي التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw
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«الوطني» يعلن الفائز في سحب «اجلوهرة» الشهري
النصف: «التأمني املنزلي الشامل»

متاح عبر تطبيق «بيتك تكافل»

«األهلي» يعلن الفائزين بحملة «التحويل تغيير»

«وربة» يعلن رابحي سحب «احلصالة» األسبوعي

«نيسان البابطني» ُتطلق عروضًا خاصة احتفاًال 
مبوسم العودة إلى املدارس

بورشه 718 كاميان GT4 RS اجلديدة.. ُتظهر 
إمكاناتها الديناميكية الفائقة على «نوربورغرينغ»

الكويت  يواصــل بنــك 
الوطنــي مكافــأة عمالئــه 
مبنحهم مجموعــة مميزة 
من الســحوبات واجلوائز 
والعروض على مدار العام، 
وفي هذا اإلطار أعلن البنك 
عن اسم الفائز في السحب 
الشهري حلساب اجلوهرة 
لشــهر أكتوبر ٢٠٢١، حيث 
فازت القاصر كوثر هاشــم 
مببلــغ عبــداهللا  ميــرزا 

١٢٥ ألف دينار.
ويقدم حساب اجلوهرة 
للعمــالء فرصــة لدخــول 
السحب وربح جوائز بقيمة 
٥٠٠٠ دينار أسبوعيا، و١٢٥ 
ألف دينار شهريا، واجلائزة 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
ربع سنوي، حيث إن كل ٥٠ 
دينارا يقوم العميل بإيداعها 
في حساب اجلوهرة متنحه 
فرصة ليكون الفائز التالي. 
وفي حال عدم قيام العميل 
بعمليــة ســحب نقــدي أو 
حتويل من حساب اجلوهرة 
خالل الفترة املطلوبة، فإن 
فرص الفوز تتضاعف مقابل 
كل ٥٠ دينارا في احلساب.
وتعقيبًا على الســحب 
الشهري، أعلن نائب مدير 
عــام مجموعــة اخلدمــات 
الشــخصية في  املصرفية 
بنك الكويت الوطني هشام 
النصف قائال: يعتبر حساب 
اجلوهرة وسيلة مميزة أمام 
العمــالء لالدخــار والربح 
فــي الوقــت ذاتــه، ونحن 

مجلــس  عضــو  قــال 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
لشــركة «بيتك تكافل» قتيبة 
النصــف إن «التأمني املنزلي 
الشامل» يوفر حماية للمباني 
الســكنية ومحتوياتهــا ضد 
أي حــوادث تــؤدي إلى تلف 
املســكن أو تضــرره، شــامال 
أخطار العواصف واألعاصير 
والفيضانات واألمطار الغزيرة، 
التأمينية  طبقــا للتغطيــات 
التــي تصــل الــى ٥٠٠ ألــف 
دينار، بأقســاط سنوية تبدأ 
مــن ٢٥ دينارا الى ٥٠٠ دينار 
حسب حجم التغطيات ومبالغ 

التأمني.
كما ذكر النصف أن «التأمني 

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي عن أسماء الفائزين 
األربعــة بالســحب الثامن 
حلملــة «التحويل تغيير» 
الرائد  ألصحاب حســابات 
وحســابات  والبرســتيج 
الراتب مــن عمالء النخبة، 
وقد مت إجراء السحب بتاريخ 
٢٤ أكتوبــر، حتت إشــراف 
وزارة التجارة والصناعة.

أســماء  يلــي  وفيمــا 
الفائزيــن: فاطمــة ســالم 
عبداهللا عبداهللا، عبدالعزيز 
عبدالــرزاق علــي دشــتي، 
برينسيس رودريجز، ضفر 

محمود فقير محمد.

أعلن بنك وربة عن فائزي 
سحوبات «Bloom» األسبوعية، 
وهو احلساب اخلاص بالشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ 
و٢٥ سنة، حيث يجري البنك 
سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء 
طوال العام على جميع عمالء 
شــريحة Bloom وممن لديهم 
حصالة رقمية ســارية طوال 
الشهر األسبق للسحب، ويتم 
الســحب بحضــور ممثل عن 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
وموظفي بنــك وربة لتتويج 
٥ رابحني بـ ١٠٠ د.ك لكل منهم. 
كما يقوم بنك وربة في أول يوم 
أربعاء من بداية كل شهر، بعمل 
 Bloom ســحب خاص لعمالء
ممــن قاموا بتحويــل املكافأة 
الطالبية التي يتسلمونها من 

احتفاًال مبوسم العودة إلى املدارس، 
كشــفت شركة عبداحملســن عبدالعزيز 
البابطني، الوكيل الوحيد املعتمد لنيسان 
في الكويت، عن عروضها اخلاصة على 
جميع املوديالت، وتقدم العروض اجلديدة 
لهذه الســنة مع بدء موسم العودة إلى 
املــدارس باقــات خاصة علــى طرازات 
مختلفة من سيارات نيسان سواء للتملك 
أو لإليجــار ليتمكن العمالء من االطالع 
على هــذه العروض واختيــار ما يلبي 
احتياجاتهم وأذواقهم واملزايا واملواصفات 

التي يفضلونها في السيارة.
واهتماماً منها بتوسيع نطاق عروضها 
القيمة لتناســب توقعات العمالء، تقدم 
نيسان البابطني باقة راحة البال، حيث 
يحصل العمالء على كفالة ملدة ٥ سنوات، 
وخدمة املســاعدة علــى الطريق ملدة ٥ 
ســنوات، وصيانة ملدة ٥ ســنوات على 
«ألتيما» و«إكــس تيرا» و«إكس تريل» 
و«باترول V٨»، بـ ٠٪ أرباح ملدة ٥ سنوات 
وبدون دفعة أولى على موديالت «إكس 
تيرا» و«إكس تريل»، باإلضافة إلى ألتيما 
التي تأتي أيضا مع عرض التأجير بدون 

دفعة مقدمة وميكن االختيار بينها.
وتقدم نيسان البابطني عرضها اآلخر 
مــع كفالة ٥ ســنوات و٠٪ أرباح ملدة ٥ 
سنوات عند شراء إحدى سيارات الكروس 
أوفر املصممة لتناســب أســلوب حياة 
اجلميع. وتأتي هذه الســيارات مزودة 
بباقة من جتهيزات السالمة، وتطبيقات 
التكنولوجيا احلديثة، إضافة إلى الرحابة 

الداخلية والراحــة والتصميم اإلبداعي 
ملقصورتها الداخلية وشكلها اخلارجي 
لتكون أفضل اختيار ملغامرة مشوقة مع 
 SUV إحدى ســيارات الكــروس أوفر أو
واجليل الســادس من سيارات السيدان 

األكثر مبيعا من نيسان.
كما يأتي بطل الدروب، نيسان باترول 
V٨ يأتي بقوة ٤٠٠ حصان، وعزم دوران 
٥٦٠ نيوتن متر مع نظام احلقن املباشر 
للوقود وتقنية التحكم في تغيير الصمام 
املتغير، سيمنحك باترول أقصى قوة بأقل 
نســبة من االنبعاثات.. ويتميز الطراز 
اجلديــد بحضوره القوي فــي أي مكان 
تذهب إليه، فقد ألهم نهج التصميم اجلديد 
واحلديث املظهر اخلارجي املثير لإلعجاب.
وجتمع ســيارة أكس تيرا بني القوة 
املذهلــة والتصميــم اجلديــد اجلــريء 
والرحابة املبنية على الراحة، وهي تعمل 
مبحرك بنزين رباعي األسطوانات سعة 
٢٫٥ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع 
ســرعات. توفر محــركات البنزين ١٦٥ 
حصانــا وعــزم دوران ٢٤١ نيوتن متر 

ما يضمن قيادة مثيرة وسرعة عالية.
وال تزال نيســان إكس تريل سيارة 
عائليــة حتظــى بشــهرة كبيــرة وهي 
مزودة مبحرك يولــد قوة ١٦٩ حصانا، 
ومتنــح العائالت والشــباب والباحثني 
عن املغامرات املزيد من خيارات األناقة 
املتميــزة مثل االختيار بني اإلصدار ذي 
اخلمسة أو السبعة مقاعد باإلضافة إلى 
خمسة مصدات خارجية جديدة نابضة 

باحلياة ومساحة رحبة وراحة مطلقة.
أما نيســان ألتيما فتتميز بتصميم 
معبــر، فهــي اجليــل الســادس ألفضل 
ســيارات الســيدان مبيعا، حيث ميكن 
اختيار الســيارة دون دفعــة مقدمة أو 
امتالكها مع باقة راحة البال ملدة ٥ سنوات 
أو مــع ٠٪ أربــاح ودون دفعــة مقدمة. 
وتتميز ألتيما اجلديدة بتصميم ساحر 
وأنيق ومقصورة داخلية مطورة ونظامني 
للقوة، إضافة لنظــام ProPILOT الرائد 
الذي يخفف األعباء امللقاة على السائق 
من خالل احلد من التســارع والتوجيه 
والفرملة في ظروف قيادة معينة كالقيادة 
ضمن مسار واحد على الطريق السريع. 
يستخدم نظام ProPILOT كاميرا ورادارا 
أماميــني، ومستشــعرات ووحدة حتكم 
إلكترونية ملساعدة السائق على البقاء 
في وســط حارة الســير واحلفاظ على 
سرعة السيارة (التي يحددها السائق) أو 
املساعدة على احلفاظ على مسافة معينة 
من السيارة األمامية إذا تراجعت سرعتها 
ملا دون الســرعة احملددة من الســائق. 
وميكن لنظام ProPILOT إيقاف السيارة 
متاما أثناء الزحمة من خالل اجلمع بني 
نظام تثبيت السرعة الذكي من نيسان 

وتكنولوجيات مساعدة التوجيه.
تدعو نيسان البابطني اجلميع لزيارة 
معارضها في الري واألحمدي ملشــاهدة 
طرازاتهــا اجلديدة واختيــار العروض 
املناســبة واملرنــة التــي تقدمهــا بهذه 

املناسبة.

حصلت سيارة بورشه 
718  كاميان  GT4  على شقيقة 
أكثر قوة، وهي: 718  كاميان 
 GT4 RS  ، حيث ســيعرض 
الطراز األعلــى اجلديد من 
مجموعة طرازات 718  ألول 
مرة على مستوى العالم في 
نوفمبر املقبل، وأظهرت أول 
ســيارة 718  حتمل شــعار 
 RS  إمكاناتهــا الديناميكية 
الفائقة خــالل االختبارات 
والتقييمــات النهائية على 
الطرق اجلبليــة املتعرجة 

وعلى مضمار السباق .
وأكمــل ســفير العالمة 
التجارية وسائق االختبار 
يورغ بيرغمايستر لفة كاملة 
على حلبــة نوربورغرينغ 
نوردشاليفه ملسافة 20.832  
كيلومتــرا فــي 7:09.300  
دقيقة في سيارة 718  كاميان 
 GT4 RS  املموهــة جزئيــا، 
بينما أكملت السيارة اللفة 
األقصــر بطــول 20.6  كم، 
والتــي كانت متثــل معيار 
االختبــار في الســابق، في 
7:04.511  دقائق، وهو زمن 
أســرع من زمن شــقيقتها 
  718 ســيارة  الصغيــرة، 
كاميان GT4، مبقدار 23.6  
ثانيــة. وجهزت الســيارة 
التــي يوجــد  الرياضيــة 

أقرب فــرع لبنــك الكويت 
الوطني باإلضافة إلى إمكانية 
فتح احلساب من خالل خدمة 
الوطنــي عبــر املوبايل أو 
خدمة الوطني عبر اإلنترنت 
للعمالء احلاليني وذلك في 
إطار استراتيجيته للتحول 
الرقمي والتي توفر جتربة 
مصرفيــة رقميــة متكاملة 
لعمالئــه متكنهم من إجراء 
كافــة معامالتهم املصرفية 

دون زيارة الفرع.
مــن جهــة أخــرى، مت 
اإلعالن عن أسماء الرابحني 
في السحوبات األسبوعية 
حلساب اجلوهرة ملبلغ ٥٠٠٠ 
دينار وهم: عبداهللا حمزة 
عباس جراغ، حانان مويز 

بير، ماجد جليل األلفي.
الســحب  إجــراء  ومت 
حســاب  عبــر  مباشــرة 
«إنستغرام» لبنك الكويت 
الوطنــي، وذلــك بحضور 
ممثــل عــن وزارة التجارة 

واالســتثناءات املوضحــة في 
جدول وثيقة التأمني، مشــيرا 
إلى أن وثيقــة التأمني املنزلي 
الشــامل تتضمن مجموعة من 
التغطيات التأمينية األساسية 
مثــل: احلريــق واالنفجــارات 
والصواعق والزالزل والعواصف 
والفيضانات، والشغب وانفجار 
أو طفح خزانات املياه وانفجار 
مواســير امليــاه، االرتطــام او 
االصطــدام باملنــزل وغيرها. 
باإلضافة إلى التغطيات اخلاصة 
مثل السرقة واملسؤولية اجتاه 
الغيــر واحملتويــات الثالجــة 
والزجــاج واألدوات الصحيــة 
وخســارة االيجار واملصاريف 
اإلضافية للسكن البديل، مشيرا 

كل شهر لديهم فرصة للفوز 
باســترداد قيمــة رواتبهم 
(٢ مــن الكويتيــني و٢ من 
املقيمني)، وللتأهل لدخول 

علي الهاجري، دانة علي فاضل 
العنزي.

جدير بالذكر أن بنك وربة 
 «Bloom» ميز شريحة عمالء
بتجربة مصرفية رقمية فريدة 
من نوعها ترتقي لطموحاتهم 
وتوجهاتهم التي تعتبره ركيزة 
التطــور مــن خــالل تطبيق 
مصرفي خاص واألول من نوعه 
ليس في الكويت فحسب، بل 
في املنطقة بأسرها، مستوحى 

لألسفل، واحملرك الفائق، مع 
أعلى مستويات االستجابة 
للســائق. ويعتبــر زمــن 
اللفة الذي حققته الســيارة 
علــى حلبــة نوربورغرينغ 
نوردشــاليفه دليــال علــى 
نتائج هذه التحسينات على 

ديناميكية القيادة. 
وأضاف: ميكن لعمالئنا 
التطلع إلى ســيارة ترتقي 
مبتعــة القيــادة إلــى أعلى 

مستوياتها.
وقال يورغ بيرغمايستر: 
  GT4 RS  تعتبر 718  كاميان
سيارة فائقة بامتياز، حيث 
تتمتــع برشــاقة ســيارات 

والصناعة إلى جانب ممثلي 
البنك، علما بأن سحوبات 
اجلوهــرة الشــهرية وربع 
الســنوية تتــم بحضــور 
ممثل عن شركة «ديلويت» 

العاملية.
الكويــت  ويقــدم بنــك 
الوطنــي منذ العــام ٢٠١٢ 
مكافــآت لعمالئه من خالل 
الســحوبات األســبوعية، 
الشــهرية وربع الســنوية 
حلساب اجلوهرة، بجوائز 
تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة 
٢٫٢٠٠٫٠٠٠ دينــار كويتي 

سنويا.
إلى جانب تقدميه أفضل 
اخلدمات املصرفية وأكثرها 
تطــورا وأمانــا، يحــرص 
بنــك الكويت الوطني على 
تقــدمي مجموعــة متنوعة 
مــن العــروض واملكافــآت 
واجلوائز للعمالء التي متتد 
على مدار العام وتتماشــى 

مع اهتماماتهم.

الــى أن املســتندات املطلوبــة 
لوثيقة التامني تشمل األوراق 
الثبوتية وشهادة بقيمة البناء 

وقيمة محتويات املنزل. 
وأكد النصف أن الشركة 
حرصــت علــى اســتخدام 
التقنية احلديثة  الوســائل 
للتسهيل على العمالء طريقة 
إصدار الوثائق التأمينية من 
خــالل موقعنــا اإللكتروني 
kfhtakaful.com وتطبيــق 
kfhtakaful، حيــث تواصــل 
شركة «بيتك تكافل» سعيها 
الدائم خلدمــة عمالئها عبر 
االستمرار بسياسة التطوير 
واالرتقاء مبستوى اخلدمة، 

واالهتمام بالعميل.

السحب، يحتاج العمالء إلى 
إيداع راتب واحد في حسابهم 
قبل شهر من تاريخ السحب.

وباإلضافة إلى ذلك، فإنه 
عنــد فتــح حســاب الراتب 
لدى البنك األهلي الكويتي، 
يســتطيع العمــالء اختيار 

إحدى املكافآت التالية:
٭ هدية نقدية تصل إلى ١٠٠٠ 

دك للكويتيني
٭ قرض بدون فوائد يصل 
إلى ١٠٠٠٠ دينار للكويتيني
٭ قرض بدون فوائد يصل 

إلى ٥٠٠٠ دينار للمقيمني.
علمــا بأن العــرض مفتوح 

لعمالء الراتب اجلدد فقط.

من تطبيقات وسائل التواصل 
االجتماعي، األكثر استخداما 
من حيث تصميــم والواجهة 
التصفــح واختيــار  وطــرق 

األلوان خصيصا للشباب.
مــن جانــب آخــر، يقــدم 
البنك مكافأة تقديرية للطالب 
املتفوقــني واحلاصلــني على 
معــدل فصلــي ٣٫٥ أو أكثــر 
مــن أصل ٤ نقــاط مببلغ ٥٠ 
دينارا تودع على هيئة نقاط 
فــي برنامج الــوالء «املخبة» 
املتوافــرة علــى تطبيق بنك 
وربــة، باإلضافة إلــى إصدار 
 VISA وجتديد مجاني لبطاقة
مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 
٣٪ بحد استرجاع شهري بقيمة 
١٥٠ دينارا على هيئة نقاط في 

«املخبة».

الكارتينــغ الصغيــرة على 
الطرق اجلبلية، وتوفر أعلى 
مستويات الثبات والتوازن 
على مضمار السباق. ولوال 
ذلك لم تكن لتحقق هذا الزمن 

الرائع للفة.
وأضاف السائق العاملي، 
الــذي كرس أكثــر من 500  
ســاعة الختيــار وضبــط 
احملرك ســيارة 718  كاميان 
 GT4 RS  خالل مرحلة تصميم 
السيارة: تعد  GT4 RS  واحدة 
من أكثر سيارات بورشه على 
اإلطــالق فــي التعبيــر عن 
القوة، إنها ســيارة تشعرك 

بالتميز حني تقودها.

ً بقسط سنوي يبدأ من ٢٥ دينارا

ارتقاء دائم ملستويات غير مسبوقة من اخلدمة والعروض واملزايا

الطراز األعلى اجلديد سُيعرض للمرة األولى على مستوى العالم في نوفمبر املقبل

تسليم جائزة السحب الشهري للفائزةهشام النصف

قتيبة النصف

نؤكــد حرصنا على مكافأة 
العمالء من خالل السحوبات 
األسبوعية والشهرية وكذلك 
ربع السنوية، كما نواصل 
منــح عمالئنــا املزيــد من 
املكافآت واحلمالت الفريدة 
التي ترسخ  واالستثنائية 
متيزهــم واســتفادتهم من 

تفوق الوطني وريادته.
وتابــع قائــال: نتواصل 
مع عمالئنا بشــكل مستمر 
للتعرف على احتياجاتهم 
كما نعمل على قياس مدى 
رضاهم عن املنتجات التي 
نقدمها، حيث ملسنا زيادة 
ملحوظة في مستوى رضا 
العمالء فيما يخص اخلدمات 
واملميزات التي يوفرها البنك 
والتي تأتي في إطار التزامنا 
بإثراء جتربتهم املصرفية.
النصــف حرص  وأكــد 
الوطني على سهولة وسرعة 
إنهاء إجراءات فتح حساب 
اجلوهرة عن طريق زيارة 

املنزلــي الشــامل» معتمد من 
الهيئة الشرعية يوفر احلماية 
طبقــا للتغطيــات التأمينيــة 
الشــروط  املمنوحة وحســب 

جدير بالذكر أن السحب 
القــادم ســيقام بتاريخ ١٦ 
نوفمبر املقبل، وفضال عن 
ذلك، سيكون هناك ٤ فائزين 

الدولة إلى بنك وربة لتتويج 
٥ رابحني شــهريا مببلغ ٢٠٠ 

دينار لكل منهم.
كمــا يبــارك بنــك وربــة 
لفائــزي ســحب «احلصالــة 
الرقمية األســبوعي» لعمالء 
التاســع والعشــرين   Bloom
لهذا العام وهم كل من: تركي 
طــالل تركي العتيبي، فيصل 
صالح تركي الشــمري، خالد 
أحمد عتيق العنزي، مها محمد 

محركها في املنتصف مبقعد 
مخصص للسباق من أجل 
حماية الســائق، باإلضافة 
 Pi- إلى إطارات ميشــالن
 lot Sport Cup  2 R ، والتــي 
ستتوافر كتجهيز اختياري. 
وقد صدق كاتب العدل على 
احلالة القياســية للسيارة 

ووزنها .
وقال أندرياس بريونينغر، 
رئيس قســم  GT  في شركة 
بورشــه: منحنا سيارة 718  
كاميان  GT4 RS  كل السمات 
األصيلة التي متيز طرازات 
RS: الهيــكل خفيف الوزن، 
الكبيــرة  وقــوة اجلاذبيــة 
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الغامن  أطلقت شركة عــادل 
سيارتها  جي  -إم  للسيارات 
التي   GT إم جي اجلديدة كليا 
تعكس التزام العالمة التجارية 
بريطانية املنشأ بتنويع مجموعة 
مركباتها عبر الكشف عن طراز 
رياضي جديد. وتقدم «إم جي 
GT» اجلديدة كليا للعمالء في 
الكويت بديال جديدا بالكامل ضمن 
فئة سيارات السيدان، خصوصا 
أنها تتمتع مبظهر رياضي جريء 
وخيارات ألنظمة توليد احلركة 
تشمل محرك سعة ١٫٥ ليتر وآخر 
سعة ١٫٥ ليتر مع شاحن توربيني، 
القوة  وذلك لتوفير مستويات 

واألداء القصوى.
تستمد «إم جي GT» اجلديدة 
 MGB سيارة  من  اإللهام  كليا 
الرياضية الكالسيكية، وهي تعتبر 
ثالث سيدان تنضم إلى مجموعة 
«إم جي» املتنامية من السيارات 
الكلفة وذات  الفعالة من ناحية 
القيمة العالية للمال. ومع تركيز 
العمالء  التجارية على  العالمة 
الشباب، كما يظهر وفق فلسفة (إلى 
أقصى حد)، فمن املتوقع أن يحظى 
الطراز اجلديد بكثير من التفاعل 
بني أوساط السكان في املنطقة، 
كونه يعكس استقاللية العمالء 
وتطلعاتهم وشغفهم وروحهم 
املغامرة، وكل هذا نتيجة لطريقة 

تفكيرهم النشطة واجلريئة.

 ١٫٥T طراز «GT وتأتي «إم جي
اجلديدة كليا مع محرك رباعي 
األسطوانات عالي الكفاءة سعة ١٫٥ 
ليتر بشاحن توربيني، وهو يتصل 
مع علبة تروس DCT، مما يولد قوة 
قصوى تبلغ ١٧٣ حصانا وعزما 
أقصى مقداره ٢٥٠ نيوتن-متر، 
مما يتيح التسارع من صفر إلى 
١٠٠ كلم/س في غضون ٨ ثوان.

