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نائب األمير: إجراءات حلماية املستثمرين الكويتيني 
في تركيا من النصب العقاري والبيع الوهمي

أكد سمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد ثقته الكاملة 
في القضاء ومؤسســاته، مشددا على 
استقالليته ونزاهته ودوره املسؤول 
في حماية حقوق املواطنني واملقيمني 

على حد سواء.
وأعرب سموه خالل استقباله رئيس 
املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة 
التمييز املستشار أحمد العجيل ورئيس 
محكمة التمييز في تركيا محمد اكارجا، 
عن تطلعــه إلى مزيد مــن اإلجراءات 
حلماية املستثمرين الكويتيني في تركيا 
مــن النصب العقاري والبيع الوهمي، 
داعيــا إلى إيجاد الوســائل والســبل 
املناسبة لذلك، من خالل تخصيص دائرة 
حكومية تعنى بهذا الشأن للوصول إلى 

بيئة استثمار كويتي آمن.
هذا، ونقل ســموه حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد إلى 
الوفد الزائر، مشيرا الى اعتزاز الكويت 
قيادة وشعبا بعمق العالقات الكويتية 
ل الوفد حتياته  ـ التركية املمتدة، وحمَّ
للرئيــس رجب طيب أردوغان رئيس 
جمهوريــة تركيا الصديقة والشــعب 

التركي الصديق.

سموه دعا إلى تخصيص دائرة حكومية تعنى بهذا الشأن.. وأكد ثقته الكاملة في القضاء ومؤسساته ودوره املسؤول في حماية حقوق املواطنني واملقيمني على حد سواء

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله رئيس محكمة التمييز التركية محمد أكارجا

أسامة أبو السعود

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة ان املراقب املالي التابع 
لــوزارة املالية واملســؤول عن 
مراقبــة اعمــال وزارة االوقاف 
وافق على صرف رواتب املكلفني 
بالوزارة واملتأخرة ملدة ٦ أشهر 
بالــدوام املســائي.  للعاملــني 
وكشفت املصادر عن أن عملية 
الصرف ســتتم خالل أيام بعد 
جهود كبيرة من وكيل األوقاف 

م. فريد عمادي خاصة ان اغلبية العاملني على هذا البند من غير 
محددي اجلنسية «البدون» والوافدين في مراكز دور القرآن.

م. فريد عمادي

تختص مبتابعة اإلثراء بال سبب وتضخم ثروات البعض بصورة توضح التكسب املادي من املال العام دون سند

إنشاء جلنة لتتبع حتقيق الكسب غير املشروع
رشيد الفعم ـ سلطان العبدان

تقدم خمسة نواب باقتراح 
بقانون في شأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم (٢) لســنة 
٢٠١٦ بشأن إنشاء الهيئة العامة 
الفســاد واألحــكام  ملكافحــة 
اخلاصة بالكشــف عــن الذمة 
املالية. ويقضي االقتراح الذي 
تقدم به النواب بدر احلميدي، 
أسامة املناور، د. حسن جوهر، 

مهلهل املضف وفايز اجلمهور 
بتشكيل جلنة في مجلس الوزراء 
يصدر بها مرســوم، وتختص 
مبتابعة وقائع اإلثراء بال سبب 
وتضخم ثروات البعض بصورة 
توضح أو تنبئ بالتكسب املادي 
أو التربــح من املــال العام من 
دون ســند. وتتولــى اللجنــة 
الصالحيات كافة الالزمة لفحص 
حاالت تضخم الثروات أو اإلثراء 
غير املبرر وصوره ووســائله 

بدءا مــن أول يناير ٢٠٠٦ وما 
بعدهــا، وللجنــة الصالحيات 
كافة التي متكنها من التحقيق 
والتدقيق والفحص في جميع 
حاالت تضخم الثروات على غير 
مقتضــى القانون أو احلصول 
عليها في غير احلاالت احملددة 
قانونا وحتديد املسؤول عنها 
ونطاق املســؤولية وســندها، 
أحــكام  تطبيــق  وإجــراءات 
القانونني رقم (١) لســنة ١٩٩٣ 

و(٢) لســنة ٢٠١٦ املشار إليها 
على املتسببني أو املشاركني في 
هــذه اجلرائم. وتتولى اللجنة 
مهامها مبجرد صدور مرســوم 
تشــكيلها، وتلتــزم مبوافــاة 
مجلس األمة ومجلس الوزراء 
بتقرير دوري كل ســتة أشهر 
عن نتائــج أعمالهــا واجلهات 
التي متت إحالة املخالفات إليها 
لتتخذ فيها اإلجراءات القانونية 

املتطلبة لها.

«الصحة»: ٦ عقود بـ ١٨٫٧ مليون دوالر 
لتوريد أدوية ملرضى السرطان

تنظيف جزئي للمدارس ونصف دوام 
للمعلمني وتعويض طلبة 

املجموعة (أ) بداية األسبوع املقبل

املوافقة على صرف رواتب املكلفني  
بـ «األوقاف» واملتأخرة لـ ٦ أشهر 

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر مســؤولة، ان وزارة الصحة 
طلبت توقيع ٦ عقود باألمر املباشر لتوريد أدوية (كبسوالت 
وحقن) ملرضى الســرطان بقيمة اجمالية تبلغ ١٨٫٧ مليون 
دوالر. وقالت املصادر ان العقود مع شركات عاملية متخصصة 
في إنتاج أدوية السرطان، حيث ستتم عملية التوريد عبر 
الوكالء احملليني، مشــيرة إلى األدوية سيتم تزويدها ملركز 
حســني مكي جمعة للجراحات التخصصية وملركز الكويت 

ملكافحة السرطان. 

خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز  صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

األمير هّنأ خادم احلرمني بنجاح الفحوصات الطبية 
ومغادرة املستشفى: أدامكم اهللا قائدًا حكيمًا 

ملسيرة اخلير واالزدهار والرخاء  في اململكة 
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التفاصيل ص١١

 

البورصة 
تستعيد 

نغمة االرتفاعات 
وتربح ٥٤٨ 
مليون دينار
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التفاصيل ص٥

«الداخلية» و«العدل» و«القوى العاملة» 
ناقشت تنظيم سوق العمل واالستقدام

بشرى شعبان - أحمد خميس

ترأس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف اجتماعا لبحث ملف العمالة 
الوافدة واملخالفة وكيفية التعامل معه وفق القوانني، الى جانب 
تنظيم سوق العمل، وذلك  بحضور وزير العدل ووزير الدولة 
لشؤون النزاهة املستشار جمال اجلالوي، ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق أنور البرجس والوكيل املساعد لشؤون اإلقامة باإلنابة 
العميد وليد الطراروة ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة 
احمد املوسى ونائبه د.مبارك العازمي ومديرة نظم املعلومات 
بالهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي. وشدد النواف 
على ضرورة التعاون والتنسيق الدائمني بني املؤسسة األمنية 
ووزارة العــدل وهيئة القوى العاملة في ملف العمالة، مؤكدا 
أهمية وحساسية هذا امللف باعتباره انعكاسا لتحضر الدولة 

وحرصها على حقوق اإلنسان.

عجلة الغالء دارت.. مطاعم ترفع أسعارها «ُمجبرة»
طارق عرابي ـ علي إبراهيم

كشــفت مصــادر مطلعة 
لـــ «األنبــاء»، عــن أن عجلة 
الغــالء دارت فــي الكويــت، 
وأن عــددا مــن املطاعــم بدأ 
فعليا في رفع أسعار أصناف 
متعددة علــى قائمة طعامها 
بنسبة تتراوح بني ٢٠ و٤٠٪. 
وقــال رئيس احتــاد املطاعم 

واملقاهي والتجهيزات الغذائية 
فهــد األربــش، فــي تصريح 
لـ «األنباء»، ان بعض املطاعم 
تقدمــت مؤخــرا إلــى وزارة 
التجارة والصناعة بطلب زيادة 
األسعار مشفوعا مببرراتها في 
هذا الشــأن، مبينا في الوقت 
ذاته أنه متت املوافقة للبعض 
بزيادة بنسبة ال تزيد على ٥٪ 
بقائمــة الطعام، وأن الوزارة 

شددت على استثناء املشاوي 
والفالفل من هذه الزيادات.

وأكد األربش أن أي شركة 
متارس نشاط املطاعم البد أن 
تعد عند بدء ممارسة النشاط 
قائمة باألصناف اخلاصة بها 
وأسعار البيع للمستهلك لكل 
صنــف وتقدمها إلــى وزارة 
التجــارة التي حتتفــظ بها، 
مبينــا أن املطاعــم بناء على 

القائمــة املقدمــة للــوزارة ال 
تســتطيع أن ترفع أسعارها 
إال بعد أن ترجع إلى الوزارة 
للتعديل علــى القائمة وأخذ 
موافقتها في هذا الشأن، مشيرا 
إلى أن«التجارة» إذا ضبطت 
أي مطعم يرفع األســعار من 
دون موافقتها تتم إحالته إلى 
النيابة التجارية بتهمة الغش 

التجاري.

فهد األربش لـ «األنباء»: قدمت مبرراتها لـ «التجارة» وحصلت على موافقة بالزيادة

جانب من أعمال التنظيف اجلزئي في املدارس أمس 
بيروت - عمر حبنجر

افتقد مجلس النواب اللبناني 
اجلديد أســماء سلطوية كبيرة 
خذلتها صناديق االقتراع وأفقدت 
حلفاء إيران، حزب اهللا، األغلبية 
التــي كانــوا يتمتعــون بها في 
البرملــان الســابق، فــي تكــرار 
لسيناريو العراق، حيث فشلت 
القــوى املدعومة من طهران في 
البرملانية.  االحتفاظ بأغلبيتها 
وتراجعت حصة فريق «املمانعة» 
إلى «٦٢-٦١» وهو أقل من أغلبية 
النصف زائد واحد، من أصل عدد 
النواب البالغ ١٢٨. وسجلت قوى 
املعارضة  ٥٣ - ٥٤ مقعدا، فيما 
اســتحوذ املســتقلون علــى ١٣ 
مقعدا، بيد أن الصورة لن تتبلور 
متاما قبل دعوة املجلس اجلديد 
إلــى انتخاب رئيــس له ونائب 
للرئيس وهيئــة املكتب، حيث 
إن الثنائي الشيعي ملتزم بإعادة 
انتخاب الرئيس نبيه بري، فيما 
يرفض الفريق اآلخر «العودة إلى 
عصر بري». وتتحدث أوساط عن 
احتمال عقد تسوية بالتصويت 

التفاصيل ص١٢

التفاصيل ص٣

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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عبدالعزيز الفضلي 

استخدم بعض مديري املدارس صالحياتهم في إدارة 
زمام االمور مبدارســهم، حيث كشــفت مصــادر ميدانية 
لـ«األنبــاء» عن انــه بعدما اتخــذت وزارة التربية قرارا 
بتعطيل الدراسة للطلبة في املدارس يوم امس بسبب موجة 
الغبار قام املديرون بالسماح ملعلميهم باخلروج مبكرا من 
املدرسة، مشيرة إلى ان يوم امس كان نصف دوام للكثير 
من الهيئات التعليمية. وذكرت املصادر ان بعض املدارس 
قامت بتنظيف جزئي ملبانيها بسبب استمرار الغبار، على 
ان تستكمل عملية التنظيف في الصباح الباكر من اليوم 

األربعاء. 
وتعمل وزارة التربية على تعويض للمجموعة (أ) من 
الطلبة الذين فقدوا يومني من األســبوع اجلاري بسبب 
العطلة املفاجئة، حيث سيبدأ دوام االسبوع املقبل يوم االحد 
املوافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ للمجموعة (أ) بدال من املجموعة(ب) 
وذلك حرصا من الوزارة على تســاوي اخلطة الدراسية 

التفاصيل ص ١٠بني املجموعتني. آثار إحراق «قبضة الثورة» رمز انتفاضة أكتوبر ٢٠١٩ أمام مسجد محمد األمني في ساحة الشهداء بالعاصمة بيروت      (أ.ف.پ)

لبري مقابل أن يكون أحد النواب 
األرثوذكــس مــن فريق احلراك 
املدني نائبا لــه، وقد طرح منذ 
اليوم األول اسم نقيب احملامني 
السابق ملحم خلف لهذا املوقع. 
الترحيــب اخلارجي،  وبخالف 

بدأت املواجهة بني الفرقاء باكرا، 
حيث أثار تصريح رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
مخاوف من خطوات يعدها حزب 
اهللا ردا على تقــدم معارضيه، 
حيث قال: عليكم التعاون معنا 

وإال فمصيركم العزلة. ورد رئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
بالقول: ســنكمل املواجهة بكل 
الطرق السلمية والدميوقراطية، 

داخل املجلس النيابي.
التفاصيل ص١٧

اشتباكات تهز العاصمة الليبية 
وإجبار باشاغا على املغادرة

عواصم - وكاالت: هزت اشتباكات عنيفة الوضع األمني 
الهش أصال في العاصمة الليبية طرابلس أمس مع محاولة 
رئيس الوزراء املعني من قبل البرملان فتحي باشاغا السيطرة 
علــى احلكومة، لكن حكومة الوحدة الوطنية أجبرته على 

التراجع ومغادرة املدينة.
ودخل باشاغا املقرب من املشير خليفة حفتر طرابلس 
الليلــة قبل املاضية قبل أن يعلن مكتبه انه انســحب بعد 
ساعات مع اندالع القتال بني «القوة الثامنة» وهي مجموعة 
مسلحة مؤيدة له وتشكيالت مسلحة غرب ليبيا والعاصمة، 
حيــث مقر حكومــة الوحدة الوطنية برئاســة عبداحلميد 
الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة، ما يهدد بإعادة األزمة 
إلــى نقطة الصفر بعد عامني من الســالم النســبي. ودوت 
أصوات أعيرة نارية من أسلحة ثقيلة وأسلحة رشاشة في 

أنحاء العاصمة وأغلقت املدارس.

قوات موالية لرئيس الوزراء الليبي عبد احلميد الدبيبة في طرابلس     (أ.ف.پ)

التفاصيل ص١٦

بعد العراق.. حلفاء إيران يفقدون أغلبية البرملان اللبناني
املعركة السياسية بدأت باكراً .. ورعد: التعاون معنا وإال العزلة .. وجعجع: املواجهة في املجلس 
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األمير هنأ خادم احلرمني مبناسبة مغادرته املستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد ببرقية تهنئــة إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة أعرب فيها سموه 
عن خالص التهنئة مبناســبة مغادرته 
مستشفى امللك فيصل التخصصي بجدة، 
وذلك بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية 
التي تكللت بفضل من اهللا تعالى ومنته 
بالتوفيق، ســائال ســموه املولى تعالى 
أن ميتعــه بوافر الصحة ومتام العافية 
وأن يدميه قائدا حكيما ملســيرة اخلير 
واالزدهــار والرخاء في اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود ملــك اململكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة مغادرته 
مستشفى امللك فيصل التخصصي بجدة 

وذلك بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية 
التي تكللت بفضل من اهللا تعالى ومنته 
بالتوفيق، سائال سموه الباري جل وعال 
أن يدمي عليه موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس حســن شــيخ محمــود رئيس 
جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، 
عبــر فيهــا ســموه عن خالــص تهانيه 
مبناســبة انتخابــه رئيســا جلمهورية 
الصومال، متمنيا سموه له كل التوفيق 
والســداد وموفــور الصحــة والعافيــة 
وللعالقات الطيبة بني البلدين الشقيقني 

املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس حســن شــيخ محمــود رئيس 
جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناسبة 

انتخابه رئيســا جلمهوريــة الصومال، 
متمنيا ســموه له كل التوفيق والسداد 

ودوام الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
من جانب آخر، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى صاحب اجلاللة امللك هارالد اخلامس 
ملك مملكة النرويج الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والســعادة وململكة النرويج وشــعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
صاحب اجلاللة امللك هارالد اخلامس ملك 
مملكة النرويج الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.
وبعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ ملك النرويج بالعيد الوطني ورئيس الصومال مبناسبة انتخابه

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وزير الدفاع بحث مع قائد القيادة املركزية 
األميركية دعم التعاون الثنائي

بحــث نائــب رئيس 
الــوزراء وزير  مجلــس 
الدفاع الشيخ طالل اخلالد 
مع قائد القيادة املركزية 
الفريــق أول  األميركيــة 
مايكل كوريــال عددا من 
القضايا واملوضوعات ذات 

االهتمام املشترك.
وقالت وزارة الدفاع في 
بيان صحافي، ان الشيخ 
طالل اخلالد تبادل خالل 
استقباله الفريق كوريال 
والوفد املرافق له األحاديث 

الودية وناقش أهم القضايا واملوضوعات 
ضمن محور الزيارة.

وأشــاد الشــيخ اخلالد بعمــق روابط 
الصداقة والعالقات التاريخية الوطيدة بني 
البلدين وتعاونهما املشترك على مختلف 
األصعدة واملســتويات الســيما ما يتعلق 

منها بالشؤون العسكرية.
حضــر اللقــاء رئيــس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح 
والقائم باألعمال في سفارة الواليات املتحدة 
األميركية لدى البالد جيمس هولتسنايدر. 
 كما بحث رئيس األركان العامة للجيش 
الفريــق الركــن خالد صالــح الصباح مع 

قائد القيــادة املركزيــة األميركية الفريق 
أول مايكل كوريــال والوفد املرافق له أهم 
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك.

وقالت رئاسة األركان في بيان صحافي، 
إن ذلك جاء خالل استقبال الفريق الصالح 
كوريــال والوفد املرافق في نــادي ضباط 
اجليش مساء أمس مبناسبة زيارته للبالد.

وأضافت أنــه مت خالل االجتماع تبادل 
األحاديث الودية ومناقشــة أهم املواضيع 
ذات االهتمــام املشــترك وســبل تعزيزها 
وتطويرهــا بني البلدين الصديقني وبحث 
آخر التطورات واملستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

رئيس األركان ناقش مع مايكل كوريال القضايا املشتركة

الفريق الركن خالد صالح الصباح خالل اللقاء مع الفريق أول مايكل كوريال

الشيخ طالل اخلالد خالل استقباله قائد القيادة املركزية األميركية الفريق أول مايكل كوريال

وزير اخلارجية بحث التعاون مع بريطانيا

التقــى وزير اخلارجية الشــيخ د. أحمد 
ناصــر احملمد بوزير الدولة لشــؤون آســيا 
والشرق األوسط في وزارة اخلارجية وشؤون 
الكومنولث والتنمية البريطانية آماندا ميلينغ 
مبناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها والوفد 

املرافق إلى الكويــت. ومت خالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية املميزة التي تربط الكويت 
واململكــة املتحدة الصديقــة وأطر تعزيزها 
وتنميتها في مختلف املجاالت ومناقشة آخر 
التطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل اللقاء مع وزير الدولة لشــؤون آسيا والشرق األوسط في وزارة اخلارجية 
البريطانية آماندا ميلينغ

النواف: انتشار أمني في جميع املناطق لضبط
كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانني املرور

اجتماع ثالثي لتنظيم سوق العمل وآليات استقدام العمالة

النائب األول قّدم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

محمد اجلالهمة

أكد النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الفريق أول متقاعد 
الشيخ أحمد النواف اهمية 
تقــدمي أفضــل اخلدمــات 
للمواطنــني وبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء من أجل خدمة 
أمن الوطن وأمان املواطنني.

جاء ذلك في بيان صحافي 
صــادر عــن االدارة العامة 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
عقب افتتاح الشــيخ أحمد 
النواف مبنى إدارة عمليات 

املرور مبحافظة األحمدي.
وأكد الشيخ أحمد النواف 
ان قطاعات الداخلية تسعى 
الى تقدمي أفضل مستوى من 
اخلدمات األمنية وفق أحدث 
التكنولوجيــة عن  النظــم 
طريق االعتماد على أحدث 
البرامج التدريبية في إعداد 
وتأهيــل وتدريــب الكوادر 
البشــرية مــن عســكريني 
ومدنيني ورفــع قدراتهم ما 
يســاعد في حتقيق الهدف 

بشرى شعبان - أحمد خميس

بحثــت كل مــن وزارتي 
الداخلية والعدل ومسؤولون 
من «القــوى العاملة» ملف 
الوافــدة املخالفة  العاملــة 
وكيفية التعامل معها وفق 
القوانــني إلى جانب تنظيم 

سوق العمل.
وذكــرت مصادر مطلعة 
انه ستعقد اجتماعات الحقة 
لبلــورة خطــط الدولة في 
التعامل مع ملفات العمالة، 
رافضة اخلوص في تفاصيل 

مخرجات االجتماع. 
هــذا، وأصــدرت وزارة 
الداخلية بيانا أعلنت فيه ان 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
الفريق أول متقاعد الشيخ 
أحمــد النــواف عقد صباح 
امس اجتماعا تنسيقيا مبقر 
وزارة الداخليــة بحضــور 
الدولة  العدل ووزير  وزير 
لشــؤون النزاهة املستشار 
جمــال اجلــالوي، ووكيــل 

أسامة دياب

أعرب النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشــيخ أحمد النــواف، عن 
بالغ احلزن واألســى لوفاة 
الشيخ خليفة بن زايد، مقدما 
التعازي وعظيم املواساة في 
هذا املصاب اجللل الى دولة 
الشــقيقة، ســائال  االمارات 
املولــى عز وجــل أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فســيح جناتــه، وأن يلهــم 
الشــعب اإلماراتي الشــقيق 

الصبر والسلوان.
جاء ذلك في كلمة خطها 
النواف في ســجل التعازي 

الطرق الرئيســة والفرعية 
والتقاطعــات لضبــط كل 
من يحــاول مخالفة قواعد 

وقوانني املرور.
وتقدم بالشكر والتقدير 
إلى منتسبي اإلدارة العامة 
للمــرور على مــا يقومون 
حلفــظ  جهــود  مــن  بــه 
أرواح مســتخدمي الطريق 
وتواجدهم على مدار الساعة 

املؤسســة األمنية ووزارة 
العدل وهيئة القوى العاملة 
فــي ملــف العمالــة، مؤكدا 
أهمية وحساسية هذا امللف 
باعتباره انعكاسا لتحضر 
الدولة وحرصها على حقوق 
اإلنسان والتزامها باملعاهدات 

واالتفاقيات الدولية.
وجرى خــالل االجتماع 
تقــدمي عــرض مرئــي من 
قبل الهيئــة العامة للقوى 

أنور البرجس.
بدوره، قــال وزير االعالم 
د.حمد روح الدين: نعزي األمة 

الدوريات.
واطلع علــى آلية العمل 
املســتحدثة بغرفة عمليات 
املركزية وكاميرات  التحكم 
الرصــد املــروري ومتابعة 
حركة الســير فــي الطريق 
والتقاطعــات  الرئيســية 
املروريــة وآليــة تســجيل 
املخالفات غير املباشرة عبر 

كاميرات الرصد املروري.

األهلي وضــرورة التصدي 
لها، والتنســيق الدائم بني 
اجلهــات ذات الصلة مبلف 

العمالة في البالد.
وكشــف مصدر بالهيئة 
العامــة للقــوى العاملة لـ 
«األنبــاء» ان االجتمــاع مت 
في إطار جهود تنظيم سوق 
العمل، مؤكدا ان الهيئة تقوم 
مبراجعة دائمة آلليات تنظيم 
العمل ومعاجلة أي خلل ان 
وجد، موضحا ان الهيئة على 
تعاون دائم مع اجلهات ذات 
التخصص ملعاجلة أوضاع 
العمالة الســيما اســتقدام 
العمالة من اخلارج ومعاجلة 
أوضــاع العمالــة املخالفة، 
ولهذا أعدت الهيئة مشروعا 
خاصا بهذا امللف تراعي فيه 
كافــة االتفاقيــات الدولية، 
مشــيرا إلى انــه مت االتفاق 
على عقد لقاءات أخرى بني 
اجلهات املعنية ملناقشــات 
التفاصيــل  كل  ودراســة 
اخلاصة في املشروع متهيدا 

العتماده.

األمتني العربية واالســالمية، 
مقدما التهنئة لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد لرئاسة 

دولة االمارات.
بدورهــا، اكــدت االعالمية 
عايشــة الرشــيد ان الشــيخ 
خليفة ترك إرثا كبيرا من القيم 
واالصالــة واالجنــازات التي 
وصلت باالمارات الى العاملية. 
مقدمة التهاني لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد ملبايعته 
رئيسا لدولة االمارات العربية 
املتحدة، مع الدعوات بالتوفيق 
والسداد لتحقيق الرخاء واألمن 
واألمان واالســتقرار للشعب 
االماراتــي، وخلدمــة قضايــا 

األمتني العربية واإلسالمية.

ملتابعة احلركة املرورية على 
الطرق في كافة احملافظات.

الشــيخ أحمــد  وتفقــد 
النواف أرجاء املبنى ومرافقه 
إلــى  ومنشــآته واســتمع 
شــرح مفصل عما يحتويه 
مــن ادارات ثم دشــن غرفة 
عمليات املرور ووحدة غرفة 
التحكم املركزية وتفقد شعبة 
املراقبــة داخــل  كاميــرات 

العاملــة لتوضيــح أهداف 
املشروع والفئات املستهدفة 
ومت بحث إجراءات العمالة 
املخالفة بالقطاع األهلي، كما 
متت مناقشة آليات حتقيق 
جودة ســوق العمل واحلد 
من ظاهرة العمالة الهامشية.

كما متت مناقشة عدد من 
االقتراحات التي من شأنها 
إيجــاد حلــول عملية ملف 
العمالــة املخالفــة بالقطاع 

االسالمية والعربية واخلليجية 
بوفاة أحــد قادتهــا املميزين 
الذي نذر حياته خلدمة شعبه 
وشعوب املنطقة املرحوم بإذن 

اهللا الشيخ خليفة بن زايد.
كمــا قــدم واجــب العزاء 
الشــيخ مبارك ســالم العلي، 
داعيا بالرحمة للفقيد الشيخ 
خليفة، متمنيا لرئيس دولة 
االمــارات صاحــب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد التوفيق 

والسداد.
من جانبه، تقدم انور جواد 
بوخمسني باسمه وممثال عن 
مجموعــة جواد بوخمســني، 
بأحــر التعازي لوفــاة الفقيد 
الشــيخ خليفــة الغالي على 

خالل افتتاح غرفة عمليات املرور ووحدة التحكم املركزية وبحضور الفريق البرجس في األحمدي

«الداخلية» و«العدل» و«القوى العاملة» بحثت ملف العمالة املخالفة وسبل التصدي لها

الشيخ أحمد النواف مترئسا االجتماع بحضور الوزير جمال اجلالوي والفريق أنور البرجس وأحمد املوسى

الشيخ أحمد النواف والفريق أنور البرجس واللواء جمال الصايغ يتوسطون قيادات مرور األحمدي

الشيخ أحمد النواف خالل تقدمي واجب العزاء

وضمــان جــودة اخلدمات 
املتعلقة بقطاع املرور.

الشــيخ أحمــد  ووجــه 
النــواف رجال املــرور إلى 
احلرص علــى تقدمي أفضل 
اخلدمات للمواطنني واحلد 
مــن االختناقــات املرورية 
مبــا يكفل تيســير احلركة 
املرورية واالنتشار الواسع 
لدوريــات املرور فــي كافة 

وزارة الداخلية الفريق أنور 
البرجس والوكيل املساعد 
لشــؤون اإلقامــة باإلنابــة 
العميد وليد الطراروة ومدير 
العامة للقوى  الهيئــة  عام 
العاملة أحمد املوسى ونائبه 
د.مبارك العازمي ومدير إدارة 
نظــم املعلومــات بالهيئــة 
العامة للقوى العاملة رباب 
التعاون  العصيمي، لبحث 
والتنســيق الدائمــني بــني 

عند زيارته السفارة اإلماراتية 
لتقدمي واجب العزاء يرافقه 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 

السفيرة البريطانية تبدي إعجابها بالدور 
الفعال للمرأة في املجتمع

أبدت سفيرة اململكة املتحدة لدى الكويت 
بليندا لويس إعجابها بالدور الفعال للغاية 
الــذي تؤديه املرأة الكويتيــة في املجتمع 
وإميان القيادة السياسية بدورها في شتى 

املجاالت.
جاء ذلك خالل ورشة عمل استضافتها 
الســفارة البريطانية في الكويت بعنوان 
«املرأة فــي القيادة» مبناســبة يوم املرأة 

الكويتية.
وأضافــت لويــس، في تصريحــات لـ 
«كونا»، أنــه «باملقارنة مع بلــدان عديدة 
فإن متكني املرأة فــي الكويت جيد.. رأيت 

مجتمعا متعلما لديه الدافعية».
من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية 
لشؤون آسيا والشرق األوسط أماندا ميلينغ 
أن املرأة في الكويت وصلت إلى مستويات 
عالية في األنشطة التجارية والعمل العام 

والسياسي.
وخالل الورشــة قدمت نــوف املزيدي 
وعبداهللا اخلنيني دراســة فــي االقتصاد 
السياسي وقضايا النوع (اجلندر) تسلط 
الضوء على احلوافز الالزمة كي تكون املرأة 
مرشحة باإلضافة إلى الدعم الذي يؤهلها 

لتحقيق النجاح.

ملشاهدة الڤيديو
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طالل جاسم اخلرافي رئيسًا للنادي العلمي 
لعامني مقبلني: تنمية واستثمار طاقات الشباب

حنان عبداملعبود

وسط أجواء هادئة، زكت 
اجلمعيــة العمومية العادية 
للنــادي العلمــي الكويتــي، 
مجلس اإلدارة احلالي برئاسة 
طالل جاســم اخلرافــي ملدة 
عامــني مقبلــني، وذلك خالل 
اجتماعهــا الذي عقد مســاء 
اإلثنــني فــي مقــر النــادي، 
بحضــور أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وأعضــاء اجلمعيــة 
العمومية، ووفــد من وزارة 
الشؤون االجتماعية برئاسة 
مدير إدارة اجلمعيات األهلية 

بالوزارة خالد بن شفلوت.
وأســفر االجتمــاع األول 
ملجلس اإلدارة عن تزكية طالل 
جاسم اخلرافي لتولي رئاسة 
اإلدارة، والشــيخة  مجلــس 
الزين الصباح نائبا للرئيس، 
ود.يحيى عبدال أمينا عاما، 
وعبدالرحمن صالح الفضالة 
أمينا للصنــدوق، وعضوية 
مهلهــل  م.أوس  مــن  كل 
النصف، وعلي كاظم اجلمعة، 
ويوسف خالد احلمد، وفيصل 
عبداحملسن البشر، وعبداهللا 

محمود الفرج.
وخــالل االجتمــاع رحب 
رئيس مجلــس إدارة النادي 
العلمي طالل جاسم اخلرافي، 
باحلضــور وشــكر اجلميع 
علــى تلبية الدعوة حلضور 
االجتماع للوقوف واالطالع 
على جهود وإجنازات مجلس 
اإلدارة خالل العامني املاضيني، 
وعملهــم على دفع مســيرة 
النادي إلى اإلمام، بالرغم من 

جائحة كورونا.
العمل التطوعي

وعقــب اجتماع اجلمعية 
العموميــة، عقــد االجتمــاع 
األول لتشكيل مجلس اإلدارة 
اجلديد، وأعرب طالل جاسم 
اخلرافي عن شكره وتقديره 
ألعضــاء اجلمعية العمومية 
على حضورهم وثقتهم التي 
أولوها ملجلس اإلدارة حلمل 
املقبلني،  املسؤولية للعامني 
مؤكــدا أن مجلــس اإلدارة 
سيســعى جاهدا لتقدمي كل 
أوجه الدعــم لتطوير برامج 
العلمــي وفعالياته  النــادي 
وأنشطته، وتفعيل التعاون 
املشترك مع كل وزارات الدولة 
ومؤسساتها والقطاع اخلاص 
املدني  ومنظمــات املجتمــع 
لتنميــة واســتثمار طاقــات 
الشــباب مبــا يعــود بالنفع 
عليهم وعلى وطنهم الكويت 
القيــادة احلكمية  فــي ظــل 
لصاحب السمو وسمو ولي 

العهد.
وأضــاف طــالل جاســم 
اخلرافــي ان مجلــس اإلدارة 
العمــل  ســيواصل مســيرة 
التطوعــي والعطاء لتحقيق 
رســمها  التــي  األهــداف 
املؤسســون األوائل وأنشئ 
النادي من أجلها، والعمل على 
تقدمي كل ما يفيد منتســبي 
النــادي ويلبــي طموحاتهم 
وآمالهــم، معلنــا ان الفتــرة 
املقبلة ستشهد خطوات جادة 
الستكمال ما مت تنفيذه خالل 
املرحلة السابقة من اخلطط 
املدروسة التي تأتي في مجملها 
خلدمة أبناء الكويت، مؤكدا أن 
مجلس اإلدارة يؤمن بضرورة 

للعامني املقبلني وهم األعضاء 
الـ ٩ احلاليني، نظرا لعدم تقدم 
مرشحني جدد، مقدما التهنئة 
للفائزين برئاسة وعضوية 

مجلس اإلدارة اجلديد.
وخالل اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية للنادي، مت 
عرض ومناقشــة التقريرين 
اإلداري واملالــي لعام ٢٠٢٠، 
حيــث مت توزيعهمــا علــى 
أعضــاء اجلمعية العمومية، 
واشتمال على إجنازات مجلس 
النــادي  اإلدارة وإجنــازات 
املختلفة، وعرض نشــاطات 
النادي، وما يضمه  قطاعات 
من قطاعات وإدارات وأقسام 
وورش مختلفــة، إلى جانب 
امليزانية السنوية  مناقشــة 
للنادي للعام احلالي، وبنود 
الصرف اخلاصة بكل قطاع، 
إضافة إلى بحث االقتراحات 

املقدمة من األعضاء.
ومتت املوافقة باإلجماع من 
قبل أعضاء اجلمعية العمومية 
على اعتماد ما جاء بالتقريرين 
اإلداري واملالــي لعام ٢٠٢٠، 
وامليزانية العمومية واحلساب 
اخلتامــي عن الســنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 
معتمدة من مراقب احلسابات، 
واعتمــاد مشــروع امليزانية 
للعام اجلاري، وكذلك تخويل 
املجلــس العتماد مكتب كرو 
املهنا وشــركاه (محاسبون 
قانونيــون) ألعمــال تدقيق 
حسابات النادي للعام احلالي.
وأشــاد أعضاء اجلمعية 

العمومية باإلجنازات العلمية 
التي حققها النادي من خالل 
برامجه وأنشطته وفعالياته 
التــي حققت قفزة  املتنوعة 
مواكبــة  نوعيــة وجــاءت 
للمتغيرات العلمية احلديثة، 
ومســاعدة النشء والشباب 
على االستفادة واستيعاب كل 
ما هو جديد في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا لالنطالق بهم 

نحو مستقبل أفضل.
شكر وتقدير

تقــدم رئيــس وأعضــاء 
مجلس إدارة النادي العلمي 
بالشكر والتقدير لوفد وزارة 
الشؤون الذي حضر متابعة 
ومناقشة جدول أعمال اجتماع 
اجلمعيــة العمومية العادية 
للنــادي العلمــي، وضم كل 
مــن: مديــر إدارة اجلمعيات 
الشــؤون  بــوزارة  األهليــة 
خالــد بــن شــفلوت، رئيس 
قســم اجلمعيــات املهنيــة 
البعيجــان، رئيس  عائشــة 
قســم اجلمعيــات الثقافيــة 
واالجتماعية باإلنابة شــفيه 
قســم  رئيــس  العجمــي، 
احلســابات باإلنابــة بدرية 
الهاجري، الباحث االجتماعي 
فوزية العتيبي، منسق إداري 
قســم حســابات اجلمعيات 
األهلية هادي العجمي، منفذ 
معامالت قسم الدعم اإلداري 
ماجد املطيري، منفذ معامالت 
قســم الدعــم اإلداري مهدي 

بوشهري.

ً اجلمعية العمومية زّكته والزين الصباح نائباً للرئيس ويحيى عبدال أميناً عاما

طالل جاسم اخلرافي مترئساً االجتماع األول ملجلس إدارة النادي العلمي

طالل جاسم اخلرافي متوسطا أعضاء مجلس إدارة النادي العلمي عقب اجتماع اجلمعية العمومية

تأهيــل وإعداد الشــباب من 
خالل رسم اخلطط والبرامج 
اإلســتراتيجيات  ووضــع 
بــأدواره  الهادفــة ليضطلع 
املأمولــة مســتقبال، كــون 
النــادي العلمــي يأتــي فــي 
طليعــة املنظمــات الوطنية 
التي اجتمعت لديه الكثير من 
األدوار العلميــة والتأهيلية 
والتدريبية املساندة لغايات 
الدولــة في حتقيــق التنمية 
املســتدامة املنشودة ورؤية 

الكويت اجلديدة ٢٠٣٥.
الكبيــر  الــدور  وثمــن 
واجلهود املشكورة واملميزة 
التي يقوم بها مجلس اإلدارة 
ورؤســاء قطاعــات النــادي 
واملتطوعون والكوادر العلمية 
واإلدارية على جهودهم الطيبة 
في خدمة النادي ومنتسبيه، 
وتأديتهم لدورهم على أكمل 
وجه في سبيل تطوير األداء 
والبرامج في النادي، والعمل 
على تهيئة بيئة علمية جاذبة 
للشــباب وداعمــة للمبدعني 
واملوهوبني، كما تقدم بالشكر 
لكل وزارات الدولة، ومؤسسة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
الفعال ومســاندة  لتعاونهم 
النــادي العلمــي في حتقيق 

رسالته وأهدافه.
من جهته، قال مدير إدارة 
اجلمعيــات األهليــة بوزارة 
الشــؤون خالد بن شفلوت، 
إن انعقــاد اجتماع اجلمعية 
العاديــة للنادي  العموميــة 
العلمي يأتي استكماال لقرار 
الوزارة باســتئناف نشــاط 
العمومية  عقــد اجلمعيــات 
إدارات  وانتخابات مجالــس 
جمعيات النفع العام األهلية 
واخليريــة، بعد فترة توقف 
طويلة بسبب تداعيات جائحة 

كورونا.
وأشار بن شفلوت إلى ان 
الوزارة استهلت نشاطها في 
هذا الشــأن األسبوع املاضي 
باإلشراف على عقد ٣ جمعيات 
عمومية وإجراء انتخابات بها، 
وانه حضر ممثال عن وزارة 
الشــؤون حلضور ومتابعة 
ومناقشة جدول أعمال اجتماع 
اجلمعيــة العمومية العادية 
للنــادي العلمــي، والوقوف 
انتخــاب  علــى ترشــيحات 
أعضاء مجلس إدارته، مثمنا 
التــزام أعضــاء اجلمعيــة 
العموميــة ومجلــس اإلدارة 
النظــام  بنصــوص ومــواد 
األساسي للجمعيات العمومية 

بجمعيات النفع العام.
وذكر ان الوزارة قد قامت 
بتزكية من تقدموا للترشــح 
لعضوية مجلس إدارة النادي 

عبداهللا الفرج وعلي اجلمعة

السفيرة عائشة كويتاك: ١٠٠ ألف كويتي 
زاروا تركيا خالل عطلة الفطر

محمد راتب

أكدت السفيرة التركية لدى 
البالد عائشة كويتاك أن تركيا 
والكويــت جتمعهما عالقات 
سياسية ممتازة جدا، داعية 
إلى تعزيز العالقات في باقي 
املجاالت التجارية والثقافية، 
الفتــة إلــى أن الســفارة في 
الكويت تعمل على تطويرها 
فــي كافة املجاالت، مبينة أن 
الكويتيــني فــي املركز األول 
للسياح في تركيا وفي املركز 
اخلامس فــي متلك العقارات 
فــي تركيــا، حيــث ان نحو 
١٠٠ ألف كويتي زاروا تركيا 
خالل عطلة عيــد الفطر مما 
يشعرنا بالتفاؤل من القدرة 
على تســجيل أرقام قياسية 

جديدة في قطاع السياحة.
جاء ذلك خالل لقاء ثقافي 
ـ عربــي احتضنتــه  تركــي 
الكويت مســاء أول من أمس 
جمع نخبة من السياســيني 
واإلعالميــني والصحافيــني 
واملثقفني األتراك والكويتيني 
والعرب، وشمل احلفل جلسة 
حوار ثقافية وتوقيع عدد من 
كتب السياسي التركي د.ياسني 
أقطاي، برعاية شركة «عمران 
ترك» العقارية في تركيا، ودار 
«أكيــول» للطباعة والنشــر 

«وكالة أنباء تركيا».
وقــد شــارك فــي احلفل 
الســفيرة التركية في البالد 
كويتــاك،  هــالل  عائشــة 
وحشد كبير من الصحافيني 

أهميــة العالقــات التركيــةـ  
الكويتية وأهمية تطويرها في 
املرحلة املقبلة، مشيرا إلى أن 
تطوير هذه العالقات ينعكس 
إيجابا على الشعبني التركي 
والكويتي، مشــيدا بالكويت 
وقيادتها وشعبها، الفتا إلى أن 
املسيرة اإلعالمية التي تؤكد 
على أهمية العالقات التركية 
-العربية يجب أن تستمر في 
ظل محاوالت بعض األطراف 

اإلساءة لهذه العالقات.
أما د.ياسني أقطاي فشدد 
في كلمته على أهمية تصحيح 
التاريــخ املزور الــذي يتهم 
العرب واألتــراك بأمور غير 
صحيحة، الفتا إلى أن تصحيح 
التاريخ سيسهم في التقريب 
بني العرب واألتراك مبا يعيد 
القوة لألمة اإلسالمية جمعاء 
بكل مكوناتها العرقية، مشددا 
على مفهوم األمة الواحدة الذي 

أتى به اإلسالم والقرآن الكرمي 
والنبي محمد ژ، داعيا إلى 
نبذ اخلالفات والتطلع نحو 

املستقبل معا كأمة واحدة.
مــن ناحيته، حتدث حمد 
العلي ممثال عن شركة «عمران 
تــرك» حيث أوضــح أهمية 
االستثمار وخاصة في تركيا، 
شارحا أهم جناحات «عمران 
ترك» في والية يلوا التركية، 
كما حتدث طارق الشايع ممثال 
عن و«دار أكيــول» للطباعة 
والنشــر، حيث تطــرق إلى 
أهميــة القــراءة والكتاب في 
هــذا الزمان، مشــيرا إلى أن 
قــراءة الكتــب ســتبقى في 
املقدمة خاصة في ظل الهجمة 
اإللكترونية التي باتت تسلب 
من الكثيرين لذة القراءة من 
الكتاب. وفي كلمة له، حتدث 
اإلعالمــي الكويتــي د.علــي 
الســند عن املفاهيم الثقافية 
في املجتمعات ودور املثقفني 
فــي االرتقــاء مبجتمعاتهم، 
مشــيدا بالعمــل السياســي 
املقترن باجلهد الثقافي، كما 
قدم الباحث الكويتي د.جاسم 
اجلزاع، شرحا لعدد من كتب 
أقطاي، الفتا إلى أهمية الثقافة 
والقراءة في املجتمعات، مشيدا 
مبــا وصلت إليــه تركيا من 
منوذج متطور على مختلف 

األصعدة.
وقــد ختــم اللقــاء بحفل 
توقيــع كتب أقطــاي وحفل 
كوكتيــل والتقــاط الصــور 

التذكارية.

أقطاي يوّقع عدداً من كتبه في الكويت: علينا تصحيح التاريخ املّزور لتعزيز التقارب

واملثقفــني،  واإلعالميــني 
التركي  والصحافي والكاتب 
واإلعالمــي  تكــني،  حمــزة 
واألســتاذ اجلامعــي د.علي 
الســند، والباحث األكادميي 
د.جاسم اجلزاع، إضافة إلى 
مشاركة طارق الشايع ممثال 
عــن دار «أكيــول» للطباعة 
والنشر، وحمد العلي ممثال 

عن شركة «عمران ترك».
وأعربــت الســفيرة عــن 
ســعادتها ملالحظــة أن عددا 
كبيرا من الفتيات الكويتيات 
يتقن اللغــة التركية بنطقها 
زيارتهــا  عنــد  الصحيــح 
للديوانيات، مشيرة إلى ارتفاع 
متعلمــي اللغة بــني البلدين 
الفترة  بشــكل واضح خالل 

السابقة.
وقد أدار احلفل وجلســة 
النقــاش اإلعالمــي التركــي 
حمــزة تكــني، والــذي أكــد 

ياسني ٔاقطاي والسفيرة التركية عائشة كويتاك في مقدمة احلضور

د.ياسني ٔاقطاي والزميل محمد راتب

مجلس اإلدارة سـيواصل مسـيرة العطاء لتحقيق األهداف التي رسـمها املؤسسـون األوائل
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نائب األمير لوفد قضائي تركي: نتطلع إلى مزيد من اإلجراءات 
حلماية مستثمرينا في تركيا من النصب العقاري والبيع الوهمي

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد بقصر بيان ســمو 

الشيخ ناصر احملمد.
كما اســتقبل سمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ طالل اخلالد ورئيس 
للجيــش  العامــة  األركان 
الفريق الركن الشــيخ خالد 
صالح الصباح وقائد القيادة 
املركزية الوسطى األميركية 
اجلنرال مايكل كوريال والوفد 
املرافق، وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.
وقد حضر املقابلة وزير 
شــؤون الديــوان األميــري 
الشيخ محمد العبداهللا ووكيل 
الديوان األميري ومدير مكتب 
صاحب السمو األمير السفير 
أحمد فهد الفهد ومدير مكتب 
ســمو ولــي العهــد الفريق 
متقاعد جمال الذياب ووكيل 
الشــؤون اخلارجية بديوان 

الصديقة محمد أكارجا والوفد 
املرافق، وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.
هــذا، وقــد نقل ســموه 
حتيات صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد إلى الوفد 
الزائر، مشــيرا إلــى اعتزاز 
الكويت قيادة وشعبا لعمق 
العالقات الكويتية - التركية 

املمتدة.
وقد حمل سمو نائب األمير 

ســواء.كما أعرب سموه عن 
تطلعه إلى مزيد من اإلجراءات 
حلماية املستثمرين الكويتيني 
في تركيا من النصب العقاري 
والبيع الوهمــي، داعيا إلى 
الوســائل والســبل  إيجــاد 
املناســبة لذلك لتخصيص 
دائــرة حكوميــة تعنى بهذا 
الشــأن للوصول إلــى بيئة 

استثمار كويتي آمن.
وقد حضر املقابلة وزير 

وولي العهــد الوفد حتياته 
ألخيــه الرئيس رجب طيب 
أردوغان رئيــس جمهورية 
تركيــا الصديقة والشــعب 

التركي الصديق.
وقد أكد سموه خالل اللقاء 
على ثقتــه الكاملة بالقضاء 
ومؤسساته مع التأكيد على 
استقالليته ونزاهته ودوره 
املســؤول في حماية حقوق 
املواطنني واملقيمني على حد 

شــؤون الديــوان األميــري 
الشيخ محمد العبداهللا ووكيل 
الديوان األميري ومدير مكتب 
صاحب السمو األمير السفير 
أحمد فهد الفهد ومدير مكتب 
ســمو ولــي العهــد الفريق 
متقاعد جمال الذياب ووكيل 
الشــؤون اخلارجية بديوان 
سمو ولي العهد مازن العيسى 
وسفيرة اجلمهورية التركية 
لدى الكويت عائشة كويتاك.
مــن جانب آخــر، احتفل 
في قصــر بيان صباح امس 
بتســلم ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد أوراق اعتماد كل من 
السفير مورينو ياسوناري 
سفيرا لليابان والسفير علي 
بن عيسى ســفيرا للمملكة 
املغربية والســفير علي ولد 
احمد سفيرا جلمهورية مالي، 
وذلك كسفراء لبالدهم لدى 

الكويت.
حضر مراســم االحتفال 

كبار املسؤولني بالدولة.

سموه استقبل ناصر احملمد وأحمد العجيل ورئيس محكمة التمييز التركية وقائد القيادة املركزية الوسطى األميركية وتسلّم أوراق اعتماد ٣ سفراء

سمو نائب األمير يتسلم أوراق اعتماد سفير املغرب

سمو نائب األمير مستقبال قائد القيادة األميركية اجلنرال مايكل كوريالسمو نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله رئيس محكمة التمييز باجلمهورية التركية

سمو نائب األمير يتسلم أوراق اعتماد سفير مالي

سمو ولي العهد مازن العيسى 
والقائــم بأعمــال الســفارة 
األميركية لدى الكويت جيم 

هولتسنايدر.
كما اســتقبل سمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد رئيس املجلس 
األعلــى للقضــاء ورئيــس 
محكمــة التمييز املستشــار 
أحمد العجيل ورئيس محكمة 
التمييز باجلمهورية التركية 

إيجـاد الوسـائل والسـبل املناسـبة لتخصيـص دائـرة حكوميـة للوصـول إلـى بيئـة اسـتثمار كويتـي آمـن فـي تركيا
واثقـون في القضـاء ومؤسسـاته ونؤكد اسـتقالليته ونزاهتـه ودوره املسـؤول في حمايـة حقوق املواطنـني واملقيمني

ملشاهدة الڤيديو

املستشار أحمد العجيل: تفعيل سبل 
التعاون القضائي مع تركيا ومنها آليات 

سرعة تنفيذ األحكام القضائية
بحث رئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 
املستشــار أحمد العجيل مع رئيس محكمة النقض التركية 
محمد اكارجا التعاون بني اجلانبني في املجاالت القضائية ذات 
االهتمام املشترك. وقال املستشار العجيل لـ «كونا» أمس 
الثالثاء إن الزيارة تأتي تأكيدا على عمق الروابط الراسخة 
بني البلدين وحرص الكويــت على تنمية وتعزيز العالقات 
على مختلف األصعدة الســيما املجال القضائي وذلك على 

نحو يخدم مصالح مواطني البلدين.
وذكر انه مت عرض تطور النظام القضائي باستذكار محطات 
مفصلية للقضاء الكويتي كان لها أثرها على احلياة السياسية 
واالجتماعية عكست مدى استقالل السلطة القضائية ونزاهتها.

وأضاف املستشار العجيل انه مت بحث عدد من القضايا 
املتعلقة بتفعيل سبل التعاون القضائي ومنها آليات سرعة 
تنفيذ األحكام القضائية وتفعيلها في البلدين والتطلع إلى 
تعميق كافة أوجه التعاون في هذا الشــأن، مشــيرا إلى أن 
النقاش تناول القضايا االقتصادية اخلاصة باســتثمارات 
املواطنني الكويتيني في اجلمهورية التركية وســبل تذليل 
املعوقات القانونيــة التي تعترضهم في االنتفاع بها، مثمنا 
تعاون اجلانب التركي في هذا الشأن. وأكد ضرورة استمرار 
مثل هذه اللقاءات بشكل دوري تثمر في إبرام اتفاقيات ثنائية 

مشتركة في املجالني القضائي والقانوني.
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باإلجنليزية ينطق «فــور».. وباللغة 
العربية «أربعة»!

رقم عجيب وهو عدد صحيح يلي العدد 
٣ ويسبق العدد ٥!

عدد موجـــب يقبل القسمــة على 
عدد آخر!

كما أن فصول الســنة أربعة: شتاء - 
ربيع - صيف - خريف!

تعالوا معي نغوص في الرقم ٤ العجيب 
ونتأمل درره على سبيل املثال ال احلصر:

- أربعة ال تخنهم:
ربك ودينك ورسولك ووطنك.

- وأربعة ال جتافهم:
أُمك، أبــاك، أخاك، أختك.. من قدم لك 

فضال ومعروفا!
- وأربعة ال حترمهم كرمك:

زوجتك، أبناءك، أرحامك، أصدقاءك.
- وأربعة ال تقسو عليهم:

اليتيم، املسكني، الفقير، املريض.. واليوم 
العمالة املنزلية!

- وأربعة ال تغضبهم:
العلماء واملعلمني واملتقني واملسنني.. 

السياسيني والبرملانيني.
- وأربعة ال تقاطعهم:

الصالة، القرآن الكرمي، الذكر، واألرحام.. 
واجلمعيات اخليرية اإلنسانية!

- وأربعة ال تتصف بها:
الغرور والكبر واحلسد واحلقد.. وبث 

الشائعات!
- وأربعة حتّل بها:

الصبر واحللم والعلــم والكرم.. وال 
تصير ملقوف!

- وأربعة احذر منهم:
الشيطان، والنفس، والشهوة، وصديق 

السوء.. والفاسدين!
- وأربعة تقرب منهم:

املخلص والوفي والكرمي والصدوق.. 
كن بطانة صاحلة!

- وأربعة قلل منها:
األكل والنوم والكسل والكالم.. وأخبار 

الـ ٣٠٠٠ دينار للمتقاعدين!
- وأربعة أعرض عنهم:

اجلاهل، واملجادل، والسفيه واحلشري.. 
واملتنمر!

- وأربعة اهرب منهم:
النصاب، والغشاش، واملخادع، واملنافق.. 

والفاسد!

٭ ومضة: ال حتب املرأة الرقم (٤) ألنه 
يذكرها بـــ ٣ من احلــرمي قد يصبحن 

(زوجات) لزوجها وتعشق الرقم (١)!

٭  آخر الكالم: الكويتيون يكرهون الـ 
(٤) الذين سرقوا من املال العام أو قبضوا 
من التحويالت، والفاسدين غير الظاهرين، 
ومن صــدرت بحقهم أحكام قضائية من 

فساد وسرقة!
لســنا من الصينيني املتشائمني ضد 
الرقم (٤)، فهناك مدن صينية ال تستخدم 
رقم (٤).. وال من األوروبيني املتفائلني، بل 

نحن أمة وسط.

٭  زبدة احلچي: يقول ابن سيرين إن رقم 
(٤) يدل على اخلير في املنام وعلى الثمرة، 
ومن يتكرر معه ظهور رقم (٤) سيحصل 
على فرص للنجاح، وهو رقم خير وبركة 

وبشارات سعيدة وعطايا.
حاولت أن أعرف من ابن سيرين متى 
سيقبض املتقاعد الكويتي الـ ٣٠٠٠ دينار، 
فلم أجد جوابا اللهم إال في وكالة «يقولون»!

٭ أمنية:
أمتنــى من كل قلبي البني محمد بدر 
الضاعن التوفيق والنجــاح والفالح في 
انتخابات املجلس البلدي، ضارعا للمولى 
عز وجل أن يوفقه وإخوانه املرشــحني  
خلدمة وطنهم وشعبهم، إنه ولي ذلك والقادر 
عليه.. تســتاهل كل اخلير أبا فهد.. فما 
عهدنا الضواعن إال فوارس في كل املواضع.

في أمان اهللا..

ومضات

العدد «٤»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

باقة ورد
باقة ورد وشكر وتقدير مستحق 
إلى رئيس قسم الصيدلة في مستشفى 
اجلهراء د.حمود الشمري، على رحابة 
صدره ورقي أسلوبه، وحسن تعامله 

مع املراجعني، وجهوده املخلصة في 
إجناز معامالتهم والتيسير عليهم.. 
كثر اهللا مــن أمثالك، «عســاك على 

القوة».

إغالق باب االلتحاق بفريق اخلدمات الطبية وكادر حمالت احلج
عبدالكرمي العبداهللا

أغلقت وزارة الصحة باب االلتحاق بفريق 
اخلدمات الطبية وكادر حمالت احلج.

وذكرت مصادر صحية في تصريح خاص 
لـ «األنباء» انه يتم حاليا فرز وحصر أسماء 
املتقدمــني لالنضمام للفريــق الطبي لبعثة 
احلج الكويتية وحمالت احلج الكويتية وفقا 
للشروط والضوابط املقررة التي مت وضعها 
متهيدا لرفعها إلى وزيــر الصحة العتمادها 

قريبا وإصدار قرار وزاري بهذا الشأن.
ومتثلت الشروط لـ «األطباء» الراغبني في 
االلتحاق بفريق اخلدمات الطبية لبعثة احلج 
الكويتية أن يكونوا من أصحاب تخصصات 
«الباطنة» أو احد فروعها طب العائلة، ممارس 
عام، طب طوارئ (جراحة باطنة)، وان يكون 
لديهم ترخيص مزاولة مهنة صالح في الكويت، 

فضال عن أن يكون املسمى الوظيفي (مسجل 
فما فوق).

أما بالنســبة إلى «الصيادلة، التمريض، 
التفتيــش الصحي، فنيي الطوارئ الطبية»، 
فيجب أن يكونوا حاصلني على دبلوم دراسي 
في التخصص فما فوق، وأن يكونوا عاملني 
في وزارة الصحــة ولديهم ترخيص مزاولة 
مهنة ساري املفعول، أما اإلداريون فيجب أن 
يكونوا موظفني بوزارة الصحة مبدة ال تقل 

عن ٥ سنوات خبرة.
وبالنســبة للكادر الطبــي حلمالت احلج 
الكويتية، فقد اشــترطت الــوزارة أن يكون 
الكادر من الطبيبات واملمرضات الالتي ال تقل 
أعمارهن عن ٤٥ عاما وان يكون لديهن محرم 
مرافق للحملة. وكشفت املصادر عن تسمية 
رئيس ونائب لرئيس اخلدمات الطبية لبعثة 

احلج الكويتية قريبا.

«الصحة»: حصر أسماء املتقدمني وفقاً للشروط والضوابط متهيداً لرفعها إلى وزير الصحة العتمادها

إغالق صناديق التقدمي في «الصحة»

العتيبي لـ «األنباء»: اللوبس مرض مناعي غير معٍد وال عالج له

بوطيبان: «اللوبس» ميكن أن يؤثر على أعضاء متعددة من اجلسم

حنان عبداملعبود

تقيم رابطــة أطباء اجللد 
الكويتية يومــا توعويا يوم 
اخلميس املقبــل في األڤنيوز 
مبناسبة يوم اللوبس العاملي.
وقال رئيس رابطة أطباء 
العتيبي إن  اجللــد د.محمــد 
مــرض اللوبــس هــو مرض 
مناعي ذاتي مزمن، حيث تهاجم 
خاليا اجلسم املناعية أنسجة 
اجلسم الطبيعية (مثل: اجللد، 
املفاصل، واألعضاء) كما أنها 

غير معدية.
العتيبــي فــي  وأضــاف 
تصريــح لـ «األنبــاء» أن من 
أســباب املــرض هــي املناعة 
الذاتيــة عندمــا يهاجم جهاز 
املناعة في اجلســم أنســجته 
اخلاصة، مشيرا إلى أن السبب 

حنان عبداملعبود

أكــدت رئيســة الرابطــة 
الكويتية ألطباء الروماتيزم 
د.فاطمة بوطيبان ان اليوم 
التوعوي الذي تنظمه الرابطة 
الكويتية ألطباء الروماتيزم 
حول مــرض اللوبس حتت 
عنوان «اللوبس... معا نقدر 
نتعايش معاه» بالتعاون مع 
مجموعة اللوبس الكويتية، 
والتــي تتضمــن عمل بوث 
إعالمي في األڤنيوز وإنتاج 
فيلــم توعوي حــول مرض 
اللوبــس يتضمــن أســباب 

املفاصــل، اإلرهــاق الشــديد، 
قــروح في الفم واألنف، طفح 
على الوجه (على شكل فراشة) 
أو في أماكن أخرى من اجلسم، 
ألم في الصدر، ضعف وظائف 
الكلى، وحساسية من الضوء، 
وضيق في التنفس، وجفاف 

ويحدث مرض اللوبس عندما 
يهاجم اجلهاز املناعي أنسجة 

ملــرض اللوبس، لكــن تغيير 
منــط احلياة وأدويــة معينة 
خاصــة ميكن أن تســاعد في 
السيطرة عليها مثل مسكنات 
األلم، واألدوية املثبتة للمناعة، 
والكورتيزون واألدوية اجلديدة 
كاألدوية البيولوجية، كما أنه ال 
توجد وقاية من املرض، ولكن 
ميكــن التقليل مــن اإلصابة، 
وذلــك بتجنب احملفزات مثل: 
التوتــر،  الشــمس،  أشــعة 

التدخني، قلة النوم.
وشدد العتيبي على مرضى 
اللوبــس تناول غــذاء صحي 
ومتــوازن، وأخذ قســط كاف 
من الراحة وممارسة النشاط 
البدنــي بانتظــام، واحلد من 
اإلجهــاد ومحاولة اســتخدام 
تقنيــات االســترخاء، إضافة 

الى استخدام واقي الشمس.

وأضافــت د. نــوره أن 
األعــراض ميكــن أن تظهــر 
فجأة أو تتطور ببطء، وقد 
تكون دائمة أو تتحسن وحتى 
تختفي متاما لفترة زمنية، 
وأكثر هذه األعراض شيوعا 
طفح على الوجه على شكل 
فراشة أو في أماكن أخرى من 
اجلسم، اإلرهاق الشديد، ألم 
املفاصل وتورمها،  وتصلب 
ضيق فــي النفــس، ألم في 
الصــدر، جفاف فــي العني، 
الصــداع وفقــدان الذاكــرة، 
الطفح اجللــدي، وتقرحات 

الفم.

في العني، والصــداع وفقدان 
الذاكرة، وحتول أصابع اليدين 
أو القدمني إلى اللون األبيض أو 
األزرق عند التعرض إلى البرد 
أو فــي أثناء فتــرات الضغط 

النفسي.
وقــال إن النســاء األكثــر 
عرضــة لإلصابــة باملرض ما 
بني عمر ١٥ و٤٥ سنة، مشيرا 
إلــى مضاعفات املرض كثيرة 
منها الفشــل الكلوي، وزيادة 

خطر اإلجهاض للحمل.
وأشــار الى انــه ال يوجد 
اختبــار معــني لتشــخيص 
مرض اللوبس، وذلك الختالف 
األعراض بني شــخص وآخر، 
وقد يشــمل التاريخ املرضي، 
والتاريخ العائلي، والتحاليل 

املخبرية.
وأكد أنه ال يوجد عالج دائم 

اجلســم وأعضائــه، مثــل: 
املفاصل، اجللد، الكلى، كرات 
الدم، الدماغ، القلب والرئتني. 
وثمنت د. بوطيبان جهود 
كل املشاركني في هذه احلملة.

من جانبها، أكدت أمني سر 
الرابطة د.نورة املطيري يعتقد 
أن سبب اخللل في استجابة 
جهاز املناعة يعود إلى عوامل 
بيئيــة، وأســباب وراثيــة، 
وقد ينشــط املرض بســبب 
اختــالل تــوازن الهرمونات 
عند البلوغ، اإلجهاد، التعرض 
ألشــعة الشــمس، والعدوى 

الڤيروسية.

أكد أن أعراض املرض قد تظهر فجأة أو تتطور ببطء وقد تكون خفيفة أو شديدة وقد تكون مؤقتة أو دائمة

د. محمد العتيبي

د.فاطمة بوطيبان

غير معروف لكنه أنها مرتبط 
بالعوامــل البيئية والوراثية 

والهرمونية.
وقال إن األشخاص الذين 
لديهــم اســتعداد وراثــي قد 
يصابــون باملرض عند ظهور 
محفزات مثل أشعة الشمس، 
وبعــض األدوية (مثل: أدوية 
ضغط الدم، واألدوية املضادة 
للصرع واملضادات احليوية).
وبــني العتيبي أن أعراض 
املرض قد تظهر فجأة أو تتطور 
ببطء، وقد تكــون خفيفة أو 
شــديدة، وقد تكون مؤقتة أو 
دائمة، ويعاني معظم املصابني 
بها بالنوبات، وتسوء األعراض 
والعالمات لفترة، ثم تتحسن 

أو تختفي متاما.
وعن أعــراض املرض قال 
إنهــا تشــمل تصلــب وتورم 

عــالج  وأعــراض وطــرق 
املرض، باالضافة الى حملة 
توعوية عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، وإنتاج مجموعة 
من املطبوعات التوعوية حول 
املرض، باإلضافة إلى أنشطة 

ترفيهية خاصة باألطفال.
وأشــارت الــى أن مرض 
اللوبــس يعد أحــد أمراض 
الروماتيــزم الشــائعة ومن 
أمراض املناعة الذاتية املزمنة 
التــي ميكــن أن تؤثــر على 
أعضاء متعددة من اجلسم، 
وهو مــرض غير معد ويعد 
أكثر شــيوعا لدى النســاء، 

كريشان: «حياة» تقدم الدعم ملرضى سرطان الثدي من ٤٧ جنسية
أسامة دياب

برعاية حرم سفير األردن 
لــدى البــالد منار كريشــان، 
أقيم صباح أول من أمس يوم 
توعوي ملرضى سرطان الثدي 
(قصة امل) سلط الضوء من 
خالله على مبرة رقية القطامي 

لسرطان الثدي (حياة).
وأعربــت كريشــان عــن 
سعادتها لرعايتها لهذه الندوة 
التوعوية عن مرض سرطان 

الثدي.
فــي  كريشــان  وقالــت 
تصريــح صحافــي ان املبرة 
كانت مفتوحة جلميع مرضى 
السرطان إال انها تخصصت في 
مرضى سرطان الثدي وتأمني 
ثمــن عــالج هــؤالء املرضى 
العائلــة  أفــراد  ومبســاعدة 

بحياة جديدة، خصوصا أنهن 
غير قادرات على دفع تكاليف 

العالج.
أن  وأوضحــت كريشــان 
املســتفيدات من املقيمات من 
اكثر من ٤٧ جنسية، واصفة 
هذا العمل بالنبيل، ما دفعها 
لرعاية واستضافة هذه الندوة 
التوعوية وتقــدمي الدعم لها 
الســفراء  وتعريــف زوجات 
املعتمدين لدى الكويت بهذه 
املبادرات اإلنســانية الرائعة 
ومبا تقدمه مبرة رقية القطامي 
(حياة) ملرضى سرطان الثدي.
إقامة  وأوضحت كريشان 
ســوق خيــري علــى هامش 
الندوة التوعوية لبيع منتجات 
املبــرة ومــا مت التبرع به من 
منتجات من بعض املتبرعات 
مساهمة لدعم ما تقوم به املبرة 
من جهد في مساعدات املصابات 
مبرض سرطان الثدي والذي 
يعد من اكثر انواع السرطان 

انتشارا.
كما اشــادت مبــا تقوم به 
رئيســة املبرة رقية القطامي 
مــن أعمال خيريــة من خالل 
انشاء هذه املبرة لعالج مرضى 
سرطان الثدي مبساعدة بناتها 

اإلصابة، وقالت إن ســرطان 
الثدي من اكثر االنواع انتشارا 
في الكويت، إذ ميثل ٢٢٪ من 
مجموع االنواع التي يصاب بها 
مرضى السرطان في الكويت.
نســبة  أن  وأوضحــت 
اخلطورة للمصابات متثل حالة 
من كل ٨ حاالت، وان ٨٦٪ من 
االصابات تصل اعمارهن ٤٠ 
عاما، وان ٢٧٪ من االصابات 
ممــن يتــراوح اعمارهن  بني 
٤٠ و٤٩ عامــا، وممن تتراوح 
اعمارهــن بــني ٥٠ و ٥٩ عاما 
تصل نسبتهن إلى ٧٩٪. اما من 
غير الكويتيات فتصل نسبتهن 
٣٦٪ وتتــراوح أعمارهن بني 
٤٠ و ٤٩، و٢٧٪ منهن تتراوح 

اعمارهن بني ٥٠ و ٥٩.
أعربــت  جانبهــا،  مــن 
وفــاء الوقيان حرم ســفيرنا 
بسويسرا عن شكرها وإعجابها 
مبا تقوم به القطامي وبناتها 
لدعم النساء الالتي يعانني من 
مرض سرطان الثدي من غير 
الكويتيات واملقيمات بالكويت.
وأضافت: لقد اســتطاعت 
هذه املبــرة تقدمي املســاعدة 
للنســاء املصابات بســرطان 

الثدي وبأعداد كبيرة.

وسيدات أخريات ساهمن في 
تقدمي الدعم لها.

مــن جانبهــا، قالــت منى 
الغامن املدير املالي ملبرة رقية 
القطامــي (حيــاة) ان املبرة 
تتلقى الدعم من اهل الكويت 
وليــس لدينــا متبرعون من 
اخلــارج، ومنذ انشــاء املبرة 
حتــى اآلن مت صرف اكثر من 
٥ ماليــني دينار على املرضى 
ألن اجلرعات الكيماوية باهظة 

الثمن ومكلفة جدا.
ولفتت الى أن املرضى الذين 
ساعدتهم املبرة من ٤٧ جنسية 
مقيمة بالكويــت، واملريضة 
الواحدة تكلــف اجلمعية من 
٥٠ إلى ٦٠ ألف دينار سنويا 

وذلك وفق حالتها الصحية.
املديــرة  كشــفت  فيمــا 
التنفيذية للمبرة د.لبيبة متيم 
عن مســاعدة أكثر من ٢٠٠٠ 
حالة مصابة مبرض سرطان 
الثدي يندرجن من ٤٧ جنسية 
مقيمة بالكويت. وأوضحت أن 
ســرطان الثدي قد يصاب به 
الرجال إال ان املبرة لم تعالج 
أي حالة ذكورية وكل الالتي 

تقدمن لها من النساء.
كما استعرضت متيم نسب 

ً مساعدة أكثر من ٢٠٠٠ حالة و٦٠ ألف دينار تكلفة عالج احلالة الواحدة سنويا

منار كريشان حرم سفير األردن متوسطة احلضور واملشاركات في الندوة

وبعض األصدقاء. استطاعت 
هذه املبرة ان تستمر لتعطي 
احلياة للنساء املصابات أمال 

١٧ خدمة تقدمها «السكنية» عبر «سهل»
عادل الشنان

أقامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
جناحا تعريفيا متكامال للتعريف بخدماتها 
خــالل الفترة ١٦ إلى ١٩ اجلاري في مجمع 
األڤنيوز باملرحلة الثالثة،. وقال مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم أحمد الشطي، إن 
املؤسسة حريصة على القرب من املواطنني 

مــن خــالل التواجد في أماكــن التجمعات 
العامة الطالعهم على خدماتها اإللكترونية 
املتاحة عبر تطبيق سهل احلكومي والرد 

على استفساراتهم.
وأضاف الشطي: حرصا من املؤسسة على 
مكننة خدماتها وتوفير الوقت واجلهد على 
املواطنني فقد أضافت ١٧ خدمة إلكترونية 

للمواطنني لالستفادة منها عبر «سهل».
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د.يوسف الضفيري لـ «األنباء»: مستشفى جابر
٣D طّبق أحدث جراحات العيون بتقنية

ودعنا شهر رمضان منذ 
أيام، وللصوم تأثير على 

بعض أجهزة اجلسم، فكيف 
تتأثر العيون معه؟

٭ صحــة العــني مــن صحــة 
اجلسم، ومريض العيون خالل 
الصوم سواء خالل شهر رمضان 
أو في أيام أخرى، يجب أن يلتزم 
باستعمال قطراته في أوقاتها 
كما يجب أن يستشــير طبيبه 
قبل الصوم، وأن يحافظ على 
مستوى الســكر والضغط في 
جســمه حتى يســتمع برؤية 

سليمة طوال الوقت.
ومن أكثر االستشــارات التي 
تلقيناها خالل رمضان كانت 
موضوع قطرات ضغط العني 
وااللتــزام بها، ألن لها أوقاتا 
يجب االلتزام بها بدقة شديدة، 
القطرات تســتخدم  وغالبــا 
مرتني في اليوم كل ١٢ ساعة، 
وخــالل الصــوم كانت هناك 
وجبتــان أساســيتان، ولهذا 
كان البــد من تغييــر أوقات 
القطرات لتالئم وقت اإلفطار، 
كذلك وفيما يختص بترطيب 
العــني البد من احملافظة على 
ذلك باســتدامة، وقــد أفادت 
أغلب الفتــاوى بأن القطرات 
ال تفطر، وبهذا ميكن احملافظة 

على مواعيد القطرات.
ومن األســئلة التــي تلقيناها 
أيضــا خــالل رمضــان، مــا 
يختص بالعدســات الالصقة، 
والتي يكون أغلب استخدامها 
فــي الطلعات والزيــارات وما 
إلــى ذلك مما يســتدعي اتخاذ 
إجــراءات واحتياطات صارمة 
اليديــن جيــدا قبــل  بغســل 
ارتداء العدســات، واســتخدام 
املناســبة، وعــدم  العدســات 
استخدام عدسات شخص آخر 
حتى وإن كانت لشــخص من 
األسرة، كما يجب احملافظة على 
نظافة العدسات حتى ال حتدث 
التهابات ميكروبية ناجتة عن 

سوء استخدامها.
وخالل رمضان، واجهنا أيضا 
كثيــرا من االستفســارات عن 
تأثير الصوم على العني بشكل 
كامــل، وبالطبع فإن الصوم ال 
يؤثر مطلقا علــى العني وإمنا 
التأثيــر يكون في عدم انتظام 
مستوى السكر، حيث إن ارتفاع 
وانخفاض مســتوى السكر قد 
يتســبب في ضبابية وهو أمر 
ال يدعو للخوف، فمع احلافظ 
على مستوى السكر وااللتزام 
العيــون  بتعليمــات طبيــب 
وطبيب السكر لن يكون هناك 
تأثيــر مباشــر للصــوم على 

العيون.
االلتهابات البكتيرية

بعض مشاكل العيون قد 
تكون بدايتها أمر بسيط 

لم يتم معاجلته كما يجب، 
وميكن أن تصل الى إصابة 

شديدة، فهل تواجهون 
الكثير من هذه احلاالت؟

٭ نعم الكثير من هذه احلاالت 
تكــون أســبابها االلتهابــات 
البكتيرية الناجتة عن سوء 
العدسات الالصقة  استخدام 
والتي قد يستهني بها البعض، 
مثل شراء عدسات الصقة من 
أي مكان وقد ال تكون صحية، 
ومع الشعور مبشكلة في العني 
أيضا يتم شراء قطرات عادية 
من أي نوع واستخدامها دون 
معرفة احلالة ومدى تطورها 
والعالج املالئم، بينما يجب في 
هذه احلالة مبجرد الشــعور 
باأللــم أو احمــرار العــني أو 
الشــعور كأن جســم غريب 
بالعــني يجب فــورا مراجعة 
طبيــب العيــون أو طــوارئ 
العيــون ألن هــذا قــد يكون 
بداية التهاب بكتيري والذي 
يعد إهمالــه ألكثر من ٣ أيام 
مدمر للعــني وصفائها حيث 
ينتشر امليكروب على القرنية 

املتاحة لهم حيث تعد األحدث، 
واخليــارات احلديثــة تعطــي 
نتائج نظر سريعة بعد العملية 
و«الكــورس» العالجــي يكون 
قصير ملدة من أسبوع إلى اثنني 
من القطرات، واملضاعفات قليلة 
وكذلك األعراض اجلانبية وهو 
أغلب ما يطلبه املرضى حاليا.

القرنية املخروطية

هناك بعض عيوب اإلبصار 
التي يصعب معها إجراء هذه 
اجلراحات التصحيحية، فما 
أهم هذه العيوب، وهل هناك 

سبل عالجية أخرى؟
٭ بالطبــع قبــل إجــراء أي 
عمليــة تصحيحيــة يخضــع 
شــامل  لفحــص  املريــض 
بالقرنية، ومســتوى ترطيب 
العــني واجلفــاف وقــاع العني 
والشبكية، فإذا ما كان املريض 
سليما ومؤهال لهذه العمليات 

تصحيح فإننا ننصح بعمليات 
«بي آر كيه» وإذا كان املريض 
حالته ال تسمح بهذا كله يكون 
خيار زراعة عدسة داخل العني 

هي اخليار املتاح للمريض.
تغير النظر

عمليات تصحيح اإلبصار هل 
ميكن أن نقول أنها عالجات 
مؤقتة، حيث من املعروف أن 
بعد سنوات قد يتغير النظر 

مرة أخرى؟
٭ هذه اجلراحات التصحيحية 
للعيــوب االنكســارية متاحة 
للمرضــى مــن عمــر ١٨ عامــا 
إلى عمر مــن ٤٠ إلى ٤٥ عاما، 
وبعــد ٤٠ تكون هناك تغيرات 
فســيولوجية طبيعية نتيجة 
العمر بالعدســة ولهــذا تكون 
اخليارات أقل لهذه الفئة العمرية 
وتعتمد على حالته واحتياجاته 
الوظيفية وتكون اخليارات ما 

مستوى السكر سيشعر بخلل 
النظر، ونفس األمر حيال فقر 
الــدم أن كان املريــض يعانيه 
فانه سيمر بفترات خلل شديد 
وفترات قد تكون بهذه الدرجة 
ولهذا يجب حال الشعور بهذا 
األمر استشــارة طبيب عيون، 
وان تأكد أن فحص العني سليم 
١٠٠٪ يجب أن يلجأ إلى طبيب 
العائلة لفحص مستوى السكر 
وضغط الدم، وكذلك فحص فقر 

الدم لتالفي هذا العارض.
موجات الغبار

مررنا خالل األيام املاضية 
مبوجات غبار قوية، فما 

نصيحتك ملرضى العيون 
خالل هذه املوجات؟

٭ لدينا نوعــان من األمراض 
بعيادات العيــون، األول منهم 
أمــراض احلساســية الناجتة 
عن تقلبات الطقس، واجلفاف، 
واجلــزء الثاني أن الكويت من 
البلدان التي تنتشر فيها اإلصابة 
مبرض الســكري، حيث واحد 
من بني كل ٥ أشخاص مصاب 
بالسكري، وأغلب املشاكل التي 
نواجههــا بالعيــادات اعتــالل 

الشبكية السكري.
وفيمــا يختص باحلساســية 
واجلفاف ميكن للمريض تفاديها 
بعدم اخلــروج أوقات موجات 
الغبار إال للضرورة مع غســل 
العني بشكل مستمر مباء بارد، 
وإن استمرت احلساسية ليومني 
أو ثالثــة أيــام يراجــع طبيب 
العيون ليقوم بإعطائه قطرات 
مضادة للحساسية ومرطبات 

سيشعر معها باالرتياح.
أمــا مرضــى الســكري فيجب 
االلتــزام بالفحص الدوري في 
املركز الصحي، أو باملستشفيات، 
والفحص املطلوب هو فحص 
«الشــبكية» توســعة حدقــة 
العني، وكذلك الفحص املتطور 
وهو التصويــر الطبقي ملركز 

فانه ينصــح بإجرائها، أما إذا 
كان املريض لديه قرنية ضعيفة 
أو ســماكتها قليلة، وكذلك إن 
كانت القرنية مخروطية والتي 
تؤدي إلى مشــاكل حال إجراء 
الليــزك، ولهذا يكــون املفضل 
ابتعاد املريــض عن العمليات 

التصحيحية.
وهــذا هو الهــدف من الفحص 
الشــامل قبــل إجــراء عمليات 
الليــزك، حيــث إن تصويــر 
القرنيــة الطبقــي يكشــف إذا 
كان املريــض معرضا للقرنية 
املخروطية بعد الليزك من عدمه 
إذا أظهر الفحص أن املريض لديه 
هامش من اخلطورة بالقرنية 
املخروطية ننصح بعدم إجرائها.