أما سيارة ١٫٥L فتأتي مزودة 
مبحرك سعة ١٫٥ ليتر من اجليل 
الرابع يتميز بفاعليته في استهالك 
الوقود وقوته البالغة ١١٨ حصانا، 
 .iCVT وهو يتصل بعلبة تروس
ويتم تزويد الطرازين بنظام التحكم 
الديناميكي باالنحراف XDS، مما 
يعزز جتربة القيادة أكثر. وتتوافر 
لألداء الديناميكي املزيد من املساعدة 
عبر الشاسيه الرياضي املصنوع 
من األملنيوم من فئة الصناعات 
الفضائية واملتميز ببنيته املدمجة، 
مما يولد مستويات عالية من 
راحة القيادة وثباتا أكثر متاسكا.
اجلديدة   «GT «إم جي  تعد 
كليا أول سيارة سيدان رياضية 
من العالمة التجارية تتألق عبر 
اجليل الثالث من لغة تصميم عائلة 

السيارات. وينفصل الشبك األمامي 
الكبير بنمط شكل اللهب الرقمي 
عن األضواء األمامية النحيفة من 
نوع LED، مما يعزز احلضور القوي 
والديناميكي للسيارة. ولتكملة 
الشكل اجلريء املضغوط لألسفل 
 «GT لغطاء احملرك، تضم «إم جي
اجلديدة كليا خلفية بنمط مقلوب 
األطراف قليال، األمر الذي يعزز 
املظهر الرياضي أكثر. وهذا ليس كل 
شيء، إذ هناك أيضا اخلط الكرومي 
من الطرف للطرف باإلضافة إلى 
الكتف العريض للسيارة، وكذلك 

العجالت السبيكية االختيارية 
بنمط فأس التوماهوك «من أنواع 
فؤوس الهنود احلمر» بإطارات 
ميشالن، مما يضفي املزيد من 

املظهر واإلحساس الراقيني.
واإلحساس  املظهر  ويبرز 
املقصورة  فــي  الديناميكيان 
تتوافر  والتي  أيضا،  الداخلية 
باللون األحمر املعاكس أو األسود. 
وتتبنى املقاعد تصميما يأخذ بعني 
االعتبار أسس االستخدام السلس 
املتناغم مع طريقة عمل اجلسم، 
مما مينح الراحة املثلى للسائق 

ومزيدا من الدعم للجسم. وتوجد 
شاشة كبيرة تعمل باللمس حجم 
١٠ بوصات كتجهيز قياسي، مع 
 Appleو Android Auto تقنيتي
CarPlay، مما ميكن السائقني من 
استخدام أجهزتهم الذكية بسهولة 

في السيارة.
وتتوافق «إم جي GT» اجلديدة 
كليا مع سمعة «إم جي» بتوفير 
القيمة العالية، وهي بالتالي تأتي 
جيدة التجهيز مع باقة من التقنيات 
التي تعكس التوجه ذات التفكير 
املتقدم للعالمة التجارية. ويضم 

الطراز نظام التحكم اإللكتروني 
بثبات الهيكل، ورادار PDC للرجوع 
 MG للخلف، باإلضافة إلى نظام
Pilot الذكي للمساعدة بالقيادة، 
ونظام املراقبة احمليطية بنطاق 
٣٦٠ درجة، ونظام التحكم بسرعة 
املالحة، ونظام التحذير من التصادم 
األمامي وغيره من األنظمة األخرى.
وبهذه املناسبة، علق مرزوق 
عادل الغامن، رئيس شركة عادل 
الغامن للسيارات: تعتبر «إم جي 
GT» إضافة استثنائية لسيارات 
إم جي في الكويت، إذ ان GT هي 
تتويج لسنوات من البحث والتطوير 
إضافة الى التميز البريطاني. تقدم 
MG GT جتربة قيادة رائعة وتلبي 
بشكل مثالي احتياجات زبائننا 
الشباب إلى جانب كونها متميزة 
بتقنيات عالية وفائقة اجلودة 

بسعر مغر.
وخالل احلفل عبرت سفيرة 
اململكة املتحدة في الكويت بيلندا 
لويس عن متنياتها الطيبة لعالمة 
ام جي في السوق، وقالت: يسعدني 
أن أرى سيارة بريطانية جديدة 
اليوم.  الكويت  يتم إطالقها في 
تعد صناعة السيارات في اململكة 

املتحدة جزءا مزدهرا من االقتصاد 
البريطاني، حيث تساهم بنحو ٦٠ 
مليار جنيه إسترليني سنويا في 
حجم املبيعات وتوفر نحو ٨٠٠ 
ألف وظيفة. السيارات البريطانية 
هي واحدة من أكثر الصادرات ذات 
قيمة إلى الكويت، وتعد سيارات 
إم جي جزءا مثيرا من هذا، وهي 
مشهورة في جميع أنحاء العالم 
باملوديالت التاريخية واجلوائز 
وإجنازات السيارات. أمتنى لشركة 
الغامن للسيارات كل  MG عادل 

التوفيق والنجاح.
من جانبه، قال توم لي املدير 
التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» 
في الشرق األوسط: تشكل إم جي 
GT اجلديدة كليا شهادة على روح 
التحدي التي تتميز بها عالمتنا 
التجارية مع سعينا املستمر لتخطي 
التوقعات، وفي الوقت ذاته طرح 
توجه جديد فيما يتعلق بلغتنا 
التصميمية. وتتميز هذه السيارة 
بكونها جيدة التجهيز وستعزز 
أكثر الطبيعة املتنوعة ملجموعتنا 
االستثنائية في الشرق األوسط. 
املثالي للعمالء  الطراز  أنها  كما 
الشباب الذين يبحثون عن سيارة 
رياضية عالية الفاعلية من ناحية 
الكلفة، وتقدم أداء قويا، ومتنح 
السائقني جتربة قيادة مشوقة 
وممتعة، بينما تعكس أيضا روح 

املغامرة لديهم.

سفيرة اململكة املتحدة في الكويت بيلندا لويس رئيس شركة عادل الغامن للسيارات مرزوق عادل الغامن

سفيرة اململكة املتحدة بيلندا لويس ورئيس شركة عادل الغامن للسيارات مرزوق عادل الغامن والعميد خالد محمود محمد مساعد مدير عام املرور

( ريليش كومار) جانب من احلضور 

طراز GT يضفي املزيد من التنوع على املجموعة املعززة من مركبات العالمة التجارية بريطانية املنشأ
محركات ١٫٥ ليتر بشاحن توربيني و١٫٥ ليتر توفر القوة واألداء والراحة واالقتصاد باستهالك الوقود

«عادل الغامن للسيارات» ُتطلق «إم جي GT» اجلديدة كليًا في الكويت
ملشاهدة الڤيديو
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شبعت حچي

م. ٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

السلطتان أمام 
األمير.. آن األوان

سلطنة حرف

gstmb١٢٣@hotmail.com
طارق بورسلي

منذ عام ١٩٩١، أي من بعد حترير الكويت من الغزو 
الغاشم، وهذا هو احلال! مع كل تغيير وزاري وتغيير 
وزير التعليــم العالي نبدأ من نقطة الصفر وليس من 
حيث انتهى الوزير الســابق! ويبقى احلال على ما هو 
عليه! املعاهد الفنية أو مبعنى أصح أكادميية الفنون أو 
أي مسمى يُطلق عليهما ومن هذا وذاك تبقى إضاءتنا 
التي سوف نقوم بتسليط الضوء عليها من خالل مقالنا 

«هذا هو احلال»:
٭ مبنى األكادميية أو املعاهد الفنية شــيد قبل الغزو 
وتأثــر املبنى من حرب التحرير ومن هذا وذاك أصبح 
اليوم ما هو إال أطالل.. مشــروع املبنى ال نعلم متى 
ينتهي؟ امليزانية موجودة واجلهات املعنية تعلم بوجوده 
ومن هذا ذاك «هذا هو احلــال» مبنى مهجور وأرض 
مخصصــة ألكادميية فنية حتمــل العديد من املباني 
للمعاهد الفنية واملوسيقية وميزانيته موجودة.. ولكن! 

إلى يومنا هذا لم ينته!
٭ قرارات كثيرة تصــدر وتتغير ومنها تلغى مع كل 
تغيير وزاري، ومن هــذا وذاك ال نعلم ما القانون أو 

القرار الذي يطبق على تلك املعاهد!
املضحك املبكــي أن القرارات والكتب عندما تكتب 
يذكر بها بناء على القرار رقم كذا ووفق املرســوم كذا 
وبناء على القانون كذا، وعندما نطالب بالتفرغ العلمي 
للترقية يكون الرد أنتظر مرسوم مجلس األمناء وتعيني 

رئيس األكادميية! «هذا هو احلال».
٭ زين يا جماعة اخلير نبــي نترقى! ومع كل تغيير 
وزاري نقدم طلبا للترقية وأخيرا أتى لنا رد على كتب 
الترقية وهي املفاجأة! إصدار قرار ال يحمل رقما! ورغم 
هذا إال أنه ذكر في الدباجة املعتادة أنه: وفق املرســوم 
كذا وبناء على قانون كذا! عجبا على تلك العبثية! بأي 
قانون مينع التفرغ العلمــي للترقية! وبأي قرار بني 

عليه قرار الترقيات! 
٭ هذا هو احلال! نفترض عبثا أن قرار مجلس األمناء لم 
يوقع واسم رئيس األكادميية رفض من اجلهات املعنية 
شنو بيكون احلال؟ وشنو بيكون حالنا؟ بل نفترض أكثر 
عبثيا إذا تغير الوزير! هل سوف نبدأ من نقطة الصفر! 
ثالثون عاما ونحن ننتظر تلك األكادميية وتلك اللوائح!

رفقاً بنا أو «صكوهم» أفضل من االنتظار وحتمل 
الدولة ميزانية لشــيء ال ميتلك قوانني وال لوائح وال 

مجلس أمناء! 
مسك اخلتام: اقتراح منا للمسؤولني بناء على استراتيجية 
٢٠٣٥ من األفضل رجوع املعاهد الفنية إلى بيتها القدمي 
وزارة اإلعالم أو لوزارة الثقافة، لكي ال يكون مو مثل 

هذا احلال.

الكلمة عنوان العقل وترجمان النفس وبرهان الفؤاد، 
والكلمة لهــا مكانتها وأثرها وخطرها، كما لها حريتها 
املسؤولة، فاألوطان تبنى بكلمة وتهدم بأخرى. وال يوجد 
أشــرف من الكلمة دليال إلى حتقيق الذات اإلنسانية 
واكتمالها األخالقي، منزلة اإلنسان رجال كان أو امرأة 

نابعة من التزامه بصدق كلمته ومصداقيتها.
ننتظر كثيرا في حياتنا للحصول على فرصة لنشعر 
بالتغيير، والبعض يريد فرصة عمل ليعيش بالشــكل 
الذي يلبي متطلبات احلياة ليوفر العيش الكرمي ألسرته 
أو فرصة سفر الدراسة، حالنا كمن يقف في محطات 
االنتظار وكل واحد ينتظر سيارته ليصعد إليها ويبدأ 
رحلته ليشعر بطعم أحالمه وأمنياته تتحقق والسعادة 

تغمر قلبه.
الناس تنتظر تلك الكلمة إما لينتعش خيالهم وتنبض 
قلوبهم فتشكل حياة لكل من يتلقاها وكل من تساقطت 
بقلبه وشعر بها، فحركت عقولهم وضمائرهم ومشاعرهم 
ورمبا جتعلهم يبكون، فقد تكون الكلمة يا صاحب القلم 
أمال وحرية يقف االنسان أمامها ليروي عطشه، أغصانا 

يختبئ خلفها عندما تهب الرياح. 
كما يقولون اإلنسان تصنعه الكلمات.

فاحذر يا صاحب القلم ألنك حتمل مسؤولية كبيرة 
فحياة األمة وموتها من قطرات احلبر الذي تسكبه من 

فكرك على السطور.
احذر من الكلمات السامة التي غلب عليها طعم العسل!
 فتشيع الكراهية وتؤسس لها، تفتح أبواب احلقد 

والكراهية.
قد يكون القلم من أقدم املخلوقات على وجه احلياة، 
حيث جاء ذكر القلم في القرآن (نون والقلم وما يسطرون)، 
وهذه أول إشارة لهذه األداة التي رافقت اإلنسان منذ 

األزل بأشكالها املختلفة.
الكلمة هي الرسالة والفعل املغلف باحلروف، وهي 
التي اذا خرجت ال تعود إلى أدراجها، هي صاحبة القلم 
والقلم صاحبها، فإن األلم بقدر وقع الكلمات، وتشكيل 
العبارات. القلم أمانة، وإن كانت بني يديك حروف الهجاء 
فاحلقيقة نور تشع حول األرض والفضاء، واخلديعة 
شنيعة من صنع القلوب السوداء، والتاريخ يشهد، احلرية 
أن أحرر احلروف مــن قيد األخطاء، وأقول احلق بني 
الناس وإن اختلفت األهواء، فلم يخلق القلم إال لنشر 
اخلير وغرس القيم في قلوب القراء، فاختر يا صاحب 

القلم: أملا.. أم أمال؟!
احلياة احلقيقية يعيشــها املمتلئون بها، وبكل ما 
يبعث فيها التجدد والنمو، وهم املتسامحون، احملبون، 
العاملون بالعدل واخلير والنزاهة ونكران الذات، الكلمة 
قيمة حضارية عالية، بل انها منجزة من منجزات البشرية 
اخلالقة ولها املكان األرفع واالحتفاء األسمى، واإلنسان 
مســؤول عما يكتب والقلم أمانة والكاتب مؤمتن واهللا 

الرقيب علينا.
ومن املعلوم لدى العقالء أن اإلنسان يوزن بكالمه 
ويحكم عليه من لســانه، فمن منحه اهللا الفكر والعلم 
واألســلوب وجعله محببا للناس ليكون صاحب احلب 

والسالم واألمانة فيسعد من حوله بقلمه.
 وهؤالء كسحب أينما وجدوا وجدت احلياة.

٭ عز الكالم: «علمتني احلياة أهمية الكلمة، شرف الرجل 
في كلمته، دين اإلنســان في كلمة، بداية اخللق كانت 
بكلمة، أبواب السماء تفتح بكلمات، أقفال القلوب تكسر 
بكلمات، العقول ترقى بالكلمة اجلميلة، النفوس والهمم 
تشــحذ بكلمة صادقة، كلماتنا متثــل أخالقنا وقيمنا 
ومروءتنا، كلماتنا متثل أوطاننا، لنشــرف أوطاننا». 

(الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم).

خيراً ما فعل صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف األحمد،  األمير 
حفظــه اهللا تعالى، عنــد افتتاح 
الــدور االنعقــادي ملجلس األمة، 
عندما اختزل «النطق السامي» في 
بضع كلمات، قوامها التوكل على 
اهللا تعالــى، وطلب العون منه جل 
جالله للتوفيــق والصالح خلدمة 

الكويت وأهلها.
وكمواطــن أفهم أن الشــعب 
الكويتي شبع من خطب احلكومة 
املطولة واملتكررة واملنمقة بالوعود! 
بينمــا الواقع يحكــي عن أزمات 
واحتقانات سياســية مســتمرة، 
وقضايا مزمنة، وخدمات مهترئة 
ال ترقى بثروة وسمعة الكويت، وال 
مبستوى مبانيها األسمنتية اجلميلة!

واملؤمنون يلجأون إلى اهللا تعالى 
في طلب العون حللحلة املعضالت 

والكرب، مع السعي احلثيث.
السمو ســبق كالمه  صاحب 
أمس األول، بأفعال، ومنها الدعوة 
إلى حوار وطني، وأعقبه تشكيل 
جلنة من رؤساء السلطات الثالث 
لوضع ضوابط العفو عن احملكومني 

بقضايا أمنية.
ويبقى الدعاء دائما سالح املؤمن 

للتوفيق والفالح والسداد.

على بركة اهللا.. افتتح صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
للفصل  الثانــي  دور االنعقــاد 
التشريعي السادس عشر ملجلس 
األمة الكويتي، وقد نطق ســموه 
بالنطق الســامي معلنــاً افتتاح 
دور االنعقاد الثاني، مسددا كلمة 
االفتتاح بالدعاء إلى اهللا تعالى أن 
يهيئ البطانة للقيادة السياسية من 

أمرها رشدا.
الســلطة  وقد جــاءت كلمة 
التشــريعية ممثلة بكلمة رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن، وكلمة 
رئيس السلطة التنفيذية من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، باالعتراف اجلميل والتعهد 
املتني بأن االنعقاد األول لم يكن على 
درجة من حتقيق طموح وأمنيات 
الشــعب الكويتي، واألمانة التي 

حملت لنوابه.
إال أن هــذا االعتــراف مــن 
السلطتني يجعلنا نأمل من اهللا أن 
هذا االنعقاد سيشــهد املزيد من 
التي تصب  السياسية  التطورات 
في مصلحة الشعب وبالتالي إدارة 
عجلة التنمية املستدامة في البالد.
إن الثوابــت التي دعــا إليها 
صاحب السمو األمير، حفظه اهللا 
ورعاه، في كلمة االفتتاح املقتضبة 
صادق عليها رئيســا السلطتني، 
حيث التعهد املتني، الذي ننتظره 
بتحريك امللفات العالقة مثل ملف 
التعليم والصحة واإلسكان والدين 
العام ومكافحة الفســاد. أما وأن 
هذا االنعقاد يستبشــر به سمو 
األمير خيرا ونستبشر به كذلك، 
بعد التفضل من سموه بطي العديد 
من الصراعات بني السلطتني، وإن 
ســموه قد جنح وسدد بإذن اهللا 
القيادة  وبوادر هذا احلزم مــن 
السياسية حملل تطمني في القادم.. 

اإلصالح والتنمية املستدامة.
إن ما ملسته اليوم.. بعد افتتاح 
دور االنعقاد الثاني، ككاتب كويتي، 
أســخر قلمي لقضايانا احمللية 
واملســتحقة، ألجد أن السلطتني 
وقفتا على مسافة واحدة من صاحب 
السمو األمير، حفظه اهللا ورعاه، 
التعهد األخالقي واألدبي  لتجددا 
السياســي بتصحيح مســارات 
العمل الدميوقراطي للوصول إلى 
ما تنشده القيادة السياسية، ممثلة 
بصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، وعدا وعهدا 
والتزاما لتحقيق اإلصالح السياسي 
في البالد، وكل الدعوات بأن يشهد 
دور االنعقاد الثاني ما نصت عليه 
السلطتان بكلمتيها أمام سمو األمير 
على ما التزمت به السلطتان من 
حتقيق اإلصالح ومكافحة الفساد.. 

فلقد آن األوان.

الوطنية قوال وفعال وان نغلب املصالح 
العامة على كل مطلب شخصي!

وهنا ال بد من أن نقف في وجه كل 
املعوقات ونضع األولويات الوطنية في 
مكافحة الفساد واملفسدين واسترجاع 
أموال الشعب التي نهبت ومحاسبة 
كل ســراق املال العام دون استثناء 
ومراقبة املراحــل القادمة بكل حزم 
وتعاون بني السلطات الثالث مجتمعة 
مع احملافظة على أهمية الفصل بني 
السلطات الثالث دون تدخالت تعرقل 
مسيرة االستقرار واحملاسبة والتنمية!

هذه هي تطلعاتنا لهذه املرحلة التي 
نأمل أن تكون استقرارا وإجنازا وتنمية 
في كل االجتاهات، واهللا املســتعان، 
وباهللا التوفيق والســداد! فالكويت 
تستحق منا العمل واإلجناز والشعب 
ينتظر منكم ذلك، وعليكم حتصني 
العهــد اجلديد مبواقفكــم الوطنية 

الفاعلة، ولكم التحية واالحترام!

كالما إنشائيا وحكيا مصففا، أعطني 
خطة عمل محكمة باألرقام والتواريخ 

وجميع اإلحداثيات الالزمة.
٢- ســيقدم اســتجوابا لوزير 

الداخلية في قضية البدون.
ما سبق هو رجم بالغيب وكما قلت 
في بداية املقالة ال أحد يستطيع االدعاء 
أنه يفهم د.عبيد الوســمي، فالرجل 
سابق عصره بعبقريته وظاهرة فريدة 

نادرا ما تتكرر في أي بلد.
٭ نقطة أخيرة: في هذا املوضوع يجب 
بالثناء واإلعجاب  أن نشــير كذلك 
الغامن  األمة مرزوق  برئيس مجلس 
الــذي كانت خصومة د.الوســمي 
معه من أشد اخلصومات وناله من 
د.عبيد الكثير سواء في املجلس أو في 
اإلعالم، لكنه كأي رجل دولة كبير يريد 
مصلحة وطنه تسامى على كل شيء 
ونسي املاضي ووضع يده بيد د.عبيد 
ولبى نداء القيــادة وعمال معا لطي 
صفحة العفو وإعطاء الكويت فرصة 
أنفاسها من غبار اخلالفات  لتلتقط 
وتنطلق تسابق نظيراتها اخلليجيات 
في مجال التنمية والتطور..آن األوان 

فقد تأخرنا عن الركب كثيرا.

وإبداء الرأي فيه.
لطاملا ارتبطت إنتاجية الفرد مبدى 
املالي  باألمان واالســتقرار  شعوره 
واالجتماعي في بلده، وهو األمر الذي 
يشكل هاجسا لفئة الشباب اليوم في 
الكويت، فأكثرهم يسكن مع أسرته 
الصغير إما في مسكن العائلة أو في 
شقة صغير ال تلبي رغبته وطموحه، 
إن قرارا كهذا من أصحاب القرار بتبني 
مقترح حل األزمة اإلسكانية سيكون 
له التأثير املباشر على الفرد واملجتمع، 
يتكون كلفة املسكن أكثر من السابق 
نعم، ولكنها في حدود ميزانية املواطن 
بشــكل عام، وهو هنا يشتري وقتا 
يتراوح بني ١٥ و ٢٠ سنة مقابل مجانية 

عقار يسمع به وال يراه.
نتمنى أن نرى نحن اليوم نتائج هذا 
املقترح، وأال يكون قيد الدراسة لفترات 
طويلة حتى يتم نســيانه وإهماله، 
واملضي قدما فــي إجناز التوزيعات 
السابقة في مدينة املطالع وجنوب سعد 
العبداهللا بشكل أسرع، حتى ننعم نسبيا 
بأقل مقومات االستقرار واملعيشة اآلمنة 
في ظل بوادر االستقرار السياسي الذي 
أصبحنا نشاهد عالماته بني السلطتني 

وعموم الرأي العام.

ترجع لتصحيــح أخطاء قد غفلت 
عنها..

فليس أكرم لإلنسان «أن يساوي 
بني موهبته وخوف وتقواه من اهللا»..

فتكون هذه املوهبة نفعا وقربة 
وخيــرا له، ومــا زاد إعجابي بهذا 
الرجل أنه لم ينسلخ بأفعال مشينة 
مثل بعض اجلهالء ممن سقطوا من 
مكانتهم بأفعال ســيئة، خصوصا 
بظهور مواقع التواصل االجتماعي 
الظهور قســمت  وكما قيل «حب 
الظهور»، فهو الغائب احلاضر الذي 
يكون وجــوده له قيمة.. وليس لـ 
«هرج ومرج وكسب مشاهدات زائفة» 
إرث اإلنسان ما يورثه في هذه الدنيا 
من خير أو شر، فإما يكون ليست له 
قيمة كأشخاص كثيرين مروا مرور 
الكرام، وإما أن تكون له بصمة خير 

يتركها ألجيال.

لتحصني هذا العهد اجلديد مبا يستحق 
من املواقف الوطنية الكويتية الصرفة 
والتي مارسها آباؤنا وأجدادنا ونكون 
عند العهد والوعد بحمل األمانة بكل 

ما حتمله من معنى!
نعم هذا هو األمل بتفاؤل للمرحلة 
التالية أن نتمســك بالعروة الوثقى 
وباحترام الثواب الدستورية ومبادئنا 

لنا مفاجآت كبيرة ومدوية».
طيب تراك طولتها قل لنا ما تلك 

املفاجآت املدوية؟
حسنا سأتوكل على اهللا وأرمي 

في الغيب وأقول لكم:
١- بعد متاثله للشفاء إن شاء اهللا 
وعودته لنشاطه وصحته وعمله في 
البرملان (إذا لم يستقل) سيقوم فور 
عودتــه بتقدمي اســتجواب لرئيس 
الوزراء في موضــوع دائما يكرره 
د.الوسمي في أحاديثه مرشحا ونائبا 

وهو بند واحد،
«برنامج احلكومة وينه»؟ ال تعطني 

التطوير والبيع، مع مساهمة البنوك في 
اإلقراض إلمتام هذه العملية الضخمة 
التي من املمكن أن تنعش االقتصاد 
بسبب االســتقرار االجتماعي الذي 

سيحصل جراءها.
تقدم د.الصبيح بهذا املقترح وكرر 
تقدميه مرارا مع شروحات وافية على 
منصات التواصــل االجتماعي بغية 
التفات احلكومة وأصحاب القرار له، 
وهو الذي حصل مؤخرا عبر رئيس 
ديوان رئيس مجلس الوزراء السيد 
عبدالعزيز الدخيل بطلب عرض مقترح 
للنظر  الوزراء  الصبيح على مجلس 
في تشكيل فريق متخصص لدراسته 

كحســان بن ثابت وكعب بن مالك، 
ومن الشعراء في عصرنا هذا الذين 
أفتخر بوجودهم وأعتز بهم فيلسوف 
الشعراء «ســعد علوش» فشعره 
وكالمه خليط من الفلسفة والعمق 
له  والعلم والــفهم، وإذا استمعت 
تزداد فهما وفكــرا وعلما وأحيانا 

التشــنج «واجلحود»  وتنازلت عن 
السياسي باملواقف قوال وفعال، ألن 
الكويت وشعبها يستحقون من اجلميع 
السمع والطاعة لألمر السامي وإلرادة 

الشعب!
فهل نغلب صوت العقل واحلكمة؟! 
وننأى عن املشاحنات والتصلب بالرأي 
واملوقف ونلجأ الى اإلجناز والعمل 

شنو تقصد باأليام حبلى.؟ وضح 
لو تكرمت ترى دوختونا باأللغاز يعني 
مو كافي تغريدات د.بدر الداهوم التي 
(دوخ) فيها إخواننا احلضر وجلأوا 
ألصدقائهم البدو يتســاءلون شنو 

يقصد شنو يقصد.
املوضوع أنني وبسبب خبرة ٣٠ 
سنة في اإلعالم والشأن احمللي كباقي 
لدينا حاسة سابعة  الزمالء تطورت 
بتوقع وتخمني ماذا ســيحدث في 
املستقبل. بخصوص د.عبيد الوسمي 
وكما قلت في إحدى تغريداتي مشيرا 
إليه «مازال ذلك اجلسم الضئيل يخبئ 

لقد وجدت  وأشبه باملستحيل، نعم، 
احلكومة ذاتها احلل عبر أحد وزراء 
اإلسكان السابقني فيها وهو د.عادل 
الصبيح الذي يعتبر أحد كفاءات الدولة 
االقتصاديــة والتطويرية، ولكنه لم 
يتمكن من حتقيق حله ورؤيته ملسائل 
وعقبات سياسية ليس هذا مقام ذكرها.
يتمثل املدخل املقترح حلل األزمة 
اإلسكانية في مبدأ االقتراض الوافي 
الــذي يتزامــن مع حتريــر الدولة 
لألراضي الفضاء الشاســعة جنوب 
وشمال البالد، وعرضها على املطورين 
العقاريني لتحقيق هامش ربح محدد 
مــن خاللها مع مراقبتهم في مراحل 

جبناء وبخالء..
ثم اســتثنى اهللا أهــل اإلميان 
والصدق، فقــال: (إال الذين آمنوا 
وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثيرا 

وانتصروا من بعد ما ظلموا).
الشعراء الذين استعملوا شعرهم 
املفترين  لنصرة احلق والرد على 

افتتاح دور  الصــدور  أثلج  لقد 
االنعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ 
١٦ أمس األول فكانت األجواء مشحونة 
بالتفاؤل واألمل في اجللسة االفتتاحية 
والتــي اختلفت عن ســابقتها بكل 
املقاييس السياسية والشعبية، لذلك 
علينا أن نأمل ونتأمل كل اخلير ألن 
املعادلة السياسية واملشهد العام يدعو 
الى االستقرار والتنمية إذا ما صدقت 
املشاعر واملواقف وحافظ اجلميع على 
الهدوء باحلكمة والعقالنية التي سادت 
بعد حــوار املصاحلة الوطنية والتي 
أسفرت عن األمر السامي باللجوء الى 
املادة ٧٥ «لألمير أن يعفو مبرسوم 
عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو 
الشامل فال يكون إال بقانون، وذلك عن 
اجلرائم املقترفة قبل اقتراح العفو». 
من هنــا نؤكــد أن املعادلة هي 
االستقرار والتنمية إذا ما احترمت كل 
األطراف السياسية هذا املوقف السامي 

في سابقة تاريخية لم حتدث في 
تاريخ البرملان الكويتي يتم ذكر نائب 
حي وموجود في املجلس في خطاب 
افتتاح دور االنعقاد، حيث قام رئيس 
مجلس األمة مــرزوق الغامن بتقدمي 
الشكر والثناء للنائب د.عبيد الوسمي 
باسمه وفي حضور صاحب السمو 
األمير، حفظه اهللا ورعاه، وذلك في 
خطاب افتتاح دور االنعقاد الثاني من 
الفصل التشــريعي السادس عشر. 
وهو أمر رد عليه د.الوسمي بتحية 
أفضل منها، حيث قام من كرسيه رغم 
حالته الصحية وصفق شاكرا وممتنا.

يحــار الكثيرون فــي تصنيف 
د.عبيد الوسمي أين يقف ومع من، لكن 
اجلميع متفقون على أن هذا الرجل 
ظاهرة عبقرية فريدة فهو وحده تيار 
وتكتل كامل يستطيع نقل موازين أي 
موضوع إلى الطرف الذي يصف معه 
بكاريزميته ولسانه املفوه وحضوره 
الطاغي، لكنني أنا شــخصيا أعتقد 
 مشكلة د.عبيد الوسمي في خصومه 
وأصدقائه سواء فهم يعتقدون أنهم 
يفهمونه جيدا وهم ليس لديهم أي 

فكرة. باختصار األيام حبلى.

يعتبر املواطن القادر على العطاء 
اليوم في الكويت مختطفا، وحبيس 
فكرة محورية هي السكن، األمر الذي 
يجعله غير قــادر على الوصول إلى 
قمة عطائه لبلده في وظيفة حكومية 
محــدودة الدخل غالبا، يلهث في كل 
اجتاه ليسكن شتات فكره وجسده، 
التنقل  وفي األخير أســرته ملــت 

واإليجار.
وفي الوقــت ذاته، جند احلكومة 
عاجزة عــن إيجاد حــل غير احلل 
التقليــدي الذي يحصــل من خالله 
املواطن على ســكن، وقد أوشك أن 
يصبح جدا أو أبا جلامعيني، بســبب 
استهالك بند الرواتب أغلب امليزانية 
العامة للبلد دون وجود ما يكفي منها 
لسد فواتير البنية التحتية وقروض 

االئتمان املستقبلية. 
السؤال هنا هو متلك الدولة حال 
ناجعا كلفته ال تصل إلى كلفة احللول 
التقليدية العقيمة؟ على افتراض أنها 
ترغب فعال في إيجاد ذلك احلل دون 
مجاملة خفية ملالك العقارات املتنفذين 
فــي الدولة، والذي جعلوا من فرصة 
احلصول على سكن مناسب ألسرة 
معقولة الدخل أمرا بعيد املنال، وبل 

فــي زمننا هــذا.. يطلق بعض 
الناس على أنفسهم بأنهم «شعراء 
محنكون»، لكنهم يكتبون أشعارا 
ركيكة ويرددونها في الڤيديوهات 

وحولهم معجبون باآلالف..
ولكن ليس إلعجابهم مبا يقولون 
وجلمال شــعرهم.. ولكن كما قال 
اهللا عن ذم أكثــر الناس بأنهم: (ال 
يعلمون) (يجهلــون)، وقد ذم اهللا 
سبحانه صفات الشعراء فقال عنهم: 
(والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم 
في كل واد يهيمون وأنهم يقولون 
ماال يفعلون) فغالبيتهم يشــتمل 
شعرهم على الهجاء اخلبيث واملجون 
وعلى املدح الكاذب، وغالب الشعر 

مذموم كما يقولون: أعذبه أكذبه..
يقلبون احلق باطال والباطل حقا، 
وأنهم يقولــون ما ال يفعلون فهم 
يحثون على الكرم والشجاعة وغالبهم 

محلك سر

هذا 
هو احلال!

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

في الصميم

ابتسم 
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عبيد الوسمي
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استنارة

شراء الوقت
أم مجانية 

العقار؟
حمد حمود الشمري

مساحة للوقت

«املعادلة»...
استقرار وتنمية!

طارق إدريس

عز الكالم

القلم..
إما ألم أو أمل!

Nesaim.alewan@gmail.comعبير مبارك
@Nesaimallewan

نغم وسط النشاز
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علوش واآلخرين!
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اجلمهورية التركية
تتقدم خطوات حازمة 

نحو املستقبل
بقلم: عائشة هالل سايان كويتاك ـ سفيرة جمهورية تركيا

نحتفل يوم ٢٩ أكتوبر، بالذكرى ٩٨ 
لتأسيس جمهورية تركيا.

أود أن أشــكر أصدقاءنا في الكويت 
الذين لم يتركونا في هذه املناسبة الوطنية 
العزيزة وحدنا بل شاركونا فرحتنا برسائل 

التهنئة.
نحن فخورون جدا، تركيا منذ نشأتها 
أي منــذ ما يقــارب قرن مــن الزمان، 
اكتسبت مكانة كبيرة في منطقتها وفي 
العالم، ببنيتها الدميوقراطية واستقاللها 

االقتصادي والسياسي.
لقد حققنا تقدمــا كبيرا خاصة في 
الســنوات التسعة عشــر األخيرة في 
كافة اجلوانــب احليوية من التعليم إلى 
الصحة، ومن األمن إلــى العدالة، ومن 
النقل إلى الطاقة وصوال إلى حتقيق نقلة 
نوعية على مستوى الفرد والدولة. وبهذه 
اإلجنازات، أنشأنا البنية التحتية األساسية 
لرؤيتنا ٢٠٥٣ و٢٠٧١ و«أهداف ٢٠٢٣» 
التي أعلنا عنها في إشــارة إلى الذكرى 

املئوية جلمهوريتنا.
على مدار العامني املاضيني، ظل العالم 
يتصارع مع املشــاكل العميقة واملدمرة 
 .١٩-Covid الناجمة عن وباء والتحويلية 
ولكن تركيا بقيت واحدة من الدول القليلة 
التي جنحت في احملافظة على قوتها، بل 

ازدادت قوة في هذه الفترة الصعبة.
 ١٩-Covid قبل كل شيء، لقد أظهر وباء
مدى أهمية الرعاية الصحية اجليدة وسهولة 
الوصول إليها، حيث تقوم املستشفيات التي 
قمنا بتنفيذها بشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، بتقدمي خدماتها لكافة مواطنينا 
وأيضا لضيوفنــا القادمني من اخلارج. 
وأنا على يقــني أن أصدقاءنا الكويتيني 
سيستفيدون أيضا من اخلدمات الصحية 

عالية اجلودة التي تقدمها تركيا.
في عام ٢٠٢٠، والذي ميكن أن نطلق 
عليه ذروة الوباء، أصبحنا ثاني دولة ذات 
أعلى معدل منو بنســبة ١٫٨٪. وأكدنا أن 
ذلك لم يكن مبحض املصادفة، حيث بلغت 
معــدالت النمو ٧٫٢٪ في الربع األول من 
عام ٢٠٢١ و٢١٫٧٪ في الربع الثاني. نتوقع 
أن نستكمل عام ٢٠٢١ بنمو يصل إلى ٩٪.

تركيا واحدة من الدول القليلة في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية التي زادت 
من فــرص العمل لديها مقارنة بفترة ما 

قبل اجلائحة.
وبينما انخفضت االستثمارات على 
املستوى العاملي بنسبة ٣٥٪ خالل فترة 
الوباء، ميكننا القول إنه لم يتم تسجيل 
تباطؤ يذكر في تركيا. نتطلع إلى زيادة 
حجم االستثمارات الدولية في بالدنا إلى 
مستوى أعلى. لذا، نسعى لتعديالت في 
نظام حوافز االستثمار جلعلها أكثر جاذبية.

أصبحنا من بني أكثر ثالث دول جناحا 

في العالم في تقنيات الطائرات املســيرة 
(UAV). وســنجعل أســطولنا من هذه 
الطائرات األول على مســتوى العالم من 

خالل تزويدها بالنظم القتالية.
نحن مــن بني ١٠ دول في العالم التي 
ميكنها تصميم وبناء وصيانة الســفن 
احلربية اخلاصة بها. وفيما يخص املركبات 
البرية والبحريــة، فإننا نلبي احتياجات 
الدول الصديقة واحلليفة، باإلضافة إلى 
تلبية احتياجاتنا. وفي الوقت احلالي حتتل 
٧ شــركات مكانها في قائمة أفضل ١٠٠ 
شركة صناعات دفاعية في العالم. في العام 
املقبل، نخطط لتشغيل أول غواصة من 
الفئة التي منتلكها. أما في مجال صناعة 
السيارات فإننا نهدف إلى إطالق تصاميمنا 
اخلاص بسياراتنا الكهربائية، بحلول نهاية 

عام ٢٠٢٢.
للمســح  املاضي، ونتيجة  العام  في 
الزلزالي والدراسات التي قمنا بها بواسطة 
سفن احلفر العميقة، مت اكتشف ٥٤٠ مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر 
األسود. وقد كتبت تركيا قصة جناحها 
ليس في أنشــطة االستكشاف واحلفر 
والتنقيب فحســب إمنا في االستخدام 
الواسع النطاق للغاز الطبيعي وتوصيله 

إلى املنازل.
وفي النتيجة، عند مقارنتها باملاضي، 
فإننا نرى أن تركيا قد متكنت من مضاعفة 
دخلها القومي ثالثة أضعاف، وتقدمت إلى 
املرتبة الـ١١ في العالم من حيث تكافؤ القوة 
الشرائية، وحطمت األرقام القياسية في 
االستثمار واإلنتاج والصادرات والتوظيف 
والنمو. على الرغم من التحديات متعددة 
األبعاد التي مررنا بها في الفترة املاضية، 
فإن املسافة التي قطعتها بالدنا في مجال 
الدميوقراطية والتنمية تعد إجنازات واعدة 

ملستقبلنا.
يعيش العالم حتوالت جديدة وجذرية. 
ولدينا مزايا كبيرة تخولنا اللحاق بهذه 
الثورة اجلديدة، والتي تشمل العديد من 
العناصر املعقدة من تغير املناخ إلى الذكاء 
االصطناعي. لن تفوت تركيا هذا التغيير 
اجلديد في النظام العاملي وســتصل إلى 
املســتويات التي تهدف إليها على جميع 

األصعدة.
وفي هذا السياق، أمتنى من أعماق قلبي 
االســتمرار في تعزيز وتقوية العالقات 
الثنائية والتعاون بني تركيا والكويت في 

كافة املجاالت.
وأنتهز هذه املناســبة، ألمتنى ألمير 
الكويت صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، دوام الصحــة والعافية والعمر 
املديد، ودوام التقدم واالزدهار للكويت 

حكومة وشعبا.

السودان: تصاعد الضغط الدولي على العسكر
ودعوات ملليونيات شعبية ضد «االنقالب»

إسرائيل تتوسع استيطانيًا في الضفة «متجاهلة» انتقادات واشنطن

إيران: احملادثات النووية ستستأنف قبل نهاية نوفمبر
طهران - وكاالت: قال وزير اخلارجية اإليراني 
حسني عبداللهيان ان احملادثات بني بالده والقوى 
الست حول االتفاق النووي ستستأنف «قريبا جدا».

ودعــا الوزير اإليراني في تصريحات امس إلى 
ضرورة «رفع كل العقوبات األميركية على طهران».

ولفــت عبداللهيان إلى ان زيارة رئيس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مؤكدة لكن املوعد 

«ال يهم».
مــن جهته، قال كبيــر املفاوضني اإليرانيني في 
احملادثــات النووية علي باقري كنــي على تويتر 
إن احملادثات مع القوى العاملية الست ستستأنف 

بحلول نهاية نوفمبر املقبل. وقال كني بعد أن التقى 
مبسؤولني من االحتاد األوروبي في بروكسل امس 
«أجريت حوارا جديا ومثمرا للغاية مع إنريكي مورا 
بشأن العناصر الضرورية ملفاوضات ناجحة. اتفقنا 
علــى بدء املفاوضات قبل نهايــة نوفمبر. التاريخ 

احملدد سيعلن في األسبوع املقبل».
على صعيد آخر، واجهت إيران صعوبة في إعادة 
تشــغيل نظام توزيع الوقــود بعد يوم من هجوم 
إلكتروني واســع النطاق دفع أعلى الســلطات في 

البالد إلى احلديث عن هجوم من اخلارج.
فقد شدد الرئيس إبراهيم رئيسي على ضرورة 

اســتباق الهجمات اإللكترونية وجتنبها والتسلح 
بوسائل التصدي لها واتهم مرتكبيها بالسعي إلى 

تأليب الشعب اإليراني ضد قيادته.
ونقل موقع التلفزيون احلكومي «إيربنيوز» عن 
رئيسي قوله امس إن: «بعض األشخاص يريدون 
إثارة غضب الناس من خالل خلق الفوضى وتعطيل 

حياتهم اليومية».
وأضاف: «فــي مجال احلرب اإللكترونية يجب 
أن نكون مســتعدين بجدية ويجــب على اجلهات 
املعنية أال تســمح للعدو مبتابعة أهدافه اخلبيثة 

في هذا املجال».

اخلرطوم - وكاالت: كثفت 
القوى األمنية في السودان أمس 
حملة التوقيفات التي تستهدف 
ناشطني ومتظاهرين محتجني 
على «االنقالب»، وانتشرت في 
كل أنحاء العاصمة اخلرطوم 
حملاولة وضع حد للتحركات 
الشــعبية الرافضــة لقرارات 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الذي أعلن حالة الطوارئ وحل 
مجلس الســيادة واحلكومة، 
بينمــا دعــا ناشــطون علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعي 
إلى «تظاهــرة مليونية» ضد 

«االنقالب» بعد غد.
وأعلن األطباء وعمال النفط 
انضمامهم حلركــة العصيان 

املدني في البالد.
ونشر جتمع املهنيني بيانا 
من اللجنة التسييرية لنقابة 
العاملني في القطاع النفطي جاء 
فيه «تعلن جلنتكم التسييرية 
الدخول فــي العصيان املدني 
الشــامل وقوفــا مــع قــرار 
الشعب الداعم للتحول املدني 
الدميوقراطي حتى حتقيق هذا 

املطلب».
كمــا أعلــن األطبــاء أنهم 
سيشــاركون فــي اإلضراب، 
وقال املكتــب املوحد لألطباء 
املؤلف من نقابات مختلفة إن 
األطباء سيبدأون إضرابا عاما 

في مختلف أنحاء السودان.
في الوقت نفسه، تواصلت 
محاولة إسكات املعارضة، حيث 
مت توقيف مساعد رئيس حزب 
األمــة صديــق املهــدي، جنل 
رئيس احلكومة الراحل صادق 
املهدي، وأحد قياديي ائتالف 
قوى احلرية والتغيير املطالب 
بتسلم املدنيني السلطة، وفق 

ما أفادت أسرته.
وشهدت شوارع اخلرطوم 
انتشارا أمنيا مكثفا من اجليش 
وقوات الدعم السريع، السيما 

في شارع املطار.

عواصم - وكاالت: ضربت 
إســرائيل بعــرض احلائــط 
االنتقادات الدولية، الســيما 
من حليفتها الواليات املتحدة، 
وبدأت أمس تنفيذ خطط لبناء 
نحو ٣٠٠٠ وحدة استيطانية 
في الضفة الغربية احملتلة.

وصرح متحدث عسكري 
باسم وزارة دفاع االحتالل بأن 
«جلنــة التخطيط العليا في 
اإلدارة املدنية أعطت الضوء 
األخضر النهائي لبناء ١٨٠٠ 
منزل وخطط متقدمة لبناء 

١٣٤٤ منزال».
ويأتي ذلك بعدما وجهت 
واشنطن وللمرة األولى منذ 
سنوات، انتقادات حادة إلى 
إسرائيل بشأن مستوطناتها.
منظمــة  واســتنكرت 
املناهضــة  «الســالم اآلن» 
لالستيطان اخلطوة، مشددة 
علــى أن حكومــة رئيــس 
الوزراء اإلســرائيلي نفتالي 
بينيت «ليست حكومة تغيير 
إنهــا حكومة يســارية  بــل 
بالكامــل»، وحملــت مؤيدي 
حل الدولتــني داخل مجلس 
الوزراء املسؤولية عن «النوم 

أثناء أداء الواجب».
ووجهت الواليات املتحدة، 
انتقادات حادة إلى إسرائيل 
بشأن مستوطناتها، مؤكدة 
أنها تعارض «بشدة» البناء 
اجلديد في الضفــة الغربية 
احملتلة وذلــك للمرة األولى 

منذ سنوات.
اخلارجيــة  وانتقــدت 
األميركية، التي حذرت مرارا 

ومــع تصاعــد الضغــوط 
اجليــش  حــاول  الدوليــة، 
السوداني، استيعابها عبر إعادة 
رئيس الوزراء املقال عبداهللا 
حمدوك الذي كان أوقف، الى 
منزله، مساء امس االول، وذلك 
بعد تشديد دول غربية واألمم 
املتحدة على ضرورة اإلفراج 
عنــه. لكن مكتب حمدوك قال 
إنــه اليــزال «حتت حراســة 
مشددة»، مشيرا الى أن «عددا 
من الوزراء والقادة السياسيني 
اليزالون قيد االعتقال في أماكن 

مجهولة».
وفي بيان مشــترك أمس، 
أكدت بعثة االحتاد األوروبي 
في اخلرطوم ومجموعة دول 
الترويكا في الســودان والتي 
تضــم بريطانيــا والنرويــج 
والواليات املتحــدة بدعم من 
ســفارة سويســرا «التمسك 
باالعتــراف برئيــس الوزراء 
وحكومته كقادة دســتوريني 

إضفاء الشرعية بأثر رجعي 
على بــؤر اســتيطانية غير 

قانونية أمرا غير مقبول».
من جهة أخرى، حذر قاضي 
قضاة فلســطني، مستشــار 
الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الدينية والعالقات اإلسالمية 
محمود الهباش من تداعيات 
استمرار اجلرمية التي تنفذها 
جرافات االحتالل بحق املقبرة 

اليوسفية بالقدس احملتلة.
وقــال الهباش فــي بيان 
صحافي امس إن «اســتمرار 
هذه اجلرمية قد يقلب األمور 
ويزيد التوتر وميكن أن يقود 
إلى إشعال مواجهات عنيفة 
مع قوات االحتالل بشــكل ال 

يتوقعه أحد».
وأضاف ان «ما يجري في 
املقبرة اليوســفية، تصعيد 

للســودان، وذلك بعدما كانت 
واشنطن تعهدت بتقدمي هذه 
املساعدات بعد أن رفعت اسمه 
عــن الئحتها للــدول الراعية 

لإلرهاب في نهاية ٢٠٢٠.
وهــدد االحتــاد األوروبي 
بتعليق مساعداته للخرطوم، 
فيما اعتبرت موسكو من جهتها 
أن «االنقــالب» في الســودان 
«نتيجــة منطقيــة لسياســة 

فاشلة».
مــن جهته، أعلــن االحتاد 
اإلفريقــي تعليــق عضويــة 
السودان فيه «حتى االستعادة 
الفعلية للســلطات االنتقالية 

بقيادة مدنيني».
واعتبر االحتــاد في بيان 
امــس ان ســيطرة اجليــش 
الســلطة  علــى  الســوداني 
أمــرا «غير مقبــول» و«إهانة 
للقيــم املشــتركة واملعاييــر 
لالحتــاد  الدميوقراطيــة 

األفريقي».

أبوزهــرة قولــه إن: «بلدية 
االحتــالل حتاول التســريع 
املقبرة وطمســها،  بتهويــد 
قبــل انعقاد جلســة محكمة 
االحتــالل األســبوع املقبــل 

لكسب القضية».
إلى ذلك، ألغت السلطات 
اإلسرائيلية عروضا ثقافية 
في بيت ضيافة تابع لفرنسا 
في القدس احملتلة، مشــيرة 
إلى أنه ممول من قبل السلطة 
الفلســطينية وبــدون إذن 
إسرائيلي، كما ذكرت مصادر 
متطابقة لوكالة فرانس برس 

امس.
وكان يفتــرض أن تنظم 
مجموعــة مــن املؤسســات 
الثقافية الفلســطينية بينها 
الوطنــي واملعهــد  املســرح 
الوطني وقافلة املسرح املتنقل 
الرياضي،  ونــادي ســلوان 
عروضا على مدى ثالثة أيام 
بدعم من األمم املتحدة وفنلندا 

والنمسا.
وورد فــي أمــر اإلغــالق 
املوقع من قبــل وزير األمن 
الدخلــي اإلســرائيلي عومر 
بارليف أن العــروض تعقد 
«برعاية ومتويل من السلطة 
الفلسطينية، وهذا بدون إذن 
كتابي». وأضاف: «أمرت بعدم 

عقد احلدث».
ونفى منظمــو العروض 
ذلــك، فقد أكد تيبو أن هيئة 
اإلغاثة الكاثوليكية الفرنسية 
تديــر بيــت الضيافــة الذي 
يقع حتت حماية القنصلية 

الفرنسية في القدس.

للحكومة االنتقالية».
«باإلفــراج  وطالبــوا 
الفوري عــن جميع املعتقلني 
البيان  السياسيني». وأضاف 
«نطلب بشكل عاجل أن نتمكن 

من مقابلة رئيس الوزراء».
بدورها، أعلنت اخلارجية 
األميركيــة أن الوزير أنتوني 
بلينكن أجرى محادثة هاتفية 
مع حمدوك مساء امس األول، 

رحب فيها بإطالق سراحه.
وفي الســياق، قال رئيس 
البنك الدولي ديڤيد مالباس في 
إعالن مكتوب امس إن مجموعة 
البنــك «علقت صــرف أموال 
كافــة عملياتها في الســودان 
وتوقفت عن البت بأي عملية 
جديدة في وقت نراقب ونقيم 
الوضع عن كثب». وكان البنك 
الدولي يشارك خصوصا في 

آلية تخفيف دين السودان.
الواليات املتحدة  وأعلنت 
تعليــق جزء من مســاعداتها 

خطير ضد األحياء واألموات 
في مدينة القدس احملتلة، وأنه 
جزء من مخطط التهويد الذي 
تنفــذه دولة االحتالل إلزالة 
أي معالم أثرية أو تاريخية 
تؤكد إسالمية املدينة املقدسة 
وعروبتها وخاصة في املنطقة 
احمليطــة باحلــرم القدســي 
الشريف واملســجد األقصى 

املبارك».
جاء ذلك فيمــا واصلت 
القوات اإلســرائيلية أعمال 
التهويــد والتجريــف فــي 
املقبرة اليوسفية، املالصقة 
ألســوار البلدة القدمية في 
القدس لليــوم الثالث على 

التوالي.
عــن  الوكالــة  ونقلــت 
رئيــس جلنة رعايــة املقابر 
اإلسالمية في القدس مصطفى 

األطباء وعمال النفط ينضمون لالحتجاجات.. واالحتاد األفريقي يُعلق عضوية اخلرطوم والبنك الدولي وواشنطن يُجّمدان مساعداتهما

قاضي قضاة فلسطني يحذر االحتالل: االعتداءات على مقابر القدس ستقود لالنفجار

طهران جتد صعوبة في استئناف توزيع الوقود بعد هجوم سيبراني

(رويترز) سودانيون يهتفون خالل مسيرة احتجاجية ضد «االنقالب» في عطبرة امس 

(أ.ف.پ) لقطة جوية ملستوطنة «جيفات زئيف» قرب مدينة رام اهللا بالضفة احملتلة 

وحاولــت الشــرطة إزالة 
العوائق التي أقامها املتظاهرون 
من شارع الســتني، أحد أبرز 
الشوارع في شرق العاصمة، 
ونفذت حملة توقيفات شملت 
عددا من الشباب الذين كانوا في 
املكان، وفق ما أفاد صحافيون 

في وكالة فرانس برس.
وشــهدت مدن أخرى غير 
اخلرطــوم تظاهــرات فرقهــا 
عناصــر األمن، وفق شــهود. 
ويقول املتظاهرون الرافضون 
«لالنقــالب» إنهم لــن يتركوا 
الشارع قبل عودة احلكم املدني 

للبالد.
وفي هذه األثناء، أعلن مدير 
الطيران املدني إبراهيم عدالن 
امس اســتئناف العمل مبطار 
اخلرطوم. وكانت الســلطات 
قررت امس األول تعليق جميع 
الرحالت من وإلى البالد حتى 
نهاية أكتوبر اجلاري بسبب 

االضطرابات.

منذ تولي بايدن السلطة من 
بناء املستوطنات، إسرائيل 
بشدة بعد إعالنها عن بناء 
وحدات استيطانية جديدة.
وصــرح الناطــق باســم 
برايــس  نيــد  الــوزارة 
للصحافيني أمس «نشعر بقلق 
عميق بشأن خطة احلكومة 
اإلسرائيلية اإلعالن عن آالف 
الوحدات االستيطانية» وعن 
املناقصات التي نشرت األحد 
املاضــي لبناء أكثر من ١٣٠٠ 

منزل.
وأضاف برايس: «نعارض 
بشــدة توسيع املستوطنات 
الــذي يتعــارض متامــا مع 
جهود خفض التوتر وضمان 
الهدوء، ويضر باحتماالت حل 

الدولتني».
وتابع: «نعتبر أيضا خطط 

جنل املال عمر يظهر علنًا للمرة األولى 
وزيرًا لدفاع حكومة «طالبان»

العراق: «مفوضية االنتخابات» تشترط 
موافقة القضاء إلعادة الفرز الكامل للنتائج

كابول- أ.ف.پ: ظهر املال محمد يعقوب، 
جنل املال عمر مؤسس «طالبان» علنا للمرة 
األولى امس، في وقت تسعى احلركة احلاكمة 
اآلن في أفغانســتان الى حتسني صورتها 

اإلعالمية.
وظهر في الفعالية املتلفزة، املال محمد 
يعقوب وزير الدفاع اجلديد في أفغانستان 
مناشــدا رجــال األعمــال االســتثمار فــي 
مستشفيات وعيادات، ما يشير إلى خروج 

حركة «طالبان» من الظل.
وقال يعقوب في مستشفى سردار محمد 
داوود خان العســكري في كابول «لننفق 
بعــض األمــوال هنا، على أشــقائنا رجال 
األعمال أن يأتوا إلى هنا لبناء مستشفيات 
وعيادات، على األطباء أن يأتوا هنا أيضا».
وكان يعقوب في السابق رئيسا للجنة 

العسكرية القوية واستفاد من الهالة احمليطة 
مبكانة والده الراحل في احلركة.