واحللول األخرى تكون أوال في 
تثبيــت القرنية وتقويتها عن 
طريق تقنية «كروســلينكك» 
القرنيــة وإن  والتــي تقــوي 
كانت سماكتها ال تسمح بعمل 

بني اجلراحات التصحيحية أو 
زراعة العدسة داخل العني.

مؤشر خطورة

بعض األشخاص يكون 
نظرهم طبيعيا إال أنهم 

ميرون بأوقات حتدث عتامة 
مفاجئة بالعني قد تستمر 

للحظات، وبالفحص ال يجد 
الطبيب عارضا يسبب هذا 

األمر، فهل هذا قد يكون 
مؤشرا خطرا على العني؟

٭ هذه من االستشــارات التي 
متــر علينــا بالعيــادة، وهنــا 
نقــول للمرضــى إن العني هي 
جزء من جســم اإلنســان، فإن 
كان اجلســم مرهقــا أو متعبا 
فإن النظر بالتالي سيعاني من 
التعــب، وان كان هناك هبوط 
فــي ضغط الدم، فــإن املريض 
سيشــعر بزغللــة فــي العني، 
وان كان هبــوط أو ارتفاع في 

الشوف، والذي يظهر أي تغيرات 
جديدة حتدث مبركز الشوف، 
وهنا نقســم املرضــى حلاالت 
بسيطة ومتوســطة وشديدة، 
ففي احلاالت البســيطة تكون 
التغيرات فــي بدايتها ننصح 
املريــض بضــرورة تثبيــت 
الســكري واملتابعــة الدوريــة 
كل ٦ أشــهر، وفــي احلــاالت 
املتوســطة البد مــن أن تكون 
فترة املتابعــة أقصر أي كل ٣ 
أشهر، بينما باحلاالت املتقدمة 
والتي يصاحبها ظهور تغيرات 
مرضية، فان هذه التغيرات تتم 
معاجلتها بالليزر للشبكية، أو 
باحلقــن احلديثة بحيث يعود 
املريض إلى حالته الطبيعية.

عالجات جتميلية

انتشرت العالجات التجميلية 
للبشرة بشكل واسع، 

وأصبحت متنوعة خاصة 
مع تطور الكثير من أجهزة 

الليزر وغيره والتي قد يكون 
لها أثر على العيون ان لم يتم 
وضع نظارات احلماية، فهل 

تكرار استخدام هذه األجهزة 
بكثرة ميكن أن يكون لها 

آثار على املدى الطويل على 
العيون؟

٭ ال أعتقد حدوث تأثر، حيث 
إن كان املريــض يتعاطــى مع 
هذه األجهــزة عن متخصصني 
فغالبــا لن يكــون هناك ضرر، 
إال أن املشاكل التي نرصدها في 
هذا اجلانب ونراها ان تكون هذه 
اإلجراءات البسيطة فيها تساهل 
في إجرائها بأماكن غير مختصة 
مثل الصالونات وليس العيادات، 
ولهذا قد يدخلون في مشاكل قد 
تصل إلى درجة اخلطورة، ومن 
املشــاكل التي واجهناها كانت 
حقن الفيلــر بكميات كبيرة ال 
تتناسب مع حجم العني مما أدى 

إلى إغالق الشريان.
٣D تقنية

هناك الكثير من املستحدثات 
العاملية في جراحات الشبكية 

فما أهمها، ما املتوقع منها 
مستقبال؟

القريــب   ٭ فــي املســتقبل 
 ٣D ســنرى جراحــات بتقنية
والتــي بدأناها في مستشــفى 
جابر وبدأت تنتشر في الشرق 
األوســط، وهي عبر استخدام 
الشاشات الكبيرة والبعد الثالثي 
إلجــراء عمليــات دقيقة داخل 
العني في حيز ال يتجاوز ٣ سم 
أما في املستقبل البعيد فهو في 
استخدام الروبوت في جراحات 
الشبكية، وهو األمر الذي جترى 
حولــه الكثير من األبحاث بأن 
يقوم الروبوت مبساعدة اجلراح 

عمليات الشبكية.
اما فيما يختص بعالج األمراض 
الوراثيــة فــي الشــبكية فــان 
في املســتقبل القريب ســنرى 
اســتخدام العــالج اجليني في 
عــالج الطفــرات الوراثية في 
الشبكية وقد بدأ فعليا في عالج 
طفرة جينية خاصة بالشبكية 
املقرمشة أو ما يعرف بـ «العشى 
الليلــي» وهو نوعــا ما مكلف 
ويجرى في مراكز معينة بأميركا 
وأوروبا، ويساعد املريض في 
اســتعادة جــزء مــن الرؤية، 
اال أن كلفــة العــالج باهظة قد 
تصل الى مليون دوالر شكلت 
حتديا في انتشار هذا العالج، 
ونتوقع مستقبال أن تنخفض 
الكلفة العالجيــة ليصل الينا 
وينتشر بالشرق األوسط، وفي 
املستقبل البعيد فيما يختص 
الوراثيــة  بعــالج األمــراض 
واخلاص بزراعة شريحة داخل 
الشبكية للمرضى الذين فقدوا 
وظيفة الشبكية والتي تساعد 
في اســتعادة جزء من النظر، 
جتعل املرضى يعيشون حياة 
شــبه طبيعية باالستغناء عن 
املساعدة من الغير واالستقاللية.

استشاري طب وجراحة العيون أوضح أن الكوي كانت لها السبق على مستوى الشرق األوسط في تطبيقها

تقنيات حديثة لعالج اإلبصار والتعامل مع القرنية املخروطية د.يوسف الضفيري خالل اللقاء مع الزميلة حنان عبداملعبود  (متني غوزال)

ويتسبب في عتامة مزمنة في 
القرنية.

عيوب اإلبصار

بعض من يعانون من خلل 
في مقياس النظر سواء ببعد 

النظر أو العكس يعاجلون 
املشكلة بارتداء النظارات أو 

العدسات، إال أن هذا قد ال 
يكون باستمرار، فهل عدم 
االنتظام يؤثر على مقياس 

النظر مستقبال؟
٭ حقيقــة األمــر ال، وإمنــا 
االلتزام بالنظارات يريح العني 
وعضالتهــا وعــدم االلتزام قد 
يــؤدي إلــى اإلصابــة بصداع 
مزمن للمريض، وهناك الكثير 
من اخليارات للمرضى في هذا 
الصدد حيــث إن كان املريض 
عمره جتاوز ١٨ عاما ويشــعر 
باإلحراج حيال ارتداء النظارات 
فيمكنــه اختيار أحــد احللول 
املتاحة ومنهــا الفيمتو ليزك، 
الليــزك  الســمايل، عمليــات 
العدســات  وعمليــات زراعــة 
بالعــني، وكلها خيارات متاحة 
الذين يشــعرون  لألشــخاص 
باحلرج حيال ارتداء النظارات 
خاصة في احلفالت واملناسبات 

االجتماعية.

اجلراحات التصحيحية 
لعيوب اإلبصار كثيرة 
ومتطورة، فما اجلديد 

منها والذي تعده كطبيب 
متخصص طفرة عالجية في 

هذا الصدد؟
اجلراحــات  عمليــات  ٭ 
التصحيحية إلصالح العيوب 
االنكســارية األحدث منها هي 
عمليــات «الســمايل» والتــي 
غالبــا مــا تكون لألشــخاص 
الذيــن يعانون قصــر النظر، 
بينما املرضــى الذين يعانون 
طــول النظــر تكــون عمليات 
الفيمتــو ليزك هــي اخليارات 

عالج طفرة جينية للعشى الليلي «الشبكية املقرمشة» يساعد املريض في استعادة جزء من الرؤية 

القرنية املخروطية عائق لعمليات الليزك وهناك تقنيات حديثة لتثبيتها وتقويتها وبدائل أخرى إذا كانت سماكتها ال تسمح

باحلفاظ على مستوى السكر والضغط واتباع تعليمات األطباء لن يكون هناك تأثير مباشر للصوم على العني
عدم االلتزام بارتداء النظارات الطبية ملن يعانون من مشاكل إبصار قد يؤدي إلى اإلصابة بصداع مزمن

االلتزام بالفحص الدوري لـ «الشبكية» ضرورة ملحة ملرضى السكري من خالل توسعة حدقة العني عبر التصوير الطبقي ملركز الشوف
الليزر العالجي للبشرة ال يضر بالعيون حال إجرائه بعيادات متخصصة أما في الصالونات فقد يخلق مشاكل تصل إلى اخلطورة

هناك خيارات كثيرة لتصحيح النظر منها «فيمتو ليزك» و«السمايل» وزراعة العدسات ملن جتاوز ١٨ عامًا

نزيف الشبكية يحتاج إلى متابعة حثيثة وخيار اجلراحة ال يدعو للقلق
قال د.يوسف الضفيري إن كثيرا من احلاالت 
التي شاهدناها خالل رمضان تركزت على تكرار 
النزيف باجلسم الزجاجي وارتفاع ضغط العني 
وارتفاع السكري وعدم االلتزام باألدوية للمرضى 
مما يعرضهم لتكرر نوبات نزيف اجلسم الزجاجي، 
والوقاية خير مــن العالج ولهذا يجب على كل 
مريض تنظيم قطراته وأوقات أدوية الســكر 
والضغط، وحــال إصابة املريض بنزيف تكون 
اخليارات متاحة، إما مبتابعة املريض عن كثب 
بزيارات دورية متقاربة، أو إعطاء خيار احلقن في 
اجلسم الزجاجي، وهي أنواع متعددة وكلها تساعد 
على امتصاص النزيف من اجلسم الزجاجي فإن 

حدث وامتد النزيف باجلسم الزجاجي ألكثر من 
شهر، فإننا نقوم بإعطاء املريض اخليار بعملية 
جراحية الستئصال اجلسم الزجاجي وسحب الدم 

منه وعالج الشبكية، وإزالة التليفات.
وأضاف أن أغلب املرضى يعود النظر بشكل 
جيد حيث العمليات متقدمة جترى بجروح صغيرة 
ال حتتاج إلى غرز، ووصلت إلى أن يكون وقت 
إجراء اجلراحة أقل من ســاعة، ومن قبل كانت 
تستغرق أكثر من ٣ ساعات، واملريض في اليوم 
التالي مباشــرة يبدأ يرى بشكل جيد وخالل 
أسبوع يبدأ النظر يستقر بنسبة ٥٠٪ وفي أقل من 
آليات جديدة للتعامل مع تكرار النزيف باجلسم الزجاجي للعنيشهر يعود لنظره الطبيعي الذي اعتاده من قبل.

يجب عدم التهاون مع املشاكل البسيطة في العني حتى ال تتفاقم

حنان عبداملعبود

كشف استشاري طب وجراحة العيون املتخصص بأمراض الشبكية وجراحاتها واجلسم 
الزجاجي د.يوســف الضفيري عن عالجات عاملية حديثة لبعض األمراض الوراثية في 
الشبكية، مبينا أنه في املستقبل القريب سيكون هناك استخدام للعالج اجليني في عالج 
الطفرات الوراثية في الشبكية، خاصة أنه بدأ فعليا لعالج طفرة جينية خاصة بالشبكية 
املقرمشــة أو ما يعرف بـ «العشــى الليلي»، حيث يساعد املريض في استعادة جزء من 
الرؤيــة، إال أن هــذا النوع من العالج يجرى فقط في مراكز معينة بأميركا وأوروبا، كما 
أن كلفته باهظة تصل إلى مليون دوالر، ما يشكل حتديا في انتشار هذا العالج، وأعرب 
عن أمله مستقبال بأن تنخفض الكلفة العالجية ليصل إلينا وينتشر بالشرق األوسط.

وقال الضفيري، في لقاء خاص لـ «األنباء»، إن صحة العني من صحة اجلســم، ومع 
انتهاء شــهر رمضان وما واكبه من شكاوى لكثير من مرضى العيون، فإن هناك الكثير 
من األمور التي يجب أن يلم بها هؤالء املرضى ملعرفة أسباب األعراض التي ميرون بها 

بعض األحيان، وتفادي حدوثها.

ولفت إلى أن هناك أعراض يظن املرضى أنها من تأثير الصوم، لكن ذلك غير صحيح 
فالصوم ال يؤثر وإمنا السبب يكون في عدم انتظام مستوى السكر، حيث ارتفاع وانخفاض 
مستوى السكر قد يتسببان في ضبابية، لهذا البد من االلتزام بتعليمات طبيب العيون 

وطبيب السكر حتى ال يكون هناك تأثير مباشر على العيون.
وأشار إلى أن هناك أمورا تكون بسيطة في بدايتها إال أن إهمالها قد يجعل منها كارثة 
علــى العيون، ومن أهمها االلتهابات البكتيرية الناجتة عن ســوء اســتخدام العدســات 
الالصقة، والتي يســتهني بها البعض، وحني يحدث التهاب تتم معاجلته بشــراء قطرات 
عادية من أي نوع واســتخدامها دون إملام باحلالة ومدى تطورها والعالج املالئم، بينما 
يجب في هذه احلالة مبجرد الشــعور باأللم أو احمرار العني أو اإلحساس بوجود جسم 
غريــب فيها ســرعة مراجعة الطبيــب، ألن هذا قد يكون بداية التهــاب بكتيري، وإذا لم 
يعالج بشــكل صحيح وظل ألكثر من ٣ أيام يكون مدمرا للعني وصفائها، حيث ينتشــر 

امليكروب على القرنية ويتسبب في عتامة مزمنة لها.
وتطرق اللقاء إلى الكثير من األمور املهمة عن أمراض العيون واملســتجدات العاملية 

في تصحيح عيوب اإلبصار والعالجات املختلفة، فإلى التفاصيل:

ملشاهدة الڤيديو



مجتمع
االربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢

08

جبر بن جامع ومهدي بن هواش وهادي البلحطي يقدمون التهاني

املعرس عبداهللا مع والده فالح البلحطي وابن عمه مرشح املجلس البلدي خالد البلحطي 

بدر بن جعيدان يقدم التهاني

مباركة من ناصر بن فانوس

خالد الرفاعي مباركا

فهد بن جامع وحجاج الدريويش وعويد البلحطي وحمد بن بريدان ونواف البلحطي وعبداهللا البلحطي

مناور بن عكشان مع املعرس ووالده وأبناء عمومته

(محمد هاشم) د.بدر الداهم ومحمد احملجان يقدمان التهاني 

د. بدر احلتيتة ومطلق الطرقي وفهد بن جامع يهنئون

حسني احلجاج وسامي بن مشيرد وراشد العجيل يباركون

ً د. محمد بن سعيدان مباركا

املعرس مع مجموعة من املهنئني

فالح البلحطي وعبداهللا البلحطي وخالد البلحطي وفالح البلحطي

نصار بن مهيني يقدم التهاني

جابر احمليلبي مباركا

بدر بن بريدان وعلي البلحطي مع املعرس ووالده

ً عاطف بن فهاد مهنئا

فهد بن عايض يقدم التهاني

حمد بن بريك مهنئا

هادي فنيطل يهنئ

أفراح 
البلحطي 

العازمي
احتفــل فالح ســعد 
البلحطي العازمي بزفاف 
ابنه عبداهللا، بحضور 
جمع مــن الشخصيات 
والسياســيني واألهــل 
واألصدقاء الذين قدموا 
املباركـــــة والتهانــــي 

باملناسبة السعيدة.
املعرس عبداهللا البلحطيألف مبروك.
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املجلس البلدي ٢٠٢٢ إعداد: بداح العنزي
b-alenezi@hotmail.com.kw

اجلدعان: معاجلة مشكالت النظافة وحتويل منتزه أبوحليفة إلى «السكنية»

سلطان العبدان 

أكد مرشــح الدائرة اخلامســة في 
انتخابــات املجلــس البلــدي ناصر 
اجلدعان أن هناك مشكالت في عقود 
النظافــة واإلعالنــات، الفتــا الى أن 
املناطق تشــكو مــن ســوء النظافة 
برغم من ارتفاع كلفة العقود، مطالبا 

اجلهاز التنفيذي في البلدية بإعطاء 
الصالحيات الكاملة ملديري اإلدارات 

حملاسبة املقصرين.
وقال اجلدعان خالل افتتاح مقره 
االنتخابي أول من أمس ألهالي الدائرة 
حضوركم رغم سوء األحوال اجلوية 
يشرفني واملناصب زائلة وكلها تكليف 
ال تشــريف وحضوركــم يحملنــي 

مســؤولية كبيرة، الفتا الى ضرورة 
موافقة البلدية على االعالنات.

وأضاف: البد من زيادة التشجير في 
املناطق الســكنية ولدينا أيضا قانون 
البلدية اجلديد، وهنــاك مادة البد من 
تعديلها وهي منح الوزير احلرية املطلقة 
باملوافقة او الرفض ملقترحات املجلس 
البلدي وهذا امر غير صحيح، داعيا وزير 

البلدية بالتعــاون مع اعضاء املجلس 
البلدي، متطرقا الى املشكالت التي تعاني 
منها املناطق الســكنية اجلديدة والبد 
مــن انهاء موضوع منتــزه ابو خليفة 

وحتويله لالسكان.
وتابــع: من الضروري نقل املدارس 
اخلاصــة مــن املناطــق الســكنية الى 
االســتثمارية نظرا ملا تسببه من أزمة 

مرورية كبيرة اضافة الى وجود مشكلة 
العزاب في املناطق الســكنية بســبب 
عدم وجود مدن عمالية والبد من إلزام 
الشــركات بسكن العمال داخل املناطق 
العمالية، متقدما بالشكر إلخوانه أعضاء 
املجلس البلدي السابقني على ما قدموه 
للمواطن والوطن، مضيفا أن هناك العديد 
من املشكالت في الدائرة اخلامسة تتطلب 

ايجاد حلول سريعة لها. 
وتقدم بأحر التعازي لدولة إلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة بوفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى الشــيخ خليفة بن 
زايــد، وبخالص التهانــي إلى صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد الختياره 
رئيسا لإلمارات، متمنيا أن يوفقه اهللا 

ويسدد على طريق اخلير خطاه.

أكد خالل افتتاح مقره االنتخابي ضرورة نقل املدارس اخلاصة خارج مناطق السكن اخلاص

ناصر اجلدعان متوسطا عبداهللا احمليلبي ومبارك احلريص ومرزوق احلبيني ومحمد الهدية

حضور كبير في مقر املرشح ناصر اجلدعان

(متني غوزال) مخلد العازمي وناصر اجلدعان وعدد من احلضور 

اجلدعان مستقبال أبناء الدائرة

رفع ٢٠ سيارة مهملة 
وحترير ٩ مخالفات لباعة جائلني في اجلهراء

أعلنــت إدارة العالقــات العامــة في 
البلدية عن قيــام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء بتنفيذ جوالت ميدانية متواصلة 
لرفع كل ما يعيق الطرق ويشوه املنظر 
العام من خالل رفع الســيارات املهملة 
والســكراب من الســاحات والشــوارع 
ومحاصرة الباعة اجلائلني مبناطق سعد 

العبداهللا وصناعية اجلهراء وتيماء.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية احملافظة فهد القريفة، أن الهدف من 

اجلوالت امليدانية املكثفة رصد املخالفني 
واتخــاذ جميــع اإلجــراءات القانونية 
بحقهم، الفتا إلى أن الفريق الرقابي في 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة 

بجميع مناطق احملافظة.
وأكــد القريفة قيــام الفريق الرقابي 
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
تنفيذ جوالت ميدانية متواصلة أسفرت 
عن رفع ٢٠ سيارة مهملة وسكراب منها 
١١ سيارة مهملة مبنطقة صناعية اجلهراء 
و٩ سيارات مهملة مبنطقة تيماء، وذلك 

بعد اتخاذ كل اإلجراءات القانونية وانتهاء 
فترة وضع ملصق اإلنذار ورفع ٢ عربة 
آيس كرمي وقد مت إرسالها إلى موقع حجز 
السيارات في البلدية إلى جانب حترير 

٩ مخالفات بائع متجول.
وأشار إلى تواصل اجلوالت امليدانية 
من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق، مبينا في هذا 
اخلصوص عدم تهاون الفريق الرقابي 
فــي اتخــاذ كل اإلجــراءات القانونيــة 
حيال املخالفني لالئحة النظافة العامة 

رفع إحدى السيارات املهملة في اجلهراءوإشغاالت الطرق.

إظبيه: إنشاء منظومة بيئية واقتصادية
شمساه: اإلسراع في توفير امليزانيات ملعاجلة النفايات وتدويرها

حلل املشكلة اإلسكانية الدائــرة  مرشــح  دعــا 
االنتخابية الثالثة النتخابات 
محمــد  البلــدي  املجلــس 
عبدالهادي إظبيه إلى إنشاء 
منظومة بيئية واقتصادية 
ملعاجلة النفايات وتدويرها 

وفق النظم العاملية.
وقال اظبيه في تصريح 
صحافــي ان شــعاره «نحو 
كويــت جديــدة ومزيد من 
االجنازات» وهناك العديد من 
الرؤى واالهداف التي يسعى 
إلى حتقيقها في حال وصوله 

إلى املجلس البلدي وتتمثل في التالي:
٭ التنظيم األمثل للصبية وشــمال الكويت 
بإنشاء مناطق سكنية وجتارية وسياحية.

٭ االســتخدام الفعلي جلزر الكويت وأهمها 
فيلكا وإعادة إحيائها.

٭ إعادة تنظيم الســاحل اجلنوبي للكويت 
بإنشاء كورنيش وشواطئ ومناطق سكنية 

وسياحية.
٭ نقل القســائم اخلدمية بالشــويخ والري 
وغيرهما إلى هوامــش خدمية على جوانب 

الطرق السريعة.
٭ إنشــاء حدائــق ومراكز وأندية شــبابية 
باملناطق السكنية باستغالل أراضي املدارس 

غير املستخدمة.

٭ نقل املعسكرات واملدارس 
املناطــق  إلــى  العســكرية 
الشمالية واجلنوبية بعيدا 

عن العاصمة.
يذكــر أن محمــد اظبيه 
عضو مجلس إدارة جمعية 
الفيحــاء التعاونيــة لثالث 
دورات ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٧ ـ ٢٠١٤ 
ورئيــس جلنــة العالقــات 
العامة باجلمعية عام ٢٠٠٦، 
وعضــو اللجنة الهندســية 
بجمعية الفيحاء التعاونية 
٢٠٠٦ وأمني سر مجلس إدارة 
اجلمعية ٢٠٠٧. ونائب رئيس مجلس إدارة 

اجلمعية لدورتني ٢٠٠٨ و٢٠١٤.
وحاصل على دبلوم األعمالـ  الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ١٩٩٤، وموظف 
بالشؤون املالية بوزارة الداخلية في الفترة ما 
بني ١٩٩٢ـ١٩٩٦، وموظف بالهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية عام ١٩٩٦ـ٢٠٢٢، 
وتــرأس وحدة التنســيق واملتابعة بالهيئة 
العامة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية 
عام ٢٠٠١، وترأس شؤون اللجان بأمانة سر 
مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، ومدير إدارة مكتب املدير 
العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية.

الدائرة  طالب مرشــح 
البلدي  األولى للمجلــس 
احملامي عبداللــه شمساه 
احلكومــــــــة بتوفيــــــر 
امليزانيــــــات الكبيـــــرة 
للنهــوض باملشــروعات 
واملدن السكنية التي جرى 
حتريرهــــا وتخصيصها 
من قبل املجلــــس، وذلك 
لتحقيق تطلعات املواطنني، 
وتقليص فتــرة االنتظار 
وإنهــاء عقود من اخلوف 
والترقب، وعدم االستقرار 

النفسي واالقتصادي لألسر الكويتية.
وذكر شمساه أن املجلس البلدي جهاز 
كبيــر بصالحيات واســعة ولديه القدرة 
على اتخاذ قرارات مصيرية، بالتنســيق 
والتعــاون مع املؤسســة العامة للرعاية 
السكنية، إال أن العجلة تدور ببطء شديد 

في املجلس البلدي واجلهات املعنية.
وبني أن تخصيص األراضي يتم ببطء 
على الرغم من حترير مســاحات واسعة 
منهــا، مطالبا املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية بالتعاون وحتمل مسؤولياتها 
حال توافر األراضي وعدم السماح بالتأخر 

في إنشاء البنية التحتية.
وأضــاف أن مــن مهام 
«البلــدي» تقــدمي حلول 
مبتكرة وحاسمة وسريعة 
في ظل املوجة اإلسكانية 
اجلارفــة في إطــار زمني 
متوســط بالتعــاون مــع 
جهــات الدولة وشــركات 
العمالقـــــــة  املقـــاوالت 
الختصار الزمن واإلسراع 
التحتية  البنى  في إنشاء 
واجلسور والطرق ووصل 
الكويت بضواحيها،  قلب 
إضافة إلــى االنتهاء من حتديــد األماكن 
الصاحلة للعمران، وإجراء عملية فرز لها 
لتكون ضمن أجندة التخصيص املقبلة.

وشدد على أننا إذا أردنا اإلجناز فعلينا 
االستعانة بشركات عاملية لتطوير األراضي 
املخصصة لإلســكان، مع استقدام عمالة 
متخصصــة لبناء املدن الســكنية لفترة 
محددة والتوجه نحو التوسع العمودي 
فالــدور الرابــع لم يعــد كافيــا، وتوفير 
امليزانيات وعدم التأخر بها، وهذا بدوره 
يعمل علــى تقليص الطلب من ٢٠ إلى ٥ 

سنوات كحد أقصى.

تقليص فترة االنتظار لـ ٥ سنوات كحد أقصى

محمد اظبيه

عبداهللا شمساه

ملشاهدة الڤيديو

«النزاهة الوطنية» تراقب 
انتخابات «البلدي»

آالء خليفة

قال رئيــس جلنة مراقبة 
انتخابات املجلس البلدي وعضو 
النزاهة  ادارة جمعية  مجلس 
الوطنية الكويتية محمد الصقر 
ان اجلمعية قامت باالطالع على 
العمليــة االنتخابية للمجلس 
البلدي ٢٠٢٢ منــذ فتح باب 

الترشح حتى اغالقه.
وأضاف الصقر ان اجلمعية 
تابعت تســجيل املرشــحني 
واحلمالت االنتخابية واالعالمية 

املصاحبة لعملية الترشح وتعمل على رصد املالحظات حتى يتم 
ادراجها بتقرير اجلمعية بعد االنتخابات، الفتا الى ان اجلمعية 
قامت بتشكيل فريق مكون من اعضاء ومنتسبي اجلمعية ومت 
تزويدهم بأبرز املعايير الدولية للعملية االنتخابية ونزاهتها حتى 

تتم متابعتها وفق أسلوب مهني ومتاشيا مع املعايير الدولية.
وتابع: متابعة العملية االنتخابية من قبل اجلمعية والتي سبق 
وان شاركت مبراقبة انتخابات البرملان املاضية عام ٢٠٢٠ بتكليف 
من مجلس الوزراء ماهو اال فتح املجال ملؤسسات املجتمع املدني 
للمتابعة ورصد املالحظات والعمل على تقدمي االقتراحات وعالجها 
بشكل يتماشى مع ما تقرره املعايير واالتفاقيات الدولية املتعلقة 

باالنتخابات ونزاهتها.
وكشف عن ان فريق اجلمعية سوف يتواجد باملقار االنتخابية 
يوم ٢١ مايو اجلاري ليساهم باملشاركة والتي تأتي انطالقا من 
دعم املســيرة الدميوقراطية لدولتنا احلبيبــة في ظل القيادة 

احلكيمة لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد.

محمد الصقر
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«ktech» اجلامعة األمريكية في الكويت جتدد اتفاقيتها مع

جــددت اجلامعــة األمريكيــة في 
الكويــت «AUK» اتفاقيــة تفصيلية 
 «ktech» مــع كليــة الكويت التقنيــة
لتســهيل حتويل الوحدات الدراسية 
بني املؤسسات املعنية لتوفير انتقال 
ســلس لطالب كلية الكويت التقنية 

إلى اجلامعة األمريكية في الكويت.
وحضر حفل التوقيع رئيس مجلس 
األمناء في ktech مشاري بودي ونائب 

الرئيس للشــؤون املاليــة واالدارية 
عبدالرحمن العجيل ونائب الرئيس 
لشؤون الطالب والتسجيل نورة بودي 
ورئيس اخلدمات املهنية الطالبية إميان 
الشطي، وكان من بني حضور اجلامعة 
األمريكية في الكويت رئيس اجلامعة 
د.روضة عواد ونائب الرئيس التنفيذي 
أمل البنعلي ومدير مكتب التسجيل 

محمد دعنا.

وقــال رئيس مجلــس أمناء كلية 
الكويت التقنية مشاري بودي إن من 
أهداف هذه االتفاقية تسهيل حتويل 
العدد األقصى مــن الوحدات بغرض 
تســهيل اســتكمال خريجــي برامج 
الدبلوم لشهادة البكالوريوس، موضحا 
أن االتفاقيــة تأتي في إطار مســاعي 
املؤسستني لتفعيل التعاون املشترك، 
ونحن نتطلع إلــى مواصلة تعاوننا 

مع املؤسسات األكادميية خللق جيل 
واع مــع كل اخلبرات التي ســتقدمها 
خلريجــي ktech، وجتديــد االتفاقية 

عنوان لذلك.
وتغطي اتفاقية حتويل الوحدات 
الدراسية العديد من برامج الدبلوم من 
كلية الكويت التقنية القابلة للتحويل 
إلى برامج البكالوريوس ذات الصلة 

باجلامعة األمريكية في الكويت.

د.روضة عواد ومشاري بودي عقب توقيع مراسم التوقيععبدالرحمن العجيل ونورة بودي ومشاري بودي وأمل البنعلي ود.روضة عواد ومحمد دعنا

«األنباء» تنشر العوامل الفنية لتقييم املوجه لرئيس القسم
عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب نشرة عامة 
جلميع املدارس في املراحل 
التعليمية تتضمن منوذج 
مشاركة تقييم املوجه الفني 
لرئيس القسم للعام الدراسي 
٢٠٢١ـ  ٢٠٢٢. وقال اليعقوب 
في كتابه الذي تلقت «األنباء» 
نســخة منه: باإلشــارة إلى 
كتاب ديوان اخلدمة بشــأن 
السماح بإضافة عوامل تقييم 
فنية تعبر عن رأي التوجيه 
الفني في ضوء ما تراه وزارة 
التربيــة ومبا يحقق جودة 
تقييم األداء فنيا، وبناء على 
ما تقتضيه مصلحة العمل، 
يرجى العلم والعمل باآلتي:

أوال: إشراك املوجه الفني 
بتقييــم الكفــاءة اخلــاص 
برئيس قسم املادة الدراسية 
ـ مشرف فني رياض أطفال

كعنصــر مــن عناصــر 
التقييم وفق النموذج الورقي 

املرفق.
ثانيا: تدوين رأي املوجه 

مدير املدرسة يقوم بإدخال درجة العوامل الفنية بالنظم املتكاملة وفقاً لرأي املوجه

د. علي اليعقوب

الفني بشأن العوامل الفنية 
ـ  القســم  لتقييــم رئيــس 
مشــرف فني رياض أطفال 
في النموذج الورقي ويوقع 
عليه مدير املدرسة ويحتفظ 

املوجه الفني بنسخة منه.
ثالثا: يقوم مدير املدرسة 
بإدخال درجة العـوامل الفنية 
في النظم املتكاملة وفقا لرأي 

املوجه الفني املختص.
رابعــا: تتــم مراجعــة 
النتيجة النهائية مع النموذج 
الورقي ثم تعتمد من الرئيس 

منوذج مشاركة املوجه الفني في تقييم رئيس القسماملباشر والذي يليه.

«املعلمني» الستمرار منح بدل «النائية» للعاملني في «التربية»
عبدالعزيز الفضلي

دعت جمعيــة المعلمين وزارة 
التربية الى ضرورة استمرار منح 
بدل المناطق النائية للعاملين في 
الوزارة خالل فترة اإلجازات أسوة 

بالوزارات األخرى.
وقال رئيس جمعية المعلمين 
حمد الهولي في كتاب وجهه لوكيلة 
القطاع اإلداري بوزارة التربية رجاء 
بوعركي وتلقت «األنباء» نســخة 
منــه: نثمــن تعزيزكــم لمجــاالت 

التعاون والتنسيق بيـــن الوزارة 
والجمعية والـــتي نـسـاهـــم من 
خاللهــا معــا في تطويــر العملية 
التربويــة والتعليمية وتحســين 

مخرجاتها.
وأضاف الهولي: في إطار حرص 
جمعية المعلمين على توفير البيئة 
المناســبة للمعلميــن  التربويــة 
والمعلمات، وتشجيعا لهم في العمل 
بمدارس المناطق النائية، وذلك من 
خالل اســتمرار منح بدل المناطق 
النائية للعاملين بتلك المناطق أثناء 

تمتعهم باإلجازات أسوة بالمعمول 
به في وزارات الدولة األخرى ومنها 

وزارة المواصالت.
ويأتــي ذلــك طبقــا للضوابط 
واألحــكام الواردة بقــرار مجلس 
الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٢ 
بشــأن منح العالوة التشــجيعية 
للعاملين بالمناطق النائية والمادة ٢ 
منه والتي تنص على «تأخذ العالوة 
التشــجيعية حكم صرف المرتب 
فتصــرف كاملة أو منخفضة تبعا 

حمد الهوليله».

تنظيف جزئي للمدارس ونصف دوام للمعلمني
عبدالعزيز الفضلي

استخدم بعض مديري املدارس 
أمــس صالحياتهم فــي إدارة زمام 
األمور في مدارســهم، حيث كشفت 
مصادر لـ «األنباء» انه بعدما اتخذت 
الوزارة قرارا بتعطيل الدراسة للطلبة 
امس بســبب موجــة الغبــار التي 
شهدتها البالد قام املديرون بالسماح 
ملعلميهم باخلروج مبكرا من املدرسة، 
حيث كان امس نصف دوام للكثير 
من الهيئــات التعليمية بعدما رأى 
املديرون انه ال يوجد ما يســتدعي 

ضرورة وجود املعلمني في املدرسة، 
موضحة أن املديرين اســتمروا في 

أعمالهم حتى نهاية الدوام.
وذكرت املصادر أن بعض املدارس 
قامت بعمل تنظيف جزئي ملبانيها 
بســبب اســتمرار الغبــار، على ان 
تســتكمل عمليــة التنظيف صباح 
اليوم األربعاء، الفتة إلى انه في ظل 
النقص الشــديد الــذي تعاني منها 
في العمالة قامت اإلدارات املدرسية 
باالستعانة بخدم املنازل للتنظيف، 
ومت االتفاق معهم على أن يستكملوا 

جانب من التنظيف اجلزئي في املدارس أمسمهمتهم اليوم. 

املطيري: طابع ذكي ومستدام
لسوقي اجلمعة والطيور في اجلهراء

بشرى شعبان

أعلن الوكيل املساعد للتخطيط والتطوير 
اإلداري فــي وزارة الشــؤون عبدالعزيــز 
املطيــري، عــن مناقشــة تطوير وإنشــاء 
سوق اجلمعة والطيور واملزمع إقامته في 
محافظــة اجلهراء مبســاحة ٥٥٫٢٥٠ ألف 
متر مربع وفقا للقرار املجلس البلدي رقم 

( ل.ق.م.أ.ب ٢٠١٧/٣١).
جــاء ذلــك خــالل االجتماع الــذي عقد 
مبقر الوزارة مع ممثلي البلدية ومبشاركة 
املطــوع  مكتــب  املشــروع  استشــاري 

لالستشارات الهندسية.
وقال املطيري ان الغرض الرئيسي من 
املشروع تغيير الصورة النمطية لألسواق 
الشعبية من خالل إيجاد سوق شعبي ذكي 
ومســتدام ذي طابع بنــاء متكامل ومالئم 
للطابع املعمــاري والبيئي ملناخ الكويت، 
وذلك حســب متطلبات املنظومة العاملية 
لتقييــم االســتدامة «GSAS» وبالوســائل 
واحللول الذكية، بحيث يستقطب املواطنني 

أصحاب احلرف اليدويــة التقليدية لبيع 
منتجاتهم واستقطاب فئة األرامل واملطلقات 
الذين ترعاهم الوزارة من خالل إقامة دورات 

تدريبية لهم.
وبني ان الوزارة قامت بتزويد االستشاري 
باملتطلبات اخلاصة بها في املشروع، الفتا 
الى ان املشروع سيسهم إسهاما كبيرا في 
حتســني دخــل املواطنني أصحــاب الدخل 
احملدود واملشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
ورفــع مســتوياتهم املعيشــية من خالل 
توجيهات الدولة في خصخصة ومساهمة 
القطاع اخلاص باملشاريع التنموية العمرانية 
للحصول على أفضل اخلدمات وتقدميها في 

إطار معماري حضاري.
ترأس االجتماع من جانب الوزارة الوكيل 
املســاعد للتخطيــط والتطويــر اإلداري، 
ومبشاركة وحضور كل من الوكيل املساعد 
للتنمية االجتماعيــة، مدير إدارة الرعاية 
األســرية، مدير إدارة التخطيط واملتابعة 
رئيس قسم التخطيط، ومن البلدية مدير 

واستشاري املشروع.