غيــر أن معظــم املناصــب الرفيعة في 
احلكومــة اجلديــدة ذهبت إلــى رفاق املال 
عمر مثل رئيس الوزراء محمد حسن أخوند 

ونائبه عبدالغني برادر.
وعندمــا كان املــال عمــر والــد يعقوب 
زعيما للحركة خــالل فترة حكمها األولى 
ألفغانســتان، نادرا ما ظهر علنا كما حظر 
نشر صوره. وعند وفاته في ٢٠١٣ لم يعلن 

النبأ ألكثر من سنتني.
لكــن منذ عودة طالبــان إلى احلكم في 
منتصف أغسطس بعد ٢٠ عاما من حرب ضد 
حكومة مدعومة من الواليات املتحدة، يلعب 
وزراء احلركة املزيد من الدور السياســي 

واألكثر ظهورا.

بغداد - وكاالت: أكدت املفوضية املستقلة 
العليا لالنتخابات في العراق، استعدادها 
إلعادة عمليات العد والفرز بالكامل لنتائج 
االنتخابات البرملانية التي أجريت مؤخرا في 
البالد، مشددة على أن احملكمة االحتادية هي 
التي تقرر ذلك في حالة وجود طعن على 
االنتخابات وورود طلب رسمي بذلك منها.

وقال عضو الفريق اإلعالمي للمفوضية 
مهند مصطفى في تصريح أوردته الوكالة 
الوطنية العراقية لألنباء امس: «إن املفوضية 
بــدأت صباح أمــس عمليات العــد والفرز 

للمحطات املطعون بها.
وأضاف ان «مجمل اإلجراءات التي نقوم 
بها اآلن، هي فتح الصناديق التي مت التقدمي 
الطعــون عليها من قبل املرشــحني، وبعد 
عملية فرز نتائج في هذه احملطات ستطابق 
مع النتائج اليدوية واإللكترونية املرسلة 
في يومي االقتراع العام واالقتراع اخلاص 

ومطابقة هذه النتائج بالكامل».
وحــول املطالبات بإعــادة العد والفرز 
الشــامل في جميع احملافظــات، أكد عضو 

الفريق اإلعالمــي ملفوضية االنتخابات أن 
«املفوضية مستعدة إلجراء كل عمليات العد 
والفرز بالكامل، لكن هناك أمرا قانونيا باننا 
لســنا اجلهة التي حتدد ذلك، ألن صاحبة 
الشــأن في إعادة العد والفرز بالكامل هي 
احملكمة االحتادية التي تقرر ذلك في حالة 
وجود طعن على االنتخابات وورود طلب 
رسمي من احملكمة بإجراء عملية العد والفرز 

بالكامل».
ميدانيــا، ارتفــع عــدد قتلــى الهجوم 
اإلرهابي، الذي استهدف مساء أمس األول، 
إحدى قرى محافظة ديالي الواقعة شرقي 
العاصمة بغداد إلى ١١ شخصا، والذي تبناه 

تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وقالت قيادة العمليات املشتركة العراقية 
«إن مجرمي داعــش يحاولون مرة أخرى 
الرجوع إلى أساليبهم اليائسة في استهداف 
املدنيــني العزل بعد عجزهــم عن مواجهة 
القوات العسكرية واألمنية في البالد، متعهدة 
فــي الوقت ذاته بتعقــب اإلرهابيني داخل 

البالد وخارجها».
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النائب هادي أبو احلسن لـ«األنباء»: نرفض األصوات املسيئة للخليج
الذي احتضن وطننا ونؤكد على االنتماء والهوية العربية

بيروت - عامر زين الدين

اعلن أمني ســر «اللقــاء الدميوقراطي» 
النائب هادي أبو احلسن «الرفض املطلق 
لكل األصوات غير املسؤولة التي صدرت 
أخيرا باإلساءة الى دول اخلليج وحتديدا 
السعودية»، داعيا تعقيبا على كالم وزير 
االعالم جورج قرداحــي «اجلميع للعودة 
الى الثوابت واملرتكزات األساسية للبنان، 
والتأكيــد مجددا علــى االنتمــاء والهوية 
العربية. وانطالقا من حرصنا الشديد على 
عالقات األخوة التي جتمع بيننا وبني اإلخوة 
العرب ومتنياتنا االستقرار الدائم لهم وعدم 

التنكــر ملا قدموه للبنان، ولم يتأخروا يوما عن احتضان 
وطننا وأبنائنا في ازماتهم في العديد من احملطات».

ونوه ابو احلسن في تصريح لـ«األنباء» مببادرة البطريرك 
املاروني الكاردينال بشارة الراعي باجتاه الرؤساء الثالثة 
والهادفــة لعدم حتول لبنان الى ســاحة تبادل للرســائل 
الســاخنة بني العبني اقليميني ودوليني، األمر الذي يوجب 
على كل االفرقاء االستفادة من تلك الزيارات، لالنطالق بنظرة 

افق وطنية في ايجاد املخارج املطلوبة. 
وفــي هــذا الســياق البــد مــن ابعــاد 
مؤسســتي اجليش والقضاء عن مجريات 
احداث الطيونة - عني الرمانة - الشياح 
وتداعياتها، باعتبارهما آخر ركيزتني من 
ركائز الدولة املتهالكة، وكذلك عن محاوالت 
تصفية احلسابات السياسية بقصد زجهما 
في هكذا صراع أكان داخليا او على املستوى 
االقليمي، بغية حتصني الدولة واحلفاظ على 
ما تبقى من هيبتها ومؤسساتها. واننا مع 
محاســبة كل من يظهره التحقيق مشاركا 
في االحداث التي حصلت او القتل واطالق 
النار من دون استنساب او استهداف والبد 
من االســتفادة من اجواء املبادرة والسعي اجلدي من اجل 
عقد مصاحلة بني ابنــاء املنطقة الواحدة، ووقف االنزالق 

باجتاه أتون الصراعات الداخلية على نحو اكبر.
وأضاف ابو احلســن، «اننا نشجع املشاورات اجلارية 
ألجل العمل على اطالق العجلة احلكومية بشــكل ســليم 
والتي حاليا في طور النضوج، إلعادة انتاج الســلطة من 

خالل االنتخابات النيابية املقبلة.

النائب هادي ابو احلسن

جعجع لم ميُثل أمام املخابرات: «عهدًا أن نبقى معا انتصارًا للحرية  والعدالة»
دياب يقاضي الدولة ومحاموه يسابقون الوقت لقطع الطريق على البيطار

بيروت: عمر حبنجر - يوسف دياب

انطلقت مسيرات سيارة من 
مختلف مناطق لبنان باجتاه 
مقــر رئيــس «حــزب القوات 
اللبنانية» ســمير جعجع في 
معراب، تضامنــا معه بوجه 
اســتدعائه إلى وزارة الدفاع، 
وشــكل احملتجون ما يشــبه 
احلاجــز البشــري ملنعه من 
اخلــروج حتى لو أراد. وغرد 
جعجع مخاطبــا املتظاهرين: 
«أتيتم رفضا لتسييس القضاء 

ومالحقة املعتدى عليهم».
وتابــع: «عهــدا أن نبقــى 
معا انتصــارا للحرية واحلق 

والعدالة».
ولــم ميثــل جعجــع أمام 
امــس،  مديريــة املخابــرات 
ويقــول مصــدر قضائــي إن 
مفوض احلكومة لدى احملكمة 
العسكرية القاضي فادي عقيقي 
يــدرس خياراتــه للخطــوة 

التالية.
بــدوره، رئيــس «التيــار 
احلر» جبران باسيل غرد عبر 
«تويتر» قائال:  «ملا حكيت عن 
تواطــؤ ثنائي الطيونة قامت 
القيامة.هيدا التواطؤ شــفناه 
النــاس  بالشــارع علــى دم 
ومبجلس النواب على قانون 
االنتخاب وحقوق املنتشرين، 
وبكــرا رح نشــوفه باملجلس 
وبالقضاء على ضحايا انفجار 
املرفأ والطيونة سوا. ال لطمس 
احلقيقة بأكبر انفجار شــهده 
لبنــان والعالــم مقابل تأمني 

براءة املجرم».
ورد عليــه رئيــس جهاز 
العالقات اخلارجية في حزب 
«القــوات اللبنانيــة» الوزير 
الســابق ريشــار قيومجيان، 
في تغريدة على حسابه عبر 
ايها  «تويتر»، قائال: «اصمت 
الكذاب احلقير جبران باسيل 
أنت وعمك ميشال عون، ثنائي 
التواطــؤ والذميــة والزحف 
أمام مشروع حزب اهللا طمعا 

بسلطة وكرسي».

التشريعية الواحد.
في غضون ذلك، اســتبق 
رئيس احلكومة السابق حسان 
دياب، جلسة استجوابه املقررة 
عند العاشرة من صباح اليوم، 
أمام احملقق العدلي في جرمية 
انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطــار كمدعى عليه 
فــي القضية، بتقــدمي دعوى 
اللبنانية،  الدولــة  مخاصمة 
عما أسماه «اخلطأ اجلسيم» 
الــذي ارتكبه البيطــار جراء 
االدعاء عليه ومالحقته بجرائم 

جنائية.
وفي محاولة لقطع الطريق 
على جلســة التحقيق اليوم، 
تقدم وكيــال الدفاع عن دياب 
الوزير السابق ونقيب احملامني 
األسبق رشيد درباس ونقيبة 
احملامــني الســابقة أمل حداد، 
أمــام الهيئــة العامة  بدعوى 

حملاكمــة الرؤســاء والوزراء 
دون سواه».

وخاض فريــق الدفاع عن 
دياب ســباقا مع الوقت، ومع 
الساعات القليلة التي تفصلهم 
عن موعد انعقاد اجللسة، التي 
لن يتوقع أال يحضرها دياب، 
حملاولة تبليغ احملقق العدلي 
مضمون الدعوى ما يفرض على 
األخير وقف إجراءات مالحقة 
رئيس احلكومة السابق، إال أن 
ذلك ليس مضمونا، ألن البيطار 
لــم يحضر إلــى مكتبه أمس، 
كما أن رئيس مجلس القضاء 
األعلى موجود خارج األراضي 
اللبنانية، إال إذا حصل التبليغ 
صباح اليوم وقبل بدء اجللسة. 
وأكد درباس أنه «يفترض 
بالقاضي البيطار وفور تبلغه 
مضمون الدعوى، أن يوقف كل 
إجراءات املالحقة بحق حسان 

دياب دون سواه»، مشيرا إلى 
أنه «ال يجوز للقاضي املنسوب 
إليه سبب الدعوى ومنذ تقدمي 
االســتحضار، أن يقــوم بأي 
عمل يتعلــق باملدعي، إلى أن 
تبت الهيئة العامة في أساس 

الدعوى».
إلى ذلك، تقدم احملامي سامر 
احلــاج بوكالته عــن النائبني 
علــي حســن خليــل وغازي 
زعيتر، باستدعاء أمام الهيئة 
العام حملكمــة التمييز أيضا، 
طلــب فيها حتديــد املرجعية 
القضائيــة املختصــة، التــي 
يفترض أن تقدم أمامها دعوى 
رد القاضــي البيطــار، وذلك 
بعد تقــدمي دعاوى أمام ثالث 
محاكم مختلفة، كلها رفضت 
هذه الدعوى واعتبرت نفسها 
ليست صاحبة صالحية للبت 

فيها.

حملكمة التمييز التي يرأســها 
رئيس مجلس القضاء األعلى 
القاضي ســهيل عبود، اتخذا 
فيها صفة االدعاء ضد الدولة 
اللبنانية وطلبا مخاصمتها على 
ما يسمى «األخطاء اجلسيمة»، 
التي ارتكبها القاضي البيطار 
ضد موكلهم. وأكد درباس في 
تصريح لـ «األنباء»، أن الدعوى 
املذكورة «ارتكزت على نقطتني 
أساسيتني، األولى تشدد على 
أن جرمية انفجار مرفأ بيروت 
ليست من اختصاص املجلس 
العدلــي، إذ إنــه ليس مبجرد 
صدور مرســوم عــن مجلس 
الــوزراء بإحالتهــا تصبــح 
من اختصاص هــذا املجلس، 
والثانيــة تتحدث عن تخطي 
البيطار نصا دستوريا واضحا، 
الرؤســاء  يحصــر مالحقــة 
والــوزراء باملجلــس األعلــى 

مناصرو القوات اللبنانية خالل وقفة تضامنية في معراب رفضا الستدعاء سمير جعجع لالستماع إلى افادته في قضية أحداث الطيونة                                           (محمود الطويل)

وأضاف: «استحي يا عنوان 
الســرقة والفشــل واالنهيار، 
عندمــا تــزور احلقيقــة أقله 
خبــي وجك من ضحايا املرفأ 
ومن أمهات عني الرمانة ألنو 
بيعرفوا مني املجرم احلقيقي».
فــي هــذه األثنــاء، كان 
يفترض ان تتزامن التظاهرات 
القواتية مع إضراب عام دعا 
إليــه االحتاد العمالــي العام 
واحتاد نقابــات النقل البري 
احتجاجا على االرتفاع الكبير 
في أســعار احملروقــات، لكن 
مــا إن حترك «حــزب القوات 
اللبنانية» ليوم احلشــد في 
معراب، تراجع االحتادان عن 
اإلضراب، وهذه ليســت املرة 
األولى، فرئيس االحتاد العام 
بشارة األسمر ورئيس احتاد 
النقــل البري بســام طليس، 
ينهــالن مــن منبع الســلطة 

أزمة تصريحات قرداحي تتفاعل و«اخلارجية» تستدعي القائم باألعمال
بيروت - عمر حبنجر ووكاالت 

وضعــت تصريحات وزير 
اإلعالم اللبناني جورج قرداحي 
املسيئة حكومة الرئيس جنيب 
ميقاتي ولبنان في حالة حرج 
شــديد جتاه اململكــة العربية 
السعودية واالمارات وحتالف 
دعم الشرعية في اليمن ودول 
اخلليج عموما، مكررا بذلك فعلة 
وزير اخلارجية السابق شربل 
وهبة والتي كلفته وجوده في 

احلكومة.
فقد أعربت وزارة اخلارجية 
في بيان لها أمس عن استنكار 
الشــديد  الكويــت  ورفــض 
للتصريحات اإلعالمية الصادرة 
عن وزير اإلعالم اللبناني جتاه 
اململكــة العربيــة الســعودية 
ودولة االمارات العربية املتحدة 
الشــقيقتني والتي اتهــم فيها 
البلديــن الشــقيقني باتهامات 
باطلــة تناقض الــدور الكبير 
واملقــدر الذي تقومــان به في 
دعم اليمن وشــعبه، والتي لم 
تعكس الواقع احلقيقي لألوضاع 
احلاليــة فــي اليمــن وتعتبر 
خروجــا عن املوقف الرســمي 
للحكومة اللبنانية وتغافال عن 
الدور احملــوري املهم للمملكة 
العربي  واالمــارات والتحالف 
لدعم الشرعية في اليمن. وقد 
استدعت وزارة اخلارجية القائم 
باألعمال اللبناني هادي هاشم 
وسلمته مذكرة احتجاج رسمية 
تتضمن رفــض الكويت التام 
لهذه التصريحات التي تتنافى 
مــع الواقع وال متــت للحقيقة 
بصلــة وتتعارض مع أبســط 

قواعد التعامل بني الدول. 
من جهته، عبر األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.نايف احلجرف عن 
رفضــه التام جملــة وتفصيال 
لتصريحات قرداحي التي تعكس 
فهما قاصرا وقراءة ســطحية 

لألحداث في اليمن.
واســتنكر احلجــرف فــي 
بيان تعــرض الوزير اللبناني 
لكل من الســعودية التي تقود 
التحالف العربي لدعم الشرعية 
اليمنية واإلمارات خالل حديثه 
متهمــا إياهما باالعتــداء على 
اليمن، فــي الوقت الذي يعمل 
التحالف العربي لدعم الشرعية 
علــى إعادة األمور إلى نصابها 
الصحيح قبل االنقالب احلوثي 
على الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤. 
وطالب احلجرف وزير اإلعالم 
اللبناني بالرجوع إلى احلقائق 

املوثقة والبراهني املثبتة دوليا».
«اجلرائــم  ان  وقالــت 
واالنتهــاكات التــي ارتكبتهــا 
جماعة احلوثي اإلرهابية بحق 
اليمنية وشــعبها  اجلمهورية 

خالفت األعراف الديبلوماسية 
ومثلت إســاءة مقصودة لدول 
حتالف دعم الشرعية في اليمن 
وجتاهلت املبادئ والقيم التي 
حتكــم العالقــات األخوية بني 

لبنان مع دول التحالف العربي 
لدعم الشــرعية باليمن، وتنم 
عن االبتعاد املتزايد للبنان عن 

أشقائه العرب».
وفي الســياق، زار السفير 
الســعودي فــي لبنــان وليــد 
البخاري سفير اليمن عبداهللا 
الدعيــس الذي قال بعد اللقاء: 
«سأتوجه إلى وزارة اخلارجية 
اللبنانية لتقدمي احتجاجنا على 
ما صدر عن وزير اإلعالم ونحن 
نســتنكر هذا الكالم». واعتبر 
ان توضيــح قرداحــي تعليقا 
علــى الڤيديو الذي وردت فيه 
االساءة، أمس األول «زاد الطني 
بلة إذ لم يقدم أي اعتذار بل أكد 
علــى ما أدلى به». بدوره، كرر 
البخاري دعم بالده «للشرعية 
في اليمن إلنهاء األزمة اليمنية 
والتوصــل إلى حل سياســي، 
وفقــا للمرجعيات املتمثلة في 
املبــادرة اخلليجيــة وآليتهــا 
التنفيذيــة، ومخرجات مؤمتر 
احلوار الوطني الشامل، وقرار 
مجلــس األمن ٢٢١٦». كما ادان 
«مواصلة امليليشيات احلوثية 
املدعومــة مــن إيــران لألعمال 
العدائية والعمليات اإلرهابية 
بإطالق الصواريخ الباليستية 
والطائرات املســيرة املفخخة 
الســتهداف املدنيــني واألعيان 
الســعودية،  فــي  املدنيــة» 
املدنيني  الســكان  واســتخدام 

الشقيق واعتداءاتها املستمرة 
على اململكة العربية السعودية 
منــذ انقالبهــا غيــر الشــرعي 
علــى احلكومــة تدحــض هذه 
التصريحات غير املسؤولة التي 

الدول العربية». 
واعتبرت وزارة اخلارجية 
االماراتيــة هــذه التصريحات 
«مهاترات تتنافى مع األعراف 
الديبلوماسية وتاريخ عالقات 

دروعا بشرية، وإطالق القوارب 
املفخخة واملسيرة عن بعد، ميثل 
تهديدا خطيرا لألمن اإلقليمي 

والدولي.
احلكومــة  رئيــس  وكان 
اللبنانيــة جنيــب ميقاتــي، 
سارع حملاولة تطويق تداعيات 
األزمــة مؤكدا أن كالم قرداحي 
مرفــوض، وال يعبــر عن رأي 
احلكومة إطالقا، وأعلن في بيان 
«متسك لبنان بروابط األخوة 
مع الدول العربية». وأضاف أن 
موقف قرداحي ورد في مقابلة 
جــرت قبل اســابيع من توليه 
منصبــه و«ال يعكــس موقف 
احلكومة إطالقا السيما ما يتعلق 
باليمن والعالقات اللبنانية - 
العربية بخاصة اململكة العربية 
السعودية وسائر دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي»، مؤكــدا 
احلــرص علــى نســج أفضل 
العالقات مع اململكــة العربية 
السعودية رافضا أي تدخل في 

شؤون اململكة الداخلية.
والحظت مصادر متابعة مع 
سفير اليمن، أنه ال قرداحي وال 
ميقاتي، وال وزارة اخلارجية، 
اعتذروا عما حصل، وهو وفق 
املصادر، أقل املطلوب، ما يعني 

انه مرشح للتفاعل السلبي.
فقــد رفض قرداحي خالل 
اجتماعــه باملجلــس الوطني 
لإلعالم أمس، االعتذار، وقال: 
ال يجوز ان يكــون هناك من 
ميلي ما يجب القيام به، وقد 
يكون كالمي قد احرج رئيس 
اجلمهورية، ورئيس احلكومة، 
وملن طالبني باالســتقالة له 
اقــول: «أنــا اآلن جــزء مــن 
احلكومــة، وال ميكن أن اتخذ 

القرار مبفردي..».
بدورهــا، جــددت وزارة 
اخلارجية اللبنانية أمس تأكيد 
إدانة «الهجمات اإلرهابية» التي 
استهدفت اململكة، مشددة على 
املوقف اللبنانــي املدافع عن 
أمــن اخلليجيني وســالمتهم 
والرافــض ألي تدخــل فــي 
أو  الداخليــة  سياســاتهم 
الوزارة  اخلارجية. وذكــرت 
في بيــان أن لبنــان يكن كل 
التقدير واالحترام للشــعوب 
اخلليجية، مبينة أن احلكومة 
اللبنانية متمســكة «بروابط 
األخوة مع العرب». واعتبرت 
النائبــة روال الطبش، عضو 
كتلــة «املســتقبل»، ان حــظ 
لبنان سيئ مع متسلقي سلطة 
يكنون حقدا أسود ضد العرب، 
فيورطونه بأزمة تلو األخرى.

 «اخلليجي» يطالب احلكومة اللبنانية بتوضيح موقفها.. والبحرين واإلمارات تنددان باملهاترات واالدعاءات الباطلة.. والبخاري يؤكد على دعم الشرعية في اليمن

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي في تصريح صحافي من بعبدا                 (محمود الطويل)

التاريخيــة وقراءة تسلســلها 
ليتضح له حجم الدعم الكبير 
الذي تقدمه دول التحالف لدعم 
الشرعية للشعب اليمني بهدف 
الوصول إلى حل شامل لألزمة 
اليمنية وفقا للمرجعيات الثالث 
املتمثلــة باملبــادرة اخلليجية 
وآليتهــا التنفيذية ومخرجات 
احلوار اليمنــي وقرار مجلس 
األمــن رقــم ٢٢١٦. وأعرب عن 
اســتنكاره لدفاع قرداحي عن 
جماعــة احلوثي االنقالبية في 
الوقت الــذي يتجاهــل تعنت 
احلوثي ضد كل اجلهود الدولية 
الراميــة إلنهــاء األزمــة، وفي 
الوقت الذي تســتهدف جماعة 
احلوثي السعودية بالصواريخ 
واملســيرات، كمــا تســتهدف 
اجلماعة أبناء الشــعب اليمني 
األعزل ومتنع وصول املساعدات 

اإلغاثية للمناطق املنكوبة.
كذلــك اســتدعت وزارتــا 
اخلارجية البحرينية واإلماراتية 
سفيري لبنان لديهما وسلمتاهما 
مذكرتي احتجاج عبرتا فيهما 
الشــديد  اســتنكارهما  عــن 

للتصريحات.
وأعربــت وزارة اخلارجية 
البحرينية في بيان صحافي، عن 
استنكارها الشديد لتصريحات 
قرداحــي «ومــا ســاقه جتــاه 
مجريات احلرب في اليمن من 
ادعاءات باطلة تنفيها احلقائق 

«التعاون اإلسالمي» تستنكر تصريحات
وزير اإلعالم اللبناني بشأن الوضع في اليمن

كونا: أعرب األمني العام ملنظمة التعاون 
اإلســالمي د.يوســف العثيمــني امــس، عن 
استنكاره ورفضه لتصريحات وزير اإلعالم 
اللبناني جورج قرداحي بشــأن الوضع في 
اليمن واإلساءة للمملكة العربية السعودية 
رئيســة القمة اإلسالمية واإلمارات العربية 

املتحدة.
وشدد العثيمني في بيان صحافي على أن 
تصريحات وزير اإلعالم اللبناني «تصرف غير 
مسؤول وال يبالي مبصلحة الشعب اليمني».

وأكد أن منظمة التعاون اإلسالمي تثمن 
جهود الســعودية من خــالل قيادة حتالف 
دعم الشرعية في اليمن ومساندة احلكومة 
الشرعية ووقف االنقالب على الشرعية من 
قبل ميليشيات احلوثي اإلرهابية منذ سبتمبر 
٢٠١٤ باإلضافة إلى الدور اإلنســاني الكبير 
ملساندة الشعب اليمني من خالل مركز امللك 

سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

وأشار إلى أن وزير اإلعالم اللبناني جتاهل 
اجلهود املبذولة التي تقوم بها الســعودية 
لتحقيق الســالم ووقف إطالق النار والتي 
تواجه تعنتا من احلوثيني وإصرارهم على 
توجيه الصواريخ الباليســتية والطائرات 
املفخخة إلى الشــعب اليمنــي واملدنيني في 
الســعودية واســتهداف أراضي السعودية 

واملواطنني واملقيمني على أراضيها.
ودعــا العثيمني وزير اإلعــالم اللبناني 
إلــى «االعتذار فورا» للســعودية واإلمارات 
واحترام مشاعر الشعب اليمني الذي يعاني 
ويالت االنقالب على الشرعية أمنيا وإنسانيا 
واقتصاديا. وأشار إلى أن السعودية تدعو 
دائما للحوار للوصول إلى حل شامل لألزمة 
اليمنيــة وفقا للمرجعيــات الثالث املتمثلة 
فــي املبــادرة اخلليجية وآليتهــا التنفيذية 
ومخرجات احلــوار اليمني وقــرار مجلس 

األمن رقم ٢٢١٦.