«الشؤون» والبلدية ناقشتا آليات تنفيذ وتطوير املشروع

عبدالعزيز املطيري خالل االجتماع مع ممثلي البلدية

الشوكة لـ «األنباء»: «رعاية األحداث» 
تنظم «نحو بيئة آمنة» يونيو املقبل

بشرى شعبان

كشــفت رئيس قسم التوجيه الفني في 
إدارة رعاية األحداث د.لطيفة الشوكة، عن 
تنظيــم اإلدارة ملتقــى حتت عنــوان نحو 
«بيئــة آمنــة» خالل شــهر يونيــو املقبل، 
وذلــك بالتعاون مــع وزارة الداخلية التي 
ستقدم محاضرات حول اجلرائم اإللكترونية 
وخطورتها، السيما في التواصل االجتماعي 
وتأثيرها على املراهقني والشــباب. وقالت 
الشوكة في تصريح لـ «األنباء»، ان امللتقى 
سيتضمن محاضرة تقدمها جمعية بشائر 
اخلير حول «آفة املخدرات وخطورتها على 
الشــباب» واآلثار الناجتة عنها، مبينا ان هنــاك تعاونا مع جامعة الكويت 
حول أســاليب التنشــئة احلديثة مع األبناء وأثرها في تكوين شخصيتهم، 
ومحاضرة ملكتب اإلمناء االجتماعي عن ضبط النفس والتحكم في االنفعاالت 

وكيفية مساعدة احلدث ليسيطر على غضبه.

لطيفة الشوكة

شراكة بني «أمانة األوقاف» و«مناء»
لتنفيذ مصرف «عموم اإلطعام»

أعلنت منــاء اخليرية بجمعية اإلصالح 
االجتماعــي، عن تنفيذها مصــرف «عموم 
الطعام» لهذا العام ملساعدة األسر املتعففة، 
وذلك بالشراكة مع األمانة العامة لألوقاف، 
وتنفيذا لشروط الواقفني التي نصت عليها 
احلجج الوقفية لتفعيل دور الوقف في تنمية 
املجتمع وسد حاجات احملتاجني، عن طريق 
البطاقات املمغنطة التي يتم توزيعها على 
األســر املتعففة. وفي هذا الصدد، قال مدير 
إدارة العمليات والتمكني في «مناء اخليرية» 
وليد البسام، إن عدد األسر التي استفادت من 
املشروع أكثر من ٩٨٠٠ أسرة داخل لكويت، 
وهي احلاالت املســتمرة من ضعفاء الدخل 

واأليتام واألرامل واملطلقات وذوي االحتياجات اخلاصة والعمال املسجلة 
لدى «مناء اخليرية»، مبينا أن املشروع يهدف إلى مساعدة األسر احملتاجة 
والفقيرة داخل الكويت في مواجهة أعباء ومســؤوليات احلياة والتخفيف 

عن كاهلهم من خالل البطاقة املمغنطة على تلك األسر.

وليد البسام

فوز ٤٨ طالبًا في ٤ مسابقات لـ «االبن البار»

بشرى شعبان

أعلنت مبــرة البغلي لالبن البار أســماء 
الطلبة الفائزين في مسابقة البغلي لالبن البار 
من طلبة وطالبات وزارة التربية للسنوات 
الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ و٢٠٢١-٢٠٢٢، كاشفة 
عن فوز ٤٨ طالبا وطالبة في ٤ مسابقات، وهي 
القصة القصيرة والعمل التطوعي والكشافة 
واملرشــدات. وخالل مؤمتر صحافي إلعالن 
أســماء الفائزين، أعرب رئيس مجلس إدارة 
املبرة إبراهيم البغلي، عن ســروره لاللتقاء 
مع أبنائه الطلبة والطالبات للعام الدراسي 
العاشر على التوالي من خالل رعايته ملسابقات 
جائزة البغلي لالبن البار إميانا بأهمية ترجمة 
توجهات وتطلعات وزير التربية في تعزيز 
وتنميــة فضيلة البر فــي املجتمع الطالبي، 
مؤكــدا أن تنظيم مســابقات جائــزة البغلي 
لالبن البار لطلبة وزارة التربية في نسختها 
العاشــرة يؤكد حرص مجلــس إدارة املبرة 
على استمرارها في العمل على تعزيز برامج 
الشراكة املجتمعة، والعمل عل تنظيم العديد 
من الفعاليات التي تندرج حتت مشروع جائزة 
البغلي لالبن البار خالل أزمة «كورونا» رغم 
الظــروف التي مرت بها جميــع دول العالم 
والكويــت نتيجة للتأثيرات الســلبية التي 
خلفتها اجلائحة علــى كل نواحي وجوانب 

احلياة في مختلف املجاالت بالدولة.
وأوضح أنه من األهمية ترجمة توجيهات 
وتطلعات وزير التربية في تفعيل دور وزارة 

التربية في تعزيز فضيلة البر بالوالدين.
بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا للجائزة 
علي حسن عن املبرة تقوم بتشجيع الطلبة 
وحثهم على اإلسهام في نشر الوعي بفضيلة 
البر بالوالدين وتشجيعهم الدائم على املشاركة 
في االعمــال التطوعيــة واخليرية، متوجها 
بالشكر لكل من ساهم في اجناح هذه املسابقات 
وتشجيع ابنائنا وبناتنا الطلبة على املشاركة. 
وأشــار الــى ان الفائزين ســيحصلون على 
شهادة ومجسم باســم املبرة وهدية مادية، 

متمنيا التوفيق للجميع.
أسماء الفائزين

بدوره أعلن املوجه العام للغة العربية 
نايف عبداهللا احلربي نتائج الطلبة الفائزين 
مبسابقة البغلي لالبن البار للقصة القصيرة، 

وهم كما يلي:
منطقة األحمدي التعليمية 

حنني رضا إسماعيل ـ مدرسة أمة بنت 
خالد الثانــوي، آرام فهد الفهد ـ ثانوية ام 
الهيمــان ملحق (أ)، جابر ســلطان املريـ  

مدرسة سعيد بن عامر.
منطقة اجلهراء التعليمية

عائشة بدر العنزي ـ اجلهراء الثانوية 
للبنات، سارة فهيد العجميـ  ثانوية زينب 
بنــت محمد، ندى مصطفــى احمد ـ ريطة 

الثانوية للبنات.
منطقة الفروانية التعليمية

فاطمة الزهراء حسني خلف ابريق خيطان 

الثانوية، اشرقت مدحت مصطفى مدرسة 
خديجة بنت زبير، مودة نبيل عبد اللطيف 

الفروانية الثانوية للبنات.
منطقة حولي التعليمية

بــراك عبــداهللا البراك ـ احمــد الربعي 
الثانوية بنني، حوراء علي دشتيـ  ثانوية 
فاطمة الصرعاوي، ليليان محمود العبيدات 

ـ ثانوية الساملية للبنات.
العاصمة التعليمية

عنان طارق الريحان ـ ثانوية الروضة 
للبنات، ســليمان كمــال مصطفى احمد - 
ثانوية عبداهللا الصباح، فواز عماد الشامري 

ـ ثانوية يوسف بن عيسى.
مبارك الكبير التعليمية

حصــة مطلق العتيبــي ثانوية العدان 
للبنات، فواز بدر العدواني ثانوية صباح 
السالم للبنني، روان امين الوصيف فارعة 

بنت ابي الصلت.
اإلدارة العامة للتعليم الديني

شيماء اسعد عبداهللا املعهد الديني قرطبة 
للبنــات، عبد العزيز محمد النجدي معهد 
عبد الرحمن الســميط، عمر جاسم املنير 

معهد جنوب السرة.
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص

القــرى  أم  العازمــي  فــرح مســاعد 
النموذجية، دمية مسفر العجمي املستقبل 
ثنائية اللغة للبنات، نوز جاســم املنير 

النجاة النموذجية بنات.
من جهته، أعلن املوجه العام للتربية 
الكشــفية ابراهيم العيد أسماء الفائزين 
للعمل التطوعي،  حيث فاز كل من: عبداهللا 
بسام مجيد (مبارك الكبير التعليمية)، 
دالل علي الفهد (حولي التعليمية)، ميثم 
جابر أشكناني (األحمدي التعليمية)، سعد 
محمد العجمي (اجلهراء التعليمية)، بيبي 
عدنان بو حسن (الفروانية التعليمية)، 
حسن بارون عبد الرحيم (التوجيه الفني 
التربية الكشفية)، علي دخيل اخلالدي 
(ادارة التعليــم الديني)، عيســى محمد 

شاه (إدارة التعليم اخلاص).
 كما أعلن العيد أســماء الفائزين في 
وســام «البغلي لالبن البار للمرشدات» 
للعام الدراسي ٢٠٢١ -٢٠٢٢ وهم: الزهرة 
غــال انــور الدعــي، الزهــرة دالل طالل 
احملبوب، املرشــدة ســارة عبــد العزيز 
الشــمري، املرشدة حصة خالد السهيل، 
املرشدة فاطمة سعد صالح جنم، املرشدة 
اميان سعد احلربي، املرشدة منار ابراهيم 

العيد.
الفائزون للكشافة في وسام البغلي لالبن البار:

عبداهللا محمــد الكندري، عبدالعزيز 
محمد النجدي، عباس عبد احلميد دشتي، 
يوســف علي القطان، جاســم محمد بن 
حسني، حمد مشعل احملمد، يوسف باسل 

عوض، هاشم عدنان بحروه.

أقيمت بالتعاون بني املبرة و«التربية» وشارك فيها ٤١٠٣ متسابقني

إبراهيم البغلي وعلي حسن  ونايف احلربي وإبراهيم العيد خالل املؤمتر الصحافي
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.. ومستقبال املمثل اخلاص لالحتاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط سفني كومبانس الغامن مستقبال وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق األوسط في اململكة املتحدة أماندا ميلينغمرزوق الغامن مستقبال أحمد العجيل ورئيس محكمة التمييز التركي بحضور السفيرة عائشة كويتاك

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس رئيس املجلس 
األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز 
املستشار أحمد العجيل، يرافقه رئيس 
محكمــة التمييز في جمهورية تركيا 
محمد أكارجا والوفد املرافق له، وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.

هــذا، وقد حضرت اللقاء ســفيرة 
جمهورية تركيا لدى الكويت عائشة 

كويتاك. 
كما استقبل مرزوق الغامن املمثل 
اخلاص لالحتــاد األوروبــي لعملية 
الســالم في الشــرق األوسط، سفني 
كومبانــس وذلــك مبناســبة زيارته 

للبــالد، وجــرى خــالل اللقــاء الذي 
حضره سفير االحتاد األوروبي لدى 
التأكيد  الكويت كريســتيان تودور، 
على أهمية حتريــك اجلهود الدولية 
من أجل التوصل الى تســوية شاملة 
وعادلة للصراع في الشــرق األوسط 
تستند الى قرارات الشرعية الدولية 

وقــرارات مجلس األمــن الدولي ذات 
الصلة.

واســتقبل الغــامن وزيــرة الدولة 
لشــؤون آسيا والشــرق األوسط في 
اململكة املتحدة أمانــدا ميلينغ وذلك 

مبناسبة زيارتها للبالد.
واستعرض اللقاء عالقات الصداقة 

التاريخية الوطيدة بني الكويت واململكة 
املتحدة وما تشــهده من تطور ومناء 
في شــتى املجاالت وســبل الدفع بها 

نحو آفاق أرحب وأوسع.
اللقــاء عــددا مــن  كمــا تنــاول 
املوضوعــات والقضايا ذات االهتمام 
املشــترك، إضافة إلى تبادل وجهات 

النظر حول أبــرز القضايا اإلقليمية 
والدوليــة، وحضــر اللقــاء ســفيرة 
بريطانيا لدى الكويت بليندا لويس.

من جهة أخرى، بعث الرئيس الغامن 
ببرقية تهنئة إلى رئيس البرملان في 
مملكة النرويج مسعود غراخاني، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلده.

٥ نواب يقترحون إنشاء جلنة في مجلس الوزراء لتتبع 
حاالت استغالل الوظيفة العامة لتحقيق كسب غير مشروع

تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانــون فــي شــأن تعديــل 
بعض أحكام القانون رقم ٢ 
لســنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشــف 
عن الذمة املالية، مع إعطائه 

صفة االستعجال.
وجاء فــي االقتراح الذي 
تقدم به النواب بدر احلميدي، 
أسامة املناور، د.حسن جوهر، 
مهلهل املضف وفايز اجلمهور، 

ما يلي:
مــادة أولى: يضــاف  إلى 
القانــون رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ 
املشار إليه. مادتان جديدتان 
برقمي (٣٣ مكررا، ٣٣مكررا 

(أ)) نصهما التالي:
مــادة ٣٣ مكررا: تشــكل 
مبجلس الوزراء جلنة  ويصدر 
بتشــكيلها مرســوم على أن 
يحدد باملرسوم رئيس اللجنة 

ونائبه وعضوية كل من:
١- األمــني العــام ملجلس 

الوزراء.
٢- ممثل عن كل من:

العامــة  الهيئــة  أ- 
للمعلومات املدنية.

ب- مجلس األمناء بالهيئة 
العامة ملكافحة الفساد.

ج- وزارة املالية.
د- ديوان اخلدمة املدنية.

يرشحهم الوزير املختص 

اجتماعاتهــا حــال وجــود 
تعــارض فــي املصالــح بني 
أي مــن أعضائها واملوضوع 

املطروح للدراسة والقرار.
مادة ٣٣ مكررا (أ).

تتولى اللجنة املشار إليها 
السابقة الصالحيات  باملادة 
كافة الالزمة لفحص حاالت 
تضخــم الثــروات أو اإلثراء 
غير املبرر وصوره ووسائله 
بدءا من أول يناير ٢٠٠٦ وما 

بعدها.
وللجنة الصالحيات كافة 
التــي متكنها مــن التحقيق 
والتدقيــق والفحــص فــي 
جميع حاالت تضخم الثروات 
على غير مقتضــي القانون 
أو احلصــول عليها في غير 
احلــاالت احملــددة قانونــا 
وحتديد املسؤول عنها ونطاق 
املسؤولية وسندها، وإجراءات 
تطبيق أحكام القانونني رقم 
١ لســنة ١٩٩٣، ٢ لسنة ٢٠١٦ 
املشار إليها على املتسببني أو 

املشاركني في هذه اجلرائم.
وتتولــى اللجنــة مهامها 
مبجــرد صــدور مرســوم 
تشــكيلها، وتلتــزم مبوافاة 
مجلس األمة ومجلس الوزراء 
بتقريــر دوري كل ٦ أشــهر 
عن نتائج أعمالها واجلهات 
التــي متت إحالــة املخالفات 
إليهــا لتتخذ فيها اإلجراءات 

أضحــت ظاهــرة اجتماعية 
غير مقبولة أو مبررة بظهور 
فئــة من األثريــاء وأصحاب 
املشــروعات ومــن أصحاب 
األمالك والعقارات خالل مدة 
قصيرة واألســباب مجهولة 
حتمل فــي طياتهــا مخالفة 
القانــون واإلثــراء الفاحش 
الذي يخــرج بأســلوبه عن 
قيــم املجتمــع وأخالقياته، 
وهــو األمــر الــذي أدى إلى 
دعم أحــكام القانــون رقم ١ 
لســنة ١٩٩٣ في شأن حماية 
األموال العامة بالقانون رقم 
٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشــف 

عن الذمة املالية.
وعلــى الرغم مــن الغاية 
والهــدف الذي تفيأ املشــرع 
حتقيقه لعالج ظاهرة (الكسب 
غيــر املشــروع) املتمثل في 
زيــادة الثــروة الشــخصية 
بصورة غير مبررة والعمل 
على مكافحة صور الفســاد 
ومالحقــة مرتكبيــه وحجز 
واســترداد األمــوال العامــة 
والعائدات الناجتة عن الفساد 
اإلداري واســتغالل املنصب 
أو الوظيفة وســلطاتها كان 
مــن الالزم العمــل على دعم 
وتفعيل أعمال الهيئة لتحقيق 

أغراضها.

القانونية املتطلبة لها.
مادة ثانية: تصدر الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون بقرار 
يصدر من مجلس الوزراء بناء 
على عرض الوزير املختص. 
مادة ثالثــة: على رئيس 
الــوزراء والــوزراء  مجلس 
كل فيما يخصــه تنفيذ هذا 
القانــون، ويعمــل بــه مــن 
تاريخ نفاذه. ونصت املذكرة 
اإليضاحية على أن القانون 
رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ بإنشــاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشــف 
عن الذمة املالية صدر حتقيقا 
اســتهدفت  للغايــة  التــي 
تشريعات حماية املال العام 
ومكافحة الفساد وتتبع حاالت 
استغالل الوظيفة العامة  أو 
املناصب أيا كانت ومن كان 
شــاغلها بإجــراءات وأعمال 
مخالفة للقوانــني واللوائح 
مبا يحقــق تضخم ثرواتهم 
وبصورة ال تتوافق مع حقيقة 
إمكاناتهم أو ظروف أعمالهم.
ســوء  وأمــام  لذلــك 
استخدام الوظيفة أو املركز 
االجتماعي في سبيل احلصول 
وعلــى غيــر حــق أو ســند 
مــن القانــون علــى األموال 
العامــة وتكويــن الثــروات 
حتت غطاء من املشــروعات 
الوهمية والصورية بصورة 

فايز اجلمهوربدر احلميدي أسامة املناورمهلهل املضفد.حسن جوهر

باجلهة وعلى أال تقل درجة 
أي منهم عن وكيل وزارة.

٣- اثنني من ذوي اخلبرة 
واالختصــاص فــي التدقيق 
البنوك.  املالــي وحســابات 
وللجنة أن تدعو إلى حضور 
اجتماعاتهــا مــن تــراه من 
املختصني من دون أن يكون 

له صوت معدود.
وال يكون اجتماع اللجنة 
صحيحا، إال بحضور أغلبية 
أعضائها مبن فيهم الرئيس 

أو نائبه.
تختــص  متابعــة وقائع 
اإلثــراء بال ســبب وتضخم 
البعــض بصــورة  ثــروات 
توضح أو تنبئ بالتكســب 
املــادي أو التربح مــن املال 
العام من دون سند وتختص 
هــذه اللجنــة دون غيرهــا 
بالنظر واالقتراح والعرض 
والقرار في جميع اإلجراءات 
واملوضوعــات ذات الصلــة 
مبسائل اإلثراء الواضح في 
الوقائع املشار إليها في هذا 

القانون.
ويحدد مرســوم تشكيل 
اللجنة مدة عضوية اللجنة 
وحــاالت جتديدهــا ونظــام 
العمل بها وقواعد وإجراءات 
ومكافآت حضور اجتماعاتها 
واللجــان املتفرعــة عنهــا 
وحــاالت عدم املشــاركة في 

محمد احلويلة لوزير األشغال: ما عدد املشروعات 
املتأخرة في التنفيذ وأسباب التأخير؟

النائب د.محمد احلويلة سؤاال  وجه 
إلى وزير األشغال العامة وزير الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة م.علي املوسى جاء 
كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- عدد املشــروعات املدرجة ضمن 
ميزانية الــوزارات واجلهات التابعة منذ 
السنة املالية (٢٠١٧/٢٠١٨) حتى (٢٠٢٠/٢٠٢١)، 

مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشــروع 
ونسبة اإلجناز في هذه املشروعات.

٢- عــدد املشــروعات املتأخرة في 
التنفيذ، وما ســبب التأخير؟ وكم قيمة 
األوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل 

مشروع على حدة؟
٣- هل توجد قضايا مرفوعة من أو 

ضد الوزارة واجلهات التابعة بسبب التأخر 
في تنفيذ هذه املشروعات؟ مع بيان هذه 
القضايا والغرامات املستحقة على املقاولني 

-إن وجد-.
٤- هل أوقفتــم التعامل مع مقاولني 
بســبب عدم االلتزام بتنفيذ العقود في 

الوقت احملدد لها؟

د. محمد احلويلة

..ويسأل وزير مجلس األمة: هل توجد قضايا
مرفوعة بسبب التأخر في تنفيذ املشروعات؟

وجــه النائب د.محمــد احلويلة 
سؤاال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة وزير الدولة لشــؤون الشباب 

محمد الراجحي.
جاء كالتالي: 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- عدد املشروعات املدرجة ضمن 
ميزانية الوزارات واجلهات التابعة 
منذ السنة املالية (٢٠١٧/٢٠١٨) حتى 
(٢٠٢٠/٢٠٢١)، مــع بيان قيمة ومدة 
تنفيذ كل مشــروع ونسبة اإلجناز 

في هذه املشروعات.

٢- عدد املشروعات املتأخرة في 
التنفيذ، وما سبب التأخير؟ وكم قيمة 
األوامر التغييرية التي صدرت فيها 

لكل مشروع على حدة؟
٣- هل توجد قضايا مرفوعة من أو 
ضد الوزارة واجلهات التابعة بسبب 

التأخر في تنفيذ هذه املشــروعات؟ 
مع بيــان هذه القضايــا والغرامات 
املستحقة على املقاولني -إن وجد-.

٤- هل أوقفتم التعامل مع مقاولني 
بســبب عدم االلتزام بتنفيذ العقود 

في الوقت احملدد لها؟

حمد املطر يشارك في منتدى 
«البرملانية اآلسيوية» 

شارك أمني سر الشعبة البرملانية النائب 
د. حمــد املطر في املنتــدى البرملاني الذي 
نظمته اجلمعية البرملانية اآلسيوية بشأن 
التعاون في مجال البحوث واملكتبات إحياء 
للذكرى اخلامســة عشــرة علــى اجنازات 

املنظمة.
وناقش االجتماع الذي عقد عبر تقنية 
االتصال املرئي دور ومكانة الديبلوماسية 
البرملانية ودورها املكمل واملعزز للعالقات 

الدولية.

بشأن التعاون في مجال البحوث واملكتبات

د.حمد املطر خالل مشاركته منتدى «البرملانية اآلسيوية»

أسامة الشاهني: ضرورة تفعيل دور 
البرملانيني ضد انتهاكات االحتالل

التنفيذيــة لرابطــة  الهيئــة  عقــدت 
«برملانيــون ألجل القــدس»، اجتماعا في 
مدينة اسطنبول التركية، مبشاركة النائب 

أسامة الشاهني.
وبحث االجتماع بنودا عدة منها تقرير 
األداء حول نشاطات الرابطة األخيرة وأبرزها 
زيــارة الكويت، واملشــاركة فــي اجتماع 
البرملــان الدولي املنعقد في اندونيســيا، 
وعالقة الرابطة مع االحتاد البرملاني الدولي.

وتناول االجتماع عضوية الرابطة في 
منظمات دولية كاالحتاد البرملاني العربي، 
واالحتاد البرملاني االفريقي، وذلك لتحقيق 
أهداف الرابطــة املتعلقة مبواجهة تهويد 
مدينة القدس الشــريف، وتعزيز حضور 
القضية الفلسطينية في البرملانات حول 
العالم. وذكر الشاهني في تصريح صحافي 
عقب االجتماع أن الهيئة التنفيذية للرابطة 
باتفاق احلاضرين أعربت عن امتنانها بدور 
الكويــت برملانا وحكومة وشــعبا، جتاه 
مدينة القدس الشريف ومواجهة التهويد 
واالحتــالل الصهيوني ونصــرة القضية 

الفلسطينية.
وشــدد الشــاهني على ضرورة تفعيل 
دور البرملانيني احلاليني والسابقني حول 

العالم، لكشف ووقف االنتهاكات الصهيونية 
املستمرة واملتزايدة في فلسطني احملتلة.

وشارك في االجتماع، الذي ترأسه رئيس 
الرابطة الشيخ حميد بن عبداهللا األحمر، 
ورئيس رابطة تركيا ووزير اخلزانة واملالية 
التركي د.نور الدين نباتي، ونائب رئيس 
الرابطــة ورئيس جلنة التعاون البرملاني 
الدولــي في البرملان اإلندونيســي النائب 
د.فضلــي زون، ورئيس جلنــة الصداقة 
البرملانية الفلســطينية ـ التركية النائب 
حســن تــوران، ورئيــس جلنــة الدفــاع 
والعالقــات اخلارجية مبجلس الشــيوخ 
الباكستاني النائب مشاهد حسني، وعضو 
املجلس التشريعي الفلسطيني النائب سيد 
أبو مســامح. كما شارك باالجتماع عضو 
الهيئة عادل راشــد، ومساعد الرئيس في 
أفريقيا وعضو الهيئة التنفيذية من اجلزائر 
البشير جار اهللا، ومساعد الرئيس في آسيا 
مــن األردن، محمد عقــل، وعضو البرملان 
املغربي عبداإلله احللوطي، واملدير العام 
للرابطة، د.محمد مكرم بلعاوي، ورئيس 
قسم العالقات العامة في الرابطة عبداهللا 
البلتاجــي، باإلضافــة إلى النائب أســامة 

الشاهني.

شارك في اجتماع الهيئة التنفيذية لرابطة «برملانيون ألجل القدس»

أسامة الشاهني مشاركا في اجتماع الهيئة التنفيذية لرابطة «برملانيون ألجل القدس»

الغامن وكومبانس أكدا أهمية التوصل لتسوية شاملة للصراع في الشرق األوسط
رئيس مجلس األمة استقبل ممثل االحتاد األوروبي للسالم وأحمد العجيل ورئيس محكمة التمييز التركي ووزيرة شؤون آسيا البريطانية
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االربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ اقتصـاد

عجلة الغالء دارت.. مطاعم ترفع أسعارها «ُمجبرة»

ال تخارج للمستثمرين األجانب من األسهم الكويتية

طارق عرابي ـ علي إبراهيم

كشــفت مصــادر مطلعــة 
لـــ «األنبــاء» أن عجلة الغالء 
دارت في الكويــت، وأن عددا 
من املطاعم بدأ فعليا في رفع 
أســعار أصناف متعددة على 
قائمة طعامها بنسبة تتراوح 

من ٢٠٪ إلى ٤٠٪.
وقال رئيس احتاد املطاعم 
واملقاهي والتجهيزات الغذائية 
فهــد األربش، فــي تصريح لـ 
«األنبــاء»، أن بعض املطاعم 
تقدمــت مؤخــرا إلــى وزارة 
التجــارة والصناعــة، بطلب 
مشــفوعا  األســعار  زيــادة 
مببرراتها في هذا الشأن، مبينا 
في الوقت ذاته أنه متت املوافقة 
للبعض بزيادة بنسبة ال تزيد 
عــن ٥٪ على قائمــة الطعام، 
مبينا أن الوزارة شددت على 
استثناء املشاوي والفالفل من 

هذه الزيادات.
وأكد األربــش على أن أي 
شركة متارس نشاط املطاعم، 
البد أن تعد عند بدء ممارسة 
النشــاط قائمــة باألصنــاف 

ولفت األربش إلى أن التجار 
الكويتيون لن يكونوا قادرين 
على االستيراد في ظل االرتفاع 
احلالــي في االســعار وحتمل 
اخلســارة وحدهــم، مشــددا 

خاصــة وأن الكويت ليســت 
مبنأى عما يحــدث عامليا من 
نقص في االنتاج وارتفاع في 

االسعار.
وقال إن الكثير من الدول 

في تعطيــل إنتاج الكثير من 
املصانع واملزارع حول العالم، 
وما تبعتها من أحداث احلرب 

الروسية ـ االوكرانية.
وأضاف أن االسباب السالفة 
الذكــر، باإلضافــة إلى ارتفاع 
أســعار النفــط، تســببت في 
ارتفاع أسعار الشحن والنقل 
والتصديــر، خاصــة في ظل 
الشح الكبير في أعداد السفن 
النقــل وتباطــؤ  وحاويــات 
خطــوط وسالســل االنتــاج 
العامليــة نتيجــة لــكل ذلــك، 
وبالتالي فإن عودة االوضاع 
إلى سابق عهدها سيحتاج ما 
بني سنتني إلى ثالث سنوات، 
وذلك في حال عدم وقوع أحداث 
أو كوارث أخرى خالل السنوات 

القادمة.
جولة على األسعار

مــن جهــة أخــرى، قامت 
«األنباء» بجولة سريعة على 
عدد من املطاعم حيث أبلغ أحد 
أصحاب املطاعم أن العديد من 
املطاعــم باتت فــي حيرة من 
أمرها جلهة تثبيت األسعار في 

على ضــرورة تدخــل الدولة 
ومصارحة املواطنني مبا يحدث 
عامليا، ودعم التجار من خالل 
حتملها جزءا من التكلفة بدال 
من الوقــوف موقف املتفرج، 

املصــدرة اتخــذت قــرارات 
بتخفيض معــدالت التصدير 
بسبب نقص االنتاج العاملي، 
إلــى  والــذي يعــود ســببه 
جائحة كورونا التي تسببت 

ظل غالء املواد اخلام املستخدمة 
والتي ارتفعت أسعارها أخيرا 
لبعض األصناف بنسبة تزيد 
عن ١٠٠٪. واستعرض صاحب 
املطعم بعض التغييرات التي 
شــهدتها قائمة أســعار املواد 
اخلام ويأتي على رأسها زيت 
الطعام، والذي شــهد ارتفاع 
ســعر «التنكــة» مــن ٦ إلــى 
١٢٫٧٥ دينــارا، بينمــا ارتفــع 
سعر كرتون الدجاج وزن ٨٠٠ 
غرام من ٤٫٥ إلى ٨٫٥ دنانير، 
فيما زاد ســيخ الشاورما من 
٦ إلــى ١١ دينارا، كما ارتفعت 
أسعار البطاط اجلاهزة بنسبة 
تناهــز الـ ٦٠٪ مــن ٢٫٨٥ إلى 

٤٫٥ دنانير.
إلى ذلك، أظهرت اجلولة أن 
الزيادات في األســعار تتركز 
علــى قائمــة أصناف تتســم 
بالطلب العالــي، ويأتي على 
رأسها «الشاورما» التي زادت 
أســعارها في بعــض املطاعم 
العادية من ٣٥٠ إلى ٥٠٠ فلس 
للصمونــة الواحــدة وأخرى 
ارتفعت من ٨٠٠ إلى دينار لـ 

«الصاج».

ملواكبة زيادة املواد اخلام عاملياً.. والتجار لن يقدروا على االستيراد وحتّمل اخلسارة مبفردهم

معظم تداوالت البورصة تتم عن طريق مستثمرين محليني.. مؤسسات وأفراد

اخلاصــة بها وأســعار البيع 
للمستهلك لكل صنف، وتقدمها 
إلى وزارة التجارة التي حتتفظ 
بهــا، مبينــا أن املطاعــم بناء 
على القائمــة املقدمة للوزارة 
ال تستطيع أن ترفع أسعارها، 
إال بعــد أن ترجع إلى الوزارة 
للتعديــل علــى القائمة وأخذ 
موافقتها في هذا الشأن، مشيرا 
إلــى أن«التجارة» إذا ضبطت 
أي مطعم يرفع األســعار من 
دون موافقتها تتم إحالته إلى 
النيابة التجارية بتهمة الغش 
التجاري. في السياق ذاته، حذر 
األربش من الصمت احلكومي 
املطبق فيمــا يتعلق بارتفاع 
أسعار السلع واملواد الغذائية 

واالنشائية عامليا.
وشدد على ضرورة حترك 
الدولة للتعامل مع هذه القضية 
بشكل فوري وبدون أي تأخير، 
خاصــة وأن أســعار الســلع 
واملواد الغذائية واالنشــائية 
قد ارتفعت بنسب تتراوح بني 
٢٥ و٣٠٪ علــى أقل تقدير في 
حني ان بعض السلع ارتفعت 

اسعارها بنسبة ١٠٠٪.

مطاعم حصلت على املوافقة بزيادة أسعار قائمة طعامها مبا ال يزيد على ٥٪فهد األربش لـ «األنباء»: مطاعم طلبت من «التجارة» زيادة األسعار.. وقدمت مبرراتها
تنكة الزيت زادت أكثر من ١٠٠٪.. وكرتون الدجاج يلحقه والبطاط ارتفع ٦٠٪مصارحة املواطنني مبا يحدث عامليًا ودعم الدولة بتحمل جزء من التكلفة.. ضرورة

البورصة تستعيد نغمة االرتفاعات وتربح ٥٤٨ مليون دينار

شريف حمدي

استعادت بورصة الكويت نغمة 
االرتفاعات بعد كسر موجة التصحيح 
التــي دامت لـ ٦ جلســات متتالية، 
وارتفعت جميع مؤشــرات السوق 
بشــكل الفت خاصة مؤشر السوق 
األول الــذي قــاد الســوق لالجتــاه 
الصاعد بســبب اإلقبال الكبير على 
أســهمه خاصة البنكيــة مثل بيتك 
والوطني واخلليج فضال عن أسهم 
قياديــة أخــرى فــي مقدمتهــا زين 

وأجليتي.
وجاء هــذا اإلقبال علــى نوعية 
األسهم القيادية مبررا بعد ان تعرضت 
لتراجعات سعرية الفتة خالل مرحلة 
التصحيح لتصبح أسعارها جاذبة 
للمســتثمرين مبختلف شــرائحهم 
ســواء مديرو محافظ وصناديق أو 

أفراد.
وعلــى ضــوء العــودة للشــراء 
املكثــف الذي اســتهلت به جلســة 
امــس تعامالتها، اســتعادت القيمة 
الســوقية جزءا من خسائرها على 

مدار اجللسات الفائتة، حيث حققت 
مكاسب بنسبة ١٫٢٪ بواقع ٥٤٨ مليون 
دينار لتصل إلى ٤٦٫٠٢٠ مليار دينار 

ارتفاعا من ٤٥٫٤٧٢ مليار دينار.
ورغم تراجع مســتوى السيولة 
في جلسة أمس، إال انها حافظت على 
استقرارها فوق مستوى ١٠٠ مليون 
دينار، إذ استقبل سوق األسهم أمس 
١٠٣٫٨ ماليني دينار بنسبة انخفاض 
٢٫٧٪ عن جلسة أول من امس التي 
بلغت فيها الســيولة ١٠٦٫٦ ماليني 
دينار. وتركزت السيولة حول األسهم 
القيادية بشكل الفت خاصة األسهم 
املذكورة أعاله، وتصدرها بيتك بـ٢٧٫٣ 
مليون دينار وارتفع السهم بـ ٠٫١١٪، 
تاله أجيليتي بسيولة ١٥٫٦ مليون 
دينار وارتفاع في الســعر بنســبة 
٨٫٧٪، تاله سهم الوطني بـ ١٠٫٤ ماليني 
دينــار وارتفاع بنســبة ٠٫٧٪، تاله 
ســهم اخلليج بـــ ٧٫٨ ماليني دينار 
واستقرار في السعر عند ٣٦٩ فلسا، 
ثم ســهم زين بســيولة ٦٫٤ ماليني 

دينار وارتفاع بنسبة ٣٫٣٪.
كمــا انخفضت أحجــام التداول 

بنسبة ٢٨٪ بتداول ٢٥٢ مليون سهم 
تراجعا من ٣٥٢ مليون سهم أول من 
امس، وتصدر األسهم األكثر تداوال 
سهم بيتك بـ ٣٠٫٤ مليون سهم، تاله 
جي اف اتش بـ ٢٢٫٦ مليون سهم.

وارتفعت القيمة السوقية لـ ٧٩ 
سهما مقابل تراجع قيمة ٣٩ سهما، 
واستقرت أسعار ١٣ سهما، ولم يجر 
التداول على ٢٨ سهما، وتشكل األسهم 
التي ارتفعت أســعارها ٤٩٫٧٪ من 

إجمالي األسهم املدرجة.
قطاعيــا، ارتفعــت مؤشــرات ٨ 
قطاعات تصدرها قطاع الصناعية بـ 
٥٫١٪، وتراجعت مؤشرات ٤ قطاعات 
تصدرها السلع االستهالكية بـ ٢٫٤٪.
وأنهت جلســة امــس التفاؤلية 
على ارتفاع جماعي ملؤشراتها بواقع 
١٫٣٪ ملؤشر السوق األول الذي حقق 
١١٣٫٩ نقطة مكاسب ليصل إلى ٨٦٣٩ 
نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة ٠٫٧٪ مضيفا ٤٥ نقطة ليصل 
إلــى ٦٠٥٦ نقطــة، وارتفع مؤشــر 
الســوق العام بنسبة ١٫٢٪ بإضافة 
٩٢٫٩ نقطة ليصل إلى ٧٧٩٣ نقطة.

«بيتك» األعلى تداوًال واألكثر استحواذًا على السيولة بـ ٢٧٫٣ مليون دينار
٧٩ سهمًا باللون األخضر.. و٨ قطاعات ارتفعت تصدرها «صناعية» بـ ٥٫١٪

٢٢٠ مليون دينار القيمة السوقية ألسهم شركة علي الغامن وأوالده

العبدالكرمي: البورصة تخطط إلطالق 
منتجات جديدة في املستقبل القريب

شريف حمدي

أفــادت رئيــس قطاع األســواق 
ببورصة الكويت نورة العبدالكرمي 
بــأن القواعــد واللوائــح املقترحة 
 CCP التســوية املركزية لنمــوذج 
وعروض الدخل الثابت وETFs هي 
قيد املراجعة من قبل هيئة أسواق 
املال، الفتة إلى انه من املقرر االنتهاء 
منها خالل الشــهر اجلــاري، حيث 
مــن املقرر ان تبدأ االختبارات على 
مســتوى الســوق بحلول نوفمبر 

املقبل.
وذكرت العبدالكرمي خالل مؤمتر 
احملللــني ألداء البورصة في الربع 
األول من العام احلالي، ان الشركة 
الكويتية للمقاصة جنحت في إنشاء 

الربط مع نظام التقاص والتسوية 
اخلــاص ببنــك الكويــت املركزي، 
مشــيرة إلى ان الوســطاء يعملون 
على تطويــر التقنية اخلاصة بهم 
ليصبحوا وســطاء مؤهلني، تليها 
متطلبات الترخيص من هيئة أسواق 
املال للقيــام بإدارة األموال النقدية 

لعمالئهم.
العبدالكــرمي إلى انه  وأشــارت 
بعد اإلطالق الناجح لهذه التغيرات 
الرئيسية بالسوق سيتم االنتقال إلى 
املرحلة الرابعة من تطورات السوق 

التي تغطي املشتقات.
وحول اإلدراجات اجلديدة أفادت 
بأنه متــت املوافقــة علــى اإلدراج 
واالكتتاب من قبل هيئة أسواق املال 
لشركة على الغامن وأوالده، وسط 

توقعت بأن يتم طرح حوالي ٤٥٪ 
من أســهمهم، الفتة إلــى ان القيمة 
اإلجمالية ألســهم الشــركة تقدر بـ 

٢٢٠ مليون دينار.
وأوضحت ان البورصة تخطط 
إلطالق منتجات جديدة في املستقبل 
القريــب أبرزهــا لوحــات تــداول 
 ،ETFsالثابــت و الدخــل  وعروض 
مشيرة إلى ان إطالق هذه املنتجات 
يتطلب تغيرات في قواعد البورصة 
فضال عن القواعد واللوائح التنفيذية 

لهيئة أسواق املال.
وبسؤالها خالل مؤمتر احملللني 
عن زيادة ساعات التداول بالبورصة 
أفــادت العبدالكرمي بــأن األمر قيد 
الدراسة والتحليل لتأثير زيادة مدة 

التداول على أداء البورصة.