النائب محمد نصراهللا لـ «األنباء»: 
باسيل يستغل تفاهم مار مخايل 
لدق أسافني بني «أمل» و«احلزب»

ارة بيروت - زينة طبَّ

أكد عضو كتلة التنمية 
والتحريــر النائــب محمد 
نصراهللا، أنه وبالرغم من 
انعدام الكيمياء بني حركة 
أمل والتيار الوطني احلر، 
وبالرغــم من عــدم وجود 
انسجام سياســي بينهما، 
إال ان احلركة وعلى رأسها 
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، ترفض أي إساءة من 
أيــن أتــت ســواء لرئيس 

اجلمهورية ميشال عون او لغيره من التيار البرتقالي، لكن 
عندما يتطاول التيار على احلركة ورئيسها، فهي لن تقف ال 
مســتمعة وال متفرجة، بل سترد الصاع صاعني على قاعدة 
«البــادي أظلــم»، علما اننا فــي احلركة والكتلــة، تغاضينا 
عشــرات املرات عن املواقف االستفزازية جلبران باسيل، إال 
ان متاديه وتياره بتوجيه االتهامات للرئيس بري، والتهجم 
عليه واســتهدافه مبناســبة وغير مناســبة، استوجب الرد 
بعنف من قبل احلركة، لعله يتنبه الى وجوب التزام األدبيات 

السياسية في تعاطيه مع اآلخرين.
ولفــت نصراهللا في تصريح لـ «األنباء» إلى ان املشــكلة 
الكبرى مع باســيل، انه يستغل تفاهم مار مخايل مع حزب 
اهللا، في محاولة يائســة لدق أســافني بني احلركة واحلزب، 
وذلك اعتقادا منه، ان اخلالف بني ما يســمى مجازا بالثنائي 
الشــيعي، يعطيه دفعا باجتاه حتقيق املكاســب السياسية 
واالنتخابية، معتبرا بالتالي ان باسيل يلعب في غير ساحته، 
وعليــه ان يعيد النظــر بعالقاته مع اآلخريــن، ألن األفعال 
وردود األفعــال، ال توصل صاحبها إلى املكان الذي يرجتيه، 
لكن يبدو ان السيد باسيل، مقتنع مبا يعتبره حقيقة ملزمة 
للبنانيني، أال وهو ان يكون رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس 
عون، فباســيل يتحرك سياســيا من خالل شهوته للسلطة، 
ويعتبــر وهمــا ان الرئيس بري، خصمــا عنيدا يحول دون 

حتقيقه هذا احللم.
وفي الســياق عينــه، أعرب نصراهللا عن خشــيته من 
ان تؤدي الغرف الســوداء بإدارة املستشــار األول لرئاسة 
اجلمهورية سليم جريصاتي، الى تعطيل االنتخابات النيابية، 
فيما نحن على مسافة ٥ أشهر من حلولها، فلبنان ال يحتمل 
تأجيل االنتخابات، نظرا حلاجته امللحة الى جتديد الطاقم 
السياســي، واالنطالق نحو املعاجلات اجلدية ملا نحن فيه 
مــن أزمات ولعنــات، مؤكدا ان حركة أمــل، كانت ومازالت 
الفريق االول الذي يطالب باالنتخابات النيابية في موعدها 
الدستوري، أيا تكن الظروف واألوضاع، كفى تزويرا وتشويها 

للحقائق والوقائع.
وردا على ســؤال، ختم نصراهللا، مشــيرا إلى ان من ينَع 
حكومة الرئيس ميقاتي، يســاهم مباشرة في تأجيج التوتر 
احلاصل على خلفية أحداث الطيونة من جهة، واملسار املشبوه 
للتحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت من جهة ثانية، 
مؤكدا أنه ال حركة أمل وال حزب اهللا من هواة تعطيل احلكومة.

النائب محمد نصراهللا
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أنباء مصرية

أنباء سورية

أسامة عسكر رئيسًا ألركان القوات املسلحة
القاهرة - خديجة حمودة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا 
بتعيني الفريق أسامة عسكر رئيسا ألركان 

اجليش املصري.
وقال املتحدث باسم رئاسة اجلمهورية 
السفير بسام راضي في بيانني مقتضبني 
على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، 
إن الرئيس عبدالفتاح السيســي: «أصدر 
قرارا بتعيني الفريق أســامة أحمد رشدي 
عبداهللا عسكر رئيسا ألركان حرب القوات 
املســلحة» و«قرارا بتعيــني الفريق محمد 
فريد حجازي مستشارا لرئيس اجلمهورية 

ملبادرة حياة كرمية».
وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية 
احلربية الدفعة ٧٠ وحصل على كل الفرق 
احلتمية بســالح املشــاة، وتولى منصب 
رئيس هيئة عمليات القوات املسلحة وقائد 
قوات شرق القناة ملكافحة اإلرهاب وتنمية 
ســيناء، كما تولى رئاســة أركان اجليش 
الفريق أسامة عسكرالثالث امليداني وقائد اجليش الثالث امليداني.

السيسي يؤكد أهمية تضافر اجلهود حلل القضايا اإلقليمية
القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي ونظيره الروماني 
كالوس يوهانس أهمية تضافر 
اجلهــود للتوصل إلى حلول 
ســلمية للقضايــا اإلقليمية 
مبا يحفظ باملقام األول كيان 

الدولة الوطنية.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
امــس،  الرئيــس السيســي 
بقصــر االحتاديــة الرئيــس 
يوهانــس، حيــث مت إجــراء 
مراســم االســتقبال الرسمي 
وعــزف الســالمني الوطنيني 
واستعراض حرس الشرف.

وأكــد الرئيس السيســي 
تطلع مصر لتعزيز التعاون 
الثنائــي فــي كافــة املجاالت 
مــع رومانيا في ضوء تنامي 
الثنائيــة وتبادل  العالقــات 
الزيــارات رفيعة املســتوى، 
إلى  وعلــى رأســها زيارتــه 
بوخارست في يونيو ٢٠١٩، 
والتي كانت أول زيارة لرئيس 
مصري إلى رومانيا منذ نحو 

١٥ عاما.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــى بأن 
الرئيسني عقدا جلسة مباحثات 
ثنائية أعقبتها جلسة موسعة 

ضمت وفدي البلدين.
وذكر املتحدث الرسمي أن 
املباحثات تناولت سبل تعزيز 
العالقــات الثنائيــة، خاصة 
االقتصاديــة والتجارية، مبا 
يتناسب مع مستوى العالقات 
السياسية املتميزة بني البلدين 

الصديقني.
كما تباحث الرئيسان حول 

مشيرا إلى أهمية قيام املجتمع 
الدولي بالتعامل مع جذور هذه 
اآلفة من خالل مقاربة شاملة 
تتضمن كل األبعاد واألسباب.

كما مت أيضا تبادل وجهات 
النظر بشأن ظاهرة الهجرة 
غيــر الشــرعية، حيث أكد 
الرئيــس حرص مصر على 
مكافحة تلك الظاهرة، مشيرا 
إلى اجلهود املصرية للتصدي 
بنجاح النتقال الالجئني عبر 
البحر املتوســط، وذلك من 
منطلق مسؤولية مصر جتاه 
مواطنيها وكذلك جتاه أمن 
شــركائها، ومؤكــدا أهمية 
التعامــل مع ملــف الهجرة 
فــي إطار مــن املســؤولية 
املشــتركة وحتمل األعباء، 
وعدم التركيز على احللول 
األمنية فقــط دون معاجلة 
جذور املشكلة االقتصادية 

في مجــال مكافحــة اإلرهاب 
والفكر املتطــرف، والتجربة 
املصريــة الناجحة في مجال 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
مؤكدا احلرص على مواصلة 
التعاون مع مصر على مختلف 
املستويات للتصدي للتحديات 
التي تواجه ضفتي املتوسط، 
ومشيدا في هذا اإلطار بجهود 
مصر لتعزيز جسور احلوار 
بني الدول األفريقية والعربية 
ودول االحتــاد األوروبي، مع 
التأكيد على حرص رومانيا 
على دعم موقف مصر ونقله 
إلــى االحتاد األوروبي، وذلك 
فــي ضوء كونهــا إحدى أهم 
دول اجلوار للقارة األوروبية، 
وفي ظل العالقة املباشرة بني 
األمن فــي أوروبا واألوضاع 
الشــرق األوسط  في منطقة 

والقارة األفريقية.

والتنموية في دول املصدر.
مــن جانبه، أكــد الرئيس 
الرومانــي ســعادته بزيارة 
القاهــرة، معربا عن احلرص 
التنســيق  علــى اســتمرار 
البلديــن  بــني  والتشــاور 
الصديقني في مختلف املجاالت، 
وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز 
عالقات رومانيا مع مصر ذات 
العريق،  احلضارة والتاريخ 
إلــى جانب دورهــا احملوري 
بقيــادة الرئيــس السيســي 
إلرســاء دعائــم االســتقرار 
واألمــن فــي منطقة الشــرق 
األوســط والقارة األفريقية، 
فضال عن الطفــرة التنموية 
التــي حققتها مصــر، وما مت 
إجنازه من مشروعات قومية 

كبرى في شتى املجاالت.
وأعــرب يوهانــس عــن 
تثمينــه للجهــود املصريــة 

الرئيس الروماني: مصر تلعب دوراً حيوياً في احلفاظ على األمن اإلقليمي والدولي

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال نظيره الروماني كالوس يوهانس

فــرص تعزيز التعــاون في 
مجال السياحة وسبل زيادة 
حركتها، وتطرقــا أيضا إلى 
ســبل التعاون فــي مجاالت 
الزراعــة، والصناعــة، وكذا 
التعاون العسكري واألمني.

كما تنــاول اللقــاء أيضا 
آخــر تطورات جهــود إحياء 
عمليــة الســالم في الشــرق 
األوسط، وحتقيق التهدئة بني 
اإلسرائيليني والفلسطينيني، 
التوافــق بشــأن  حيــث مت 
أهميــة إيجــاد حــل عــادل 
وشامل للصراع الفلسطيني 
-اإلســرائيلي وفقا ملقررات 

الشرعية الدولية.
وأضاف املتحدث الرسمي 
أن الرئيس السيسي استعرض 
املباحثــات اجلهــود  خــالل 
املصريــة في مجــال مكافحة 
اإلرهــاب والفكــر املتطرف، 

قناة السويس: ٥٫١ مليارات دوالر 
إحصائيات املالحة خالل ١٠ أشهر

القاهرة - ناهد إمام

قــال الفريق أســامة ربيع رئيس هيئة 
قناة الســويس، إن عائدات القناة شهدت 
ارتفاعا ملحوظا، حيث حققت إحصائيات 
املالحة بداية من يناير وحتى ٢٥ اجلاري 
٥٫١ مليــارات دوالر مقابــل ٤٫٥٣ مليارات 
دوالر خــالل الفتــرة ذاتها العــام املاضي 

بزيادة ١٢٫٦٪.
جــاء ذلك خــالل لقائه امــس، وفدا من 
ســفراء عدد من الــدول األعضاء باملنظمة 
البحريــة الدوليــة IMO، برئاســة اللــواء 
رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري 
والسفيرة سريناد جميل نائب مساعد وزير 
اخلارجيــة للعالقات السياســية الدولية، 
لبحث ســبل التعاون املشــترك والتعرف 

عــن قرب علــى مســتجدات املشــروعات 
التنمويــة لقناة الســويس. وأعرب ربيع 
عن اعتزازه بعالقات الشــراكة والتعاون 
املثمر مع املنظمة البحرية الدولية وكافة 
أعضائها ممن جتمعهم مصالح مشــتركة 
خلدمة حركة التجارة العاملية تدعمها قناة 
السويس باعتبارها املرفق املالحي األهم في 
نقل حركة التجارة من الشرق إلى الغرب.

وأكد انتظام حركة املالحة بالقناة وزيادة 
أعداد وحموالت السفن العابرة للقناة رغم 
التحديــات العامليــة الناجمــة عن جائحة 
كورونا، مشــيرا إلى أن حركة املالحة في 
الفتــرة من بداية ينايــر وحتى أول أمس 
شــهدت عبور ١٦ ألفا و٦٦١ ســفينة مقابل 
عبور ١٥ ألفا و٣١٠ سفن خالل الفترة ذاتها 

من العام املاضي بزيادة ٨٫٨٪.

عودة طائرة مصر للطيران املتجهة
 إلى موسكو بسبب تهديد مجهول

القاهرة - ناهد إمام

أعلنت شــركة (مصر للطيران) امس، عن 
عــودة إحدى رحالتها التــي كانت متجهة إلى 
العاصمة الروسية (موسكو) بسبب «رسالة 
تهديد». وأوضحت الشركة في بيان أنه وجد على 
أحد مقاعد طائرة تابعة لها من طراز (إيرباص 
ايــه ٢٢٠ - ٣٠٠) «رســالة تهديد مكتوبة من 
مجهول» وذلك بعد إقالعها بحوالي ٢٢ دقيقة 
من مطار القاهرة في رحلتها رقم (إم إس ٧٢٩) 

املتجهة إلى موسكو. 
من جهة أخرى، استأنفت الشركة رحالتها 
من مطار شــرم الشــيخ الدولي الى مطار 
األقصــر الدولي بعد فتــرة توقف دامت ٦ 
 MS ســنوات. وأقلعت امــس، الرحلة رقم
٢٠٢ من مطار شرم الشيخ متجهة إلى مطار 
األقصر، حيث يستمر تشغيل هذه الرحلة 
بواقع مرة واحدة أســبوعيا قابلة للزيادة 
وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد 
ذهاب وعودة شاملة الضرائب ١٨٠٠ جنيه.

«النواب» يطالب بتعميم جواز سفر صحي إلكتروني
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قــدم النائب أمين محســب 
رسالة إلى مجلس النواب طالب 
فيها رئيس احلكومة د.مصطفى 
الصحــة  مدبولــي ووزيــرة 
د.هالة زايــد بتعميم التطبيق 
 Egypt) اإللكترونــي للموبايل
Health Passport)، فــي كافــة 
الهيئات والوزارات واملؤسسات 
والشركات واملصانع والقطاع 
اخلاص بكل هيئاته ومؤسساته 
ملعرفة األشخاص الذين حصلوا 
علــى اللقاح اخلاص بڤيروس 

كورونا دون غيرهم.

وأوضح البرملان في رسالته 
الــى مدبولي وزايــد أن وزارة 
الصحة أطلقت هــذا التطبيق 
ليكون مبنزلة جواز سفر صحي 
إلكتروني، ميكن استخدامه في 
املطارات، وذلك من خالل إدخال 
بيانات املسافرين ومن ثم تتم 
معرفــة موقف الشــخص من 
اللقاح سواء حصل على جرعة 
واحدة أو جرعتني او لم يحصل 
على اللقاح في األساس ومن ثم 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وأوضــح ان هــذه اخلطوة 
تساهم بقوة في معرفة وحصر 
كل األشخاص سواء احلاصلون 

علــى اللقــاح أو ال، باإلضافــة 
إلــى توفير الكثيــر من الوقت 
واجلهد، وتأتي في إطار التوسع 
في استعمال املنظومة الرقمية 
وامليكنة. وأشــار إلــى أن هذا 
املقترح بدوره سيساهم بقوة في 
تطبيق قرار احلكومة اخلاص 
بأنه اعتبارا من ١ ديسمبر املقبل، 
ســتمنع املؤسسات احلكومية 
دخول املواطنني غير احلاصلني 
على لقاح كورونا منشآتها، وأن 
القــرار اجلديــد ســيطبق أوال 
على موظفــي احلكومة، الذين 
لن يســمح لهــم بدخول أماكن 
عملهــم دون التطعيم اعتبارا 

مــن ١٥ نوفمبر، أو تقدميهم ما 
يفيد بحصولهــم على نتيجة 
سلبية الختبار PCR كل أسبوع، 
ولهذا فإن هذه اخلطوة من شأنها 
توفير الوقت والدقة املتناهية 
فــي الوقــوف علــى احلصول 
على اللقاح وعمل حصر شامل 

ودقيق لكل املواطنني.
من ناحية أخرى، أعلن وزير 
التعليم العالي د.خالد عبدالغفار 
ان كافة اجلامعــات احلكومية 
ســتبدأ وفــي توقيــت واحــد 
تنفيذ قــرارات املجلس األعلى 
للجامعات بعدم السماح بدخول 
الطــالب إلى احلــرم اجلامعي 

بعــد ١٥ نوفمبر، إال بعد تقدمي 
شهادة تثبت احلصول على لقاح 
كورونا وفي حالة عدم حصول 
الطالب على اللقاح ميكنه إجراء 
حتليل «PCR» يقدمه أسبوعيا.
وأكد وزير التعليم العالي 
في تقريره إلى مجلس النواب 
بقواعــد التعامــل مــع طــالب 
اجلامعات على االلتزام الكامل 
بقــرارات جلنــة األزمات، فيما 
يخص عدم الســماح للعاملني 
الدولــة بدخــول  مبؤسســات 
مقارها بدءا من ١٥ نوفمبر، إال 
ملن حصل علــى التطعيم ضد 

ڤيروس كورونا.

«الصحة» تعتبر كرنڤال دمشق 
«صادمًا» في ذروة انتشار «كورونا»

وكاالت: استنكرت مديرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة 
الســورية رزان طرابيشي، الكرنڤال الذي أقيم يوم االثنني 
املاضي في دمشق لطالب كليات الهندسة والطب في جامعة 
دمشق، رغم تفشي جائحة كورونا وارتفاع أعداد اإلصابات 
والوفيات املعلنــة، واعتبرت انه «كان صادما»، خاصة في 
هــذه الظروف، وخالل ذورة انتشــار ڤيروس كورونا التي 
تشهدها البالد حاليا. وهو ما اثار استياء واسعا في مواقع 

التواصل االجتماعي. 
وأضافــت طرابيشــي إلذاعــة «شــام إف إم»، أن نســبة 
األشــخاص الذين تلقوا اللقاح املضاد لكورونا في سورية 
التزال منخفضة و«األعداد خجولة»، مشيرة إلى أن دمشق 
وريف دمشق والالذقية هي أكثر احملافظات التي تشهد إقباال 
على اللقاح. واظهرت صور الكرنڤال التي تداولها ناشطون 
عدم تقيد املشــاركني باإلجراءات الصحية وبقواعد التباعد 
االجتماعي، رغم التحذيرات املتكررة من انتشار الڤيروس 

وامتالء أقسام العزل في العديد من املشافي. 

تعزيزات عسكرية تركية تدخل إدلب بعد  متديد 
البرملان تفويض إرسال قوات إلى سورية

عواصــم - وكاالت: أفادت تقارير إعالمية 
سورية بدخول قوات تركية كبيرة الى محافظة 
ادلب مساء أمس األول، وسط تصاعد احلديث 
عن عملية عسكرية وشيكة لفصائل املعارضة 
السورية املدعومة من أنقرة على مواقع سيطرة 
امليليشيات الكردية شمال سورية. ونقل موقع 
تلفزيون «سورية» بأن رتلني عسكريني ضخمني 
للجيش التركي دخال ليل أمس األول، إلى ريف 
إدلب. وقالت املصادر إن رتال عسكريا للقوات 
التركيــة يضم قرابــة ١٠٠ آلية دخل من معبر 
 (M٤) كفرلوســني» وســلك الطريق الدولي»

باجتاه منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.
وأضافت املصادر انه بعد ساعتني من دخول 
الرتل األول، دخل رتل عسكري جديد للجيش 
التركــي، مــن معبر «خربة اجلــوز» في ريف 

إدلب الغربي. وتوجه الرتل الثاني الذي يضم 
عشرات اآلليات العسكرية - وفق املصادر - 
إلى نقاط املراقبة التابعة للجيش التركي في 

شمال غربي سورية.
وقد أكد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
بــدوره، دخول أكثر مــن ٢٠٠ آلية تركية من 
معبر خربة اجلوز في ريف إدلب الغربي على 
دفعتــني في أقل من ســاعة. وأفاد املرصد بأن 
الرتل التركي يضم آليات حتمل مواد لوجيستية 
وعسكرية، وأنه اجته نحو النقاط التركية في 

جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.
وذكــر املرصــد أنه «مــع جتدد اســتقدام 
التعزيزات العسكرية التركية، يرتفع إلى أكثر 
من ٥٥٥ عدد اآلليات والشــاحنات العسكرية 
احململة بالسالح الثقيل من مدفعية ودبابات.

مركز إلصالح الهواتف تديره سوريات 
بإدلب يحقق لهن استقرارًا ماليًا

رويترز: بأقصى دقة ممكنة، تبذل سوريات 
قصارى جهدهن إلصالح هواتف محمولة معطلة 
جلبهــا عمالء إلى مركزهن الصغير في مدينة 
إدلــب إلصالحهــا. وافتتحت هؤالء النســوة، 
وغالبيتهن أمهات معيالت وأرامل، املركز بعد 
برنامج تدريبي مكثف ملدة شهرين تعلمن خالله 
كيــف يفككن أجهزة الهاتف احملمول وتعرفن 
على كل مكوناته. وعلى مدى الشهور اخلمسة 
املنصرمة، تولني مهنة كانت حكرا على الرجال، 
وهو ما حقق لهن دخال ماديا ساهم في توفير 

حياة مستقرة ألسرهن.
وقالت صبا عوض، وهي من مؤسسي املركز، 
«فــي البداية، كنت أعتقد أنها مســألة صعبة 
جدا أن متســكي جــواال وتصلحينــه، فكانت 
الفكــرة صعبة قليال.. لكــن كانت هناك رغبة 

قويــة للعمل، لقد وجدت أن هذا الشــيء كان 
جيدا، وحتفيز املدربني لنا كان كبيرا، والنساء 
عندهــن دقة في العمل أكتر من الرجال.. فهدا 
كان سببا كبيرا لنجاحنا». وأضافت «أصعب 
شــيء في حياتي هو فعــال تأمني فرصة عمل 
ألن املصروف كل يوم يكبر، مصروف دراسة، 
مصروف بيت، مصروف البنات.. فهذا شــيء 
صعــب جدا، كنت دائمــا أبحث عن عمل حتى 

تكون حياتي وحياة البنات أفضل».
وقالت أبرار ســميع، الشــريكة في املركز، 
«الفكرة في البداية كانت غريبة، أحببنا الفكرة، 
التزمنا بالتدريبات، تدربنا ملدة شهرين تقريبا 
نظريا وعمليا.. أول شيء تدربنا على الهاردوير، 
تعرفنا على قطع اجلوال، تعرفنا على البورد، 
تعرفنا على كتير من األشياء كنا جنهلها سابقا».
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

مخرج كويتي راحل من ١٠ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

خالد الصديق

مشاري العوض

خععرمققابس

ااتبوةريحب

عليلدلجورب

ريداليبمنس

اسبدنارلاد

ءلعسهـليرما

سايرريقعلل

نلدبصلظاان

دمدقفدصربز

يدجمقيدشجق

الشمسضراوع

ئطاوشرمعلا

١ - عكس طالح - من مشتقات احلليب، ٢ 
- مطرب لبناني، ٣ - والدة - وضعا خلسة 
- يعرض في السينما، ٤ - ظهر - صديقي، 
٥ - بالية - عكس حر، ٦ - أخافه - بسط، 
٧ - فنانة خليجية، ٨ - في الوجه (معكوسة) 

- متشابهان، ٩ - حبي، ١٠ - نام - القبر.

عراء
عالي
العمر

عوارض
عتيد

سندي
النزق
ليالي
جبال

شواطئ

شراع
الشمس

ساللم
صدف
سباق

بحيرة
بعيد
بالد

بروج
ود

قمر
قد

سرب
ظل
نهر

مجد
سنم

مر
بريق

١ - منطقة كويتية بدون ال التعريف - منبه السيارة، ٢ - الفعل 
احلسن - متشابهان، ٣ - خاصتي - من األوقات - ثلثا آدم، 
٤ - فصل بني شيئني - مواثيق، ٥ - سيدة بالعامية (معكوسة) 
- أعطي (معكوسة)، ٦ - عكس أوائل - للجزم، ٧ - من الزهور 
(معكوسة) - أرشد (معكوسة) - حذاء، ٨ - حسامي - علقم - 

مجهول، ٩ - عكس مكثر - ظالم، ١٠ - من األسماك - قانط.

أفقياً: عموديًا:
١ - صالح - السمن، ٢ - وليد توفيق، ٣ - ام - 
دسا - فلم، ٤ - بان - خليلي، ٥ - رثة - برد، 
٦ - راعه - مد، ٧ - زهرة اخلرجي، ٨ - فم 
(معكوسة) - ا ا، ٩ - ودادي، ١٠ - رقد - الرمس.

١ - صوابر - زمور، ٢ - املأثرة - قد (معكوسة)، ٣ - لي - نهار 
- (آد)، ٤ - حدد - عهود، ٥ - ست (معكوسة) - أهب (معكوسة)، 
٦ - أواخر - لم، ٧ - فل (معكوسة) - دل (معكوسة) - خف، 
٨ - سيفي - مر - سر، ٩ - مقلل - دجى، ١٠ - ميد - يائس.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

اختراعات واكتشافات

للمرة األولى.. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب 
من دون بطارية

طور باحثون صينيون جهازا لتنظيم ضربات 
القلب يعمل من دون بطارية، بل يستمد الطاقة 
القلب نفسه يعتمد على جتميع  من نبضات 
الطاقة احلركية للقلب، التي تتشكل عن طريق 

ضخ الدم عبر هذا العضو.
ذكــرت وكالة «يونايتد برس  ما  ووفــق 
إنترناشونال» اإلخبارية األميركية، فإن الباحثني 
يجرون حاليا مزيدا من الدراسات والتجارب لهذا 
االختراع مع احليوانات للتحقق من سالمته، 

قبل اعتماده لالستعمال البشري.
امليكانيكية  الهندسة  الباحث في  وبحسب 
بجامعة «شانغهاي جياو تونغ» في الصني يي 
زيران، فإن االختالف بني جهاز تنظيم ضربات 
القلب اجلديد واألجهزة القدمية يكمن في طريقة 
أمام  الذي ميهد الطريق  الطاقة، األمر  إمداد 
الطبية احليوية  العديد من األجهزة  تطوير 

القابلة للزراعة في املستقبل.
وأشار يي إلى أن «القوة العملية للقلب هي 
الناجتة  الطاقة  ٠٫٥ نيوتن، فيجب أن تكون 
حوالي ١٩٢ ميكرو واط. وبالنسبة جلهاز تنظيم 
ضربات القلب التجاري، يكفي ما ال يقل عن ١٠ 

ميكرو واط تقريبا لعمله الطبيعي». 