كشفت أن زيادة ساعات التداول بالبورصة قيد الدراسة

بكسر موجة التصحيح وعودة الزخم على األسهم القيادية
أحمد بومرعي

قالت مصادر مسؤولة في 
بورصة الكويــت لـ «األنباء» 
إن هناك مبالغة في نشر فكرة 
خروج املستثمرين األجانب من 
األســهم الكويتية، باعتبارها 
جزءا من األســواق الناشــئة 
التي تهرب منها االستثمارات 
األجنبية، وعلقت املصادر على 
الهبوط القوي الذي شــهدته 
البورصــة الكويتية أول من 
أمس، حيث أكــدت أن معظم 
التداوالت األخيرة في البورصة 
متت عن طريق مســتثمرين 

محليني، مؤسسات وأفراد. 
أن  املصــادر  وأضافــت 
خــروج  لفكــرة  املروجــني 
املستثمرين األجانب، عليهم 
تقدمي بيانــات وحقائق تؤكد 
كالمهــم، أما احلديــث جزافا 
في هــذا األمــر فهــو تضليل 
واملتعاملــني  للمســتثمرين 
باألســهم. وقالــت املصــادر 
إن هنــاك قناعة لــدى بعض 
تقييمــات  أن  املســتثمرين 
بعض األسهم أصبحت مرتفعة 
مقارنة مع نظيرتها في األسواق 
األميركية أو األوروبية، وهذه 
القناعــة تدفــع نحــو البيــع 
بكثافة، لكن املصادر توضح أن 
ظروف االقتصادات اخلليجية 
مختلفة عن أماكن أخرى حول 

مايــو اجلــاري، حيــث أدت 
املراجعة نصف السنوية ملؤشر 
«ام اس ســي أي» الى إضافة 
بنك اخلليج حلصة الســوق 
الكويتية في املؤشر، وأضافت 
أن ذلــك يعاكس فكرة خروج 
االســتثمارات األجنبيــة من 
األسواق الكويتية واخلليجية.

يذكر أن البورصة الكويتية 
قد هوت أول من أمس مع هبوط 

كل املؤشرات الرئيسية بنسب 
مختلفة، جتاوزت ٢٫٥٪ للسوق 
األول، بينمــا فقــدت القيمــة 
السوقية للبورصة نحو مليار 
دينار أو ما يزيد على ٣ مليارات 
دوالر. وكانت قيمة التداوالت 
جتاوزت أول أمس ٨٢ مليون 
دينــار، وهي أعلى بـ ١٧٪ عن 
املتوســط اليومــي منذ بداية 

السنة.

العالــم، حيث أســعار النفط 
تلعــب دورا حيويــا في هذه 
االقتصادات، وســتوفر دعما 
لشــركات وبنوك املنطقة في 

الفترة املقبلة. 
وقالت املصادر إن البورصة 
الكويتية قد تتلقى نحو ١٥٠ 
مليــون دينــار أو نحــو ٥٠٠ 
مليــون دوالر إضافيــة مــن 
األمــوال األجنبية مــع نهاية 

٣٫٨ مليارات دوالر مبيعات الكويت 
من السندات األميركية خالل مارس

عالء مجيد

خفضت الكويت حيازتها من سندات 
اخلزانة األميركية بقيمة ٣٫٨ مليارات دوالر 
خالل شهر مارس املاضي باستحواذها على 
٤٦٫٨ مليــار دوالر مقارنة بـ ٥٠٫٦ مليار 
دوالر في شــهر فبرايــر املاضي، وبذلك 
حتتل الكويت املرتبــة الثانية خليجيا 
ويأتي بعد الثبات ملدة شهرين متتاليني 

خالل يناير وفبراير.
وبحسب البيانات املنشورة على موقع 
وزارة اخلزانة األميركية بلغت قيمة حيازة 
الكويت من السندات األميركية خالل شهر 
مارس املاضي ٤٦٫٨ مليار دوالر مرتفعة 
عن مســتويات مارس من العام املاضي 
البالغــة ٤٥٫٧ مليــار دوالر أي بارتفاع 
سنوي بلغت نســبته ٢٫٤٪ وبقيمة ١٫١ 

مليار دوالر.
وتنوع الكويت من محفظة السندات 
األميركية ما بني ســندات قصيرة األجل 
بقيمــة ١٠٫٤٥ مليارات دوالر فيما تبقى 
النســبة األكبــر مــن الســندات طويلة 

األجل بقيمة ٣٦٫٣٥ مليار دوالر. وتظهر 
حتركات ناجحة لالستثمارات الكويتية 
في الســندات األميركيــة بخفض ورفع 
حيازتها مببالغ مليارية خالل األشــهر 
األخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع 
تغير العائد على تلك الســندات وكذلك 
زيادة وانخفاض االستثمارات الكويتية 

في بورصات األسهم األميركية.
وحصلت الكويت على املركز الثاني 
عربيا بعد السعودية التي احتلت املركز 
األول عربيا باســتحواذها على سندات 
أميركية بقيمة ١١٥٫٥ مليار دوالر وحلت 
اإلمارات ثالثا بقيمة ٤٥٫٦ مليار دوالر.

اجتهت استراتيجية اغلب دول اخلليج 
جتاه الســندات األميركيــة للبيع خالل 
شــهر مارس املاضــي، حيــث تراجعت 
اســتثمارات اململكة العربية السعودية 
الــى ١١٥٫٥ مليــار دوالر مقارنة بـ ١١٦٫٧ 
مليار دوالر في فبراير املاضي منها ١٠٠٫١١ 
مليار دوالر سندات طويلة األجل و١٥٫٣٤ 
مليار دوالر ســندات قصيرة األجل، كما 
خفضت اإلمارات من استثماراتها خالل 

شهر مارس لتصل الى ٤٥٫٦ مليار دوالر 
مقارنة بـــ ٤٦٫٣ مليار دوالر في فبراير 
املاضي منها ٢٧٫٨٣ مليار دوالر سندات 
طويلة األجل و١٧٫٨٠ مليار دوالر سندات 

قصيرة األجل.
كمــا قلصت قطــر مــن حيازاتها في 
الســندات األميركية باســتحواذها على 
٥٫٦٠ مليارات دوالر وجميعها ســندات 
طويلــة األجل مقارنة بـــ ٥٫٧٠ مليارات 
دوالر في فبرايــر املاضي. بينما رفعت 
عمان حيازتها من السندات األميركية خالل 
مارس املاضي لتصل الى ٥٫٦٩ مليارات 
دوالر مقارنة بقيمة ٥٫٣٣ مليارات دوالر 
فــي فبراير املاضي منهــا ٥٫٤٧ مليارات 
دوالر ســندات طويلة األجل ٢٢١ مليون 
دوالر ســندات قصيــرة األجــل. بينمــا 
خفضت البحرين أيضا من استثماراتها 
في الســندات األميركية لتصل الى ١٫٣٦ 
مليار دوالر في شــهر مــارس مقارنة بـ 
١٫٥٢ مليار دوالر في فبراير املاضي منها 
١٫٢٦ مليار دوالر سندات قصيرة األجل 
و١٠٥ ماليني دوالر سندات طويلة األجل.

لتبلغ حيازتها ٤٦٫٨ مليار دوالر.. لتحتل املرتبة الثانية عربياً بعد السعودية

 MSCI ارتفاع تقييمات األسهم يزيد عمليات البيع لكن واقع االقتصادات اخلليجية مختلف٥٠٠ مليون دوالر استثمارات أجنبية متوقعة مع إضافة بنك اخلليج ملؤشر
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املعروف: «املشتركة» سلَّمت بنجاح 
العديد من املشاريع في الكويت واإلمارات

وافقت اجلمعية العمومية العادية لشركة 
املجموعة املشتركة للمقاوالت التي عقدت أمس 
بنسبة حضور بلغت ٦٩٫٧٪ على جميع بنود 
جــدول األعمال وأبرزها البيانات املالية عن 
السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، 
وتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥٪ من القيمة 

االسمية للسهم.
الشــركة  إدارة  وقــال رئيــس مجلــس 
عبدالرحمــن املعروف ان العام ٢٠٢١ شــهد 
العديد من اإلجنازات التي يأتي في مقدمتها 
تسليم عدد من املشاريع التي عملت الشركة 
علــى إجنازها خالل الفتــرة املاضية في كل 
من الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة.

وأشار املعروف إلى حتقيق الشركة إيرادات 
تشغيلية بلغت نحو ١٤٥٫٨٨ دينار، فيما بلغ 
إجمالي الربح مبلغا وقدره نحو ١٢٫٥١ دينار 
بزيادة سنوية قدرها ٦٦١٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠.
وأوضــح أن ربحية الســهم حققت قفزة 
كبيرة بزيادة ســنوية قدرهــا ٢٠٤٪، حيث 
بلغت ما قيمته ٥٤٫٧٥ فلســا للسهم مقارنة 
بخسارة السهم ٥٢٫٥٢ فلسا خالل ٢٠٢٠، وذلك 
بسبب حتسن أداء الشركة بشكل ملحوظ بعد 
التخلص تدريجيا من آثار جائحة كورونا التي 
أثرت سلبا على األوضاع االقتصادية للبالد.

واشتمل جدول أعمال اجلمعية العمومية 

أيضا علــى عدة بنود أخرى أبرزها ســماع 
ومناقشــة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واملصادقة 
عليه، وسماع ومناقشة تقرير مراقب حسابات 
الشركة اخلارجي عن نتائج البيانات املالية 

للسنة ذاتها واملصادقة عليه.
كما ناقشــت العموميــة توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٢٥ فلسا 
لكل ســهم، حيث تســتحق األرباح النقدية 
للمساهمني املقيدين في سجالت الشركة في 
نهاية يوم االســتحقاق احملــدد له تاريخ ١٣ 
يونيو ٢٠٢٢ وتاريخ التوزيع ١٦ يونيو ٢٠٢٢.

وأوصت اجلمعية العمومية بتفويض 
إدارة الشــركة بتعديــل اجلــدول الزمني 
لالستحقاق في حال تعذر اإلعالن عن تأكيد 
اجلدول الزمني لالستحقاق قبل ٨ أيام عمل 

على األقل من تاريخ االستحقاق.
كما ناقشت العمومية استقطاع نسبة 
١٠٪ من ربح الســنة القابــل للتوزيع قبل 
احتساب حصة مؤسســة الكويت للتقدم 
العلمــي وضريبة دعم العمالــة الوطنية 
وحصــة الــزكاة ومكافأة أعضــاء مجلس 
اإلدارة إلــى حســاب االحتياطي اإلجباري 
مببلغ وقدره نحو ١٫٠٢٦ مليون دينار عن 

السنة املالية ذاتها.

ً عمومية الشركة أقرت توزيع ٢٥ فلساً للسهم نقدا

عبدالرحمن املعروف مترئسا اجلمعية العمومية لشركة املجموعة املشتركة

تراجع الدوالر ينتشل الذهب 
من أدنى مستوياته في ١٤ شهرًا

ارتفع ســعر  العربية: 
الذهب أمس الثالثاء مدعوما 
بتراجع الدوالر الذي ساعده 
بعض الشيء على االبتعاد 
عــن أدنى مســتوياته في 
ثالثة أشهر ونصف الشهر 
الذي ســجله في اجللسة 
الســابقة، لكن املعنويات 
ما زالت ســلبية مع توقع 
املزيد من رفع أسعار الفائدة 

األميركية.
وزاد الذهب في أحدث 

معامــالت فورية ٠٫٥٪ إلــى ١٨٣٢٫٣٠ دوالرا 
لألوقية (األونصــة) بحلول الســاعة ١٢٫١٨ 
بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود األميركية 
اآلجلة للذهب ٠٫٩٪ إلى ١٨٣٠٫١٠ دوالرا لألوقية، 

بحسب «رويترز».
وكان سعر الذهب قد انخفض إلى ١٧٨٦٫٦٠ 
يوم االثنني املاضي، متأثرا مبكاسب الدوالر. 
وتؤدي التوقعات برفع أسرع للفائدة األميركية 

عادة إلى تقليص االستثمار في الذهب الذي 
ال يدر عائدا.

وبالنســبة للمعــادن النفيســة األخرى، 
ارتفعت الفضة ٠٫٢٪ إلى ٢١٫٦٥ دوالرا لألوقية، 
مبتعدة أكثر عن أدنى مستوياتها منذ يوليو 
٢٠٢٠ الــذي ســجلته يوم اجلمعــة. وارتفع 
البالتني ١٫٤٪ إلى ٩٥٩٫٤٧ دوالرا لألوقية. وزاد 
البالديوم ٠٫١٪ إلى ٢٠٢٨٫٩٨ دوالرا لألوقية.

 ..MSCI وليد مندني: ترقية «اخلليج» على مؤشر
جتذب املزيد من االستثمارات األجنبية

«فيرجن موبايل الكويت» أول شركة اتصاالت في العالم 
The Sandbox Metaverse يتم إطالقها في

قال نائب الرئيس التنفيذي 
في بنــك اخلليــج وليد خالد 
مندني «إن ترقية البنك على 
مؤشر MSCI القياسي العاملي، 
جاءت بعد استيفاء متطلبات 
الترقيــة مــن حيــث القيمــة 
الســوقية واألســهم املتاحــة 
للتــداول وســائلية الســهم، 
وذلك على وقع النمو املتواصل 
للمؤشرات املالية خالل الفترة 
املاضية، وما يتمتع به البنك 
من نظرة مستقبلية إيجابية 
وتطور رقمي متسارع وتطبيق 
ألفضــل معاييــر االســتدامة 
واحلوكمة».  وأشــار مندني 
في لقاء مع قناة CNBC عربية 
إلى أن األرباح الصافية للبنك 
ارتفعت بنســبة ٢٦٪ إلى ١٥ 
مليون دينار في الربع األول، 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام 
٢٠٢١، كمــا ارتفع العائد على 

أعلنــت شــركة فيرجــن 
موبايل الكويت عن برنامجها 
مــع  للتعــاون   Metaverse
الكويتيني  منشــئي احملتوى 
علــى املنصــات، ومــن بينها 
The Sandbox. وتهــدف هــذه 
املبــادرة إلى اإلملــام باملعرفة 
الرقمية والقدرة في الكويت، 
حيث تعزز الشــركة مكانتها 
باعتبارها شــركة االتصاالت 
الرقمية الرائدة في الســوق. 
 ،The Sandbox وباإلضافة إلى
تتعــاون فيرجــن موبايل مع 
مزود احملتوى الرقمي العاملي 
الرائــد، Nonvoice LLC، الذي 
يقع مقره في الواليات املتحدة.
الطرفــان مذكــرة  ووقــع 
تفاهم جللب أحدث االبتكارات 
إلى الكويت ومنطقة الشــرق 
األوسط األوسع، حيث تستعد 
شركة فيرجن موبايل الكويت 
لالنطالق في األسابيع املقبلة 
كأحــدث عمليــة فــي فيرجن 
األوســط  الشــرق  موبايــل 

االستثمارات األجنبية، مشيرا 
إلى نســب متلك األجانب في 
الســهم ارتفعت إلــى ١٣٪ في 
ابريل املاضي، مؤكدا استمرار 
البنــك في حتقيــق أداء قوي 
ومتني واحملافظة على النتائج 
اإليجابية، مبا يسهم في تعزيز 
مكانة «اخلليج» محليا وإقليميا 

للشــركة، حيث يوفر السوق 
املتقدم رقميا بالفعل خدمات 
وجتــارب جديــدة منعشــة. 
وأضاف: يوفر Metaverse فرصا 
هائلة لتسريع املهارات الرقمية 
مثل برمجة الكمبيوتر وإنشاء 
احملتــوى واأللعاب والتجارة 
اإللكترونية، مؤكدا أن الكويت 
سباقة في االجتاهات العاملية 
وهــو ما يتضح فــي ترتيبها 
الثانــي فــي العالــم الختراق 

على وقع ارتفاع أسعار النفط 
وزيادة اإلنفاق االســتثماري 
علــى املشــروعات احلكومية 
الكبرى، مــا يزيــد توقعاتنا 
بنتائــج قوية لبنــك اخلليج 

والبنوك األخرى.
وتتمثل رؤيــة «اخلليج» 
فــي أن يكون البنك الرائد في 
الكويــت، من خالل مشــاركة 
موظفيــه في العمــل في بيئة 
شاملة ومتنوعة لتقدمي خدمة 
عمــالء ممتازة، مــع احلرص 
على خدمــة املجتمع بشــكل 
مســتدام. وبفضــل الشــبكة 
الواسعة من الفروع واخلدمات 
الرقمية املبتكرة التي يحظى 
بهــا البنك، مينح عمالءه حق 
اختيــار كيفية ومــكان إمتام 
معامالتهم املصرفية، مع ضمان 
االســتمتاع بتجربة مصرفية 

بسيطة وسلسة.

هي أول شــركة اتصاالت في 
العالم تضع عالمتها التجارية 
فــي The Sandbox وجتــري 
مناقشات لتوسيع خدماتها مبا 
 The يتماشى مع خارطة طريق
Sandbox. وسيشهد التعاون مع 
Nonvoice أن تصبــح فيرجن 
موبايل أول شركة اتصاالت في 
العالم تطرح خدماتها املتطورة 
التي كانت قيد التطوير خالل 

األشهر الستة املاضية.
ويتــم تشــجيع منشــئي 
احملتوى والالعبني واملبرمجني 
التســجيل فــي مجتمع  على 
التابع لشركة   MetaTribeKW
الكويــت  موبايــل  فيرجــن 
اخلدمــات  إلــى  للوصــول 
التجــارب  مــن  ومجموعــة 
والتحديــات  واحملتــوى 
وللتســجيل  احلصريــة، 
فــي MetaTribeKW، يرجــى 
https://www. :زيارة الرابــط
su rveymonkey .com/ r /
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وعامليا، ويساعد على االنطالق 
بشــكل أكبــر خــالل املرحلة 

املقبلة.
وعن أهمية تطبيق معايير 
االســتدامة باعتبارها مؤشرا 
رئيســيا جلذب االستثمارات 
األجنبيــة، قــال مندني «بنك 
اخلليــج ســباق فــي تطبيق 
معايير االســتدامة، إذ أطلقنا 
التقريــر األول العام املاضي، 
ومســتمرون فيهــا، مؤكــدا 
حرص البنك على املشاركة في 
التمويالت اخلضراء واصدارات 

األوراق املالية اخلضراء.
توقعات متفائلة

وعبر مندني عــن تفاؤله 
بأداء القطــاع املصرفي خالل 
األشهر والسنوات املقبلة، قائال: 
توقعاتي إيجابيــة جدا ألداء 
البنــوك في الكويت واملنطقة 

TikTok والترتيب العاملي الرابع 
على Snapchat. وتابع: يوجد 
في البــالد مجتمع متزايد من 
منشــئي احملتــوى والالعبني 
وتتمتع بأسلوب حياة مناسب 
للتطبيق، لكل شيء من الترفيه 
إلى التســوق وتناول الطعام 
واخلدمــات املصرفيــة. مــن 
جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لشــركة Nonvoice ســيمون 
باكنغهام إن التعاون كان خطوة 
رائعة لكل من فيرجن موبايل 
الكويت وNonvoice التي تكثف 
خدماتها في Metaverse لقطاع 
االتصــاالت العاملي. وأضاف: 
مناســبا   Metaverse نــرى 
متاما لشركة فيرجن موبايل 
الكويت التي تركز على جذب 
العمــالء إلى أبعد من ذلك في 
رحالتهم الرقمية الستكشاف 
منصات جديدة واالنضمام إلى 
املجتمعات عبر اإلنترنت في 

.٣٫٠ Web
فيرجــن موبايــل الكويت 

حصة املستثمر األجنبي في البنك تتزايد.. ارتفعت إلى ١٣٪ في أبريل ٢٠٢٢

وليد خالد مندني

بينوا جانني

متوســط حقوق املســاهمني 
ليصل إلى ٩٫٢٪ للربع األول.
إلــى أن إجمالــي  ولفــت 
القــروض املقدمة إلى العمالء 
ارتفــع بنســبة ٧٪ إلــى ٤٫٨ 
مليــارات دينــار، أي بزيــادة 
قدرهــا ٣٣٥ مليونا، في حني 
انخفضت نسبة القروض غير 
املنتظمة إلى ١٪ في الربع األول، 
مقارنة بـ ١٫٥٪ في الفترة نفسها 
من العام املاضي، فيما اليزال 
البنــك يحتفــظ مبخصصات 
وفيرة لتغطية القروض غير 

املنتظمة بنسبة ٥٤٨٪.
املستثمر األجنبي

وبني أن ترقية بنك اخلليج 
على مؤشــر MSCI القياســي 
العاملي تعزز القاعدة الرأسمالية 
للبنك من ناحية االســتثمار 
األجنبي، وجتــذب املزيد من 

وأفريقيــا (التي لديها بالفعل 
شركات اتصاالت ناجحة تعمل 
العربية املتحدة  من اإلمارات 
واململكة العربية الســعودية 
وعمان). وقــال بينوا جانني، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
فيرجن موبايــل الكويت، إن 
تشجيع شــعب الكويت على 
التعامل مع العالمة التجارية في 
Metaverse كان جزءا مثيرا من 
استراتيجية مشاركة العمالء 

ــة ــج اإليجابي ــى النتائ ــة عل ــني واحملافظ ــوي واملت ــق األداء الق ــي حتقي ــتمر ف ــك مس البن
متفائلــون بــأداء القطــاع علــى وقــع ارتفــاع أســعار النفــط وزيــادة املشــروعات احلكومية

الدوالر يتراجع.. والعمالت 
املنافسة تنتعش ببطء

رويترز: تراجع الدوالر لليوم الثالث على التوالي، أمس 
الثالثاء، إذ شجع التحسن الكبير في املعنويات املستثمرين 
على تقليص شــراء العملة التي تعتبر مالذا آمنا والتي 

سجلت أعلى مستوياتها في ٢٠ عاما األسبوع املاضي.
وساعدت تصريحات كالس نوت محافظ البنك املركزي 
الهولندي، اليورو على العودة لالرتفاع فوق مستوى ١٫٠٥ 
دوالر ألول مرة منذ يوم اخلميس، متجاهال مخاوف من 
أن تكــون العملة املوحدة في طريقها للتعادل في القيمة 

مع الدوالر.
وقــال نــوت إن البنك املركزي األوروبــي ليس مقدما 
فقــط على رفــع الفائدة ٢٥ نقطة أســاس في يوليو، بل 
أيضا مســتعدا لبحث رفع أكبر للفائدة إذا ظل التضخم 

أعلى من املتوقع.
وبعد هذه التصريحات ارتفع اليورو مضاعفا مكاسبه 
إلى ٠٫٨٪ ليسجل ١٫٠٥٢٧ دوالر، واستفاد اجلنيه اإلسترليني 
كذلك من تراجع الدوالر ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 

اخلامس من مايو.

فنلندا: لن ندفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
العربيــة: أكدت شــركة الغــاز الفنلندية 
احلكومية «غازوم» أمس، أنها لن تدفع بالروبل 
مقابل الغاز الروسي، مشيرة إلى أن موسكو 
قــد توقف واردات الغاز. ويتوافق هذا القرار 
مع موقــف املفوضية األوروبية الذي يقضي 
بعدم دفع مدفوعات الغاز بالروبل، ألنه ينتهك 
العقود احلالية. وشددت املفوضية على أن فتح 

الشركات حسابات مصرفية بالروبل يعد انتهاكا 
لنظام العقوبات ضد روســيا. وكان الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني، وقــع آخر مارس 
املاضي، مرسوما يحدد إجراء جديدا ملدفوعات 
إمدادات الغاز من قبل مشترين من دول غير 
صديقة اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٢، وحتويلها 

إلى حسابات خاصة باملستوردين بالروبل.
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معرض «أودي الكويت» يستقبل «معرض «أودي الكويت» يستقبل «RS٣RS٣» اجلديدة كليًا» اجلديدة كليا» اجلديدة كليا» اجلديدة كليا» اجلديدة كليا
أحدث سياراتها الرياضية الفاخرة متوافرة اآلن في الكويت

عرضت أودي الكويت، املمثلة بشركة فؤاد الغامن 
وأوالده للسيارات، أحدث سياراتها الرياضية الفاخرة، 

سيارة أودي RS٣ اجلديدة كليا.
وتوفــر ســيارة RS٣ اجلديدة أعلى مســتويات 
ديناميكيــة القيادة وأفضل أرقــام األداء في فئتها، 
حيث تتســارع من السكون الى ١٠٠ كم/س في ٣٫٨ 
ثانية، وتبلغ ســرعتها القصوى ٢٩٠كم/س، وتأتي 
مجهزة مبوزع عزم الدوران RS، وإطارات شبه ملساء، 

 .RS وأوضاع القيادة اخلاصة بطرازات
وتزود الســيارة مبحرك خماســي االسطوانات 
بقوة ٤٠٠ حصان والذي يوفر أداة فائقا وتســارعا 
كبيرا مــع صوت قوي وممتــع. ويوفر هذا احملرك 
حاليا عزم دوران يبلغ ٥٠٠ نيوتن متر ويستجيب 

بشكل أسرع من الطرازات السابقة، أما على املستوى 
البصري، فتبرز السمات الرياضية اخلاصة بسيارة 
RS٣ بفضل هيكلها العريض ونظام العادم الرياضي 
RS وشاشات ركن القيادة املماثلة للشاشات املوجودة 

في سيارات السباق.
إملير أرناوتوفيتش، مدير التســويق في أودي 
الشــرق األوسط قال: اتخذ التقدم منحى جديدا مع 
سيارة RS٣. وتوفر السيارة أداء استثنائيا في فئتها، 
وتأتي مزودة مبحرك خماسي االسطوانات وتصميم 
 ،RS املقصورة والتصميم اخلارجي اخلاص بطرازات
مما يوفر للعمالء إمكانية االنضمام ملالك طرازات أودي 
سبورت، هذه السيارة مخصصة لعشاق السيارات 
الرياضية، ويسرنا عرضها في منطقة وصلت فيها 

ثقافة السيارات إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق.
ويتوفــر مــن ســيارة RS٣ اجلديــدة كليا طراز 
الصالون وســبورتباك مــع مجموعات متنوعة من 
التجهيــزات، مما يتيح للعمالء اختيار الطراز الذي 
يعكس تفضيالتهم اخلاصة وجتربة القيادة ومستوى 
التجهيزات الذي يرغبون فيه، وميكن للعمالء اآلن 

طلب السيارة.
يشــار إلــى أن طــرازات أودي وأودي ســبورت 
معروضة ومتوفرة لتجربة القيادة ٦ أيام في األسبوع، 
لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ 
الصناعية - طريق اجلهراء (شارع البيبسي) أثناء 
الدوام الرســمي من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة 

٨:٣٠ مساء من يوم السبت الى اخلميس.

جامعة «AUM» كّرمت «زين» على شراكتها املتميزة

«بوبيان» يختتم «أكادميية التمويل التجاري» التدريبي

«الدراسات املصرفية» يطلق «قادة إدارة املخاطر» 

شاركت شركة زين الكويت 
بحفل جائزة الشركات املتميزة 
٢٠٢٢ الــذي نظمتــه جامعــة 
 AUM الشرق األوسط األمريكية
فــي املركز الثقافي باجلامعة، 
والذي تلقت الشركة فيه تكرميا 
على شراكتها املتميزة واملمتدة 
مع اجلامعة وتقديرا جلهودها 
في دعم وتنمية قطاع التعليم 

في البالد.
وذكرت الشــركة في بيان 
صحافي أن احلفل شهد حضور 
رئيس مجلــس أمناء جامعة 
الشرق األوسط األمريكية فهد 
العثمان، وتواجد حشد كبير 
من قياديي ومسؤولي كبرى 
الشركات واملؤسسات احمللية 
واإلقليمية والعاملية العاملة في 
القطاع اخلاص الكويتي ممن 
الوطنية  الكوادر  اســتقطبوا 
املتميزة التي خرجتها جامعة 
AUM علــى مــدار الســنوات 

السابقة وفي مقدمتها زين.
وعبرت «زين» عن شكرها 
وتقديرهــا جلامعــة الشــرق 
األوســط األمريكية على هذا 
التكــرمي، والذي هــو مبنزلة 
اعتــراف مــن إحــدى كبــرى 
املؤسســات األكادمييــة فــي 
البالد بدور «زين» في املساهمة 
بتنمية وتطوير قطاعي التعليم 
البشــرية، واللذان  واملــوارد 
تعتبرهما الشركة من القطاعات 

اختتم بنك بوبيان برنامجه 
التدريبــي املتميز «أكادميية 
التــي  التجــاري»  التمويــل 
تعد أحــد البرامج التدريبية 
االحترافية للتخصصات الفنية 
فــي العمل املصرفي لقياداته 
وموظفيه وذلك بالتعاون مع 
 Euromoney مؤسسة يورومني
املتخصصــة لتوفيــر حلول 
التدريــب فــي املجــال املالي 

واملصرفي.
وقــال مدير عام مجموعة 
املــوارد البشــرية فــي بنــك 
بوبيان عادل احلماد: نختتم 
(أكادميية التمويل التجاري) 
التــي أعلنا عــن إطالقها في 
نوفمبــر مــن العــام املاضي 
والهادفة إلــى تقدمي برنامج 
تدريبي ملوظفينــا ومواردنا 
التمويل  إدارة  البشــرية في 
التجاري لتطوير مهاراتهم مبا 

افتتح املديــر العام ملعهد الدراســات املصرفية 
د.يعقــوب الرفاعي برنامج «قــادة إدارة املخاطر» 
يوم اإلثنني املاضي، والذي يشارك فيه نخبة مميزة 
من الكويتيني والبالغ عددهم ١٥ مشاركا من جميع 

البنوك الكويتية وبعض املؤسسات احمللية.
ويعــد هــذا البرنامج من أحــدث برامج مبادرة 
«كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت املركزي بالتعاون مع 
البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات املصرفية. 
وقــد مت تصميــم البرنامج التدريبي مبا يتناســب 
مع متطلبات القطــاع املصرفي واملالي في الكويت 
وبالتعاون مع مؤسسات عاملية متخصصة في هذا 
املجال، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتطويرها، من 
خالل تدريب وتطوير العاملني في إدارة املخاطر، والتي 
تتمتع بأهمية كبيرة في تعزيز بيئة العمل املصرفي 

وحتصــني العمليات املاليــة. ويهدف هذا البرنامج 
إلى تعزيز املشــاركني باملعــارف واملهارات الالزمة 
التخاذ القرارات املناسبة وتطوير االستراتيجيات 
الفعالة في إدارة املخاطر في البنوك واملؤسســات 
املاليــة، وذلك مــن خالل تدريبهم على مدى ســتة 
أشــهر ـ غير متواصلة ـ موزعة على أربعة مراحل 
مختلفة، تتضمن برامج تدريبية ومحاضرات عملية 
ومشاريع تخرج وورش عمل ذات مستوى متقدم، 
وقد مت تخصيص املرحلة الرابعة فيها لتشمل تدريب 
ميداني في أحد أهم وأعرق املؤسسات التعليمية في 
 The London Institute of Banking and اململكة املتحدة
Finance، حيث يتلقى املشاركون التدريب امليداني 
في مجال إدارة املخاطر، ما يكســبهم خبرة عملية 

وكفاءة مهنية عالية املستوى.

افتراضيا وشخصيا، ويشهد 
إقباال سنويا كبيرا من قبل ما 
يفــوق ١٥ ألف مهتم من طلبة 
وطالبــات وخريجي اجلامعة 

والباحثني عن العمل.
مــن  «زيــن»  وقامــت 
خــالل جناحيهــا االفتراضي 
والشــخصي فــي املعــرض 
باستعراض سياسة التوظيف 
والفــرص  تتبناهــا  التــي 
الوظيفيــة املتاحة لديها، إلى 
الزائرين من  جانب تعريــف 
الطلبة واخلريجني والباحثني 

عبــر توفير افضــل البرامج 
التدريبية.

وأضاف: إن البرنامج ميثل 
ترجمة الستراتيجية بوبيان 
التي ترســي قواعد تتضمن 
مخططا احترافيا ملسار التطور 
الوظيفي لكوادر البنك وذلك 
بالتعاون مع اعرق اجلامعات 
واملؤسسات التعليمية العاملية 

األول مــن نوعه فــي الكويت 
من خالل تنظيم فعاليته على 
افتراضيا وشخصيا،  فترتني 
حيث قدمت الفترة االفتراضية 
فرصــة للطلبــة واخلريجني 
الشــركات  علــى  للتعــرف 
املشــاركة  واملؤسســات 
والتواصــل معهــا، وإمكانية 
رفع سيرهم الذاتية عبر املوقع 
اإللكتروني املخصص وسهولة 
الشــركات،  مشــاركتها مــع 
باإلضافــة إلى عقــد املقابالت 
الوظيفية عبر االتصال املرئي، 
كما شهدت الفترة الشخصية 
الشــخصية  املقابالت  تنظيم 
وفرصة التواصل املباشر مع 
موظفي املوارد البشــرية في 
الشــركات والعديد من برامج 

التطوير الوظيفي.
ودائما مــا حترص «زين» 
علــى املشــاركة الفعالــة فــي 
املعــارض الوظيفيــة وتقدمي 
الدعم لها في مختلف اجلامعات 
والكليــات - ســواء العامة أو 
اخلاصــة منهــا - علــى مدار 
العام في إطار اســتراتيجيتها 
للموارد البشرية، والتي تسهم 
من خاللها في تطوير العملية 
فــي اجلامعــات  التعليميــة 
والهيئات واملؤسسات التعليمية 
في الدولة بهدف توفير فرص 
العمل للشباب حديثي التخرج 

للعمل في القطاع اخلاص.

التــي تناولها  واملوضوعات 
التدريبــي بدقــة  البرنامــج 
واحترافية لتأتي متواكبة مع 
سياسات بنك بوبيان الهادفة 
إلى تكوين فريق عمل متميز 
يتمتع أفــراده بخبرات فنية 
مصرفية ويعملون في بيئة 
مجهزة بأحدث التقنيات لتقدمي 

أفضل احللول التجارية.
واستكمل الدويلة حول أهم 
احملاور التي تناولها البرنامج 
التدريبي، موضحا أن جميعها 
تناولت اجلوانب الرئيســية 
وإدارة  الدوليــة  للتجــارة 
عملياتهــا، بجانــب تطبيــق 
قواعد غرفة التجارة الدولية 
املتدربون  وخضــع خاللهــا 
ملجموعــة مــن االختبــارات 
والتطبيقات العملية قبل بدء 
التدريب وأثناءه وحتى بعد 

انتهائه.

عن فرص العمل على جتربتها 
الرائدة في قطــاع االتصاالت 
كونها الشركة صاحبة الريادة 

في السوق الكويتي.
كما قامت الشركة بتعريف 
الطلبــة والطالبــات ببيئــة 
العمــل لديها وشــرح نوعية 
وشــروط الوظائــف املتاحــة 
لديها، باإلضافة إلى إجابة كل 
استفسارات الزوار وتوضيح 
طبيعــة العمل لــدى مختلف 
اإلدارات والقطاعات في الشركة.

ويعد هذا املعرض الوظيفي 

الرائــدة فــي مجــال العمــل 
املصرفي مبا يسهم في تأهيل 
وتوطني القيــادات املصرفية 

وإكسابها اخلبرة الكافية.
 Trade وحــول برنامــج
Finance Academy أوضــح 
مجموعــة  رئيــس  نائــب 
العمليات عبدالعزيز الدويلة 
أنــه مت اختيــار اجلوانــب 

على هامش حفل تكرمي شركاء النجاح تقديراً جلهودها في دعم قطاع التعليم

أطلقه بالتعاون مع «يورومني»

فهد العثمان مُكّرما حمد املصيبيح خالل احلفل

قيادات «بوبيان» العليا تتوسط خريجي أكادميية التمويل التجاري

صورة جماعية للمشاركني في البرنامج

املهمة التي تلعب دورا جوهريا 
في الدفــع بعجلــة االقتصاد 
الوطنــي واحتضــان الكوادر 
الوطنيــة وتنميتها مبا يعود 

بالنفع على سوق العمل.
ورعــت «زيــن» مؤخــرا 
الوظيفية  الفــرص  معــرض 
الــذي اســتضافته جامعــة 
AUM فــي احلــرم اجلامعــي 
مبنطقة العقيلة بتنظيم مركز 
الوظيفي (توطني)،  التطوير 
وهو املعرض الوظيفي األول 
من نوعه الذي شــهد تنظيما 

يتناســب مع معدالت التغير 
الســريعة ومتطلبات سوق 

العمل العاملية.
أكادمييــة  أن  وأوضــح 
التمويل التجاري امنا جتسد 
استراتيجية البنك الرامية إلى 
االرتقاء بالكوادر البشرية التي 
تشكل الدعامة الرئيسية لكل 
مؤسسة متميزة ورائدة وذلك 

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي
أعلــن البنــك األهلي 
فــوز  عــن  الكويتــي 
عبداملجيد اجي رحيمي 
في الســحب األسبوعي 
حلساب «الفوز» للجوائز، 
بجائــزة نقديــة قدرها 
١٠٠٠٠ دينار، والذي أقيم 
يوم االثنني املاضي حتت 
إشــراف وزارة التجارة 

والصناعة.
وحســاب «الفــوز» 
للجوائــز، هو حســاب 
اجلوائز األول من نوعه 

والذي يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي 
فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. 

ومن خالل حساب «الفوز»، سيحظى 
عمــالء البنــك األهلي الكويتــي بفرصة 
الفوز مببلغ ١٠٠٠٠ دينار ضمن السحب 
األسبوعي األعلى لفائز واحد في الكويت، 
كذلــك فرصــة للفوز باجلائــزة الكبرى 
وهي راتب شــهري بقيمــة ٥٠٠٠ دينار 
ملدة ١٠ سنوات، وجتدر اإلشارة إلى أنه 

سيكون مبقدور كل من عمالء البنك األهلي 
الكويتي اجلدد واحلاليني االستفادة من 
هذه الفرصة الفريدة في حالة توفر رصيد 

في حسابهم مببلغ ١٠٠ دينار فقط. 
والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القــادم يوم االثنني ٢٣ مايو، وكلما زادت 

املبالغ املودعة، كلما زادت فرص الفوز.