ما الهرمون الذي يتحكم في حجم الكرش؟

درس باحثون حاالت ما يقرب من ٣٠٠ مشارك 
متطوع، كان يتم تصنيفهم كأشخاص يعانون 
السمنة وفقًا لقياسات مؤشر كتلة اجلسم، 
وتبني أن املشاركني، الذين يعانون من السمنة، 
كانت لديهم مستويات هرمون غريلني منخفضة 
أثناء الصيام مقارنة بتلك املوجودة في أجسام 
األشخاص أصحاب الوزن الطبيعي، وهو أمر 
شائع بني أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن.

كما يرتبط انخفاض هرمون غريلني بارتفاع 
ضغط الدم وزيادة نسبة الدهون في البطن، 
فضال عن ارتفاع نسبة الدهون في اجلسم بشكل 

عام ومخاطر اإلصابة بداء السكري.
مت تقسيم املشاركني إلى ثالث مجموعات مع 
وضع نهج نظام غذائي مختلف، ولكن قاموا 
جميعا مبمارسة النشاط البدني بشكل منتظم. 
وصلت املجموعات الثالث جميعها إلى مرحلة 
فقدان الوزن، بغض النظر عن النظام الغذائي 
املستخدم، وشهد املشاركون زيادة كبيرة في 
إلى  إفراز هرمون غريلني، ما أدى  مستويات 
انخفاض دهون البطن وبالتالي حتسني حساسية 

األنسولني.
لكن شمل النظام الغذائي للمجموعة األولى 
البحر األبيض املتوسط، مثل  عناصر حمية 
األخضر، مع  والشاي  الورقية  اخلضراوات 
جتنب تناول اللحوم احلمراء، وهي املجموعة 
التي شهدت أكبر زيادة في مستويات الغريلني.
وقالت إيريس شاي، الباحثة الرئيسية في 
الدراسة وأستاذ مساعد متخصصة في التغذية 
بجامعة هارفارد: «تشير هذه النتائج إلى أن 
فقدان الوزن في حد ذاته ميكن أن يغير مستويات 
الغريلني بطريقة إيجابية ويقلل من  هرمون 
املخاطر الصحية مثل اإلصابة مبرض السكري 

أو أمراض التمثيل الغذائي األخرى».
وتضيف دكتور شاي أنها وزمالءها الباحثني 
الحظوا أيضا فوائد من حيث صحة األمعاء 
وتقليل الدهون في الكبد، والتي تعد ضرورية 

أيضا لتقليل مخاطر األمراض املزمنة.
وميكن التأكد من أن مستويات الغريلني في 
اجلسم مناسبة وعلى الطريق الصحيح دون 
الهرمون، من خالل رصد  اخلضوع الختبار 
انتظام الشعور باجلوع واالمتالء بشكل جيد.

«Eat This Not That» عن موقع

عن «سكاي نيوز»
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يعتبــر «Halloween Kills» فصــًال مظلمــًا في قصة لوري ســترود ومايــكل مايرز، مع 
أسلوب كئيب وجرائم أكثر بشاعة مما رأيناه في السابق، حيث يعثر هذا الفصل اجلديد 
على طرق مرضية لتوســيع عالم «Halloween» للمخرج كاربنتر األصلي مع تركيز أكبر 
على بلدة هادونفيلد وشخصيات من الفيلم الكالسيكي الذي صدر في ١٩٧٨، لكنه لألسف 

جتربة غير مكتملة.
يبدأ الفيلم مع لقطة فالشــباك لنهاية «Halloween» األصلي، فيوســع من دور املفوض 
فرانك هاوكينز (ويل باتون) في العصر احلالي، ليبني لنا ما حدث حقا عندما مت القبض 
علــى «مايكل مايرز» بعد موجة القتــل التي قام بها، ويقوم املخرج ديڤيد غوردون غرين 
واملصور الســينمائي مايكل ســيموندز بعمل رائع في إعادة تصويــر عالم فيلم كاربنتر 

األصلي، وحتى إيجاد طرق إلعادة الشخصيات القدمية ملشاهد جديدة. 
فــي الواقع يبدو أن «Halloween Kills» يلتزم بشــكل أكبــر بالفيلم األول مما يفعل مع 
اجلزء الثاني/ الريبوت، فهناك إشارات لكل ما يخطر على البال ابتداء من تخلص مايكل من 
الكلب بشكل مروع- في الفيلم األصلي- ووصوال إلى مفاجآت خفية من كامل السلسلة، 
كما أن هناك عدة إشارات لفيلم «The Curse of Michael Myers»، باإلضافة إلى عودة العديد 
من الشــخصيات املفضلة لدى املعجبني، وحلسن احلظ فإن اإلشارات وظهور شخصيات 
ســابقة تهدف ألكثــر من مجرد إرضاء املعجبــني، حيث إنها تعزز من السلســلة ككل من 
خالل بناء جسر بني الفيلم األصلي واألفالم اجلديدة، فتربط صدمة املاضي بعودة ظهور 

«مايرز» في الزمن احلالي.
جتري أحداث القصة الرئيسية متاما بعد أحداث «Halloween» نسخة ٢٠١٨، مع مغادرة 
الوري سترود (جيمي لي كورتيس) وكارين (جودي غرير) وآليسون (آندي ماتيتشاك) 
ملنــزل «لوري» الــذي اندلعت فيه النيران، وهم يعتقدون أن «مايكل» قد مات داخله، لكن 
بالطبع مثل هذا الشــيطان ال ميوت بهذه البســاطة ويعود للمنــزل مرة أخرى، لكن هذه 
املرة يتوســع طاقم املمثلني ليشمل أكثر من نســاء «آل سترود» ومجموعة من املتفرجني 
األبرياء، وتعود عدة شخصيات من نسخة ١٩٧٨ األصلي، مبا في ذلك تومي دويل (أنتوني 
مايكل هول) وليندزي واالس (كايل ريتشاردز) ولوني إيالم (روبرت لونغستريت) وحتى 

العمدة السابق لي براكيت (تشالز سايفرز).
يقرر ســكان بلدة هادونفيلد بعدما ســئموا من العيش في خوف دائم تشــكيل حشــد 
ومطاردة «مايكل» وهذا موضوع فريد بالنسبة لهذا النوع من األفالم، وتظل هناك أسئلة 
مثيرة لالهتمام طرحت حول عقلية احلشود وما يفعله اخلوف باملجتمع، لكن السيناريو 

ال يقرر مطلقا ما إذا كان سيدينها أو يشجعها.
لكــن حتى لــو كانت البلدة بأكملهــا تبحث عنه، فإن «مايكل مايرز» ليس بالشــخص 
املستضعف، بل باألحرى هذا الفيلم أكثر غضبا وسوداوية وعنفا من نسخة ٢٠١٨، ويتضمن 
بعض أكثر مشاهد القتل إثارة للصدمة واإلزعاج في السلسلة بأكملها، ففي حني أن أفالم 
«Halloween» غالبا ما تقطع في اللحظة التي يقفز بها «مايكل» على أحدهم، ثم تكشف فقط 

ما حدث بعد اجلرمية، يقوم «Halloween Kills» بعرض جرائم القتل الوحشية بالكامل.
هذا ال يعني أن الفيلم يخلو من بعض املرح، فهو ال يزال يعرف متى يوازن بني الرعب 
وحلظات اخلفة، فيقدم شخصيتني فكاهيتني جديدتني، يؤديهما سكوت ماك آرثر ومايكل 
ماكدونالد، اللذين يختطفان األضواء في كل مرة يظهران فيها على الشاشة، متاما كما فعل 

جوليان موريسي (جبرايل نانتامبو) في نسخة ٢٠١٨.
تأتي معظم املشاكل في «Halloween Kills» من كونه الفصل الثاني في ثالثية مت اإلعالن 
عنها قبل إصدارها، وخالله تبتعد بعض الشخصيات عن معظم اآلكشن دون سبب ظاهر، 
في حني يتم تقدمي العديد من املواضيع والكشوفات ثم يتم إسقاطها بسرعة، مبا في ذلك 
بعض التلميحات إلى لعنة «مايكل مايرز» التي من املؤكد أنها ستثير الكثير من النقاشات 
بــني املعجبــني، ومعظم أحداث الفيلم تأتــي كتمهيد للمواجهة النهائية بني ســكان البلدة 

و«مايكل»، مبا في ذلك نهاية معلقة جتعله يبدو كنصف فيلم.
مقارنــة مع األجــزاء املكملة ألفــالم الرعب األخــرى، خاصة األجزاء املكملة لسلســلة 
«Halloween»، فإن «Halloween Kills» يقوم بالكثير من األشــياء الصحيحة، ومنها تكرمي 
الفيلم األصلي بطريقة ال تبدو فارغة وفقط من أجل إرضاء املعجبني، بل كعنصر يعزز من 
الفيلم، ويتمكن األســلوب السوداوي فيه من متييز نفسه على الفور عن األفالم السابقة، 
فيتعمق أكثر مبواضيع الصدمة النفسية وكيف تؤثر على املجتمع، ويقدم في نفس الوقت 
بعض مشاهد القتل املروعة، لكن لألسف ال يتمكن من أن يكون مستقال حقا، حيث يعتمد 
دائما على خامتة لن نعرفها قبل عام آخر، خامتة ميكن إما أن تصلح بعض الفجوات في 
العمــل، أو تعرضه للمزيد من العيوب، ولهذا ال يعتبــر «Halloween Kills» األفضل ولكن 

يظل عمال جيدا جليل كامل عرف الرعب من شخصية «مايكل مايرز».

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..  
وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر ألكبر قدر  من االستفادة.

Eternals

Queen of Spades

The Gateway

الفيلم حول  تــدور أحــداث 
«األبديني»، وهم مجموعة من 
املخلوقات الفضائية غير الفانية 
التي تعيش وسط البشر على 
القدرة على  األرض ولديهــم 
حمايــة األرض والدفاع عنها 
من اخلطر اخلارجي. الفيلم من 
إخراج: كلوي تشاو، وبطولة 
كوكبة من النجوم تضم: أنچلينا 
چولي، سلمى حايك، ريتشارد 
مادن، وكيث هارينغتون (الذي 
اشــتهر بدوره في مسلسل 
«Game Of Thrones») ومــن 
املقرر عرضه على شاشــات 

«سينسكيب» في ١١ املقبل.

في إطار من الرعب، تتســبب 
مجموعــة مــن املراهقني في 
استدعاء ملكة البستوني، وهي 
كيان مظلم لــن يتوقف حتى 
أرواحهم، فيصبح  يســلبهم 
األصدقــاء في خطر كبير في 
محاولــة للنجــاة. الفيلم من 
إخراج: باتريك وايت، وبطولة: 
أفا بريستون، كايلني أوم، إريك 
أوزبورن، نبيــل راجو، ومن 
املقرر عرضه على شاشــات 

«سينسكيب» في ١١ املقبل.

فيلــم درامــا وجرمية، حيث 
باملجــال  يتدخــل موظــف 
االجتماعــي حلمايــة ابنة أم 
عزبــاء، حينما يعود األب بعد 
السجن ويحاول  خروجه من 
للعائلة وإجبارها على  العودة 

حياة اجلرمية.
الفيلــم من إخراج: ميشــيل 
سيفيتا، وبطولة: فرانك غريلو، 
أوليفيا مون، تارين مانينغ، ومن 
املقرر عرضه على شاشــات 
«سينسكيب» اليوم ٢٨ اجلاري. ملشاهدة الڤيديو

Halloween

 Kills
The Night House

فكرة ليست جديدة لكنها لم ُتشاهد من قبل!
رمبــا ال ينجح «The Night House» في جعل 
حلظات التوتر مجزية، لكن الطريقة التي يبني بها 
هذا التوتر ويحافظ عليه يجعله جتربة مؤثرة، 
ويأتي الفيلم من بطولة ريبيكا هول التي تقدم 
أداء متألقا بدور امرأة تعاني صدمة عاطفية بعد 
فقدانها لزوجها الذي مات منتحرا، وميتاز الفيلم 
بشعور غريب وخارق للطبيعة وأحيانا يشبه 
احللم، حيث يلتقط روح الكشف البطيء لعقل 
ابتاله احلزن. يقدم لنا املخرج ديڤيد بروكر بيئة 
رطبة ومنعزلة مستخدما املساحات الفارغة التي 
يشعر املشاهد أنها يجب أن تكون مليئة بالناس، 
ولكن قبل أن نتعرف على معلمة املدرسة الثانوية 
«بيث»، نتعرف على منزلها الفاخر الواقع على 
 The» ضفاف بحيرة، حيث جتري معظم أحداث
Night House»، وهو ذات املكان الذي انتحر فيه 
زوجها أوين (إيفــان جونيكيت) مؤخرا والذي 
لــم يكن متوقعــا، وبالرغم من أنه ترك رســالة 
لـ «بيــث»، إال أنها لم تســتطع فهمها، ومتضي 
أيامها في محاولة لتدبر أمورها املالية والعودة 
إلى احلياة العادية، لكن غالبا ما تلتقط الكاميرا 
حملات خارج التركيز للكراسي وغيرها من أثاث 
املنزل وتضعــه في مقدمة الصــورة لتحجبها، 

فتبدو كما لو أنها تغرق داخل بيئتها.
بعد غروب الشمس وحلول الليل تبدأ «بيث» 
في سماع أصوات غريبة ورؤية أشياء قد تكون 
موجودة أو ال تكون، فلغز انتحار زوجها املفاجئ 
يجعل ما تسمعه وتشعر به مقلقا نوعا ما، ولو 
أن حضــور روح زوجها «أوين» يشــعرها بانه 
مــا زال موجودا معها بطريقــة ما، فتنعم بليلة 
نــوم هادئة. يحتفــظ الفيلم في بدايته بجو من 
الغموض حول ما إذا كانت جتربة «بيث» حقيقية 
أم خيالية وهي حتاول التكيف معها، حيث تشعر 
صديقتها املقربة كلير (سارة غولدبرغ) وجارتها 

ميل (فوندي كورتيس هول) بالقلق حول صحتها 
النفســية، لكن بغض النظر عن اإلجابة، تعرف 
«بيث» ما تريد أن تكون عليه األمور، ومع ذلك فإن 
أسلوبها في التعامل مع الوجود اخلارق املزعوم 
يتغير بشــكل كبير عندمــا تبدأ في البحث عبر 
هاتف «أوين» ودفاتر مالحظاته القدمية، حيث 
إن ما جتده يطرح املزيد من األسئلة، وقبل مضي 
وقــت طويل، تبدأ أيام وليالي «بيث» باالندماج 
مــع بعضها البعض، وتصبح متصلة من خالل 
األحالم والرؤى املؤرقة لعالم سري بناه «أوين» 

وأبقاه بعيدا عن األنظار.
ينبــع الرعب احلقيقي للفيلــم من فكرة أنه 
حتى بعد ١٤ عاما من الزواج والعيش سوية، رمبا 
لم تكن «بيث» تعرف من هو «أوين» حقا، ومع 
تسرب احتمالية عثورها على نهاية مقنعة، تقع 
«بيث» في دوامة من التكهنات حول نساء أخريات 
في حياة «أوين»، وحول أســباب انتحاره، وما 
إذا كان لهــا دور غير مقصود في وفاته، وتظهر 
فكــرة مزعجة بنفس املقدار أيضا عندما تشــير 
صديقاتها إلى الطرق التي أصبحت تتشابه فيها 
مع زوجها الراحل بشكل متزايد مع مرور الوقت، 
كما لو أنهما أصبحا انعكاسا لبعضهما البعض.

تقدم هال في دور «بيث» أداء قويا ومدروسا، 
فتخلق رحلة عاطفية مثيرة للفضول من خالل 
التقاطها لطبيعة احلزن التي ال ميكن التنبؤ بها، 
فما تفعله بأداء هذا الدور مع تقدم القصة ممتع 
جدا، حيث تضفي حلظات مضحكة غير متوقعة 
على الغموض العاطفي للفيلم، ما يجعلها تبدو 

أكثر إنسانية رغم تصنيف العمل بأنه رعب.
ومــا يجعــل «The Night House» مثيــرا هو 
استخدامه للمساحة السلبية والكئيبة للمشاهد 
املفتوحة التي تقوم فيها «بيث» بالتحرك حول 
منزلها، حيث استغل املخرج برونكنر واملصورة 

السينمائية إليشا كريستيان املساحات اخلضراء 
العطائنا شــعورا بالعدوانية التــي تكاد تكون 
خطيرة، ويقومــان بتأطير أعمدة املنزل وأثاثه 
بطرق تتالعب بعقل املشاهد، كما أن استخدامهما 
غير املعتاد لتركيز العدســة يجعل العني تنظر 
نحو األجزاء الفارغة من اإلطار التي ال معنى لها 
إال إذا كان هناك شخص يقف فيها، وبعض هذه 
احليل هي أيضا من عمل فريق املؤثرات البصرية، 
لكن النتيجة تثير القشعريرة بنفس الطريقة.

على الرغم من بناء التوتر املتزايد ببراعة في 
الفيلم، إال أنه يســمح أحيانا بتبديد التوتر بدال 
من إبقاء املشــاهد مغمورا بداخله أو اســتبداله 
بشيء مخيف أو مثير، فالقصة ليست بأي حال 
من األحوال حل ألغاز ومن الســهولة اكتشافها، 
خاصة مع أداء هال الرائع بشــكل مستمر، لكن 
مع ذلك هناك نقطة تصبح فيها الرؤى املجردة 
للفيلم حرفية مبا يكفي لدرجة أن املشاهدين لن 
يجــدوا صعوبة في فهم كل هذا الغموض، ما قد 
يؤدي إلى بعض اإلحباط مع اســتغراق «بيث» 
في إدراك األمور، فتتحول حلظات االكتشاف التي 
كانت يجب أن تكون مفاجئة ومرعبة إلى شيء 
حتمي عندما يســعى الفيلم إلى تقدمي إجابات، 
حتى اإلجابات املجردة، فإن النتيجة تبدو مشوشة 
قليال، لكن ليس ألن األحداث ال تتراص معًا بشكل 
منطقي، بل ألنها تبدو وكأنها تبدد مشاعر «بيث» 

بشأن ما تكتشفه. 
ينســج «The Night House» خيوط االكتئاب 
واخليانــة الزوجية لينتج عــن ذلك في النهاية 
فيلــم يبدو بأنه من نــوع الغموض واجلرمية، 
إال أنه يجذب املشــاهد بشكل قوي نحو القصة 
والسيناريو املكتوبان بعناية وإتقان حول فكرة 
ليست بجديدة مصوغة بشكل جديد لم تشاهد 

من قبل.

أكثر غضبًا وسوداوية 
من نسخة ٢٠١٨

إعداد: محمود منير
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«املذيع اإلنسان» بداح السهلي
بـ «الشاهد» األحد املقبل

مفرح الشمري

للسنة العاشرة من العطاء 
والتميز، يعــود اإلعالمي 
املقبل  السهلي األحد  بداح 
ملتابعيه من خالل برنامجه 
«لي متى» الذي يبث على قناة 
انطالقة  الشاهد، وذلك في 
جديدة تواكب آخر األحداث 
واملســتجدات في الشارع 

الكويتي.
السهلي  اإلعالمي بداح 
الذي اصبح عالمة فارقة بني 
أبناء جيله من اإلعالميني ألنه 
استطاع من خالل برنامجه 
الواقع، حيث  ان يالمــس 
كشف من خالله العديد من 
أوجه القصــور في بعض 
اجلهــات احلكومية حتى 
أصبح اسمه يتداوله اجلميع 
ألنه صنع نفسه بنفسه حتى 

نال ما أراد.
«بوخالد» دخل اإلعالم الفضائي كهاو، 
وحاليا أصبــح أحد جنومه فــي التقدمي 
التلفزيوني، وأطلق عليه لقب «املذيع اإلنسان» 
ألنه ساهم كثيرا في حل مشاكل الناس التي 
كان يدافع عنها بكل بقوة وكأن املشــكلة 

مشكلته اخلاصة.
اإلعالمي الســهلي صوت أمني للوطن 
وصادق للمواطن ويحرص دائما على عرض 

املشكلة ومتابعتها بالشكل املطلوب مع اجلهات 
املسؤولة ألنه ال يريد ان يظهر للمشاهدين 
مجرد ظهور، ولكنه يبحث عن التميز والقيمة 
وراء ظهوره خصوصا ان برنامجه من البرامج 
املهمة التي تبثها قناة الشاهد الكويتية ألنه 
مختص في طرح القضايا االجتماعية بكل 
شفافية واستعراض هموم الناس بكل أمانة 
ودون رتوش حتى تصل للمســؤولني في 

مختلف اجلهات احلكومية.

يقدم للسنة العاشرة برنامجه اجلماهيري «لي متى»

«أقفاص» ُعرضت في «طنجة الدولي ١٤».. عن ُبعد!

مفرح الشمري

ضمن عروض مهرجان طنجة الدولي للمســرح 
اجلامعي في دورته الـ ١٤ الذي يقام حتت شعار «حتت 
شعار «لنحيي شعلة املسرح»، عرضت أول من أمس 
مسرحية «أقفاص» للمعهد العالي للفنون املسرحية، 
والتي متثل الكويت في هذا املهرجان الذي تشارك فيه 
فرق مسرحية من األردن وفلسطني واململكة العربية 
السعودية ومصر وإيطاليا والبرتغال والصني وبلجيكا 
وليتوانيا واملغرب، وتستمر عروضه حتى ٣٠ اجلاري.
هذا، ولم يتمكن فريق عمل املسرحية من السفر 

بسبب اإلجراءات الصحية جلائحة كورونا، ومت عرض 
املسرحية مصورة جلمهور مهرجان طنجة الدولي في 
مركز أحمد بوكماخ الثقافي، وهي من إعداد وإخراج 
فرح ناصر احلجلي، وبطولــة محمد أكبر ومحمد 
األنصاري وعدنان بلعيس واريج العطار ونورهان 
طالب ومحمد املنصوري وإسماعيل كمال وآخرين.  
وقد مت تقدمي املسرحية «أقفاص» سابقا ضمن العروض 
الرســمية الرســمية على جوائز الدورة الثامنة من 
مهرجان الكويت الدولي للمســرح األكادميي، الذي 
ينظمه املعهد العالي للفنون املسرحية، وهي مأخوذة 
من مسرحية «اآللة احلاسبة»، للكاتب األميركي آملر 

رايس وتعد هذه املسرحية عمال يالمس الواقعية من 
خالل املوضوع التي تطرقت له املسرحية وهو عالقة 
اآللة باإلنسان. وتعتبر مشاركة املعهد العالي للفنون 
املســرحية في هذا املهرجان الدولي إيجابية، حيث 
يتعرف املشــاركون في هذا املهرجان على املواهب 
الشبابية التي يحتضنها املعهد في شتى عناصر العرض 
املسرحي، ونتمنى للمعهد التوفيق والنجاح في هذه 
املشاركة الدولية، كما نتمنى للمعدة واملخرجة فرح 
ناصر احلجلي خريجة املعهد العالي للفنون املسرحية 
التوفيق والنجاح في مشاركتها بعروض املهرجان من 
خالل رؤيتها اإلخراجية لنص األميركي آملر رايس.

من إعداد وإخراج فرح احلجلي ومتثل املعهد العالي للفنون املسرحية في املهرجان

مشهد من مسرحية «أقفاص»املعدة واملخرجة فرح ناصر احلجلي

«أميديا» ميّثل الكويت في «القاهرة التجريبي الـ ٢٨»
القاهرة- خلود أبواملجد

أنهت جلنتا مشاهدة واختيار العروض املشاركة في 
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 
٢٨ أعمالها، بعد أن شاهدت ٢٨٥ عرضا مختلفا، مقسمة 
إلى ١٦٧ عرضا دوليا (أجنبيا وعربيا)، و١١٨ عرضا مصريا. 
تشكلت جلنة العروض الدولية من أ.د.دينا أمني رئيسا 

وعضويــة: الفنانة لطيفة فهمــي، الفنان أحمد مختار، 
السينوغراف األميركي جون هوي، واختارت اللجنة ١٤ 
عرضا دوليا هي: «أميديا» - الكويت، «أنتيجون» - اليونان، 
«مامــي واتا»- اجنلترا، «يوم عــادي في حياة الراقص 
جريجور»- إيطاليــا والدمنارك، «كاليجوال» - أوكرانيا، 
«اتفاقات مع اإلله» - أملانيا، «ماريا زيتون»- إندونيسيا، 
«امللهاة األخيرة» - اإلمارات، «هــدوء تام» - البحرين، 

«اخلنزير»- الســعودية، «املدينة لي»- املغرب، «النسر 
يســترد أجنحته»- الســودان، «منطق الطير»- تونس، 

«٩٧٠»- فلسطني.
وتقام الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من ١٤إلى ١٩ ديسمبر 
املقبل في القاهرة، ومن املقرر عرض بعض املسرحيات 

في عدد من احملافظات.

هدى حسني توّقع
٣ أعمال مع «إيغل فيلم»

بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل (كف ودفوف) 
عبر Mbc١ ومنصة (شــاهد) وتصدره لنســب املشاهد في 
مختلف أنحاء اخلليج العربي والعالم العربي وحول العالم، 
 Eagle وقعت النجمة الكبيرة هدى حسني ٣ أعمال مع شركة
Films/ املنتج جمال سنان، عمالن خارج السباق الرمضاني، 
األول مؤلف من ٨ حلقات، بعنوان (ســت احلسن) تأليف 
محمد وعلي شمس، والذي يتم التحضير له حاليا وسيتم 
تصويره قريبا جدا، أما العمل الثاني للعام ٢٠٢٢ وما يزال 

قيد التحضير.
كما اتفقت حســني مع املنتج جمال ســنان على خوض 
السباق الرمضاني املقبل معا، عبر Mbc وشاهد، بعمل ضخم 
مختلــف جدا تكتبه الكاتبة الكبيرة هبة مشــاري حمادة، 
سيكون مفاجأة في موضوعه. والتحضيرات جارية، تأليفا 

املنتج جمال سنان والفنانة هدى حسنيوتنفيذا للحاق بالسباق.