«BLOOM» وربة» يعلن فائزي سحوبات»

الكويت تستضيف اليوم اجتماع مجلس وزراء 
«أوابك» على مستوى املندوبني

أعلــن بنــك وربــة عــن 
 «Bloom» فائزي ســحوبات
األســبوعية، وهو احلساب 
اخلــاص بالشــباب الذيــن 
تتراوح أعمارهم بني ١٥ إلى 
٢٥ سنة، حيث يتم السحب 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 
بنك وربة لتتويج ٥ رابحني بـ 
١٠٠ دينار لكل منهم. كما يقوم 
بنك وربة في أول يوم أربعاء 
مــن بداية كل شــهر، بعمل 
 Bloom سحب خاص لعمالء
ممن قاموا بتحويل املكافأة 
الطالبية التي يتسلمونها من 
الدولة إلى بنك وربة لتتويج 
٥ رابحني شهريا مببلغ ٢٠٠ 
دينار لكل منهم، وفيما يلي 
أســماء الفائزين في سحب 

 ،Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»
وهم كل من: خالد فهد سالم العجمي، فاطمة 
بسام إبراهيم جنيب، رغد فايز فالح العازمي، 
نورا رعد أحمد الهزاع، ســلوى عبداهللا زيد 
الظفيري، عبداهللا إسماعيل علي األنصاري، 
مها محمد علي الهاجــري، عبدالعزيز هيثم 

عبدالعزيــز التركيت، غدير 
عزمي أحمد عبد الرزاق، رمي 

بسام أحمد لبده.
كمــا يبــارك بنــك وربة 
لفائــزي ســحب «املكآفــات 
الطالبية الشــهري» لعمالء 
Bloom ، وهــم: إيالف خالد 
حســن الشــمري، حمــود 
إبراهيم حمود العيبان، نورة 
عباد راشد العازمي، هيا فهد 
محمد اجلميعة، سجى أحمد 

طالب املال.
مــن جانــب آخــر، أكــد 
عبــداهللا الشــعيل - مدير 
إدارة أول الفروع واخلدمات 
املصرفية اخلاصة في البنك، 
أن وربة يقدم مكافأة تقديرية 
للطالب املتفوقني واحلاصلني 
على معدل فصلي ٣٫٥ أو أكثر 
من أصل ٤ نقاط مببلغ ٥٠ دينارا تودع على 
هيئة نقاط في برنامج الوالء «املخبة» املتوفرة 
على تطبيق بنك وربة، باإلضافة إلى إصدار 
وجتديد مجاني لبطاقة VISA مســبقة الدفع 
بنســبة استرجاع ٣٪ بحد استرجاع شهري 
بقيمة ١٥٠ دينارا على هيئة نقاط في «املخبة».

صرح األمني العام ملنظمة 
األقطــار العربيــة املصدرة 
علــي  (أوابــك)  للبتــرول 
سبت بن سبت بأن الكويت 
ستحتضن االجتماع الثامن 
بعــد املائــة ملجلــس وزراء 
املنظمة على مستوى املندوبني 
الذي سيعقد حضوريا اليوم 
األربعــاء مبشــاركة أعضاء 
املكتب التنفيــذي للمنظمة 
ممثلني لوزراء الطاقة والنفط 
في الدول األعضاء، وسيترأس 
هــذا االجتمــاع م.خالد مطر 

العليج، ممثل اجلمهورية العربية الســورية 
في املكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة 

الدورة لعام ٢٠٢٢.
وأشار إلى أن االجتماع سيناقش مجموعة 
من املواضيع ذات الصلة بنشاط املنظمة ومن 
أهمهــا املصادقــة على احلســابات اخلتامية 
للمنظمة لعام ٢٠٢١، وعمليات التحضير واالعداد 
ملؤمتر الطاقة العربي الثاني عشر املزمع عقده 
في دولة قطر خالل الربع األخير من عام ٢٠٢٣، 
والفعاليــات والندوات والــدورات التدريبية 
التي نظمتها األمانة العامة أو شــاركت فيها 
أو التي ستنظمها خالل عام ٢٠٢٢. كما سيتم 
استعراض التقارير املعدة خالل النصف األول 
من العام من ضمنها التقارير ربع الســنوية 

حــول األوضــاع البترولية 
العاملية وحول تطورات الغاز 
الطبيعي املسال والهيدروجني، 

وغيرها من التقارير.
وأفــاد األمني العــام، بأن 
االجتمــاع الثامن بعــد املائة 
ملجلــس وزراء منظمة أوابك 
(علــى مســتوى املندوبني)، 
سيســبقه االجتمــاع «١٦٢» 
للمكتب التنفيذي الذي سيعقد 
فــي نفــس اليوم مبشــاركة 
أصحاب السعادة أعضاء املكتب 
التنفيذي للمنظمة، وبرئاسة 
م.خالد مطر العليج، ممثل اجلمهورية العربية 
الســورية في املكتب التنفيذي للمنظمة، الذي 
تترأس بالده الدورة احلالية.  وذكر أن االجتماع 
«١٦٢» للمكتب التنفيذي مخصص للتحضير 
الجتماع مجلس وزراء املنظمة (على مستوى 
املندوبني). ومن ضمن ما سيتم تناوله في أجندة 
هذا االجتماع التقدم احملرز على صعيد تنفيذ 
خطة تفعيل وتطوير نشاط املنظمة، ومتابعة 
قرار مجلس الوزراء املوقر «١٠٧/٤» بشأن تكليف 
املكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع اململكة 
العربية الســعودية في تفعيل مبادرة الشرق 
األوسط األخضر وتبني تطبيق مفهوم االقتصادي 
الدائري للكربون، وحتديد مجال جائزة أوابك 

للبحث العلمي لعام ٢٠٢٢.

عبداهللا الشعيل

علي سبت بن سبت
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«KIB» يعني محمد الشريف مديرًا عامًا 
إلدارة التحول الرقمي واالبتكار

أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) مؤخــرا عــن تعيــني 
محمد الشــريف في منصب 
التحــول  إدارة  مديــر عــام 
بالبنك،  الرقمــي واالبتــكار 
ليتولى من خالله مسؤولية 
تعزيــز اخلدمات واملنتجات 
املصرفية الرقمية التي يقدمها 
البنك، مــع متابعة وتطوير 
اســتراتيجيات الرقمنة، مبا 
يشمل التسويق الرقمي، وذلك 
بالتعاون املشترك مع إدارات 
البنك املختلفة، كما سيقوم 

بتوظيف نظــم املعلومــات اإلدارية وإجراء 
التحاليل البيانية بشكل فعال مبا يؤدي إلى 
حتسني جودة املشاريع الرقمية لـKIB بشكل 

عام ويسهم في إجناحها ومتيزها.
وأوضــح البنــك فــي بيانــه أن اختياره 
للشريف لقيادة هذه اإلدارة جاء نظرا ملا يتمتع 
به من خبرة تنفيذية متتد ألكثر من ٢٠ عاما 
في مجال اخلدمات املصرفية واملالية، والتي 
طور من خاللها قدرات عملية متنوعة ومهارات 
متميزة، ســاهمت في إنشاء سجل حافل من 
اإلجنازات املتعلقة بتطوير معدل األداء وتعزيز 
الثقافة التنافسية داخل املؤسسات التي عمل 

بها، خاصة في املجاالت الرقمية.
وقبل انضمامه لـ KIB، يذكر أن الشريف قد 
شغل العديد من املناصب القيادية املختلفة في 
مجموعة من أشهر البنوك الكويتية، مستهال 
مسيرته املهنية في القطاع عبر االنضمام إلى 
إدارة تســويق مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطنيـ  قسم نظم 

املعلومات اإلدارية والتسويق، 
عام ٢٠٠١، عامال باجتهاد في 
تلك اإلدارة حتى أصبح مدير 
أول عام ٢٠٠٧، ومديرا تنفيذيا 
في ٢٠٠٩، كما شغل بعد ذلك 
عدة مناصب إدارية مرتبطة 
باملشاريع والتخطيط في بنك 
بوبيان، وعلى مدار ٣ أعوام 
متواصلــة، لينتقل منه إلى 
بنك وربة في ٢٠١٥، شــاغال 
منصــب رئيــس املجموعــة 
الرقمية، حيث قام بتحقيق 
إجنــازات عديدة فــي دوره 
االستراتيجي والرقمي بالبنك، أبرزها قيادة 
التســويق الرقمي، وتطوير علوم البيانات 
ووضــع الــرؤى االســتراتيجية لإلجنازات 

الرقمية.
كما جتدر اإلشــارة إلى أن املؤهالت التي 
يتمتع بها الشــريف تشمل درجة ماجستير 
في إدارة نظم املعلومــات، حصل عليها من 
جامعة أتالنتــا بوالية أالباما فــي الواليات 
املتحــدة األميركية عام ٢٠٠١، وبكالوريوس 
هندســة كهربائية وإلكترونيــة من جامعة 
الشرق األوسط التقنية في تركيا عام ١٩٩٩، 
كما أنه جنح في اجتياز عدة دورات تدريبية 
قيادية، منها برنامج القيادة التنفيذية لـ٦ أشهر 
مع «ماكنزي آند كومباني» في ديسمبر ٢٠١٣، 
وبرنامج القيادة التنفيذية بجامعة «شيكاغو 
بوث» مــن بنك وربة في ٢٠١٧، وهو حاصل 
أيضا على شهادة مدير إدارة مشاريع محترف 
معتمد من معهــد إدارة املشــاريع بالكويت 

عام ٢٠٠٨.

محمد الشريف

املفوضية األوروبية تعمل على تعزيز جتارة 
أشباه املوصالت مع الهند واليابان

العربيــة: قالت رئيســة 
املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير الين أمس، إن العمل 
جار على تعزيز التجارة في 
مجال أشــباه املوصالت مع 

الهند واليابان.
الشــركات  وتواجــه 
املصنعة للسيارات وشركات 
التكنولوجيــا العمالقة منذ 
أشهر أزمة سببها الصعوبات 
في التزود بأشباه املوصالت 
 ،Semiconductors املعروفة بالـ
والتي تشــمل الرقائق التي 

تسمح لألجهزة اإللكترونية بالتقاط البيانات 
وتخزينها.

وقد أجبرت العديد من الشركات املصنعة 
للسيارات في العالم مبا فيها «فورد» و«جنرال 
موتــورز»، علــى إغــالق بعــض مصانعها 
وتخفيــض إنتاجهــا نتيجة أزمــة إمدادات 

الرقائق اإللكترونية.
وتدخل هذه املكونات في صناعة العديد 
من األجهــزة التي نســتخدمها يوميا، مثل 
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومشغالت 

ألعاب الڤيديو والسيارات.
وتتطلب هذه الصناعة استثمارات ضخمة 
مبليارات الدوالرات، كما أنه يستغرق بناء 
مرافق تصنيع أشباه املوصالت سنوات عدة.

وتعتبر Intel وSamsung وTSMC من أكبر 
الشركات املصنعة للرقائق اإللكترونية، إذ 
متتلك أكثــر املصانع تقدما فــي هذا املجال 
بتكلفــة تبلغ أكثر من ٢٠ مليار دوالر لبناء 

املصنع الواحد.
هذا، وواجه مصنعو الرقائق اإللكترونية 
زيــادة مفاجئة في الطلب لتجهيز املنتجات 
اإللكترونية، وسط ارتفاع الطلب على أجهزة 
الكمبيوتر ومشــغالت األلعاب اإللكترونية 
في ظل أزمة كورونا وما واكبها من عمل عن 

بعد وحجر منزلي.
إال أن ســوق أشــباه املوصــالت كانــت 
باألساس حتت الضغط بفعل احلرب التجارية 

بني الواليات املتحدة والصني.

«بيتك» يحصد جائزة املؤسسات املتميزة لعام ٢٠٢٢
الشباب الكويتي املتميز الذي 
أثبت كفاءتــه وقدرته على 
االبداع وحتمل املسؤولية.

وأكد على أهمية تعزيز 
هذه الشــراكات مبا يضيف 
الطلبــة  لــكل مــن  قيمــة 
واجلامعات واملؤسسات التي 
تستقطب الطلبة واخلريجني 

الباحثني عن عمل.
وقال ان «بيتك» يحرص 
على املشاركة في املعارض 
الوظيفية جلامعة الشــرق 
األوسط األمريكية، ويواصل 
قــدرات  تأهيــل  جهــود 
اخلريجني عن طريق العمل 
امليدانــي، والتعــاون فــي 
مجاالت مختلفة مثل التدريب 
والتوظيف، وتبادل البحوث 
الطالبية  الفعاليــات  ودعم 
وغير ذلك من أوجه التعاون.

وفي اخلتام توجه العمر 
بالشــكر والتقدير جلامعة 
الشرق األوســط األمريكية 
التكــرمي، كمــا أثنى  علــى 
علــى جهــود القائمني على 
التنظيم، مثمنا دور مختلف 
املؤسسات التي حترص على 
توفير فرص العمل املناسبة 

للخريجني الكويتيني.

تعاون مع مختلف اجلامعات 
واملؤسســات  والكليــات 
التعليميــة واألكادميية في 
الكويت مبا في ذلك جامعة 
الشرق األوســط األمريكية 
(AUM)، مبينا أن ذلك يسهم 
الكويتي  في دعم الشــباب 
الذي يتمتع بقدرات كبيرة 
على اإلبداع والنجاح وهي 
قدرات محل ثقة، حيث لدى 
«بيتك» أمثلــة متنوعة من 

وجهة مفضلــة للكثير من 
الباحثــني عن عمــل بفضل 
مــا ميتلكــه من بيئــة عمل 
مثالية ومقومات تسهم في 
صنع قادة بالعمل املصرفي 
اإلسالمي، وقد خرج الكثير 
مــن القــادة الذيــن تبوأوا 
مناصب قيادية في مؤسسات 

وجهات مختلفة.
ولفــت الــى ان «بيتك» 
جتمعه شراكات ومبادرات 

التنميــة املســتدامة، مبينا 
أن «بيتك» جنح في حتقيق 
معدالت تكويت متميزة، وأن 
نسبة تعيينات الكويتيني في 
البنك خالل السنوات األخيرة 
تراوحت بني ٩٧ و١٠٠٪ من 

إجمالي التعيينات.
وأشــار العمــر الــى أن 
«بيتك» يتميز مبكانة مرموقة 
على مستوى القطاع اخلاص 
وعلى املستوى العاملي، وهو 

التمويــل  حصــد بيــت 
الكويتــي «بيتــك»، جائزة 
«املؤسسات املتميزة» خالل 
حفــل تكرمي نظمته جامعة 
الشرق األوســط األمريكية 
(AUM) بحضور العديد من 
املؤسسات احمللية واإلقليمية 

والعاملية.
املــوارد  وأكــد رئيــس 
البشرية ملجموعة «بيتك»، 
زياد عبــداهللا العمر، خالل 
كلمــة ألقاها عقب تســلمه 
اجلائزة من رئيس مجلس 
أمناء اجلامعة - فهد العثمان، 
التزام البنك مبســؤولياته 
جتاه اخلريجني من الشباب 
الكويتــي الطمــوح، منوها 
بريادة «بيتك» على مستوى 
القطــاع اخلاص، في جهود 
املواهب  استقطاب وتأهيل 

الوطنية الشابة.
وأضاف العمــر أن لدى 
«بيتك» أكبــر عدد موظفني 
كويتيني في القطاع اخلاص، 
وهو مصــدر فخر نابع من 
إميــان البنــك بــأن املوارد 
البشرية من أهم األصول في 
أي مؤسسة، وأن العناصر 
الوطنية في املؤسسات هي 
مــن أبــرز عوامــل حتقيق 

(AUM) خالل حفل تكرمي نظمته جامعة

فهد العثمان مُكرماً زياد العمر

«أرزان ثروات» مستشارًا لـ «متويل امليزانني» في أميركا
أعلنــت شــركة أرزان ثــروات، 
والتي تخضع إلشــراف ســلطة دبي 
للخدمات املالية أنها قدمت استشارة 
لفرصــة متويل ميزانني اســتثمارية 
في الواليات املتحدة األميركية، وذلك 
ضمن استراتيجية أرزان ثروات، والتي 
ترتكز على االستثمار في أدوات الدين، 
حيث مت تطبيق هذه االستراتيجية في 
االستثمار العقاري (REILS) املرتبط 
بأداء مؤشر العقارات والذي يعد أحد 
أنواع متويل امليزانني مع إطفاء أصل 
الدين الذي متت هيكلته بحسب أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وتتركز هذه الصفقة على متويل 
امليزانــني حملفظة مكونة من ١١ عقارا 
طبيا متعدد التخصصات من الرعاية 
الصحية املنزلية ورعاية املسنني إلى 
مراكز إعادة التأهيل وخدمات العالج 
األخرى، ويتميز هذا االستثمار بأنه 
مضمــون بعقود إيجار ملدة ١٥ ســنة 
مع زيادة سنوية بنسبة ٢٪ ومؤجر 
لشركة رائدة مختصة بإدارة العقارات 
الطبيــة بأكثر مــن ٤٠ موقعا ضمن 
واليات تكساس، أركانساس، لويزيانا، 
ميسيســيبي، أالبامــا وفلوريــدا في 

الواليات املتحدة األميركية.

لصفقة الـــ REILS بحد أدنى ٨٫٨٪ 
وحد أقصى ١١٪ وذلك بحســب أداء 

املؤشر.
وعلق مهند أبو احلسنـ  الرئيس 
التنفيذي لشركة أرزان ثروات: نرى 
فرصة هائلة لزيــادة حجم صفقات 
الـREILS خالل عام ٢٠٢٢ وما بعده، 
مــع زيادة االســتثمار من قبل أرزان 
ثــروات لزيــادة مصــادر الصفقات 
وتعزيز فريق العمل املتخصص في 
الدراسة والتحليل والعناية الواجبة 
فــي تلك الدول. وتتيح هيكلة إطفاء 
أصــل الديــن املتميزة فــي صفقات 

الـــ REILS لعمالئنا باســترداد رأس 
املال االســتثماري بســرعة أكبر، ما 
يسمح بإعادة االســتثمار في فرص 
استثمارية جديدة، وهي ميزة تزداد 
أهميتها خالل أوقات التضخم. وتظل 
أرزان ثروات ملتزمة مبهمتها املتمثلة 
في تقدمي خدمات استشــارية عالية 
اجلودة لعمالئهــا لتنويع محافظهم 
املالية الدولية بطريقة حكيمة وحذرة، 
والهدف األساسي لشركة أرزان ثروات 
هو احلفاظ على ثروة عمالئها، وتوفير 
األمان والدخل املنتظم، وحتقيق تنوع 
أكبر في األسواق العاملية الناضجة.

مهند أبو احلسن

وتوفر صفقة الـ REILS احلالية 
للمســتثمرين توزيعــات ســنوية 
بنسبة ١٣٫٥٪ متضمنة ٥٪ من أصل 
القرض مدفوعة بشكل ربع سنوي 
خالل فترة السنتني لهذا االستثمار، 
هذا ومن املتوقع أن يســترد عمالء 
أرزان ثروات ما يقارب ٢٨٪ من مبلغ 
االســتثمار من خالل الدفعات ربع 
السنوية فقط، باإلضافة إلى دفعة 
إضافية يتم تســلمها بنهاية فترة 
االســتثمار مرتبطة بأداء مؤشري 
أســعار السلع االستهالكية، كما أن 
العائد الداخلي على االستثمار املتوقع 

«الوطني»: االئتمان احمللي يستهل العام اجلديد بأداء قوي
قــال تقريــر التطــورات النقدية 
الصــادر عن بنك الكويت الوطني إن 
االئتمــان احمللي اســتهل العام بأداء 
قوي للغاية، إذ ارتفع بنســبة ٣٫٢٪ 
على أســاس ربع ســنوي فــي الربع 
األول من عام ٢٠٢٢ فيما يعد أســرع 
وتيرة منو يشــهدها منذ ١٠ سنوات 
على األقل، ما ساهم في وصول معدل 
النمو على أساس ســنوي إلى ٨٫٧٪ 
في شهر مارس. وشهد االئتمان املقدم 
لقطــاع األعمال منوا قويا، بينما ظل 
اإلقراض الشخصي قويا على الرغم 

من تراجع معدل النمو.
وقال التقرير إن أداء االئتمان املقدم 
لقطاع األعمال حتســن بنسبة ٣٫٧٪ 
فــي الربع األول من عــام ٢٠٢٢ فيما 
يعد أسرع وتيرة منو يسجلها منذ ١٠ 
سنوات على األقل، ما ساهم في وصول 
معدل النمو على أســاس سنوي إلى 
٤٫٥٪ في مارس. وســاهم في تعزيز 
االئتمان املقدم لقطاع األعمال عدد من 
العوامل من ضمنها تعافي األنشــطة 
االقتصاديــة مع رفع القيود املتعلقة 
باحتــواء اجلائحة، والطلب املكبوت 
على اإلنفاق الرأسمالي نظرا خلفض 
الشركات نفقاتها الرأسمالية منذ تفشي 
اجلائحــة، إلى جانب حتســن البيئة 

التشغيلية بصفة عامة. 
وقــد ســجلت معظــم القطاعات 
منــوا قويــا، إال أن قطاعات اإلنشــاء 
والتجارة والنفط/ الغاز شهدت أداء 
مميزا بصفة خاصة، وشكلت مجتمعة 
نحو ثلثي معدل منو اإلقراض املقدم 
لقطاع األعمال في الربع األول من عام 
٢٠٢٢. أما بالنسبة لالئتمان املمنوح 
للقطــاع العقاري، والــذي يعد أكبر 
عناصر االئتمان املقدم لقطاع األعمال، 
فقد شهد منوا ملحوظا مسجال أعلى 
معــدالت النمو منذ أكثــر من عامني. 
وعلى أساس سنوي، احتفظ قطاعي 
النفط/ الغــاز (+ ١٥٫٤٪) والصناعة 

(+١٢٫٤٪) بالصدارة.
من جهة أخرى، تراجع منو االئتمان 
الشــخصي مقارنة مبستويات العام 
املاضــي، إال انــه حافظ علــى زخمه 
وســجل أعلى معدل منو على أساس 
سنوي منذ عدة سنوات بنسبة ١٤٪ 
في شــهر مارس. ويعــزى هذا النمو 
القوي إلى حتســن وتيــرة القروض 
االستهالكية والقروض السكنية، والتي 
منــت بنحــو ١٥٪ و١٤٪ على أســاس 

وفيما يخص النظرة املستقبلية، 
من املرجح استمرار منو االئتمان مع 
تلقي الدعم من خالل تعافي األنشطة 
االقتصادية، ورفع كافة القيود املرتبطة 
باجلائحة، وارتفاع أســعار النفط ما 
يعزز مســتويات الثقة، والتحســن 
احملتمل في وتيرة إســناد املشاريع، 
والطلب املكبوت فيما يتعلق بالنفقات 

الرأسمالية للشركات.
من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار 
الفائــدة، بالنظر إلى املســار املتوقع 
للمعدالت القياســية على املستويني 
العاملي واحمللي، قد يؤدي إلى إضعاف 
وتيرة النمو هامشــيا فقــط، إال اننا 
نتوقع أن العوامل الداعمة النمو، كما 
أسلفنا الذكر، سيكون لها تأثير أعمق، 
إال ان منو االئتمان املقدم لقطاع األعمال 
قد يتراجع في النصف الثاني من العام 

كما اعتدنا تاريخيا.

وفــي ذات الوقــت، انتعــش منو 
الودائع احمللية بقوة في الربع األول 
من عام ٢٠٢٢، ما أدى إلى تسارع معدل 
النمو على أساس سنوي ليصل إلى 
٤٫٨٪ في مــارس، فيما يعزى بصفة 
رئيسية إلى منو ودائع القطاع اخلاص 
في الربع األول من عام ٢٠٢٢ بأسرع 
وتيرة منذ الربع الثاني من العام ٢٠٢٠، 
ما ساهم في رفع معدل النمو إلى ٦٪ 
على أساس سنوي. وعلى الرغم من 
ارتفاع أســعار النفط، إال ان الودائع 
احلكومية تراجعت فــي الربع األول 
مــن عــام ٢٠٢٠ وانخفضت بنحو ١٪ 

على أساس سنوي.
وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع 
اخلاص بالدينار الكويتي، نلحظ منو 
الودائع حتت الطلب وودائع االدخار 
مبعدل مماثــل (بنحو ٤٪) في الربع 
األول مــن عــام ٢٠٢٢ للودائع ألجل 
األكثر تكلفة. وجاء منو الودائع ألجل 
بعد ٣ ســنوات متتالية من التراجع 
املطرد، ما أدى إلى انخفاض تراكمي 
بنســبة ١٧٪ خالل الفترة املمتدة من 
نهايــة عام ٢٠١٨ إلى نهاية عام ٢٠٢١. 
ومستقبليا، فإنه نظرا الرتفاع أسعار 
الفائدة، مــن املرجح أن يتراجع منو 
الودائع حتت الطلب وودائع االدخار 
مقارنة مبعدل منو الودائع ألجل، ما 
يعكس االجتاه الذي كان سائدا خالل 

السنوات الـ ٣ املاضية.
وأدى انتعاش الودائع احمللية في 
الربع األول من عام ٢٠٢٢ إلى استقرار 
نسبة القروض إلى الودائع عند نحو 
٩٥٪ بعد ارتفاعها من مســتوى ٨٨٪ 

الذي بلغته بنهاية عام ٢٠٢٠.

انتعاش اإلقراض املقدم لقطاع األعمال يعزز منو إجمالي االئتمان إلى ٨٫٧٪ على أساس سنوي

سنوي على التوالي. وكان هناك عدد 
من العوامل اجلوهرية التي ساهمت 
في النمو القياسي الذي شهده اإلقراض 
الشــخصي، مــن ضمنهــا اســتمرار 
الطلــب القوي/ التقييمــات املرتفعة 
لقطاع العقارات الســكنية، وتأجيل 
سداد مدفوعات أقساط القروض في 
فترة سابقة، واستمرار زخم اإلنفاق 
االستهالكي، واحلمالت املختلفة (أحيانا 
بتقدمي قروض بفائدة صفرية) التي 
أطلقتها العديد من البنوك جلذب عمالء 

التجزئة.
باإلضافــة إلــى ذلك، تعــزز منو 
االئتمان في الربع األول من عام ٢٠٢٢ 
على خلفية تزايد منو االئتمان لشراء 
األوراق املاليــة، ما أدى إلــى ارتفاع 
معدل النمو على أســاس سنوي إلى 
١٢٪، فيما يعــد أعلى معدل منو ربع 

سنوي منذ نحو ٦ سنوات.
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بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

.. ولكنه ضحك كالبكاء
أطلقت واقعة «مستريحني» أسوان 

العديد من عالمات االستفهام.
٭ هل سيســترد الضحايا أموالهم 

كاملة؟
٭ هل ستكفي حصيلة بيع املواشي 
واجلمــال باملزاد العلني لســداد أموال 

الضحايا؟
٭ أين ذهبــت األموال التي جمعها 

«املستريحون» من ضحاياهم؟
٭ هل للواقعة عالقة بغسيل األموال 

أو جتارتي اآلثار واملخدرات؟
٭ ملــاذا لــم تنِف األجهــزة األمنية 
«شائعة» وقوف «أشــخاص نافذين» 

خلف «املستريحني»؟
٭ هل تتم محاسبة املسؤولني الذين 
حضــروا «االحتفــاالت » الدينية التي 
أقامها مصطفى البنك حتديداً.. واملنتشرة 
في فيديوهات مازالت متأل «اليوتيوب»؟

٭ أين كان مسؤولو األمن في محافظة 
أسوان طوال الشهور التي مارس فيها 
«املســتريحون» أنشــطتهم عالنيــة، 
وطبقت ســمعتهم خاللها اآلفاق حتى 
إن بعض القنــوات الفضائية اخلاصة 

بثت مقابالت لهم؟!!
٭ واآلن مــا هــو مصيــر الضحايا 
ـ الذيــن يتحملــون جــزءاً كبيــراً من 

املسؤولية؟
وبرغم أنني ال أنتظر ردوداً مباشرة 
على أسئلتي السابقة إال أنني متأكد أن 
األمر لن يقف عند حد «نصاب وجد له 
طماعًا» وستشهد األيام القادمة مفاجآت 

عديدة ستكشف عنها حتقيقات النائب 
العام.

ومــا أحزنني كثيراً في األمر هو ما 
وصــل إليه حال أهلنــا بجنوب مصر 
بحيث «يبيع» الرجل منهم «ماشيته» 
التــي هــي مصــدر رزقــه احلقيقــي، 
ومعاونته فــي زراعته وجتارته ببيع 
ألبانها ومنتجاتها، ويظل بال عمل حقيقي 
منتظراً أن مينحه «املســتريح» عائداً 
خرافيًا وصل إلى ٣٠٪ خالل ٢١ يوما!!

كيف وصل احلال بنا إلى هذا املستوى 
من التــواكل، والرغبة في جني الربح 
املبالــغ فيه دون عمل أو عناء أو عرق 
أو جهد «يحّلــل الرزق» كما كان أهلنا 

يقولون؟!
أي سياسة مجتمعية أوصلت الناس 
إلى ازدراء قيمة العمــل؟.. والوصول 
لقناعات تدمر أقوى املجتمعات؟ وأين 
دور الدولــة في توفير أوعية ادخارية 
واستثمارية ومشاريع منتجة تستوعب 

فوائض أموال املصريني؟
 وأخيراً.. فجعني.. وصدمني رد أحد 
الضحايا عندما ســألوه: ألم تشــك في 
مصدر األرباح املبالغ فيها التي مينحها 
لك «املستريح»؟.. فكان رده: «ده راجل 
بتاع ربنا ولم نشك حلظة أنه نصاب.. 
افتكرناه بيشــتغل في غسيل األموال 
أو جتارة املخدرات أو تهريب اآلثار»!!

.. وكم فيك يا مصر من مضحكات.. 
ولكنه ضحك كالبكاء!!

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء مصرية

أردوغان عّزى محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة
عواصــم ـ وكاالت: تقبــل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس اإلمارات 
تعازي الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان بوفاة الراحل 
الشــيخ خليفــة بــن زايد آل 

نهيان.
وقد رافق الرئيس التركي 
أردوغــان فــي زيارتــه ألداء 
واجب العــزاء وفد كبير ضم 
وزيــر الدفــاع خلوصي أكار، 
ونائب أمني عام حزب العدالة 
والتنمية نعمان قورطوملوش، 
ورئيس جهاز االســتخبارات 
هاكان فيــدان، ورئيس دائرة 
االتصال بالرئاسة فخر الدين 
الرئاســة  ألطــون، ومتحدث 
إبراهيــم قالــن، ومستشــار 

الرئيس سفر طوران.
إلى ذلك، كتب الشيخ محمد 
بن زايد تغريــدة على تويتر 
سأل فيها اهللا سبحانه وتعالى 
أنه يوفقه ويعينه على حمل 
األمانة، وقال «رحم اهللا أخي 
خليفة.. األمانة ثقيلة.. نسأل 
اهللا التوفيق والعون والسداد».
وأضاف «بحكمته وكرمه، 
كان أخي خليفة بن زايد قلب 
عائلتنا وحارس أمتنا. لقد كان 
محبوبا جدا وسنفتقده كثيرا، 

املركزية وليام  االستخبارات 
بيرنز. وقالت هاريس إن دولة 
اإلمارات «صديق وشــريك»، 
وذلك لدى تهنئة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد بانتخابه 
وتقــدمي تعــازي واشــنطن 

بالشيخ خليفة.
وأضافت «نحن موجودون 
هنا كوفد إلعادة تأكيد التزامنا 
املشترك باألمن واالزدهار في 

على تويتر «سيتواصل إرث 
الشيخ خليفة بن زايد. أتطلع 
إلى استمرار التعاون الوثيق 

بني شعبينا». 
وفي األيام املاضية توافد 
زعمــاء العالم علــى أبوظبي 
لتقدمي تعازيهم، في وقت باتت 
اإلمــارات حتتــل موقعا مهما 
على الساحتني الديبلوماسية 

واالقتصادية في العالم.

هــذه املنطقــة، وأيضــا كيف 
اســتفاد الشعب األميركي من 
هذه العالقة فيما يتعلق باألمن 

واالزدهار».
وقدم بلينكن، الذي حطت 
طائرته في أبوظبي في وقت 
مبكر من صبــاح االثنني قبل 
وصول الوفد األميركي، «تهانيه 
الســمو  احلــارة» لصاحــب 
الشيخ محمد بن زايد، وكتب 

رئيس اإلمارات أشاد بسلفه الراحل: كان أخي قلب عائلتنا وحارس أمتنا سنفتقده كثيراً لكن إرثه لن يُنسى

(األناضول) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات مستقبال نظيره التركي رجب طيب أردوغان 

لكــن إرثه املميز لن ينســى.. 
رحمــه اهللا». وكان صاحــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
قــد تقبل التعازي امس األول 
من نائبة الرئيــس األميركي 
كامــاال هاريــس التي وصلت 
اإلمارات على رأس وفد رفيع 
املستوى، ضم وزير اخلارجية 
أنتوني بلينكن ووزير الدفاع 
لويد أوســنت ورئيــس وكالة 

حكومة باشاغا تغادر طرابلس بعد اشتباكات مسلحة 
ومطالبات بـ «ضبط النفس» ومنع اخلطاب التحريضي

عواصــم - وكاالت: أعلنت 
احلكومــة املوازيــة فــي ليبيا 
برئاســة فتحي باشــاغا التي 
حتظى بتأييد البرملان وبدعم 
املشير خليفة حفتر مغادرتها 
العاصمة طرابلس امس، عقب 
اشــتباكات مســلحة استمرت 
لســاعات إثر محاولتها إزاحة 

حكومة عبداحلميد الدبيبة.
وأعلن باشــاغا فجر امس 
دخوله برفقة أعضاء حكومته 
إلى طرابلس، لتشهد أجزاء من 
العاصمة اشــتباكات مسلحة 
بــني «القوة الثامنــة» - وهي 
مجموعة مسلحة في طرابلس 
مؤيــدة لباشــاغا - وعدد من 
التشكيالت املسلحة في غرب 
ليبيــا والعاصمــة، حيث مقر 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
الدبيبة الرافــض للتخلي عن 

السلطة.
وأوضحت احلكومة املوازية 
فــي بيان أن «رئيــس الوزراء 
فتحي باشاغا وعدد من أعضاء 
حكومته، غادروا العاصمة عقب 
وصولهم، حرصا على سالمة 
وأمن املواطنني وحقنا للدماء».

واعتبرت احلكومة مغادرتها 
طرابلــس «إيفــاء بتعهداتهــا 
الليبــي، بخصوص  للشــعب 
ســلمية مباشــرة عملهــا من 

العاصمة وفق القانون».

هذا االختراق األمني، ومتكنت 
من وأد الفتنة واحملافظة على 
اســتقرار العاصمــة». وأكدت 
احلكومة «التزامها أمام الليبيني 
وإيصالهم لتحقيق االنتخابات، 
ومنع أي محاوالت تسعى لها 
بعض األطراف للتمديد ألنفسها 

وفرض نفسها بالقوة».
ورد فتحــي باشــاغا على 
حكومــة الدبيبــة التي وصف 

مجموعات مسلحة في طرابلس 
بعد وقت قصير من دخوله، وفق 
فرانس برس، ثم توقفت متاما 
بعد ساعات. وعقب هذه األحداث 
املتســارعة، نددت املستشارة 
اخلاصة لألمم املتحدة في ليبيا 
ستيفاني وليامز بالتصعيد في 
طرابلس، مطالبة بـ «الكف عن 
اخلطاب التحريضي واملشاركة 
في االشتباكات وحشد القوات».
بدورها، أعربــت الواليات 
املتحــدة عــن قلقهــا. وحثت 
الســفارة األميركيــة في بيان 
«جميع اجلماعات املسلحة على 
االمتنــاع عن العنف»، مطالبة 
«القــادة السياســيني باإلدراك 
أن االســتيالء على السلطة أو 
االحتفاظ بها من خالل العنف 
لن يؤدي إال إلى إحلاق الضرر 
بشــعب ليبيــا». واعتبرت أن 
«السبيل الوحيد القابل للتطبيق 
للوصول إلى قيادة شرعية هو 
السماح لليبيني باختيار قادتهم 
عبــر االنتخابات». من جانبه، 
أعرب أحمــد أبوالغيط، األمني 
العــام جلامعة الدول العربية، 
عن «بالغ القلق» وناشد في بيان 
صحافي، جميع األطراف «ضبط 
النفس وعدم تأجيج الصراع»، 
مطالبــا بـــ «تهيئــة األجــواء 
املناســبة إلجــراء االنتخابات 

في أقرب فرصة ممكنة».

تصرفاتها بأنها «هستيرية».
وكتب باشاغا في تغريدات 
علــى تويتــر أن «ســلوكيات 
احلكومــة املنتهيــة الواليــة 
ومواجهتهــم  هســتيرية، 
للســالم بالعنــف والســالح، 
دليــل قاطع على أنها ســاقطة 
وطنيا وأخالقيا، وعدم امتالكها 
ملصداقيــة إلجــراء انتخابات 
نزيهة». واندلعت مواجهات بني 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبداحلميد الدبيبة خالل زيارته ملواقع االشتباكات في طرابلس      (رويترز)

من جانبها، وصفت حكومة 
الوحــدة الوطنيــة برئاســة 
عبداحلميــد الدبيبة، األحداث، 
بأنها محاولة «تسلل مجموعة 
إلــى  القانــون  خارجــة عــن 
طرابلس». وقالت احلكومة التي 
عينت مبوجب اتفاق سياسي 
رعته األمم املتحــدة قبل أكثر 
من عــام، إن «األجهزة األمنية 
تعاملت بكل مهنية وحزم مع 

االحتالل يكرر سيناريو «جنازة أبو عاقلة» 
خالل تشييع فلسطيني بالقدس احملتلة

«الهجرة»: إطالق مسابقة للجالية املصرية 
في أوروبا للترويج للسياحة

القاهرة - ناهد إمام

أعلنــت وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون 
املصريــني باخلــارج نبيلــة مكــرم، إطالق 
مسابقة للجاليات املصرية املقيمة في أوروبا، 
للمنافسة على حتقيق أعلى معدل مشاركة 
ونشر لفيلم ترويجي عن السياحة في مصر، 
وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار، 
في إطــار كل من املبادرة الرئاســية «اتكلم 
عربي»، للتعريف بلغتنا وهويتنا وباإلجنازات 
والتاريخ املصري، وكذلك حملة «مفيش زي 

مصر» التي أطلقتها الوزارتان في ٢٠١٩.
وصرحت الوزيرة امس بأن هذه املسابقة، 
تهــدف إلى تنشــيط حركــة الســياحة من 
أوروبــا إلــى مصر، على أن تكــون اجلائزة 
التي ســيحصدها الفائــزون تذكرة «ذهاب 
وعودة» من پولندا إلى القاهرة على اخلطوط 
الپولندية، وإقامة باإلفطار ملدة ٣ ليال في فندق 
بالقاهرة، مع زيارة معالم القاهرة السياحية 

(أهرامات اجليزة واملتحف املصري).
وأضافت وزيرة الهجرة إن باب التسجيل 
مفتوح لكل الراغبني في املشــاركة من الفئة 

املذكــورة، وســيقوم فريق الــوزارة بتلقي 
مشاركاتهم، عالوة على أن يكون التسجيل 
https://forms.gle/ » :متاحا عبر الرابط التالي

QqhX٦iQ٥xtLAGJ٤fA»، وذلك من اليوم وحتى 
٢٧ اجلــاري، على أن يفــوز بالرحلة أكثر ٣ 
 Follow» حصدوا مشاركة وتعليقات على فيلم
the sun»، علــى قناتنا على اليوتيوب، عبر 
.«https://youtu.be/Di٨SZOaylWالرابط: «٤

وتابعــت أن اختيــار پولنــدا إلطــالق 
احلملة، جاء عقب لقاء املستشرقة الپولندية 
املتخصصــة في دراســات الثقافة املصرية 
والتــراث املصــري أديتا فولنــي، وإعالنها 
ســفيرا ملبادرة «اتكلم عربي» فــي پولندا، 
خالل فعاليات «منتدى شباب العالم»، حيث 
تقــوم املستشــرقة الپولندية بــدور ثقافي 
وســياحي للترويج ملبادرة «اتكلم عربي»، 
وثمنت الوزيــرة محبة «فولني» وتقديرها 
ملصر ورغبتها امللحة في املشاركة في املبادرة 
الرئاسية «اتكلم عربي» وحملة «مفيش زي 
مصر»، األمر الذي دفعها إلى وضع خطة عمل 
للترويــج ملصر ونقل الصــورة الصحيحة 

عنها إلى اخلارج.

عواصــم ـ وكاالت: أصيــب أكثــر من ٧٠ 
فلسطينيا واعتقل ما ال يقل عن ٥٠ آخرين في 
صدامات مع قوات االحتالل اإلسرائيلية أثناء 
تشييع جنازة في القدس الشرقية احملتلة.

واندلعت الصدامات أمس خالل تشــييع 
الشاب الفلسطيني وليد الشريف (٢٣ عاما) 
الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها الشهر 
املاضي خالل مواجهات مع القوات اإلسرائيلية 

في باحات املسجد االقصى املبارك.
وقالــت جمعية إســعاف الهــالل األحمر 
الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 
«٧١ إصابة خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
فــي أحداث القدس». وأشــار البيــان إلى أن 
«اإلصابات نتيجة الرصاص املطاطي واالعتداء 
بالضرب وقنابل الصوت واالختناق»، مشيرة 
الى انه مت «نقل ١٣ مصابا إلى املستشفى لتلقي 
العالج». وشيع اجلثمان من املسجد األقصى 
حيث صلى عليه إلى مقبرة «املجاهدين» في 
شارع صالح الدين شمال سور البلدة القدمية 

بالقدس مرفوعا على األكتاف.
من جهتها، أكدت شرطة االحتالل إصابة 
«ستة من عناصرها خالل اضطرابات عنيفة 
اندلعت أثناء اجلنازة وبعدها وداخل املقبرة».

وقالت في بيان إن «القوات اإلســرائيلية 
تصرفت بحزم ضد املئات من منتهكي القانون 
ومثيري الشــغب الذين مارسوا أعمال عنف 

ضد القوات وعرضوا حياتهم إلى اخلطر».
من جانبه، أكد نادي األسير الفلسطيني 
اعتقال «أكثر من ٥٠ شــخصا»، مشــيرا إلى 
أن قوات االحتالل أصابت كذلك فلســطينيا 
برصاص فــي «الفخذ» قــرب حاجز حوارة 
العســكرية جنــوب مدينــة نابلس شــمال 
الضفة ثم اعتقلته بعد ان منعت االســعاف 
الفلســطيني مــن الوصول اليــه فيما جرى 
نقله إلى مستشــفى إسرائيلي لتلقي العالج 

في وقت الحق، وذلــك بزعم محاولته طعن 
جنود عند احلاجز العسكري.

جاء ذلك بعد أيام على اعتراض عناصر من 
الشرطة اإلسرائيلية موكب تشييع الصحافية 
الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة التي قتلت 
بالرصاص خالل عملية إسرائيلية في مخيم 

جنني لالجئني شمال الضفة الغربية.
في غضون ذلك، ذكر موقع «إنترســبت» 
اإلخباري األميركي نقال عن مصادر مطلعة أن 
نائبني دميوقراطيني في الكونغرس يسعيان 
إلى احلصول على توقيعات نواب في املجلس 
التشريعي على رسالة تطالب مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي (إف بــي آي) ووزارة اخلارجية 
األميركية بالتحقيق في اغتيال مراسلة قناة 
«اجلزيــرة» اإلخبارية شــيرين أبــو عاقلة. 
وذكــرت ٣ مصادر مطلعة للموقع اإلخباري 
األميركي أن الرسالة التي أعدها كل من أندريه 
كارسون النائب عن والية إنديانا، ولو كوريا 
النائب عن والية كاليفورنيا، تطالب اخلارجية 
األميركية أيضا بالتحقــق مما إذا كان مقتل 
ابو عاقلة التي حتمل اجلنسية األميركية في 
األراضي الفلسطينية احملتلة ينتهك أي من 

قوانني الواليات املتحدة.
في ســياق متصل، قالــت عضو مجلس 
النــواب األميركي إلهان عمر إن هناك الكثير 
الذي ميكــن للحكومة األميركية أن تقوم به 
في قضية شــيرين أبــو عاقلة، وأضافت في 
مقابلــة مع اجلزيرة أنهــم يودون التأكد من 
احملاســبة واملســاءلة في قضية الصحافية 
الراحلة. وفي بريطانيا، قالت وزيرة الشؤون 
األفريقية بــوزارة اخلارجية فيكي فورد إن 
حكومتها أصيبــت بالصدمة من اغتيال أبو 
عاقلة، وأوضحت فورد أمام مجلس العموم 
(البرملان) أن لندن طلبت إجراء حتقيق مستقل 

فيما حدث مع مراسلة «اجلزيرة».

مساٍع في الكونغرس للمطالبة بالتحقيق في اغتيال الصحافية الفلسطينية

«اجلنائية الدولية» حتقق بجرائم الغزو الروسي في أوكرانيا
عواصم - وكاالت: أعلنت 
احملكمــة اجلنائيــة الدولية 
نشــر فريــق مــن احملققني 
واخلبــراء فــي أوكرانيا هو 
األكبر من نوعه الذي يرسل 
علــى األرض للتحقيــق في 
جرائم ارتكبت خالل الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وقال املدعي العام للمحكمة 
كرمي خان في بيــان: «أؤكد 
أن مكتبي أرسل فريقا مؤلفا 
مــن ٤٢ محققــا وخبيرا في 
اجلنايات وموظفي مساندة 
آخرين إلى أوكرانيا»، موضحا 
أنهــا «أكبر بعثــة من حيث 
العدد مت نشــرها حتى اآلن 

في منطقة دفعة واحدة».
العــام  املدعــي  وفتــح 
للمحكمــة اجلنائية الدولية 
في الثالث من مارس املاضي 
ادعــاءات  حــول  حتقيقــا 
بحصول جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنســانية في أوكرانيا 
بعدمــا حصل علــى الضوء 
األخضر من نحــو ٤٠ دولة 

عضو.
وكان خــان قد توجه في 
أبريل الفائت إلى أوكرانيا بعد 
مجزرة بوتشا في ضواحي 
كييڤ، حيث عثر على ما ال 

يقل عن ٢٠ جثة هناك.
في غضون ذلــك، قتل ٨ 
أشخاص وأصيب ١٢ آخرون 
أمــس بقصف روســي على 
قريــة ديســنا األوكرانيــة 
الواقعة شــمال كييڤ التي 

كييــڤ أنها تواصــل جهود 
إنقاذ آخر اجلنود األوكرانيني 
املتبقــني من احملاصرين في 

ماريوبول.
وقالــت نائبــة رئيــس 
الــوزراء األوكرانــي، إيرينا 
فيرتشوك عبر تليغرام: إن 
الـــ ٥٢ مقاتال الذين أصيبوا 
بجروح خطيرة ومت إخراجهم 
من مصنع الصلب احملاصر 
في آزوفســتال يوم االثنني 
ســيتم اســتبدالهم قريبــا 

بأسرى حرب روس.
وقالــت روســيا إن ٢٥٦ 
مقاتــال أوكرانيــا «وضعوا 

دون امتنــاع أي عضــو عن 
التصويت، بحســب نتيجة 

االقتراع.
وقــال وزيــر اخلارجية 
الفنلنــدي بيــكا هافيســتو 
للتلفزيــون الرســمي بعــد 
التصويــت: «انهــا نتيجــة 
اســتثنائية، لم أكــن أتوقع 
مثل هذه النتيجة. التصويت 
واضــح. ســنوقع رســالة 
الترشح لعضوية حلف شمال 

األطلسي».
املوافقــة  هــذه  بعــد 
البرملانيــة، تريد هلســنكي 
إرســال ترشــيحها إلى مقر 
احللف األطلسي في بروكسل 
في وقت متزامن مع السويد.
وفي وقت الحق، أعلنت 
الســويد  وزراء  رئيســة 
ماغدالينــا أندرســون خالل 
مؤمتر صحافي مشترك مع 
الرئيــس الفنلندي ســاولي 
نينيستو، أن السويد وفنلندا 
ســتقدمان بشــكل مشترك 
ترشــيحهما مبقر الناتو في 

بروكسل اليوم.
وقالــت أندرســون «أنــا 
ســعيدة ألننا سلكنا املسار 
نفسه وأننا نستطيع القيام 
بذلك معا». ويستقبل الرئيس 
األميركــي جــو بايــدن غدا 
الوزراء السويدية  رئيســة 
والرئيس الفنلندي في البيت 
األبيض، كما أعلنت الناطقة 
باسمه كارين جان- بيار في 

بيان أمس.

سالحهم واستسلموا» منهم 
٥١ مصابا بجروح خطيرة.

إلى ذلك، صوت البرملان 
امــس لصالــح  الفنلنــدي 
االنضمام إلى حلف شــمال 
األطلســي «الناتو» بغالبية 
كبرى بلغــت أكثر من ٩٥٪ 
ما يتيح ارســال الترشــيح 
الرســمي لهذا البلد إلى مقر 

احللف.
وفي ختام جلسة برملانية 
اســتمرت يومــني، اعتمــد 
مشــروع انضمام البالد إلى 
احللــف األطلســي بغالبية 
١٨٨ صوتــا مقابــل ٨ ومــن 

السويد وفنلندا سترسالن طلباً مشتركاً لالنضمام إلى «الناتو» اليوم

(أ.ف.پ) جنود أوكرانيون يحاولون العثور على أحياء وسط أنقاض مدرسة قصفت شرقي أوكرانيا  

تضم معسكر تدريب عسكري 
كبيرا، وفق ما أكد عمال إغاثة 
محليون. وأبلغ حاكم املنطقة 
فياتشســالف تشاوس عبر 
«تليغرام»، عن قتلى وجرحى 
صاروخيــة»  «بضربــات 

روسية على ديسنا.
وطال هجوم روسي آخر 
قاعدة عسكرية أوكرانية في 
منطقة لفيف (غرب) تقع على 
بعــد ١٥ كيلومتــرا فقط من 
احلدود مع پولندا، بحســب 
حاكم منطقة لفيف مكســيم 

كوزيتسكي.
وفي سياق متصل، أعلنت 
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مجلس النــواب اللبناني 
اجلديد، افتقد أسماء سلطوية 
كبيــرة، خذلتهــا صناديــق 
قــوى  لصالــح  االقتــراع 
تغييرية نشيطة، ولدت من 
رحم «ثــورة» ١٧ أكتوبر، او 
على ضفافها، وأفقدت حلفاء 
إيران، حــزب اهللا، األغلبية 
التي كانوا يتمتعون بها في 
البرملان الســابق، في تكرار 
لســيناريو العــراق، حيــث 
فشــلت القوى املدعومة من 
طهران في االحتفاظ بأغلبيتها 
البرملانية. وتراجعت حصة 
فريق «املمانعــة» إلى «٦٢-

٦١» وهــو أقــل مــن أغلبيــة 
النصــف زائــد واحــد، مــن 
أصل عدد النواب البالغ ١٢٨. 
وسجلت قوى املعارضة  ٥٣ 
- ٥٤ مقعدا، فيما اســتحوذ 

املستقلون على ١٣ مقعدا.
الوجــوه اجلديــدة، التي 
يراهن رئيس حزب الكتائب 
سامي اجلميل ان تتجمع ضمن 
كتلة من ٢٠ ناخبا، اطلت من 
اجلنــوب، بشــخص طبيب 
العيون الشعبي إلياس جرادة، 
الذي سجل مع زميله فراس 
حمدان اخلرق األول لثنائية 
حــزب اهللا وأمل فــي دائرة 
مرجعيــون، مطيحا برئيس 
القومــي  الســوري  احلــزب 
االجتماعي أســعد حــردان، 
كمــا أطــاح زميلــه حمــدان 
بنائب رئيس جمعية مصارف 
لبنان مروان خير الدين، الذي 
توحــدت حولــه الفاعليــات 

السياسية التقليدية.
ومن مرجعيون الى جزين، 
حيــث تصدرت غــادة أيوب 
املشــهد مع ســمير األســمر 
بعد إطاحتهما، برجل التيار 
الباسيلي زياد اسود وبحليف 
الرئيس نبيه بــري ابراهيم 
عــازار، وفي دائرة الشــوف 
ـ عاليــه حلقت جناة صليبا 
وحليمة القعقور ومارك ضو، 
الــذي أطاح بوريــث العائلة 
االرســالنية طالل ارســالن، 
ومعه حليــف املقعد الدرزي 
الثاني في الشوف وئام وهاب.
وفــي بيــروت، تقدمــت 
وبــوال  زرازيــر  ســيلينا 
يعقوبيان في الدائرة االولى 
وابراهيم منيمنة وملحم خلف 
ووضاح الصادق في الدائرة 
الثانية. وفي الشــمال احتل 
ميشال الدويهي املتحالف مع 
ميشال رينيه معوض، املقعد 
الثالــث في زغرتا، الذي كان 
حلليف رئيس املردة سليمان 
فرجنية، اسطفان دويهي، الذي 
استعاض عنه مبقعد للقوات، 

مضافــا إليه حــزب الكتائب 
واألحرار العــودة إلى عصر 
بري، مع أنه ال بديل عنه لدى 

يكون البديل املأمول.
وتتحدث األوساط املتابعة 
عــن احتمــال عقد تســوية 

له، وقد طرح منذ اليوم األول 
اســم نقيب احملامني السابق 
ملحم خلف لهذا املوقع، فيما 
يطرح فريق التيار احلر، اسم 

النائب إلياس بوصعب.
علــى أي حــال، يفترض 
اجتمــاع مجلس الوزراء غدا 
اخلميــس في بعبــدا، كآخر 
جلســة له قبــل التحول إلى 
حكومة تصريــف أعمال في 
٢٢ مايــو، لتقييــم نتائــج 
االنتخابات ورسم اخلطوات 

التالية.
لكن جديدا طرأ صباح أمس 
وأفضى إلــى إدخال الرئيس 
ميشــال عون إلى مستشفى 
أوتيل ديو، إلجراء فحوصات 
وصور شعاعية، بحسب بيان 
صادر عن املكتب اإلعالمي في 

رئاسة اجلمهورية.
الدوليــة  الفعــل  ردود 
والعربية، متيزت بالترحيب 
باالنتخابــات  والتنويــه 
احلاصلة، حيث نوه املساعد 
الســابق لوزيــر اخلارجيــة 
األميركيــة ديڤيــد شــينكر 
بحصول املجتمع املدني على 
مقاعد فــي البرملان اللبناني 
اجلديد. وفي رد على رئيس 
التيار احلر جبران باســيل، 
الذي اتهم مناوئيه بالتعامل 
مع األميركيني، قال شــينكر: 
ال اعتقد ان دعمي للمعارضة 
اللبنانيــة فــي االنتخابــات 
هــو تدخــل، فأنا شــخصية 
عامــة ولســت مســؤوال في 

معارضيه، فالثنائي استدرك 
األمر مبنع ترشح أي شيعي 
من خــارج دائرتــه، حتى ال 

بالتصويت لبري، مقابل أن 
يكون أحد النواب األرثوذكس 
من فريق احلراك املدني نائبا 

احلكومة األميركية. والالفت 
أن املرشــحني املوالني لألسد 
مثل أرسالن ووهاب وفيصل 
كرامي واسعد حردان لم يتم 
التصويت لهم، وجبران باسيل 
حر في استئناف عقوبته أمام 
احملاكم األميركية او في لبنان.
الدولي إلجراء  االرتيــاح 
االنتخابــات فــي موعدهــا، 
قابله فــي الداخل ردود فعل 
غاضبة وحــادة اللهجة، فقد 
أقدم مجهولــون على إحراق 
نصب «قبضة الثورة» التي 
زرعتها جماعات احلراك املدني 
في ساحة الشهداء في بيروت.

وسجل إطالق نار كثيف 
في بلدة دير األحمر، ابتهاجا 
بفوز النائب أنطوان حبشي، 
الذي اخترق منفــردا الئحة 
ثنائــي حــزب اهللا ـ أمل في 
دائرة بعلبك ـ الهرمل، ومثل 
ذلــك حــدث وعلــى نطــاق 
أوســع في مدينــة طرابلس، 
وكانت احلصيلة ٧ إصابات 

بالرصاص الطائش.
أما على مستوى تصعيد 
اللهجــة، فقد أثــار تصريح 
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب محمــد رعد، مخاوف 
من خطــوات يعدها احلزب، 
ردا على خسارة كبار داعميه 
لــدى الطوائــف او األحزاب 
األخرى، القلق على املستويني 
السياسي والديبلوماسي، رعد 
قــال: نرتضيكم خصوما في 
املجلــس النيابــي، ولكن لن 
نتقبلكم دروعا لإلسرائيلي 

وملن وراء اإلسرائيلي.
وقال في حفل استقبال في 
النبطية متوجها الى الفريق 
اآلخــر: عليكم التعاون معنا 
وإال فمصيركم العزلة وإياكم 

أن تخطئوا احلساب.
مــن معــراب رد رئيــس 
اللبنانيــة ســمير  القــوات 
جعجــع بالقــول: ســنكمل 
املواجهة بكل الطرق السلمية 
والدميوقراطية، داخل املجلس 

النيابي.
النائب أنطوان حبشي قال 
من جهته: لدينا كل القدرة على 
املواجهة وال خوف، وال شك 
أننا سنشكل حكومة أكثرية 
إذا كانــت هناك أكثرية، ولن 

نقبل بحكومة بال معنى.
رئيــس حــزب الكتائــب 
سامي اجلميل قال لقناة «ال 
بي ســي»: لقد حصل تغيير 
بالعمــق، واذا اســتمر حزب 
اهللا فــي تهديــد اللبنانيــني 
وبفرض من يريد، فإننا نعده 
بأننــا لن نخضع لشــروطه 
ولن نستســلم له أو لغيره، 
وسندخل في اشتباك سياسي 

إذا حاول فرض إرادته.

تصريحات النائب رعد والردود عليه تعكر األجواء.. وجعجع يتعهد بالرد سلمياً في املجلس .. وعون في املستشفى إلجراء فحوصات

في دائرة بشري كان يشغله 
حليف القوات جوزف اسحق 
وقد فاز بــه ملحم طوق، أما 
في طرابلس فكان فوز اللواء 
أشــرف ريفي مــع اثنني من 
أعضاء الئحته بوجه فيصل 
عمــر كرامي، عنــوان حتول 
في مــزاج عاصمة الشــمال، 
وهكــذا بات مجلــس النواب 
اجلديد من دون إيلي الفرزلي 
واسعد حردان وطالل أرسالن 
وفيصل عمر كرامي، وجميعهم 
محسوب على محور املمانعة 

السوري ـ االيراني.
اما التيار احلر فقد خسر 
مقاعد فــي اجلنوب واجلبل 
والبقاع، ونسبيا في بيروت 
الثانيــة، وحافــظ عليها في 
الشمال، حيث حتدث النائب 
اجلديــد ريفــي، عــن دخول 
ســيارة إلــى باحة الســراي 
احلكومي فــي طرابلس ليال 
ونقلــت صناديق مشــبوهة 

إلى الداخل.
احلســبة باألرقام ليست 
محسومة متاما بعد بانتظار 
متوضــع مختلــف االطراف،  
ولن تتبلــور الصورة متاما 
قبل دعــوة املجلس، اجلديد 
إلى انتخاب رئيس له ونائب 
املكتــب،  للرئيــس وهيئــة 
والطامــة الكبرى هنا، حيث 
إن الثنائــي الشــيعي ملتزم 
بإعــادة انتخــاب أحد ركنيه 
األساسيني الرئيس نبيه بري، 
فيما يرفــض الفريق اآلخر، 

خارطة توزيع القوى السياسية في املجلس النيابي اجلديد
بيروت: بعد اعالن وزير الداخلية القاضي بســام مولوي 
نتائج االنتخابات النيابية في الدوائر اخلمس عشرة تظهرت 
اخلارطة شبه النهائية للمجلس النيابي اجلديد وفق توزع الكتل 
النيابية اجلديدة مع حلفائها من النواب واملســتقلني وممثلي 
القوى التغييرية، لكن مصادر نيابية لفتت عند إجراء عملية 
التوزيــع والتصنيف هذه الى ضــرورة التمييز بني من هم 
من النواب احلزبيني رشحوا مباشرة بقرارات من قياداتهم، 
واولئك الذين من احملتمل ان يتوافقوا على تشــكيل تكتالت 
نيابية ستغير في خريطة املجلس، بحسب الوكالة «املركزية».

وفيما يلــي التوزيع اجلديد للكتــل النيابية «مبن فيهم 
احللفاء املباشرون»:

نواب القــوى التغييرية واملجتمع املدني (١٥ نائبا) هم: ١ـ 
ياسني ياسني، ٢ـ مارك ضو، ٣ـ جناة عون صليبا، ٤ـ حليمة 
القعقور، ٥ـ بوال يعقوبيان، ٦ـ ســينتيا زرازير، ٧ـ ميشال 
الدويهي، ٨ـ الياس جراده، ٩ـ فراس حمدان، ١٠ـ إيهاب مطر، ١١ـ 
فراس أحمد السلوم، ١٢ـ رامي فنج، ١٣ـ ابراهيم حسن منيمنة، 

١٤ـ وضاح ابراهيم صادق الصادق، ١٥ـ ملحم إميل خلف.
٭ الشخصيات املســتقلة (١١ نائبا): ١ـ نعمة افرام، ٢ـ فريد 
اخلازن، ٣ـ عبدالرحمن البزري، ٤ـ شــربل مســعد (الئحة 
ســعد – بزري)، ٥ـ ميشال ضاهر، ٦ـ ميشال املر، ٧ـ جهاد 
الصمد، ٨ـ أشرف ريفي، ٩ـ عبد الكرمي محمد كباره (الئحة 

ميقاتي)، ١٠ـ فؤاد مخزومي، ١١ـ نبيل بدر.

٭ نواب حزب الكتائب اللبنانية (٤+١): ١ـ سليم الصايغ، ٢ـ 
ندمي اجلميل، ٣ـ سامي اجلميل، ٤ـ الياس حنكش، اضافة الى 

جان طالوزيان املستقل على الئحة الكتائب.
٭ نواب التيار الوطني احلر (١٨): ١ـ ندى البستاني، ٢ـ سيمون أبي 
رميا، ٣ـ سليم عون، ٤ـ شربل مارون، ٥ـ االن عون، ٦ـ سيزار أبي 
خليل، ٧ـ غسان عطاهللا، ٨ـ فريد البستاني، ٩ـ نقوال صحناوي، 
١٠ـ ابراهيم كنعان، ١١ـ الياس بو صعب، ١٢ـ جبران باســيل، ١٣ـ 
جورج عطاهللا، ١٤ـ محمد يحيى يحيى، ١٥ـ جيمي جورج جبور، 

١٦ـ أسعد رامز درغام، ١٧ـ إدغار طرابلسي، ١٨ـ سامر التوم.
٭ نواب حزب القوات اللبنانية (٢٠ نائب): ١ـ زياد حواط، ٢ـ 
الياس اسطفان، ٣ـ جورج عقيص، ٤ـ شوقي الدكاش، ٥ـ انطوان 
حبشي، ٦ـ سعيد األسمر، ٧ـ غادة أيوب، ٨ـ ملحم الرياشي، 
٩ـ رازي احلاج، ١٠ـ جهاد بقرادوني، ١١ـ بالل احلشيمي، ١٢ـ 
بيار بو عاصي، ١٣ـ جورج عدوان، ١٤ـ نزيه متى، ١٥ـ غسان 
حاصباني، ١٦ـ ســتريدا جعجع، ١٧ـ غياث يزبك، ١٨ـ الياس 

فؤاد اخلوري، ١٩ـ جميل عبود عبود، ٢٠ـ فادي كرم. 
٭ احلزب التقدمي اإلشتراكي (٩ نواب): ١ـ وائل ابو فاعور، 
٢ـ فيصل الصايغ، ٣ـ هادي ابو احلســن، ٤ ـ أكرم شهيب، 
٥ـ راجي الســعد، ٦ـ تيمور جنبالط، ٧ـ مروان حماده، ٨ـ 

بالل عبداهللا، ٩ـ غسان السكاف.
٭ اعضاء املستقبل السابقون (٦ نواب): ١ـ وليد البعريني، ٢ـ 
سجيع مخايل عطيه، ٣ـ أحمد محمد رستم، ٤ـ محمد مصطفى 

سليمان، ٥ـ أحمد اخلير، ٦ـ عبدالعزيز ابراهيم الصمد.
٭ نواب حركة أمل (١٥ نائب): ١ـ نبيه بري، ٢ـ علي خريس، 
٣ـ عناية عزالدين، ٤ـ علي عسيران، ٥ ـ ميشال موسى، ٦ـ 
غازي زعيتر، ٧ـ قبالن قبالن، ٨ـ فادي عالمة، ٩ـ علي حسن 
خليل، ١٠ـ أشرف بيضون، ١١ـ أيوب حميد، ١٢ـ هاني قبيسي، 

١٣ـ ناصر جابر، ١٤ـ قاسم هاشم، ١٥ـ محمد خواجة.
٭ نواب حزب اهللا (١٣ + ٣ متحالفون): ١ـ علي عمار، ٢ـ رامي 
أبو حمدان، ٣ـ حسني جشي، ٤ـ حسن عز الدين، ٥ـ رائد برو، 
٦ـ حسني احلاج حسن، ٧ـ ايهاب حمادة، ٨ـ علي املقداد، ٩ـ 
ابراهيم املوسوي، ١٠ـ محمد رعد، ١١ـ حسن فضل اهللا، ١٢ـ 
علي فياض، ١٣ـ أمني شري.واملتحالفون مع حزب اهللا هم: ١ـ 

جميل السيد، ٢ـ ينال الصلح، ٣ـ ملحم احلجيري.
٭ نواب حزب الطاشــناق (٣ نواب): ١ـ هاغوب ترزيان، ٢ـ 

هاغوب بقرادونيان، ٣ـ جورج بوشكيان.
٭ نائبا حركة االســتقالل (نائبان): ١ـ ميشــال معوض، ٢ـ 

أديب عبد املسيح
٭ نائب التنظيم الشعبي الناصري (نائب ١): ١ـ أسامة سعد

٭ نائب حزب اإلحتاد (نائب ١): ١ـ حسن مراد
٭ نائب حزب الوطنيني األحرار (نائب ١): ١ـ كميل شمعون.

ـ تيار املردة (نائبان): ١ـ طوني فرجنية، ٢ـ وليم طوق.
٭ نائبا املشاريع (٢ نواب): ١ـ عدنان طرابلسي، ٢ـ طه عطفت ناجي.

ـ نائب اجلماعة اإلسالمية (نائب ١): ١-عماد احلوت

إيلي محفوض: األغلبية ستحرم عون من التوقيع على مرسوم احلكومة
بيروت - زينة طّبارة

رأى رئيس حركة التغيير 
احملامــي إيلي محفــوض، أن 
وصول حزب القوات اللبنانية 
الى املجلس النيابي بأكبر كتلة 
مســيحية، كان متوقعا إن لم 
نقل محســومًا، وذلك ألسباب 

عديدة أهمها:
أ - رفض اللبنانيني لســالح 
اإليرانــي وغيــر  حــزب اهللا 

الشرعي.
ب - رفض املسيحيني للخديعة 
العمــاد عون  التــي مارســها 
منــذ توليه رئاســة احلكومة 
العسكرية االنتقالية في العام 
١٩٨٨ متستراً بالبذة العسكرية 
ومتلطياً خلف شعارات الرئيس 
الشهيد بشير اجلميل، والتي 
اســتمرت حتى العــام ٢٠٢٢، 
حيث أسقطت في ١٥ مايو في 

والقضائي الذي مارسه الفريق 
العوني بغطاء من حليفه حزب 
اهللا. هــذا، ورد محفوض في 
تصريح لـــ «األنبــاء»، تدني 
اإلقبال الشيعي على االقتراع 
حلزب اهللا مقارنة بانتخابات 
٢٠١٨، إلــى عاملني أساســيني 

وهما:

التشــريعية،  الســلطة  رأس 
بالتالــي  نســتغرب  «ولــن 
عزوفه في اللحظة األخيرة عن 
الترشح لرئاسة املجلس، حال 
شعوره بأن انتخابه سيكون 
بأصوات هزيلة في آخر حياته 

السياسية».
وردا علــى ســؤال، ختــم 
محفوض مؤكــدا أن الرئيس 
ميشال عون سوف يستشرس 
بعد ساعات من انتخاب رئيس 
جديد ملجلس النواب، لتسريع 
عملية تشكيل حكومة برئاسة 
جنيب ميقاتــي، وذلك بهدف 
توزير صهره جبران باســيل 
وإعطائــه حقيبــة وزاريــة 
وازنــة، وذلــك ليقني عون أن 
األغلبية النيابية من سياديني 
وتغييريــني، ســتحرمه مــن 
التوقيع على مرسوم تشكيل 

حكومة عشية نهاية عهده.

١ - اخلوف من دموية احلزب 
الذي اغتــال رئيــس حكومة 
لبنان الرئيس الشــهيد رفيق 
احلريري، والــذي بالتالي لن 
يتردد بقتل أو اعتقال أو ترهيب 

كل من يعارض.
٢ - حالــة الفقــر املدقع الذي 
غرقت فيه الطائفة الشــيعية 
باقــي  الكرميــة علــى غــرار 
الطوائف والشرائح اللبنانية.
أكد محفوض  واستطراداً، 
أن تدني املشــاركة الشــيعية 
في االنتخابات، مقدمة لسقوط 
الثنائية الشيعية، وقد نشهد 
فــي وقت غيــر بعيــد، متايز 
سياســي كبير بني ميليشــيا 
إيــران املســلحة، وحركة أمل 
اللبنانية، مؤكدا من جهة ثانية 
أن العصمة النيابية لن تكون 
بعد اليوم بيــد الرئيس بري 
في حــال أعيــد انتخابه على 

رئيس حركة التغيير أكد لـ «األنباء» أن العصمة النيابية لن تكون بعد اليوم بيد الرئيس بري

إيلي محفوض

صناديق االقتراع.
ج - غــزوة حــزب اهللا لعني 
الرئيــس  الرمانــة وتســتر 
ميشــال عون وجبران باسيل 
على الغزاة املسلحني، قيادات 
وعناصر، وبالتالي تسخيرهما 
بالتعاون والتنسيق مع حزب 
اهللا، القضــاء العســكري في 
محاولة للنيل من رئيس القوات 

د.سمير جعجع.
د - انزعــاج املســيحيني من 
استدعاء السيد حسن نصراهللا 
ملارونيــنيْ رشــحا نفســيهما 
لرئاسة اجلمهورية، أي جبران 
باسيل وسليمان فرجنية، األمر 
الــذي جعلهــم ينتفضون في 
وجه استئثار الفصيل اإليراني 
املسلح بتسمية الرئيس اخللف 

حلليفه ميشال عون.
هـــ - حجــم الفســاد املالــي 
واالجتماعــي  والسياســي 

النائب أشرف ريفي: هدفنا استرداد لبنان
بيروت ـ خلدون قواص

قال النائب أشرف ريفي، 
ان «التغييــر بــدأ إلرســاء 
نهــج رجــال الدولــة إلنقاذ 
اجلمهوريــة مــن االنهيــار 
الوطنيــة  وحتريــر اإلرادة 
من هيمنة السالح والوصاية 
والفساد ليعود لبنان سيدا 
حرا مســتقال عربي الهوية 

واالنتماء».
وأضاف في اول تصريح 
له بعــد اعالن فوزه باملقعد 

النيابي عن دائــرة طرابلس: «اننا لم نتعب 
على الرغم من كل ما واجهناه في الســنوات 
املاضية، فهدف اســترداد لبنان إلى نفســه 
يســتأهل كل التضحيات، لقــد كان نضالكم 
وكانت املعاناة التي عاشــها اللبنانيون هي 
احلافز لي كي أســتمر معكــم وبكم، وها قد 
حققنا معا خطوة أولى في الطريق الطويل».
وتابــع: «ثقتكــم هــي مســؤولية كبيرة 
ومضاعفة ألزم بها نفسي وزمالئي واحللفاء 
كــي أحقق في الظرف الصعب احلد األقصى 
مــن اآلمال واألهداف. وفي هــذه االنتخابات 
كانت طرابلس األبية واملنية الغالية والضنية 

احلبيبة، صورة عن لبنان. 
لقد دق جرس التغيير».

وقــال: «كما كنت في كل 
مسيرتي العسكرية واألمنية 
والسياسية، سأبقى. سأكون 
مــع زمالئــي الفائزيــن في 
املقدمة دفاعــا عن طرابلس 
ولبنان. سأكون مع زمالئي 
الفائزين معكم وسأدافع عن 
حقوقكم وكرامتكم، وسأبذل 
كل ما أســتطيع كي ننتشل 
البلــد من االنهيــار، يدا بيد 
مع السياديني والتغييريني».
واعتبــر ريفي أن «طرابلس جتاوزت كل 
العقبــات وصوتت بحريــة، ونحترم خيار 
الناس، وندعو قوى التغيير والســيادة الى 
العمل معا. سأكون في مقدمة من يعملون على 
خلق إطار وطني عنوانه السيادة وبناء دولة 
ال فســاد فيها وال محسوبيات، لتكون دولة 
املواطن». وأكد «أنني ســأعمل بالتعاون مع 
املخلصني وهم كثر، على ترجمته الى وقائع. 
التحدي كبير نعم، ولكن اإلرادة أقوى. أهلي 
األحبــاء، ال تكفي الكلمات ألشــكر كل واحد 
منكم، دون اســتثناء. أنتــم الرصيد الكبير 

الذي به سنحقق أهداف قضيتنا».

أشرف ريفي

بري يدعو لوضع اخلطاب املتوتر جانبًا ونبذ الكراهية: لتكن 
االنتخابات مدخًال للحوار حول قانون جديد وتنفيذ االستحقاقات

بيروت ـ أحمد عز الدين

دعــا رئيــس مجلــس 
النواب نبيه بري الى طي 
صفحة اخلطاب االنتخابي 
املتوتر جانبا، وأن تشكل 
نتائج االنتخابات النيابية 
مدخال حلوار حول قانون 
جديد لالنتخابات وخطة 
اقتصاديــة حتمي حقوق 
املودعــني، ووقــف الهدر، 
وتنفيذ االستحقاقات في 
موعدهــا ملنع اغراق البلد 

في الفراغ.
بــري  الرئيــس  كالم 
جــاء في كلمة شــكر فيها 

ليؤكد اجلميع االستعداد 
للحــوار حــول العناوين 

التالية:

ـ االنتقـــال الى الدولـــة 
املدنية.

 اقرار كل القوانني التي 
مــن شــأنها وقــف الهدر 
وتنفيذ القوانني الصادرة 
بهــذا الشــأن وتنفيذ كل 
االستحقاقات في موعدها 
وقطع الطريق على محاولة 
الغراق البلد في اي فراغ.

وختــم بالتأكيد باســم 
«الثنائــــــي الشيــــعي» 
على حقوق لبنان في البر 
والبحر واعتبارها استحقاقا 
دائما وهو حق لن نتنازل 
عن جزء منــه وغير قابل 

للمساومة والتجربة.

ـ نبــذ خطاب الكراهية 
تصنيف املواطنني.

ـ الدعــوة بعــد انتهاء 
املجلس النيابي اجلديد من 
تشكيل مطبخه بانتخاب 
رئيــس املجلــس وهيئة 
املكتب واللجان بالشراكة، 
حلــوار حــول دفــن هــذا 
القانون املســيء للوحدة 
وآن األوان لوضع قانون 
غيــر طائفــي، وتخفيض 
 ١٨ الــى  االقتــراع  ســن 
سنة، ووضـــع «الكوتـــا 
النسائية» وتشكيل مجلس 

الشيوخ.
ـ استقالل القضاء.

نبيه بري

الناخبني، وكل من ساهم 
فــي اجنــاح االنتخابات، 
مشيرا الى ان لبنان أعرق 
دميقراطية في العالم، وان 
حجم االهتمام الدولي بها 
انهم ســينتخبون  اوحى 
نوابا لكل برملانات العالم.
وقــال لتكــن نتائــج 
االنتخابــات محطة نلقي 
فيها اخلطــاب االنتخابي 
املتوتــر جانبــا، ولتهــدأ 
الرؤوس احلامية، ونقتنع 
بأننــا أبنــاء وطــن واحد 
وجرحنا واحــد وأزماتنا 
عابــرة للطوائف، ولتكن 
نتائج االنتخابات مناسبة 

باسيل: كانوا ينتظرون أن نعلن فشلنا ووفاتنا ال يحسبنا 
أحد على أي محور وخبرية «التكنوقراط»  «باي باي»

بيروت ـ منصور شعبان 

أعلــن رئيــس «التيار 
الوطنــي احلــر» النائــب 
جبران باســيل ان «لدينا 
التكتل االكبر في املجلس 
النيابــي، وان االهــم من 
االنتصار في االنتخابات 
النيابيــــــة، االنتصــــار 
الفعلي يكون في مشروع 
الدولــة واالصالح  بنــاء 
احلقيقــي»، وقــال: «وال 
يحسبنا احد على اي محور 

في الداخل واخلارج، فنحن نستطيع ان 
نكون صلــة وصل مبا يحقــق مصلحة 

لبنان».
ودعــا في االحتفــال الــذي مت تنظيمه 
بعد إعالن نتائج االنتخابات: «التغييريني 

في املجلس النيابي إلى ان 
يطلعوا على ما أجنزه التيار 
الوطني احلر في املجلس، 
وأؤكد لكم أنهــم بعد ذلك 

سيريدون العمل معنا».
وأضــاف: «الكثيــرون 
كانوا ينتظــرون أن نعلن 
بعــد  ووفاتنــا  فشــلنا 
االنتخابــات لكننــا «كنــا 
واالنتخابــات  وبقينــا»، 
هــي وســيلة لنجــدد ثقة 
النــاس فينــا ونبني البلد 
ومســتعدون للعمــل مــع 

اجلميع».
ولفــت الى أن «خبريــة «التكنوقراط» 
فــي احلكومــة «باي باي» فهناك شــرعية 
شــعبية يجب االعتراف بها بغض النظر 

اين سنكون».