أكادميية فنون شاملة لألطفال تطلقها «البا»
تفتتــح أكادمييــة لويــاك للفنون 
األدائية (البا) أول أكادميية فنون شاملة 
متخصصة باألطفال في الكويت، لتجربة 
متكاملة في الفنون األدائية والبصرية 

.Kids Arts Academy حتت عنوان
وتقــدم هذه األكادمييــة برامج في 
املوسيقى والدراما والرقص إضافة إلى 
فن اخلطابة لألطفال حتت مظلة الفنون 
األدائية، كما توفر صفوفا متخصصة في 
الفنون التشكيلية واليدوية والتصوير 
الفوتوغرافي والڤيديوغرافي إلى جانب 
حصص اليوغا، ضمن برنامج الفنون 

البصرية والتشكيلية.
وكخطــوة إضافية باجتاه التعليم 
البديل، تقدم أكادميية الفنون لألطفال 
برنامج الكورال التعليمي، الذي ال يكتفي 
بتدريب الغناء فحسب، بل يعتمد على 
خيارات من األغاني العربية واإلجنليزية 
واإلسبانية لتعليم اللغات وقواعدها، 
وكذلك اجلغرافيا والتاريخ والعلوم، 
حســب موضوع كل أغنية وهدف كل 

حصة.
والالفت في هذه املبادرة أنها األولى 
من نوعها التي تقدم للطفل جتربة فنية 
ومعرفية وثقافية واجتماعية متكاملة، 
وميكــن القول بأنها ليســت اكادميية 
فنية فحســب، بل ثقافة حياة يتعرف 
إليها الطفــل من خالل الفنون. وتأتي 
في وقت أمسى األطفال في أشد احلاجة 
ملا يعيد لهم التوازن الفكري والنفسي 
واإلبداعي بعد قرابة العامني من ظروف 
جائحة كورونا التي أبعدتهم عن بيئتهم 
وجتاربهم الصحية التي يحتاجونها.

تقوم األكادميية على مبدأ الفصول 
املوسمية، ويستمر كل فصل ملدة ال تقل 

عن ستة أسابيع، بحيث يتمكن الطالب 
مــن االنضمام فــي الصيف واخلريف 
والشــتاء والربيع، ويختارون في كل 
موســم التركيز علــى حقل من حقول 

الفنون، إما األدائية أو البصرية.
العمرية املشــمولة  الفئــات  أمــا 

بالبرنامج، فهي من ٤ سنوات لغاية 
١٦ ســنة ولكل فئــة عمرية صفوفها 
التي تقام  ومواعيدهــا األســبوعية 
وفقا لالشتراطات الصحية خصوصا 
لناحية األعــداد التي يتم قبولها في 

كل برنامج.

خطوة كويتية ريادية باجتاه التعليم البديل

كورال األكادميية

الفنون األدائية في أكادميية األطفال
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عبدالعزيز جاسم

متكن منتخبنا الوطني األوملبي لكرة القدم من حتقيق الفوز 
على بنغالديش بهدف دون رد ســجله يوسف الرشيدي 

(١٩) ضمن منافسات املجموعة الرابعة في التصفيات 
اآلســيوية املؤهلة إلى نهائيات كأس آســيا حتت 

٢٣ عاما، وبهذا الفوز تصدر منتخبنا املجموعة 
برصيــد ٣ نقاط مســتغال تعادل الســعودية 
وأوزبكستان ٢-٢ والتي تعتبر نتيجتها غير 
مؤثرة ألن نتائج أوزبكستان سيتم شطبها 
بنهاية التصفيات كونه البلد املســتضيف 
ومشاركته مبنزلة مباراة ودية لذلك ستكون 
كلمة احلسم السبت املقبل في مواجهة االزرق 

مع السعودية.
في الشوط األول، كانت السيطرة واضحة 

ملنتخبنــا منذ الدقيقة األولى وســط تراجع 
املنافس الذي أراد االعتماد على الهجمات املرتدة 

لكنه فشــل في ذلك بســبب متاسك خط وسط 
األزرق. ودخل األزرق الشوط األول بتشكيلة مكونة 

من خالد العجاجي في حراسة املرمى، وجاسم عتيق 
وعبدالعزيز ناجي ويوســف احلقان وراشد الدوسري 

وحمد القالف وعثمان الشمري وناصر فالح ومبارك الفنيني 
وعيد الرشيدي ويوسف الرشيدي.

ووصــل منتخبنا ملرمى املنافس في اكثــر من كرة لكنه لم يتمكن من 

التســجيل حتى ركلة اجلزاء التي احتســبت لألزرق وأراد عيد الرشيدي 
تســديدها على طريقــة «بانيكنا» فضاعت بســهولة بني أحضان حارس 
املرمى، إال أن املهاجم يوســف الرشــيدي متكن من انقاذ املوقف 
سريعا بتسجيله هدف املباراة الوحيد بعدها بدقيقة حيث 
انطلق خلف مدافعي املنافس ليواجه احلارس ويضع 
الكرة بالشباك بلمسة جميلة (١٩). وحاول منتخبنا 
تســجيل الهــدف الثاني لتأمــني النتيجة، إال أن 
جميع محاوالته كانت تفتقد اللمسة األخيرة. 

شوط متوازن
وفي الشوط الثاني حاول العبو بنغالديش 
الضغط على منتخبنا لتسجيل التعادل، إال 
أن يقظة احلارس العجاجي واملدافعني حالت 
دون تسجيلهم لهدف التعادل، وبعدها عادت 
السيطرة لألزرق وحتكم في رمت املباراة لكنه 

لم يتمكن من إضافة الهدف الثاني.
وأجرى املدرب كارلوس غونزاليس تبديال 
في الدقيقة ٧٠ بإدخال مهدي دشتي بدال من عثمان 
الشمري، ثم ٣ تبديالت دفعة واحدة بإخراج عيد 
ويوسف والفنيني وإدخال طالل القيسي وسلمان 

البوص وفواز املبيليش.
وقد حصل مهاجم األزرق يوسف الرشيدي على جائزة 
أفضل العب في املباراة بعد تقدميه مســتوى مميزا طوال شــوطي 

املباراة وتسجيله هدف املباراة الوحيد.

تصدر مجموعته في تصفيات آسيا حتت ٢٣ عاماً.. وتعادل السعودية وأوزبكستان

«األوملبي» يعبر بنغالديش بهدف الرشيدي

واصل منتخبنا الوطني لالسكواش حتت ١٩ سنة 
تألقه في البطولة اخلليجية االســتثنائية ومتكن 
العبــو األزرق من حتقيق العالمــة الكاملة بالفوز 
على منتخبات السعودية وقطر والبحرين ليتوج 
منتخب الكويت بطال للخليج، فيما احتل املنتخب 
القطري املركز الثاني وجاء املنتخب السعودي في 
املركــز الثالث. ومثل منتخبنــا الوطني الالعبون 
حسني الزعتري وعبدالرحمن الهاشم وسعد سويد 

وعبدالرحمن املغربي.
وفي فئة حتت ١٥ سنة جنح ناشئو االزرق في 
الفوز على املنتخب القطري ٣/ ٠ لتحصل الكويت 
علــى امليداليــة الفضية وجاء العنابــي ثالثا فيما 
حصد املنتخب الســعودي الذهبية دون خسارة. 
ومثل ناشئو الكويت عبداهللا الصراف وعبدالرحمن 

الصانع وعبدالرحمن الكندري ومهدي اسامة.
وبنهاية املرحلتني أضــاف االزرق الى رصيده 
ذهبية وفضية ليصبح االجمالي ذهبيتني وفضية 
وبرونزيتني، فيما بات رصيد السعودية ذهبيتني 

وفضية وبرونزية وقطر فضيتني وبرونزيتني.
وكانت مسابقات الفردي لفئة العمومي قد انطلقت 
امس وتأهــل الى دور الثمانيــة أربعة العبني من 
منتخبنا الوطني هم عبداهللا املزين وعمار التميمي 

وفالح فايز وعلي الرامزي.
وقد أقيمت امس في وقت متأخر منافسات دور 
الثمانية وتقابل املزين مع الرامزي، ويلعب عمار 
التميمي مع البحريني يوسف جمال، ويلعب فالح 
فايز مــع القطري عبدالرحمن املالكــي، والعماني 

جمال البرواني مع القطري سيد ازالن.

«سلة» الشباب لعبور الساحل.. والصليبخات لتعديل مساره
طويل عن املالعب الكويتية لعدة سنوات، 
ويسعى الشــباب إلى تسجيل فوز ثان 
تواليا بعد تخطيه منتخب الشــباب في 
مباراتــه األولــى، فيما يحاول الســاحل 
حتقيق نتيجة إيجابية لتعديل مســاره 
في البطولة بعد خســارته من اليرموك 

.(٦٨-٨٠)
وفي املباراة األخرى، يأمل الصليبخات 
حتقيق نتيجة ايجابية بعد خسارته في 
أولى مبارياته من العربي في بداية الدوري، 
وقــد عزز صفوفه بتعاقده مع محترفني 
أميركيني هما ستيف بلير، وترون والتون 
ويتوقع مشــاركتهما مع الفريق مســاء 
اليوم، فيما يأمل منتخب الشباب (حتت 
١٩ سنة) تسجيل فوزه األول بعد خسارته 

أمام الشباب (٨٠-٧٨).

هادي العنزي

يلتقي الفريق األول لكرة الســلة 
بنادي الشــباب نظيره الســاحل في 
٥٫٣٠ مســاء اليوم ضمن منافســات 
دوري الدرجــة األولى لكرة الســلة، 
وذلك على صالة االحتاد مبجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا للصــاالت، كما تقام 
في الـ ٧٫٣٠ مساء مباراة ثانية جتمع 
منتخب الشباب مع الصليبخات، على 

ذات الصالة.
وقــد شــهد دوري الدرجة األولى 
تطــورا ملحوظا من حيث املســتوى 
الفنــي، بعــد مشــاركة ايجابيــة من 
احملترفني األجانب الذين سمح االحتاد 
الساحل يسعى لتجاوز خسارته األولى أمام اليرموكمبشاركتهم املوسم احلالي بعد غياب 

الكويت تضيف فضية في «السباحة العربية»

أحرز السباح وليد عبدالرزاق امليدالية 
الفضية في مسابقة (٥٠ مترا) حرة بزمن 
٢٢٫٤٥ ثانيــة ضمــن منافســات البطولة 
العربية للسباحة للمسافات القصيرة (٢٥ 
مترا) التي تقام في مسبح مدينة محمد بن 
زايــد األوملبي في ابوظبــي. وبهذا االجناز 
يضيف السباح عبدالرزاق ميداليته الثالثة 
للكويت في البطولــة عقب حصوله على 
ميداليتني ذهبيتني، األولى في ســباق ١٠٠ 
متر فراشــة واألخرى في ســباق ٥٠ مترا 

فراشة لفئة العمومي. وأعرب عبدالرزاق في 
تصريح عن سعادته ومساهمته بزيادة غلة 
املنتخب الوطني في البطولة التي يشارك 
فيها نخبة من ابطال العرب في اللعبة. واكد 
ان امليداليات التي حققها حتفزه لتكرارها 

وزيادتها في البطوالت املقبلة.
وفــي ختــام منافســات اليــوم الثالث 
للبطولــة ارتفعت حصيلة الكويت الى ١٠ 
ميداليــات، هي ثالث ذهبيــات وفضيتان 

وخمس برونزيات.

تصفيات رماية «ولي العهد» تنطلق السبت
تقدم أمني عام االحتادين 
الكويتي والعربي للرماية 
عبيد العصيمي نيابة عن 
رئيــس وأعضــاء مجلس 
إدارة نادي الرماية وجميع 
منتسبي الرماية الكويتية 
بالشكر إلى سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد على 
دعمه وتشجيعه املتواصل 
لرياضة الرماية الكويتية.

وقال العصيمي ان رعاية 
ســمو ولي العهــد بطولة 
ســنوية كبرى حتمل اسم 

ســموه يعد مصدر فخــر واعتزاز جلميع 
منتسبي نادي واحتاد الرماية الكويتي.

وأضاف أن االستعدادات جترى على قدم 
وساق مبيادين نادي الرماية (فرع محافظة 
التدريبات  اجلهراء) اســتعدادا النطــالق 
الرســمية والتصفيات التمهيدية بعد غد 

السبت في رماية املسدس 
والبندقيــة ضغــط الهواء 
١٠ ورماية القوس والسهم 

االوملبي.
وأكــد العصيمي أنه مت 
جتهيز نادي الرماية (فرع 
اجلهراء) باملعدات واألدوات 
الســتقبال هــذا احلــدث 
الكبيــر وافتتاح املوســم 
احمللــي اجلديــد للرمايــة 
الكويتية، حيث سيتم اجراء 
التدريبات الرسمية ومن ثم 
التصفيــات التمهيدية في 
مســابقات الناشئني مبشــاركة املشتركني 
من أبناء محافظة اجلهراء، مشــيرا إلى أن 
مياديــن نادي الرماية مبنطقة اجلهراء مت 
افتتاحها ملمارسة التدريبات بعد جتهيزها 
وتوفيــر االحتياجات املطلوبة، خصوصا 

بعد فترة التوقف جراء جائحة كورونا.

عبيد العصيمي

«طائرة» كاظمة تصطدم بالكويت

يلتقي برقان مع الصليبخات.
وتتجــه األنظار إلى مباراة الكويت مع 
كاظمة املرشحني للقب البطولة ملا ميلكانه 
من عناصر مميزة قادرة على حتقيق النتائج 
االيجابية وترجمة خطط وتكتيكات األجهزة 

الفنية على أرضية امللعب.
الفريقــان عناصــر مميــزة  ويضــم 
ففــي الكويــت عبداهللا جاســم، وعبداهللا 
بوفتــني وعبدالرحمن العتيبي واحملترف 
الكوبي ســبيدا. فيما لــدى كاظمة كل من 
عبدالرحمن املطوع، ومشعل العمر واحملترف 

الدومينيكاني سانتوس.

يعقوب العوضي

تقام اليوم ٥ مباريات ضمن منافسات 
كأس احتــاد الكرة الطائــرة، حيث يلعب 
العربي مع اجلهراء في الـ ٥٫٣٠ على صالة 
مجمع الشــيخ سعد العبداهللا مبقر احتاد 
اللعبة في ضاحية صباح الســالم، وعلى 
نفس الصالة في الـ ٧٫٣٠ يلعب كاظمة مع 
الكويت، فيما يلعب القادسية مع اليرموك 
على صالة اليرموك في الـ ٦٫٠٠، والتضامن 
مع الشباب على صالة الساحل في الـ ٦٫٠٠، 
وعلــى صالة الكويت في نفــس التوقيت 

«يد» العربي للنهوض أمام «البرتقالي».. والقادسية ملواصلة الفوز
على صالة مركز الشهيد فهد األحمد 

مبقر احتاد اليد في الدعية.
الى ذلك خاض منتخبنا الوطني 
للناشــئني أول تدريباته على صالة 
الشــهيد فهد األحمد مســاء أول من 
أمس متهيدا للمشاركة في التصفيات 
اآلسيوية والبطوالت العربية، وقاد 
التدريب املدرب الوطني محمد مبارك 

واملدرب الوطني مساعد الرندي.
كمــا باشــر منتخــب الشــباب 
تدريباته أيضا على صالة الشهيد 
مســاء أول مــن أمــس حتضيــرا 
للمنافسات املقبلة والتي تتمثل في 
بطولة آسيا والبطولة العربية، وقاد 
التدريب املدرب بوشــكو الصربي 
الــى جانب مدرب احلراس أبوبكر 
زرماني. وشهدت التدريبات حضور 
جميع الالعبني الذين سيعودون إلى 
فرقهم غدا لالنخراط في مباريات 

الدوري.

والذي باشر مهامه مع الفريق أمس 
األول.

وضمن منافسات دوري الدرجة 
األولى يلعب التضامن (٤ نقاط) مع 
الشباب (نقطتني) في الـ ٥٫٣٠ بينما 
يتواجه النصر (٦ نقاط) مع خيطان 
(٤ نقاط) في الـ ٧٫٣٠ وتقام املباراتان 

وفي املقابل تعرض كاظمة أيضا 
النتكاسة في اجلولة السابقة أطاحت 
بقائد اجلهاز الفني للبرتقالي املصري 
مــروان رجــب اذ تقدم باســتقالته 
بعد اخلســارة من القادسية ٢٨-٢٧ 
وسيقود اجلهاز الفني املدرب الوطني 
املعار مــن احتاد اللعبة خالد طالب 

يعقوب العوضي

تشهد صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح السالم 
اليوم مباراتني ضمن اجلولة السادسة 
من الدوري املمتاز لكرة اليد، حيث 
يلتقــي العربي (٤ نقاط) مع كاظمة 
(٥ نقاط) في الـ ٥٫٣٠، وفي املواجهة 
األخرى يواجه الفحيحيل (٣ نقاط) 

القادسية (٤ نقاط) في الـ ٧٫٣٠.
ويدخل العربي مباراة اليوم بعد 
خســارة كبيرة من الكويت ٢٢-٤٠ 
في اجلولة املاضية والتي على اثرها 
استغنى اجلهاز الفني عن احملترف 
يفهــني بونينكــو ويبحــث اآلن عن 
محترف آخر لتدعيم صفوف الفريق، 
ويأمــل املــدرب الصربــي نيناد في 
تعويض النقاط التي فقدها األخضر 
في اجلوالت الســابقة والتي أبعدته 

عن املراكز الثالثة األولى.

انطالق استعدادات منتخبي الناشئني والشباب

لقاء سهل لـ «أزرق الكريكيت» في «اآلسيوية»
الدوحة- فريد عبدالباقي

يســتأنف منتخبنا الوطنــي للكريكيت 
منافساته ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم أستراليا ٢٠٢٢، وذلك عند 
مواجهة منتخب املالديف في الـ ٩:٠٠ صباح 
اليوم على مالعب املدينة اآلسيوية بالعاصمة 
القطرية الدوحة، وستكون مباراة اليوم حاسمة 
ملنتخبنا الساعي لبلوغ نهائيات كأس العالم.

وكان األزرق خســر لقاء اجلولة الثانية 
أمام منتخب السعودية (١٤٦-١٤٩)، فيما فاز 
في اجلولة األولى على منتخب البحرين (١٢٩-
١٢٤). وتبدو حظوظ األزرق كبيرة في تخطي 
عقبة املنتخب املالديفي املتواضع والذي خسر 

جميع مبارياته حتى اآلن.
ومن املقرر أن يختتــم ازرق الكريكيت 
مبارياته في التصفيات مبواجهة منتخب قطر 

في الـ ١:٠٠ ظهر غد.

«أزرق اإلسكواش» حتت ١٩ سنة بطل اخلليج

فرحة كبيرة بهدف 
الفوز بقدم يوسف الرشيدي
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أنشيلوتي: هناك أفضل 
من هازارد في «الريال»

اعتــرف اإليطالي كارلو أنشــيلوتي مدرب ريال مدريد 
اإلسباني بأنه يفضل العبني آخرين على اجلناح البلجيكي 

إدين هازارد.
وشارك هازارد البالغ من العمر ٣٠ عاما في أربع مباريات 
فقط في الدوري احمللي هذا املوسم علما أنه عانى أخيرا من 

إصابة عضلية.
وأكد انشــيلوتي أن هازارد بات متاحا مجددا للمشاركة 
لكنه يقوم باختيار كل من البرازيليني فينيسيوس جونيور 
ورودريغو بسبب كفاءتهما. وقال: «ميلك هازارد كل شيء 
لكنــه يتعني عليه التعايش مع هذا األمر، ال يلعب في الوقت 
احلالي لكنه ميلك جميع املقومات كالعب في صفوف ريال 
مدريد من بينها النوعيــة واحلافز، لكن في بعض األحيان 

املدرب يفضل العبني آخرين».

بلباو يتقدم.. و«األتلتي» في مهمة سهلة مع قبل األخير
تعــادل فريق ڤياريال مــع ضيفه قادش ٣-٣، في املباراة التي جمعتهما 
على ملعب الســيراميكا، في إطار اجلولة الـ ١١ من الدوري اإلســباني لكرة 
القدم، وســجل ثالثية قــادش الالعب أنطوني لوزانــو «هاتريك» (١٤ و٤٥ 
و٥٤)، بينمــا أحرز ثالثية ڤياريال كل من بــاو توريس (٤٣) وبواليي ديا 
(٨٠) وأرنوت جروينفليد (٩٠)، وأصبح رصيد ڤياريال ١٢ نقطة في املركز 

الثاني عشر، بينما أصبح رصيد قادش ٨ نقاط في املركز السابع عشر.
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس اجلولة، تعادل إسبانيول مع ضيفه 
أتليتــك بيلباو بهدف لــكل منهما، وأصبح رصيد بلباو ١٧ نقطة في املركز 
الســابع مؤقتا، بينما أصبح رصيد إسبانيول ١٤ نقطة في املركز العاشر، 

كما تغلب ديبورتيفو أالڤيس على إلتشي ١-٠ ضمن ذات اجلولة.
إلى ذلك، يلتقي أتلتيكو مدريد مساء اليوم نظيره ليفانتي ضمن اجلولة 
نفسها، وقد تلقى «األتلتي» دفعة معنوية وفنية قوية بعدما انضم املدافع 
ستيفان سافيتش للمران اجلماعي، حتت قيادة املدرب األرجنتيني دييغو 
سيميوني، قبل مواجهة ليفانتي. وكان سافيتش قد غاب عن مباراتي ليڤربول 
بدوري األبطال وريال سوســيداد في «الليغا» لإلصابة. وحتوم الشكوك 
حول مشاركة العب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجبيا، الذي يعاني 
من التهاب في الفخذ عقب مواجهة سوسيداد التي انتهت بالتعادل ٢-٢.

واليزال الالعبان ماركوس يورنتي وتوماس ليمار يغيبان عن املباريات 
لإلصابة، وبالتالي لن يشاركا أمام ليفانتي اليوم.

ويحتل أتلتيكو حامل اللقب املركز الرابع بجدول «الليغا» برصيد ١٨ 
نقطة وبفارق ٣ نقاط عن ريال مدريد املتصدر، بينما يحتل ليفانتي في 

املركز قبل األخير بخمس نقاط.
كما يســتضيف غرناطة نظيره خيتافي، فيما يحل ريال سوســيداد 

ضيفا على سيلتا ڤيغو ضمن ذات اجلولة.

دورمتوند واليبزيغ إلى الدور 
الثالث بكأس أملانيا

سجل املهاجم البلجيكي ثورغان هازارد هدفي بوروسيا 
دورمتوند ليقوده الى الفوز على ضيفه إينغولشــتادت 
من الدرجة الثانية ليبلغ الدور الثالث من مســابقة كأس 
أملانيــا لكرة القدم. وصمد إينغولشــتادت حتى الربع 
الساعة األخير قبل ان تتلقى شباكه هدفي هازارد في 
الدقيقتــني ٧٢ و٨١. واحتاج اليبزيغ الى هدف وحيد 
لتخطي مضيفه بابلسبرغ ســجله مهاجمه املجري 
دومينيك تشوبوشالي في الدقيقة األخيرة من الشوط 
األول. وفي أبرز املباريات األخرى، تغلب هوڤنهامي من 
الدرجة االولى على هولستني كييل ٥-١، وميونيخ ١٨٦٠ 

على شالكه ١-٠.

أرسنال ينتعش.. وتشلسي بالترجيحية لربع نهائي «الرابطة»
أرتيتا: القادم أفضل لـ «املدفعجية».. وتوخيل: نكره اخلسارة

نادال يدعم «امللكي» بنزمية
أعرب أسطورة التنس اإلسباني رافايل نادال عن 
دعمه للدولي الفرنسي كرمي بنزمية مهاجم ريال مدريد 
للفوز بالكرة الذهبية لعام ٢٠٢١، وغرد املصنف خامسا 
عامليا حاليا واألول سابقا عبر حسابه على تويتر «أقدره 
كثيرا كالعب، ملا أظهره من التزام رياضي واحتراف 
في ســنه، أمتنى لك التوفيق وحتظى بدعمي للكرة 
الذهبية ٢٠٢١». وبنزمية هو أحد الالعبني الثالثني الذين 
يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، علما 
أن التصويت أغلق مساء األحد. ويعتبر مع األرجنتيني 
ليونيل ميسي الفائز بها ست مرات، الپولندي روبرت 
ليڤاندوفســكي، واملصري محمد صالح واإليطالي 

جورجينو من أبرز املرشحني حلصدها.

«تويوتا» تواصل تصدرها لفئة املصنعني في بطولة العالم للراليات

«جازو للسباقات» يعتلي 
منصة التتويج في «رالي إسبانيا»

واصل فريق جازو للسباقات GR أداءه االستثنائي 
في منافســات «بطولة العالم للراليات» التي ينظمها 
«االحتاد الدولي للسيارات» وذلك بعد اعتالئه منصة 
التتويــج في رالي إســبانيا الذي أقيــم مؤخرا، حيث 
اســتطاع إلفني إيفانز حتقيق املركــز الثاني على منت 
مركبة تويوتا يــارس للراليات التي حتمل الرقم ٣٣، 
مــع بقاء جولــة واحدة أخيرة لهذا املوســم حتى يتم 
حســم لقب البطولة لفئة الســائقني بينه وبني زميله 
سيباســتيان أوجييه، وهي رالي مونزا الذي ســيقام 
مبدينــة ميالنو اإليطالية. إيفانز ومســاعده ســكوت 
مارتن تصدرا الســباق على منت مركبة تويوتا يارس 
للراليات WRC التي حتمل الرقم ٣٣، بعد أن فازا بأول 
ثــالث مراحل من الســباق، ليحققا املركــز الثاني مع 
نهاية السباق الذي دام ألربعة أيام. وستضمن النقاط 
املكتســبة إليفانز فرصة للفوز بلقــب البطولة األول 
له عن فئة الســائقني في اجلولة النهائية من البطولة 
التي ستقام في إيطاليا.  ويتقدم سيباستيان أوجييه 
والســائق املســاعد جوليان إنغراسيا حاليا بفارق ١٧ 
نقطة على زمالئهما في الفريق، حيث يتطلعون للفوز 
باللقب العاملــي للمرة الثامنة. وضمن فئة املصنعني، 
عززت النقاط التي سجلها إيفانز وأوجييه رصيد شركة 
تويوتا، وجعلتها أكثر قربا للفوز باللقب، حيث تتصدر 

اآلن البطولة بـ ٤٧ نقطة من أصل ٥٢ نقطة متاحة كحد 
أقصى خالل آخر ســباقات املوسم في إيطاليا، والذي 
سيقام خالل الفترة من ١٩ حتى ٢١ نوفمبر في أوتودرومو 
نازيونالي دي مونزا. هذا، وقد شــاركت تويوتا على 
مدى السنوات املاضية في العديد من رياضات سباق 
الســيارات، مبا في ذلك ســباق الفورموال ١، و«بطولة 
العالم للتحمل» و«ســباق نوربورغرينغ للتحمل ٢٤ 
ساعة». وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم 
عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشــركة حتى شهر 
أبريل من العام ٢٠١٥ حني قامت شركة تويوتا بتأسيس 
قســم «جازو للســباقات»، وذلك بهدف توحيد جميع 
أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات حتت اسم 
واحد. وانطالقا من قناعة تويوتا وشعارها «نكتسب 
اخلبرة على الطرقات، لنصنع أفضل املركبات»، يسلط 
«جازو للســباقات» الضوء على دور رياضات سباق 
الســيارات بوصفها ركيزة أساســية اللتزام الشــركة 
بتطوير أفضل مركبات على اإلطالق. وباالستفادة من 
ســنوات اخلبرة املكتســبة في ظل الظروف القاسية 
ملنافسات رياضات ســباق السيارات املختلفة، يهدف 
«جازو للســباقات» إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول 
جديدة من شــأنها أن متنح اجلميــع جتربة االنطالق 

بحرية وروح املغامرة ومتعة القيادة.

جيرو يضع ميالن في القمة.. ونابولي ينتظر بولونيا

بلغ أرسنال الدور ربع النهائي 
األندية  من مســابقة رابطــة 
االجنليزيــة احملترفة في كرة 
القدم بفوزه على ضيفه ليدز 
٢-٠ ليؤكد صحوته في اآلونة 

األخيرة.
وكان فريق شــمال لندن 
حقق انطالقة كارثية في الدوري 
احمللي حيث خسر مبارياته الثالث 
االولى في مطلع املوســم قبل أن 
يستعيد توازنه في األسابيع األخيرة.
وكعادة معظم فرق الصف األول، 
خاض مدرب أرســنال اإلسباني ميكل 
أرتيتا املباراة بتشكيلة من الصف الرديف 
الفرصة لبعض الالعبني االحتياطيني  مانحا 
أمثال املهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي 

وزميله في خط املقدمــة إدوارد نكيتياه. وافتتح 
التسجيل لفريق العاصمة مدافعه كالوم تشامبرز 
(٥٥)، وحسم نكيتياه (٦٩). وأبدى مدرب أرسنال 
ميكل أرتيتا سعادته بتأهل فريقه لربع نهائي كأس 
الرابطة، وقال: «قدمنا أداء جيدا حقا، كنا نفهم ما 
يجب أن نقوم به، وقمنا بذلك بالطريقة الصحيحة»، 
مضيفا لقد تســببوا لنا في بعض املشكالت، كما 
يفعلون دائما، ولكننا صنعنا الكثير من التسديدات، 
وكنا أفضل وأقوى. في املقابل، احتاج تشلسي الى 
ركالت اجلزاء الترجيحية لتخطي ضيفه اجلنوبي 
ساوثمبتون ٤-٣ بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 

١-١ على ملعب ستامفورد بريدج.
كان «البلــوز» الطرف األفضل، ســجل كاي 
هافيرتس لتشلسي (٤٤)، لكن ساوثمبتون رد عليه 
بهدف لتشي آدامز (٤٧)، وتبادل الفريقان الهجمات 
لكن لم ينجح اي منهما في حسم النتيجة في الوقت 

األصلي، ليذهب الفريقان إلى ركالت الترجيح حيث 
جنح حارس تشلسي اإلسباني كيبا أريساباالغا في 
التصدي حملاولــة ثيو والكوت في حني أطاح ويل 
سمولبون محاولته فوق العارضة، أما في صفوف 

تشلسي فقد أهدر له مايسون ماونت.
وحذا حذوه سندرالند بفوزه على كوينز بارك 
رينجــرز بركالت الترجيح ايضــا ٣-١ بعد انتهاء 

الوقت األصلي بالتعادل السلبي.
وذكــر توماس توخيل املديــر الفني لفريق 
تشلسي أن فريقه استحق التأهل، مضيفا كانت 
مباراة صعبة، ونحن نكره اخلسارة، من الرائع 
مشاهدة تفاعل املشجعني، لقد كانت معركة مفتوحة، 
ولقد قدمنا ركالت ترجيح جيدة، وكانت اجلودة 

حاضرة، تصــدى كيبا لواحدة، 
أهدرنا ركلة أيضا كان هناك 

الكثير من التغييرات.

انفرد ميالن بصدارة الدوري االيطالي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه 
تورينو بهدف للفرنسي أوليفييه جيرو على ملعب سان سيرو، في افتتاح 
منافســات املرحلة العاشرة. وحافظ ميالن على سجله خاليا من الهزائم في 
«سيري أ» محققا انتصاره التاسع والسادس تواليا مقابل تعادل، رافعا رصيده 
الى ٢٨ نقطة بفارق ثالث نقاط عن نابولي الذي سيســتعيد الصدارة بفارق 
االهداف في حال فوزه على ضيفه بولونيا في ختام املرحلة اليوم اخلميس.

وحقق ميالن انتصاره السادس تواليا على تورينو ضمن منافسات الدوري 
والكأس احملليني، وأجرى املدرب ستيفانو بيولي خمسة تغييرات على التشكيلة 
التي بدأت أمام بولونيا السبت، أبرزهما جيرو بدال من إبراهيموفيتش، كما 

دفع بالعاجي فرانك كيسييه بدال من بن 
ناصر والبلجيكي أليكسي ساملاكرز بدال 
من اإلسباني سامو كاستييخو الذي خرج 
مصابا في املباراة االخيرة، أما في خط 
الدفاع فأراح الدمناريكي سيمون كاير 
والســنغالي فوديه بالو-توريه وحل 
مكانهما أليسون رومانيولي والفرنسي 

بيار كالولو.
وافتتح أصحاب األرض التســجيل 
عندمــا رفــع ســاندرو تونالــي الكرة 
مــن ركنية، ارتقى لها البوســني رادي 

كرونيتش رأســية لتتهيأ أمام جيرو على باب املرمى تابعها بســهولة (١٤). 
وهــذا الهدف الرابــع جليرو املنتقل من تشلســي االجنليزي في ســت 

مباريــات في الدوري هذا املوســم، شــارك في خمس منها أساســيا. 
واستعاد ميالن خدمات ظهيره الفرنسي تيو هرنانديز بعد تعافيه 
من ڤيروس كورونا ودخل بديال لكالولو مع انطالق الشوط الثاني. 
وفي صراع القاع، ســجل ســاليرنيتانا التاسع عشر هدف الفوز 
القاتل في الدقيقة اخلامسة من الوقت بدل الضاع للشوط الثاني 
ليتفوق على مضيفه فينيتســيا السادس عشــر ٢-١ الذي أكمل 
اللقاء بعشرة العبني منذ الدقيقة ٦٧ إثر طرد الويلزي إثان أمبادو.
وفــي مبــاراة أخرى، 
خطــف جنــوى الثامن 
عشــر تعــادال متأخرا 
١-١ من مضيفه جنوى 

السابع عشر.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا (املرحلة ١١)

١ ٨:٠٠beIN SPORTS HDسيلتا ڤيغو – ريال سوسيداد
٢ ٩:٠٠beIN SPORTS HDغرناطة – خيتافي

HD Premium ١ ١٠:٣٠beIN SPORTSليڤانتي – أتلتيكو مدريد

إيطاليا (املرحلة ١٠)
-٩:٤٥نابولي – بولونيا

وست هام لبناء ثاني أكبر 
ستاد في إجنلترا

أعلن وست هام يونايتد املنتمي للدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم في بيان أمس، أنه حصل على املوافقات املطلوبة 
لزيادة سعة مدرجات ستاد لندن مبقدار ٢٥٠٠ مقعد. وتبلغ 
السعة احلالية ٦٠ ألف شخص، لكن بعد التوسعة سيصبح 
ثاني أكبر ستاد لفريق في الدوري اإلجنليزي، وخلف فقط 

أولد ترافورد معقل مان يونايتد.
وانتقل وست هام إلى ستاد لندن، الذي تأسس خصوصا 

ألوملبياد لندن ٢٠١٢، من ملعب أبتون بارك في ٢٠١٦.

ركبة فاتي تقلق برشلونة
لــم يشــارك مهاجــم 
برشلونة أنســو فاتي مع 
أمــام مضيفه  فريقه أمس 
املرحلة  رايو فايكانو فــي 
الدوري  احلادية عشرة من 
اإلسباني بسبب إصابة في 
الركبة. وكان اإلسباني الدولي 
فاتي، الذي وقع عقدا لفترة 
طويلة مع برشلونة قبل أيام، 
قد جرى تبديله قبل ١٦ دقيقة 
من نهاية مباراة «الكالسيكو» 
أمام ريال مدريد يوم األحد 

املاضي بســبب اإلصابة. وذكر برشلونة في بيان مبوقعه على 
اإلنترنت: «أنســو فاتي يعاني من ألم فــي الركبة اليمنى، هو 
ليس جاهزا للمشــاركة، وتتوقف عودته على سرعة التعافي». 
وبعد غياب دام ١٠ أشهر بسبب إصابة في الركبة، عاد فاتي إلى 
املشــاركة اعتبارا من املباراة التي انتهت بفوز برشلونة على 

ليفانتي في سبتمبر املاضي.

ب ميسي  استفتاء «ماركا» ُيقرِّ
من الكرة الذهبية

النـــجــــم  تصـــدر 
ليونيل ميسي  األرجنتيني 
قائمة النجوم األكثر حظا في 
الفوز بجائزة الكرة الذهبية 
التي متنح ســنويا ألفضل 
العب في العالم، وذلك وفقا 
الســتفتاء أجرته صحيفة 

«ماركا» اإلسبانية.
وحصل ميسي (٣٤ عاما)، 
على نسبة ٣٤٪ من أصوات 
 «MARCA قراء صحيفة «ماركا
املدريدية، بالرغم من رحيل 

«البرغوث» عن الدوري اإلسباني وبرشلونة، وانتقاله إلى صفوف 
باريس سان جرمان الفرنسي، خالل امليركاتو الصيفي املاضي. 
واحتل الفرنسي كرمي بنزمية مهاجم فريق ريال مدريد املركز 
الثاني في االســتفتاء بحصوله على ٢٦٪ من نسبة األصوات، 
ويليه الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونيخ 
بنسبة ١١٪. وتوج ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ٦ مرات، 
بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، قبل أن يقود منتخب األرجنتني 
للتتويــج ببطولة كوبا أميركا، وهــي أول بطولة يفوز بها مع 
«التانغو»، وسجل «البرغوث» ٤٠ هدفا، خالل عام ٢٠٢١، إضافة 
إلى ١٤ متريرة حاسمة في ٤٨ مباراة مع برشلونة وباريس سان 
جرمــان ومنتخب األرجنتني. ويحظى النجم األرجنتيني بدعم 
كبير للفوز بالكرة الذهبية حتى من بعض منافسيه للتتويج بها، 
وأبرزهم اإليطالي جورجينيو، الفائز بلقب بطل كأس أمم أوروبا 
مع منتخب بالده، ودوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلســي 
اإلجنليزي، الذي اعترف مؤخرا بأنه يعتقد أن ميسي يستحق 
الفوز بها. وقال جورجينيو، في مقابلة أجريت معه مؤخرا: «إذا 
فزت بالكرة الذهبية بدال من ميســي فستكون فضيحة، يجب 

أن يفوز بها دائما».



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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أبعد من الكلمات
«منصب الرئاسة ال يعفي الرئيس من الشروط 

التي حتددها خدمة تويتر»
محكمة فيدرالية بفلوريدا، ترفض الدعوى 
التي قدمها الرئيس السابق ترامب لتفعيل 
حســابه على «تويتر»، بذريعة شغله 
منصب الرئاسة وقت إيقاف احلساب، 

بعد اقتحام الكابيتول في ٧ يناير.

«ملاذا تكون مايكروسوفت، إذا كان بإمكانك 
أن تصبح ماكروهارد»

إيلون ماســك، امللياردير األميركي، 
ميازح امللياردير بيل غيتس مؤسسة 
شركة مايكروسوفت، عبر «تويتر».

«أصبحوا يقتلون احليتان للحصول على العنبر 
من جوفها»

سومانث بندوماضاف، مدير جمعية 
االستجابة ألزمات احلياة البرية بالهند، 
تعليقا على خبر قبض الشرطة الهندية 
على شخصني لبيع ٨ كجم من العنبر 

مببلغ مليون دوالر.

«لم أجد ما أفعله أثناء إغالقات كوفيد سوى 
رسم اللوحات»

جني ســيمونز، مغني فريق كيس 
أول معرض فني  الشــهير، يفتتح 
للوحاته التشــكيلية، ويندهش من 
وصول سعر بعض لوحاته التشكيلية 

إلى ربع مليون دوالر.

خووش حچي يا ألطاف اهللا

سطو مسلح على فرع بنك 
في تيماء.

 وين قاعدين.. 
بهوليوود؟!

واحد أبواللطف

٤٤ شركة دولية تنقل 
مقراتها اإلقليمية

إلى الرياض.

 هكذا تكون التنمية.

٤:٣٨الفجر
٥:٥٨الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٤٢العصر

٥:٠٦املغرب
٦:٢٣العشاء

أعلى مد: ٢:٤١ ص - ٦:٢٩ م
أدنى جزر: ١٠:٣٢ ص - ١٠:٤١ 

العظمى:  ٣٢
الصغرى: ١٧

البقاء هللا
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية

 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

نورة محمد زيد العدواني، زوجة علي سعد املطيري: ٧٣ عاما - ت: 
٩٩٤٤٤٤٥٣ - ٦٥١١١٢٠٠ - شيعت.

عبداهللا سلطان عبداهللا رضا: ٦٩ عاما - ت: ٥١١٥٠٥٥٥ - ٩٤٧١٦١٦٢ - شيع.
سارة راشد سعد احلضيري: ٨٥ عاما - الصباحية - ق٢ - ش١٢ - 

م٢٢٧ - ت: ٥٠١٥٦٦٦٦ - شيعت.
أمينة يعقوب يوســف بوطيبان، ارملة احمد محمد الثويني: ٧٦ 

عاما - ت: ٩٧٨٨٣٨٠٧ - ٩٧٣٢١١٢٢ - ٩٩٠١٠٧١١ - شيعت.

قالت اجلدة البريطانية أيريس جونز البالغة من العمر ٨٢ 
عاما والتي تزوجت في العام املاضي من شــاب مصري يبلغ 
من العمر ٣٦ عاما فقط إن قلبها ينفطر بينما تنتظر أن متنح 
السلطات في بالدها زوجها تأشيرة دخول إلى اململكة املتحدة.

وصدمت جونز مشاهدي برنامج «هذا الصباح»، وفق صحيفة 
«ميرور» البريطانية، بإفشــائها تفاصيل «خاصة جدا» بشأن 
عالقتها مع زوجها الشــاب محمد إبراهيم وذلك في الذكرى 
األولى لزواجهما، مضيفة أنه إذا لم يحصل على التأشــيرة 

«فستكون نهاية العالم».
وفي حديث لصحيفــة «الصن» قالت أيريس إن آخر لقاء 
جمعها مع زوجها املصري كان في سبتمبر ٢٠٢٠، مشيرة في 
الوقت نفسه إلى أنهما يتحادثان يوميا عبر الهاتف أو مواقع 

التواصل على شبكة اإلنترنت.
وتابعت الزوجة، التي لديها ولدان في اخلمســينيات من 
عمرهما: أعلم أن الكثيرين يعتقدون أنني يتم خداعي واستغاللي 
من قبل محمد طمعا منه في مالي ولكن ذلك غير صحيح على 
اإلطالق، معللة رأيها بأنه ليس لديها أموال تثير الطمع كما أن 

زوجها مهندس متمرس ميكنه جني الكثير من املال.
وأضافت أنه لم يســبق أن طلب منها أي نقود كما أنهما 
يتقاسمان أي مصاريف لهما مناصفة، مشددة كذلك على أنها 

ليست من النوع الذي يتم خداعه بسهولة.
وأكدت جونز أنها ال تخشى أن يتركها زوجها الشاب، الذي 
تصفه بأنه «فرعونها»، بعد أن يحصل على تأشيرة الدخول 

إلى بريطانيا، مشددة على أنها تأمتنه على حياتها.

قتل شبيهه بلدغة أفعى ليحصل 
على تأمني قدره ٥ ماليني دوالر

نيودلهــي - (د.ب.أ): جرى توجيه اتهام إلى رجل 
بترتيب وفاة رجل آخر بســبب لدغــة أفعى في الهند 
ثــم ادعاء موته، للمطالبة بوثيقــة تأمني على احلياة 
بقيمة ٥ ماليني دوالر أميركي، حسبما ذكرت صحيفة 
«إنديان إكسبرس» الثالثاء. وقد خطط املشتبه به (٥٤ 
عاما) ولديه إقامة في أميركا، ألن يقترب رجل يشبهه 
متامــا من أفعي ثم ترك األفعــى لتلدغه، مما أدى إلى 
وفاة الشخص الذي يشبهه، حسبما أفادت الصحيفة 

نقال عن الشرطة.
ومت اكتشــاف عملية االحتيال عندما طلبت شركة 
التأمني على احلياة من الشرطة احمللية إجراء حتقيق 

في القضية.
ووجد التحقيق أن العديد من األشخاص املرتبطني 
بالرجل قدموا شهادات متناقضة. كما تتبعت الشرطة 
ســجالت هاتف املشتبه به واكتشفت أن هاتفه اليزال 
يعمــل. ويبدو، أنه خــالل عملية التعرف على اجلثة، 

قدم نفسه على أنه ابن شقيقه.
ومت اعتقال الرجل املتهم بارتكاب عملية االحتيال، كما 
مت اعتقال ٤ أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية.
وأفــاد التقرير بأن شــركة التأمني كانت تشــك في 
زعمه، نظرا ألنه حاول ادعاء وفاة زوجته قبل ٤ أعوام.

الشرطة الهندية اعتقلت ٥ أشخاص في القضية

مواطن إلى «العناية» بنزيف
في الرأس بعد دهسه في العقيلة

أميركي سقط بـ«ماريغوانا» 
ومشروبني كحوليني في املطار

عبداهللا قنيص

دهس شــخص مجهول مواطنا مــن مواليد ١٩٩٢ في 
منطقة العقيلة قبل أن يلوذ بالفرار.

وأوضح مصدر أمني لـ «األنباء» أنه مت إبالغ العمليات 
ليتوجه رجال الطوارئ الطبية إلى موقع احلادث، ونقل 
املواطن في ســيارة اإلســعاف بعد أن حلقت به إصابات 
وكســور متفرقة، ولدى وصوله املستشفى تبني وجود 

نزيف بالرأس ومت إيداعه العناية املركزة.
ومت تسجيل قضية مبخفر الرقة حتت مسمى «دهس 

وإصابة وهروب».

مبارك التنيب

متكــن رجــال 
اجلمارك في مطار 
الدولــي  الكويــت 
من ضبط أميركي 
بحوزتــه ما يقرب 
مــن ١٨ غرامــا من 
مــادة املاريغوانــا 
املخــدرة، وفتــات 

املاريغوانــا، ومشــروبني كحوليني، وذلــك أثناء قدومه 
إلى البالد.

وبحسب بيان صادر عن اجلمارك، فإن املفتش اجلمركي 
اشتبه في راكب أميركي قدم إلى البالد عبر مطار الكويت 
الدولي ومعه حقيبتان، فأخضع أمتعته للفحص والتدقيق، 
وأثناء التفتيش مت العثور على علبة بالســتيكية مخبأ 
بداخلها كيس ملفوف به مادة يشتبه بأنها مادة املاريغوانا 
املخدرة، إضافة إلى العثور على كيس بالستيكي يحتوي 

على مشروب كحولي. 
وأضاف البيان: بناء عليه مت تسليم الراكب إلى اجلهات 

املختصة التخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.

املاريغوانا املضبوطة

منفذ السطو في تيماء بعد القبض عليه: سرقت البنك لتسديد ديوني

عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

أكد منفذ عملية السطو املسلح على 
فرع أحد البنوك احمللية أمس األول في 
منطقة تيماء أن دافعه األساسي وراء 
اجلرمية كانت رغبته في تسديد ديونه.
لـ «األنباء»  أمني  وأوضح مصدر 
أن التحقيقات األولية كشــفت عن أن 
اجلاني  مواطــن من مواليد ١٩٩٣ من 
أرباب الســوابق وقد مت تسريحه من 

إحدى املؤسسات العسكرية.
جاء ذلك بعد أن متكن رجال مباحث 
حولي في ســرعة قياسية من ضبط 
اجلاني مساء أمس األول، بعد معلومات 
عن تردده في العادة على مناطق كبد 

والفردوس وميدان حولي.

وقــال املصــدر إن عملية البحث 
والتحري التي متت بالتعاون مع مباحث 
اجلهراء أسفرت عن العثور على اللص 

خالل ساعات من ارتكابه اجلرمية.
وأضاف املصــدر ان اجلاني الذي 
تبني أنه مواطن كان متواريا في شقة 
بإحدى البنايات مبنطقة ميدان حولي، 
الفتا إلــى أنه كان في حالة تعاط لدى 

القبض عليه.
وفيما يتعلق بتحركات اللص بعد 
تنفيذ اجلرمية، قال املصدر إنه مبجرد 
أن اســتولى على املال خرج من فرع 
البنك وحترك في سيارة تاكسي توجه 
بها إلى مسكن شقيقه في منطقة عبداهللا 
املبارك، حامال معه األموال املسروقة.

وتابع: ترك الســارق معظم املبلغ 

املسروق في شقة أخيه وأخذ جزءا من 
املال ليشتري مالبس جديدة وهاتفا، 
كمــا وضع مبلغا في حســابه بالبنك 
فيما يبدو لسدود ديون مطلوبة منه، 
قبل أن يتوجه إلى منطقة ميدان حولي 
حيث استأجر شقة ليتوارى فيها عن 
األنظار، مضيفا ان اجلاني اعترف بعد 
ضبطــه بارتكاب اجلرمية، كما تعرف 
عليه حارس أمن البنك، فيما قال إنه ال 
يعرف مكان سالح اجلرمية (السكني) 
وكانت اعترافاته السبب في توجه رجال 

املباحث إلى شقة أخيه.
وأوضح املصدر ان نشاط اجلاني 
اإلجرامي السابق كان يتنوع بني سرقات 
سيارات وتعاط وكان يتركز في حولي 
والفروانيــة وأن هذه جرميته األولى 

في اجلهراء.
ورجح املصدر اعتبار شقيق املتهم 
الذي ترك عنده املال «شريكا ومتسترا» 
على اجلاني كونه يعلم أن أخاه متعاط 
وأن األموال من مصدر غير قانوني، 
الســيما أنه أغلق هاتفه بعدما انتشر 
مقطع مصور لســرقة البنك، واتضح 

أنه من أرباب السوابق أيضا.
وكان فرع أحد البنوك احمللية في 
منطقة تيماء قد تعرض لعملية سطو 
مسلح صباح أمس األول باستخدام آلة 
حادة (سكني) من قبل اللص الذي طعن 
خالل العملية أحد رجال األمن في البنك.

وقال مصدر أمني لـ «األنباء» في 
حينه، إن اللص متكــن خالل عملية 

السطو من سرقة ٣٢ ألف دينار.

«األنباء» تنشر حتركاته منذ هروبه حتى ضبطه.. ونشاطه اإلجرامي السابق تركز في حولي والفروانية

أكدت أنه مهندس متمرس ولم يطلب منها أي أموال وأنها تأمتنه على حياتها

اجلاني ترك معظم املال املسروق لدى أخيه واشترى بجزء منه هاتفًا ومالبس جديدة واستأجر شقة في ميدان حولي

املتهم حلظة تنفيذ جرمية السطو

الثمانينية البريطانية زوجة الثالثيني املصري لسلطات بالدها:
لم يخدعني وإذا لم تعطوه تأشيرة دخول «ستكون نهاية العالم»!

أيريس ومحمد يتقاسمان املصروفات مناصفة

األميركيون دخنوا ٢٠٤ مليارات 
سيجارة في ٢٠٢٠

واشنطن - د.ب.أ: أفادت وكالة بلومبيرغ لألنباء، 
الثالثاء، بأن مبيعات الســجائر في الواليات املتحدة 
قفزت خالل العام املاضي وسط جائحة ڤيروس كورونا، 

مسجلة أول زيادة سنوية في عقدين.
ونقلت الوكالة عن تقرير جلنة التجارة االحتادية 
األميركية بشأن السجائر أن الشركات املنتجة الكبرى 
باعت ٢٠٣٫٧ مليارات ســيجارة فــي ٢٠٢٠، مقارنة بـ 
٢٠٢٫٩ مليار ســيجارة في العام الســابق له. وأفادت 
شركة «ألتريا جروب»، املصنعة لعالمة «مارلبورو» 
فــي الواليات املتحدة، بأن مبيعــات املنتجات القابلة 
للتدخــني قفزت في األيام األولى من الوباء، حيث قام 

املستهلكون بعمليات شراء باجلملة.
وذكرت بلومبيرغ أن هناك دالئل على أن التحول قد 
ال يدوم، ففي فترة ٤ أسابيع حتى ٩ أكتوبر، انخفض 
حجم مبيعات السجائر بنسبة ٩٫٤٪عن الفترة نفسها 

من العام املاضي.
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