جبران باسيل
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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

أفقياً:

من أنواع املجوهرات من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

ستاياورلاا

لةحاصفلاسا

يباتكلالرب

منفةصقلاات

لملعريدغبع

امجنلالطاد

لدقةيامرلا

خدعوزامجرم

لديعببدالا

املحرعشلاو

ييتارامالا

ادربكارملا

١ - فيلم أجنبي شهير - حرف هجاء، ٢ - قصاب - 
تسهر، ٣ - منزل - عكس سائل، ٤ - في الوجه - علم 
مؤنث، ٥ - همسات الشياطني، ٦ - أذكياء فطنون، 
٧ - حاجز - وزنا بالكيل - قاتل، ٨ - مظاهرة سلمية 
- ضجرا، ٩ - مرتوي - أمن وسالمة، ١٠ - جرم 

سماوي (معكوسة) - الشعوب.

ابتعد
الروايات
املراكب
الشعر
األدب

الكتاب
جنم

سراب
أطالل
غدير

الفصاحة
حلم

سليم
الرماية

وعد

دق
بعيد

مجرم
علم
فن

اخلاليا
االماراتي

القصة

١ - حيوان ضخم - قاتل (معكوسة) - متشابهان، ٢ - 
أفك (معكوسة) - قبيح، ٣ - عاملون - من أجزاء الرجل، 
املعدمني، ٥ - يستخرج منها  ٤ - عبر (معكوسة) - 
املاء، ٦ - أول األمر، ٧ - ازدادوا خبرة - متشابهان، 
٨ - ترخي - متشابهة، ٩ - والدة - من األقارب - حتية، 

١٠ - سهاد - من الفاكهة.

أفقياً: عموديًا:
١- العراب - تاء، ٢ - حلام - تسمر، ٣ - دار - جامد، 
٤ - فم - رال، ٥ - وساوس، ٦ - نابهون، ٧ - سد 
- كاال - سم، ٨ - مسيرة - مال، ٩ - ريان - أمان، 

١٠ - قمر (معكوسة) - األمم.

١ - الدب - سم (معكوسة) - ر ر، ٢ - أحل (معكوسة) - 
دميم، ٣ - عارفون - ساق، ٤ - مر (معكوسة) - مساكني، 
٥ - آبار، ٦ - وهلة، ٧ - مترسوا - ا ا، ٨ - تسدل - م م 

م، ٩ - أم - أخ - سالم، ١٠ - أرق - رمان.

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

إعداد:  عروبة حجازي

اعرف شخصيتك

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

للمراسلة

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

الالزورد

نادين نسيب جنيم

سؤال وجواب

ن فيها من امتصاص  ما الطريقة التي ُنحسِّ
املواد املغذية للمكسرات والبذور؟

أعلنت د.آنا نيكولسكايا، خبيرة التغذية أن 
نقع البقوليات واملكسرات، يحسن امتصاص 
املواد املغذية التي حتتويها. ووفقا لها، توجد في 
قشرة البقوليات واملكسرات والبذور مضادات 
مغذية (حمض الفيتيك)، التي متنع امتصاص 
املفيدة مثل  الڤيتامينات والعناصر املعدنية 
احلديد واملاغنيسيوم والكالسيوم والزنك. لذلك 
يساعد نقع هذه املواد قبل حتضيرها وتناولها، 
على حتييد هذه املضادات ويحسن امتصاص 

اجلسم للمواد املفيدة املوجودة فيها.
وتضيف: «لتحييد مضادات املغذيات يجب 
نقع البقوليات واملكسرات والبذور في املاء مع 
إضافة عصير الليمون أو خل التفاح العضوي 
غير املصفى. فمثال يجب نقع اللوز ٦-٨ ساعات، 
الفاصوليا ١٢-٢٤ ساعة». وتضيف، جميع 
العناصر املوجودة في هذه املواد عادة ما تكون 

ناقصة في جسم الرجال والنساء.
البروتني  هي  العناصر  «وهــذه  وتقول: 
واألحماض األمينية والدهون الكاملة وأحماض 
دهنية والكربوهيدرات عالية اجلودة واأللياف 
الغذائية وفيتامينات مجموعة». وتنصح اخلبيرة 
بنقع هذه املواد ليال، كي تكون جاهزة لالستخدام 
صباحا، مشيرة إلى ضرورة التخلي عن املاء 

الذي نقعت فيه.

املصدر: «نوفوستي»

عالم الصحة

فصيلة الدم ترتبط بنسبة ٨٪ بخطر 
اإلصابة بالنوبة القلبية!

تعرف النوبة القلبية باسم احتشاء عضلة القلب، 
وهي حالة طارئة تتطلب عالجا وشيكا. وحتى لو 
جنا الشخص من نوبة قلبية، فإن نقص الدم في 
القلب ميكن أن يضر عضلة القلب بشكل خطير. 
وميكن أن تؤثر عدة عوامل على خطر تعرض 
الشخص ألزمة قلبية. وباإلضافة إلى عوامل منط 
احلياة، ميكن أن يؤثر وجود حاالت أخرى مثل مرض 
السكري أيضا على خطر تعرض الشخص ألزمة 
قلبية. وقال باحثون من جمعية القلب األميركية 
(AHA) مؤخرا إن فصيلة دم الشخص ميكن أن 

يكون لها تأثير أيضا.
ويقول علماء من AHA إن وجود فصيلة دم غير 
O يزيد من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية، 

.ABو Bو A :وهي
أنواع  الذين لديهم  أولئك  أن  وأظهرت األبحاث 
الدم الثالثة هذه تزيد احتمالية إصابتهم بنوبة قلبية 

بنسبة ٨٪، و١٠٪من خطر اإلصابة بقصور القلب.
الذين لديهم  وعالوة على ذلك، كان األشخاص 
فصيلة الدم A أو B أكثر عرضة بنسبة ٥٠٪ لإلصابة 
الرئوي، وهما  العميقة واالنسداد  بتجلط األوردة 
حالتان مرتبطتان بزيادة خطر اإلصابة بفشل القلب. 
وباإلضافة إلى فصيلة الدم، ميكن أن تلعب الصحة 
العقلية أيضا دورا في احتمالية إصابة الشخص 
القلب. وهذا وفقا لدراسة أجرتها أيضا  بأمراض 

جمعية القلب األميركية.
وقال املعد الرئيسي أوزليم كيريتشيباسي: «أظهرت 
األبحاث السابقة أن االضطرابات االكتئابية الرئيسية 
الناجم عن اإلجهاد الشديد لفترات طويلة  والقلق 
ارتبطت بزيادة معدل اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية. ويزيد خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية مبا يتناسب مع شدة االكتئاب».
وأضاف كيركباسي: «النتيجة الرئيسية هي أن 
الفسيولوجية والسلوكية  املتكرر واآلثار  اإلجهاد 
للتفاعالت العدائية يبدو أنها متنع التغييرات املفيدة 
الكاملة للويحات التي يجب أن حتدثها األدوية اخلافضة 
للدهون». وما يعنيه هذا هو أن دراسة AHA تشير 
إلى أن ضعف الصحة العقلية ميكن أن يبطل تأثير 
أدوية خفض الكوليسترول مثل الستاتني. ومع ذلك، 
فإنه يسلط الضوء على تأثير الصحة النفسية على 

الصحة البدنية.

املصدر: «إكسبريس»
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شريهان.. املستقبل

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

بناء اإلنسان الكويتي

شخطة قلم

د. ظاهر هادي املركز

أعزائي القراء.. كل عام وأنتم بخير، ســنتحدث 
اليوم في زاوية اإلضاءات الطبية عن صحة العيون 

والعالقة بني ارتفاع ضغط الدم وتأثيره على العني.
في البداية، نستطيع أن نقول إن الشخص املصاب 
بارتفاع ضغط الدم عندما تزيد قراءة ضغط الدم لديه 
عن ١٤٠/٩٠ ملم زئبق لكل وحدة دم، ويزيد ضغط الدم 
على جدران األوعية الدموية يسبب لها ضررا كبيرا، 
وعندما يستمر االرتفاع لفترة طويلة، فإن مشكالت 
خطيرة حتدث للعني، ألنها ببساطة حتاول تخفيف 
تدفق الدم من خالل الشــرايني املنتشرة فيها كنوع 
من احلمايــة الذاتية، ما قد يؤدي إلى تلف أو نزيف 
الشــبكية، أو حدوث اجللطات في األوعية الدموية 
املنتشــرة في العني، أو يصيب الشبكية مبا يسمى 

.«hypertensive retinoathy»
غالباً ال يشعر املريض بأي أعراض سوى بعض 
الصــداع و«الزغللة» في الرؤيــة، حيث حتدث هذه 
املشكالت بسبب انقباض شــرايني الشبكية نتيجة 
ارتفاع ضغط الدم الشرياني، ويحدث بها تصلب، ما 
يؤدي إلــى فقدانها ملرونتها، وعندما تتقدم اإلصابة 
حتدث ارتشاحات في األوعية الدموية لتسبب نزيفاً 
وارتشاحاً في الشــبكية يقود إلى الضعف الشديد 

في الرؤية.
وقد توصلت دراسات الى أن ضغط الدم املرتفع 
قد يقود إلى اإلصابة مبرض «اجللومايكا» أو ارتفاع 
الضغط في العني، وذلك بســبب تتأثر العني بتدفق 
الدم الشديد الذي يصلها، حيث أجريت هذه الدراسة 
علــى الفئران التي لم تتعرض للضغط املرتفع، وفي 
حالة االرتفاع الشــديد في الضغط يحدث ارتشاح 
على العصب البصري، وجتمع مائي حول أنسجته، 
فيؤثر على مجال الرؤية، وميكن حتديد هذا الضرر 

من خالل اختبار األلوان.
يكــون احلل األمثل في عالج مثل هذه احلالة هو 
عالج ارتفاع ضغط الدم، واحلفاظ على مســتويات 

ضغط طبيعية.

كلماتنــا اليوم حتاكــي الكثير 
والعديد مما نتطلع إليه في املستقبل 
القريــب وليس البعيد، أثناء إجازة 
العيد الطويلة ذهبت إلى العديد من 
املســرحيات ألرى إلى أين وصل 
الزخم  الكويتي في ذلك  املســرح 
املسرحي! وأخص في سطور مقالنا 

اليوم «مسرح الطفل»:
«شــريهان.. املســتقبل» ذلك 
عنوان مقالنــا وهذا ما وجدته في 
املبدعة «رهف العنزي» في مسرحية 
zitora، وقبل أن نسلط الضوء على 
«شريهان.. املستقبل» وجب علينا 
تســليط الضوء علــى العديد من 
عناصر اإلبداع للمسرحية، شمالن 
النصار مخرج العمل أو املايسترو 
الذي حاكى مسرحيته بكل خيوط 
اإلبداع للـzitora وهذا ليس بجديد 
عليه في فن اإلخراج «ابن الوز عوام».

املؤلــف جاســم اجلالهمة من 
خالل احلوار القائــم بني املمثلني، 
كلمات حتمل الكثير من اإلسقاطات 
السياسية والعديد من املعاني الوطنية 
«Chapeau»، املوسيقى التي مزجت 
بني اإليقاعات الشعبية الكويتية وبني 
العديد  الغربية لتوصيل  املوسيقى 
من الرســائل للمتلقي «أصبت» يا 
عبدالعزيز لويــس، طاقم التمثيل 
الــكل أدوا أدوارهم بإبداع ومتيز 
واجلميل في العرض أنه جمع بني 
ممثليه جميع الفئات العمرية وهذا 

يحسب للعرض.
العنزي»  واآلن إضاءتنا «رهف 
سمعت قبل أن أرى الكثير من الثناء 
واملدح لها، ولكن عندما شاهدت أداءها 
التمثيلي وجدتهــا فنانة ومبدعة 
ومتميزة في أدائها، «رهف» متثل 
وتؤدي بشخصيتها لم تتبع مدرسة 
متثيلية ولم تقم بتقمص شخوص 
سبقوها في التمثيل وفي اإلبداع بل 
قامت بعمل مدرسة أدائية لها، أداؤها 
ينبع مــن طبيعة املمثل، وحركاتها 
تنتج من إحساســها لشخصيتها 
في املسرحية، خطواتها وحركاتها 
عندما شاهدتها ال أعلم ملاذا تذكرت 
على الفور املبدعة شريهان؟ وهذا 
ال يعني بالتقليد لها بل ما ملسته في 
أدائها وسهولة اخلطوة، طبيعية في 
أدائها صادقة في تعابيرها مرونتها 
مع املوسيقي، كل هذا جعلني أطلق 

عليها «شريهان.. املستقبل».

٭ مسك اخلتام: وللحديث بقية غدا 
.Be Free ..بإذن اهللا

عندما نتحدث ونكتب عن التعليم 
وأثره في نهضة األمم واملجتمعات 
اإلنسانية واحلضارات املدنية، تكون 
لنا وقفة تأملية فــي واقعنا وأثر 
التعليم في الكويت، ما اســتعداد 
الدولة بــكل أنظمتهــا التعليمية 
واإلدارية املتمثلة في وزارة التربية 
ووزارة التعليم العالي مبؤسساتها 
األكادميية، وأثر املناهج التعليمية 
في تكوين وبناء اإلنسان الكويتي؟٬ 
وما مدى تناسب مخرجات التعليم 
مع احتياجات سوق العمل احمللي 
والعاملي ومتطلباته في ظل التطور 

التكنولوجي والرقمي؟
هناك أطروحات من قبل أكادمييني 
التربوي  الشأن  ومتخصصني في 
لعملية إصــالح متكاملة في إعادة 
صياغة ومراجعة املناهج الدراسية، 
التدريس في  وأســلوب وطــرق 
ظل تنوع مصــادر املعرفة وتدفق 
املعلومات، هل الدولة تتبنى اخلطط 
التربوية  واستراتيجية وتصورات 
التي طرحت في الندوات واملؤمترات 

التي عقدت، أم تنظير فقط؟
إذا أرادت الدولة تطويرا فالبد من 
مراجعة املناهج والفلسفات التربوية 
ثقافتنا وقيمنا وأصالتها،  لتناسب 
والبد من مناهــج حديثة عصرية 
تناسب التطورات التي نشهدها في 
العالم، ألن التعليــم يعتبر صمام 
األمان للدولة، هنا سؤال جوهري: 
هل هناك خطة من قبل الدولة ضمن 
الرؤية ٢٠٣٥ من ضمنها تصور كامل 
إلعداد جيل قادر على تطوير وطنه 
في شتى املجاالت العلمية والعملية، 
وجتديد اخلطابات سواء في املجال 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي؟

الوطن  شخطة قلم: لن ينهض  ٭ 
دون إعطاء األولوية للنظام التربوي 
والتعليمي ألنه هو األساس في تطوير 

وبناء اإلنسان الكويتي.

الوزراء الشــيخ صباح اخلالد الذي 
طالبناه ســابقا ونطالبه الحقا بعقد 
اجتماع عاجــل بعد تكليف حكومته 
بتصريف العاجل، والنظر في مكافأة 
املتقاعدين وإقرار صرفها بشكل عاجل 
تكرميا لهذه الفئــة التي حتتاج من 
اجلميع الفزعة ســواء كان من قبل 
احلكومة أو النواب علما بأن احلكومة 
سبق وأكدت أن موعد صرفها سيكون 
في رمضان، لكن إلى اآلن لم يتحقق 

ذلك.
املسؤولية حاليا تقع على حكومة 
تصريف العاجل من األمور يجب عليها 
أن حتسم املوضوع بقرار منها وتنفيذا 
لتعليمات القيادة السياسية باستفادة 
املتقاعدين من جناحات املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية الكرة اآلن في 
ملعب حكومة تصريف العاجل التي 
تنظر فعلها هذا األسبوع. هل ستفرح 
املتقاعدين أم أنها ستزيد من معاناتهم؟

عندما ال يكون للمسؤول القدرة على 
إدارة العمل كما يجب وليست لديه 
الرؤية على وضع اخلطط وتوقع ما قد 
يحدث في املستقبل وأبعاده وحتليله. 
إن من يجلس على مقعد القيادة يجب 
أن ميتلــك احلكمة املطلوبة للقيادة 
وعمل الصــواب والتخطيط اجليد 
واخلطط البديلة عند تعثر أي خطة 
من اخلطط حتى يتم تطوير املؤسسة 
وحتقيق التقدم للبالد وعدم التعثر. 
أمتنــى أن يتم تقييم كل قيادي 
في موقعه وإعادة ترتيب مواقعهم، 
كل حسب تخصصه، وتقييم اخلطط 
التي يجب وضعها لتحقيق التنمية 
الشاملة املطلوبة، ألن وجود القيادي 
غير املتخصص في املواقع احلساسة 
قد يؤدي إلى تعثر التنمية، ما يثقل 
كاهــل ميزانية الدولة ويكون عقبة 

على املستقبل املطلوب للبالد.

والروسية والصينية أيضا، وذلك 
حرصا على التعاون اإلعالمي إلذاعة 

الكويت بني الشرق والغرب.
أن تواكب  الكويت  اســتطاعت 
التطور املهني وتقيم دوراتها اإلعالمية 
والتثقيفية للعاملني في مجالها عبر 
سبعني عاما من االنطالق الرسمي، 
ومتيزت في دوراتها اإلذاعية الفصلية 
والسنوية وببرامجها احملفورة في 
الذاكرة ومنها «أخبار جهينة» الذي 
قدمه اإلذاعيان الراحالن أحمد سالم 
وناعسة اجلندي ومسلسل «حبابة» 
اإلذاعي الذي قدمته الفنانة القديرة 
الراحلة مرمي الغضبان، وأيضا «بقايا 
ليل» لإلذاعية منى الدهام ومن أهم 
ما كان يقدم «صباح اخلير يا كويت» 
لإلعالمية القديرة فيحاء الســعيد، 
ناهيك عن املسلسالت اإلذاعية املهمة 
التي متيزت بتسلســل السيناريو 
وإبداع فنيــات الصوت واإلخراج، 
ومتيزت ببرامج الديوانيات الشعرية 
واحلوارات السياسية مع شخصيات 
فاعلــة علــى املســتوى الكويتي 
واخلليجي والعربــي.. لتنال إذاعة 
الكويت رضا اجلميع، عبر ٧١ ربيعا 

إذاعيا مزهرا.

ملا يتمتع به من روح الشباب، وهذا 
يعزز قدرته علــى تبني العديد من 
املشاريع الكبرى للنهوض مبختلف 

املرافق في دولة اإلمارات.
ويتميز صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن زايد باخلبــرة واإلدارة 
السياسية، حيث مارس تولي املسؤولية 
في دولة اإلمارات ملدة تزيد على ٢٥ 
عاما، وينتظر أن تشهد دولة اإلمارات 
خالل الفترة املقبلة ازدهارا شــامال 
في مختلف املرافــق، ومنها املجال 
السياسي، حيث اتخذ سموه سياسة 
االنفتاح مع مختلف دول العالم دون 
التحســس من أي قضايا سياسية، 
ونحن إذ نتمنى لسمو الشيخ محمد 
بن زايــد التوفيق فــي قيادة دولة 
اإلمارات خالل الفترة املقبلة وحتية 
ألحد القادة الذين ساهموا في حرب 

حترير الكويت.
من أقوال جابر اخلير: «إمنا تبنى 
الشباب  أبنائها من  األمم بســواعد 

فالشباب قوة وطاقة».
واهللا املوفق.

األمر ال يحتاج مــن نواب األمة 
إلى كل هذه املشــاورات، أو التلويح 
مبحاســبة حكومة مستقيلة أساسا 
املوضوع بحاجه إلى قرار ومن ميلك 
العاجل  القرار هي حكومة تصريف 

من األمور. 
املكافأة بنظري حالها حال القوانني 
املعطلة لذلك وجب على رئيس مجلس 

وال تكون مهمته فقط التوقيع بلغة 
أجنبية ووضع اخلتم الذي يبدو وكأنه 

صورة كاريكاتير مضحكة.
النتيجة تخلف مسيرة  وتكون 
التنمية وتعطيل تنفيذ املشاريع وما 
قد ينتشر من فساد مالي وإداري في 
مؤسسات تدار بردود األفعال، خاصة 

إذاعات الدول العربية لتكون الصوت 
الذي يبعث األمل من جديد للشعب 
الكويتي، لتساهم بدورها بلم شتات 
الفكر بني الكويتيني، وتعزير الوطنية 
والعربية واحملافظة على أخالقيات 

الدين اإلسالمي احلنيف.
فكانت إذاعة الكويت الرســمية 
اإلذاعة الوالدة إلذاعات تابعة لها ومنها 
إذاعة القرآن الكرمي الكويت، التي تقدم 
أروع البرامج الدينية وإذاعات تابعة 
تذيع برامجها بلغات مختلفة ومنها 
اإلجنليزية والفارســية واألوردو، 
ونتطلع لبث إذاعي بلغات أوروبية 
الفرنسية والتركية  مختلفة ومنها 

املشاريع التنموية في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ويعود الفضل له في 
تطوير القوات املســلحة اإلماراتية، 
ويتميز صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد بخبرته السياسية، فقد أقام 
عــدة عالقات صديقة مع العديد من 
الــدول ولم يتراجع ولــم يتأثر في 
توسيع العالقة مع جميع دول العالم، 
سعياً لالســتفادة من هذه العالقات 
لصالح دولة اإلمارات في كافة املجاالت، 
ويتوقع أن يرقى مبختلف املجاالت 

ومكرمة من قبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، لهذه الفئة 
لشعوره بأهمية مشاركة املتقاعدين في 
أرباح مؤسسة التأمينات االجتماعية 
وحتسني وضعهم املعيشي إلى اآلن 
مجلســي الوزراء واألمة ماطلوا في 
إقرار هذه املكافأة التي أشبعت تصاريح 
ولعب في مشاعر ونفسية املتقاعدين. 

لالستثمار في الثروة البشرية بإعداد 
القيادات وتطوير مهاراتهم.

وإنه ليس مــن املقبول أن جتد 
الذاتية ألي قيادي مخجلة  السيرة 
وتعطي انطباعا شديد التواضع ألن 
القيادي في أي مؤسســة يجب أن 
ميلك املؤهــالت واخلبرات للقيادة 

السياســية الوطنية والقومية، وما 
مرت به الكويت في زمن القوميني 
العرب وزمــن االعتداءات العراقية 
لرئيس العراق عبد الكرمي قاســم 
وحتى تغطيتها للغزو العراقي الغاشم، 
حينما بثها اإلعالميون الشرفاء من 
خارج الكويت عام ١٩٩٠ انطالقا من 
اإلذاعة السرية وخروجها وبثها من 
منطقة اخلفجي وصوال إلى بث إذاعة 
الكويت من القاهرة، رجوعا للوطن 
واســتمرارها بعد التحرير لسابق 

عهدها بعد دحر احملتلني.
عملــت اإلذاعــة الكويتية على 
القيام بدورها ومواثيقها الدولية بني 

الذي نعت صدام بناكر اجلميل، وذكره 
بأن الكويت ساعدت العراق في حربها 
مع إيران والدعم املتواصل في املجال 
االقتصادي والسياسي واالجتماعي 

الكويتي للعراق.
وعلى الدرب نفسه سار املغفور له 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، 
بدعم ومساندة عضده سمو الشيخ 
محمد بن زايد، إنه درب زايد الكبير.

وقد متكن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد من إجناز العديد من 

بعد قبــول اســتقالة احلكومة 
وتكليفها بتصريف العاجل من األمور 
بات من الضروري االســتعجال في 
إصــدار صرف مكافــأة املتقاعدين 
التي علق إقرارها فترة طويلة بسبب 
التجاذبات السياسية رغم أن املكرمة 
ليس لها شــأن ال من بعيد أو قريب 
بإقحامها في هذا اخلالف القائم بني 

احلكومة البرملان.
سبق وان طالبنا من احلكومة النظر 
في مكافأة املتقاعدين وإيجاد آلية بعيده 
عن التكسبات السياسية إما من خالل 
إجنازها دون الرجــوع إلى مجلس 
األمة طاملا أن هناك توافقا مســبقا 
على إجراءات صرفها أو طلب جلسة 
خاصة إلقرارها بشــكل خاص رغم 
اآلراء القانونية، واملوانع الدستورية 

لعقدها بحكومة مستقيلة. 
موضوع املكافأة أصبح مادة دسمة 
للتكسبات، رغم أنها جاءت مببادرة 

من الغريب أن نرى قيادات وصلت 
إلى مواقعها دون أن تكون لديها رؤية 
واضحة للتخطيط للمستقبل وتنفيذ 
اخلطط التي يتم وضعها للتطوير، بل 
إن بعض القيادات يكون لهم اهتمامات 
ال تهم العمــل مثل املكاتب الفاخرة 
والسكرتارية والتوقيع باللغة األجنبية 
والتي معظمهم ال يجيدون التحدث 
بها أو التفاهم مع عمال اخلدمة بها 
وإعداد األختام الفاخرة ذات األحجام 

الكبيرة.
إن هذه النماذج تشكل العبء على 
املؤسســة والتنمية ألنهم يديرون 
العمــل بردود األفعــال دون متيز 
أو خطــط أو رؤية واضحة، فلذلك 
املدنية  يجب على أجهــزة اخلدمة 
أن تضع البرامــج اجلادة الختيار 
وتدريب القيادات واالســتفادة من 
الكويت واجلامعات اخلاصة  جامعة 

انطلقت إذاعة الكويت عبر األثير 
مساء يوم ١٢ مايو عام ١٩٥١ مبساعدة 
أول صــوت كويتي للراحل مبارك 
امليال ذاع صوته عبر األثير من خالل 
جهاز ال سلكي تابع للقوات املسلحة 
الكويتيــة، وكان أول بث من غرفة 
في قصر نايف، وتذكر املصادر أن 
املغفور له بإذن اهللا مبارك امليال قد 
الهندي آنذاك على  عمل واملهندس 
توسيع شبكة البث لتشمل الكويت 

وضواحيها.
تعود بنا املناسبة إلى ذكرى زمن 
الدولة احلديثــة والعمل املخلص 
والدؤوب وما وصلنا إليه إلى اآلن 
إال بفضل اهللا ثم الذين عملوا على 
تطوير اإلذاعة فنيا وبرامجيا وإعالميا 
لتحتل إذاعة الكويت مكانا مرموقا 
بني اإلذاعــات اخلليجية والعربية، 
واستمرت اإلذاعة الكويتية بانطالقتها 
إلى  اخلالدة مــن قصر دســمان 
ثمانينيات القرن حيث مت نقلها إلى 

مجمع اإلعالم.
وفي احلديث عن إذاعة الكويت 
خالل الـ ٧١ عاما املاضية، فقد قامت 
اإلذاعة بتعزيز دورها املعنوي في 
الشارع الكويتي على اختالف احلقب 

من حقنــا ككويتيني أن نفاخر 
الذين  القادة العسكريني  بتقلد أحد 
الكويت،  شاركوا في حرب حترير 
مقاليد احلكم في بالده، إنه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي 
العربية  تولى رئاسة دولة اإلمارات 
املتحدة، والذي قلده ســمو األمير 
الراحل الشــيخ جابر األحمد، طيب 
اهللا ثراه، وسام حترير الكويت من 
الدرجة املمتازة، وذلك تقديرا لدوره 

في حرب حترير الكويت.
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد ساهم في قيادة مرحلة التنمية في 
دولة اإلمارات ومتكن من االستمرار في 
املسيرة التي رسمها الرئيس املؤسس 
الشيخ زايد آل نهيان، وال ميكن أن 
ننسى مواقف الشيخ زايد الصلبة في 
الدفاع عن احلقوق الشرعية للكويت 
أثناء االحتالل العراقي للكويت، وكان 
أن حتدث إلى أجهزة اإلعالم عن دور 
الكويت في تلــك الفترة وعن دعم 
ومســاعدة الدول اخلليجية والدول 
الشقيقة والصديقة حلق الكويت، وهو 
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هل حجم اليخوت مهم؟ يبــدو أن اإلجابة «نعم» 
بالتأكيد عندما يتعلق األمر باليخوت الفاخرة، فألكثر 
من قرن، حافظ يخت «احملروسة» على «لقب أكبر يخت 
فــي العالم». لكن هذه احلال تغيرت مع بروز يخوت 
عمالقــة في هذا القطاع. وفي حني ازداد الطلب على 
اليخوت الكبيرة في العقود القليلة املاضية، إال أن هذه 
السوق شهدت ازدهارا في البيع منذ عام ٢٠١٩، نظرا 
للزيادة املستجدة في عدد األثرياء حول العالم، فضال 

عن تأثير اجلائحة العاملية.
وفى حديث مع مصمم اليخوت «ستيرلنغ»، «ذكر 
أن السوق تخبرنا أن نبني أحواضا أكبر لبناء يخوت 
أكبر، وأن مع زيادة الثروة الفردية، يزداد الطلب على 
اليخوت الكبيــرة دائما»، مضيفا: أن اجلائحة أثبتت 
أيضا أن السفن السياحية التجارية قد تكون مرغوبة 

أوال، لقضاء األعياد، والعطل، ووجهات لالستجمام.
ففي األوقات العادية، يكون معرض اليخوت الذي 
يقام في مرسى يتم عرض معروضات مذهلة وباذخة 
الجتذاب عالم متزايد من املشترين احملتملني، وإلثارة 

إعجاب املتفرجني العاديني.
لكن دفعت احلــرب في أوكرانيا، والعقوبات ضد 
البعض من أفرد النخبة الثرية الروســية، باليخوت 
الفاخرة إلى صدارة الوعــي العام كما لم يحدث من 
قبل، ويشكل الروس أكبر نسبة من مالكي اليخوت 

الفاخرة احلاليني، بعد املواطنني األميركيني.
أماديا

جعلت هذه اخلطوة اليخوت الفاخرة تتسابق عبر 
احمليطات إلى مناطق من غير املرجح أن تفرض أو تطبق 
العقوبات. ومن خالل العمل مع شركة «سباير غلوبال»، 
وهي شــركة حتليالت تســتخدم األقمار الصناعية 
النانوية جلمع البيانات، كانت «بلومبيرغ نيوز» تتعقب 
أطول رحالت اليخوت املتصلة بأباطرة املال الروس 
في قوائم العقوبات. ومنذ غزو أوكرانيا، قام «أماديا» 
بأطول رحلة، الذي تبلــغ تكلفته ٣٢٥ مليون دوالر 
في نزاع قانوني في جنــوب احمليط الهادئ، والذي 
يعتقد أنه ملك امللياردير سليمان كرميوف - في رحلة 
استغرقت ١٨ يوما في طريقه من البحر الكاريبي إلى 
فيجي. في حني سجلت خمسة يخوت عمالقة أخرى 
على األقل رحالت بحوالي ٥٫٠٠٠ ميل سعيا للوصول 
إلى وجهات تعتبــر آمنة من املصادرات، مبا في ذلك 

تركيا وروسيا.
نورد 

وهو يخت يبلــغ ارتفاعه ٤٦٥ قدما - وهو قصر 
عائم بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر يضم مهبطني للطائرات 
العمودية وسينما و٢٠ كابينة فاخرة - مملوك مللياردير 
الصلب الروسي ميورداشوف. وقد قطعت السفينة 
حوالي ٦٫٧٠١ ميل بحري (املالديف - سيشل - سريالنكا) 
وتبلغ التكلفة خلزان الوقود الكامل للعودة إلى روسيا 

تقريبا ٤٦٥٠٠٠ دوالر. 
على صعيد متصل - أعلنت احلكومة الهولندية أنها 
وضعت ٢٠ يختا حتت رقابة صارمة في البالد. أفادت 
اجلمارك بأنها ســتحتجز ١٤ يختا حتت اإلنشاء في 
أحواض بناء السفن في البالد، حتى تتأكد السلطات 
من عدم تســليمها إلى املالك اخلاضعني للعقوبات. 
وأمرت احلكومة حوض بناء السفن بتجميد سفينتني 
مرتبطتني بشخص مدرج في قائمة العقوبات األوروبية.

رؤى اقتصادية

يخوت األوليغارشية 
الروسية الفخمة.. 

واملالذ اآلمن لها
hamedmadouh٩١٩@hotmail.com حمد عبدالغفور محمد مدوه
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اليوحة يهدي الكويت أولى الذهبيات بـ «األلــــعاب اخلليجية»
ضمن ٥ ميداليات ملونة في اليوم األول.. واألنظار اليوم على السباحة والرماية

العربي والكويت 
في أول اختبار «آسيوي» اليوم

عبداهللا: أثق في العبي «األبيض».. 
ودرسنا األنصار جيدًا

أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت محمد عبداهللا أن مواجهة األنصار اللبناني 
اليوم في انطالق منافسات املجموعة األولى لكأس االحتاد اآلسيوي ستكون مهمة 

جدا، ودائما ما تكون املباريات االفتتاحية صعبة للغاية. 
وأضاف عبداهللا خالل املؤمتــر الصحافي الذي عقد ظهر أمس، أنه واجلهاز 
الفني املعاون درس الفريق اللبناني بشكل جيد وهو فريق ممتاز ومن يقلل من 

أخطائه في امللعب ستكون له األفضلية في حتقيق نتيجة إيجابية. 
واشار إلى أنه يثق في العبي «األبيض» ويدرك متاما أنهم ميتلكون إمكانيات 

كبيرة وسيقاتلون من اجل حتقيق الفوز وإسعاد محبي الفريق. 
من جهته، قال املدافع ســامي الصانع ان املجموعة التي يتواجد بها الكويت 
والبطولة بشكل عام باتت تنافسية وال ميكن االستهانة بأي منافس. وأردف: «نادي 
الكويت دائما يطمح لتحقيق كأس االحتاد اآلسيوي وكل تفكيرنا منحصر بالتركيز 
على هذه البطولة في الوقت احلالي ونرغب في حتقيق اللقب ألهميته بالنسبة لنا. 
من جهته، يأمل مدافع «األبيض» األســترالي رايان ماكغوان، في حتقيق لقب 

كأس االحتاد اآلسيوي في النسخة احلالية.
وقال ماكغوان في حديث ملوقع االحتاد اآلسيوي: «هذه هي املرة الثانية لي في 
الشرق األوسط. لقد استمتعت حقا بوقتي في نادي الشارقة على الرغم من أنها 
كانت فترة قصيرة، لذلك عندما ســمعت أن نادي الكويت مهتم بي، كانت فرصة 
جيدة بالنسبة لي وعندما حتدثت إلى النادي، أخبروني عن طموحاتهم في كأس 
االحتاد اآلسيوي وهي إحدى البطوالت التي نريد أن نقدم فيها أداء جيدا حقا».
وتابع: «هذا املوســم فزنا أيضا بكأس األمير وخسرنا كأس السوبر. الهدف 
األساسي كان الفوز بالدوري، وقد فعلنا ذلك، وكان ذلك صعبا. أعتقد أن املنافسة 
في املوسم احلالي كانت قوية جدا هذا العام مع وجود العديد من الفرق اجليدة فيه».

ميشا: «األخضر» جاهز.. ولدينا ثقافة الفوز
مبارك اخلالدي

أجمع مدربو فرق املجموعة الثانية 
من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي خالل 
املؤمتر الصحافي املجمع الذي عقد لهم 
أمس باملركز اإلعالمي في نادي الكويت، 
على صعوبة مباريات االفتتاح ملنافسات 
املجموعة، إذ عبــر مدرب العربي انتي 
ميشــا عن ثقته الكبيرة بالعبيه وقال: 
«املباريــات االفتتاحية عــادة ما تكون 
صعبة خصوصا في البطوالت املجمعة 
لكننا جاهزون في كل األحوال ومتحفزون 
خلــوض غمار التحــدي اجلديد بعودة 
الفريــق للبطوالت القاريــة بعد غياب 
سنوات كما نأمل أن نقدم مستوى جيد 
يليق بفريقنا الذي اصبح ميتلك ثقافة 

الفوز في املواسم األخيرة».
ولفت إلى قــوة نظيره الرفاع الذي 
يضم مجموعة كبيرة من العبي اخلبرة 
ضمــن منتخــب البحريــن، معربا عن 

احترامه لكل الفرق املشاركة.
ورفض ميشــا ما يتردد عن وجود 
ضغط علــى الفريق بعــد اخلروج من 
بطولتــي الــدوري والــكأس، موضحا: 

«كمجموعة.. ال نشــعر بأي ضغوطات 
وقدمنا موســما رائعا فــي كل األحوال 
ولدينا توليفة رائعة من الالعبني ورمبا 
خسرنا بعض املباريات بتفاصيل صغيرة 
لكن علينا االعتراف بأن اآلخرين أيضا 

يعملون وميتلكون احلافز نفسه».
أما الالعب عبداهللا الشــمالي فقال: 
«نرحب بجميع الفرق في بلدهم الثاني 
الكويت ونشعر باحلافز الكبير لتقدمي 
مستوى جيد والتأهل عن املجموعة بعد 

غياب سنوات طويلة عن بطوالت آسيا».
من جانبه، قال مدرب الرفاع البحريني 
علي عاشــور:«املباراة األولــى لنا أمام 
العربي هي األهم بالبطولة والتي تعتبر 
مفصلية في حســاباتنا نحو التأهل»، 
ومشــيرا إلى أن العمل األهم هو داخل 
امللعب وليس بكثرة الالعبني الدوليني.

جابر: التصفيات صعبة

إلــى ذلك، قــال مدرب فريــق ظفار 

العمانــي رشــيد جابــر: «املباريات في 
مجملهــا صعبة لكننا جاهــزون متاما 
خلوض املواجهات، إذ خرجنا للتو من 
بطولة الــدوري، وال شــك أن البطولة 
اآلسيوية مناسبة كبيرة ونحن منتلك 
اخلبرة الكافيــة للتعامل معها لكننا ال 
منتلك معلومات كافية عن فريق شباب 
اخلليل الفلســطيني الــذي نكن له كل 
احتــرام لكننا منلك أهدافا ونتطلع الى 

حتقيقها».
أبوطاهر: عبور املرحلة

بدوره، قال مدرب فريق شباب اخلليل 
الفلسطيني ســعيد أبو الطاهر:«نعمل 
علــى حتقيــق هدفنا وهو عبــور هذه 
املرحلة عبر التأهل إلى الدور الالحق»، 
مضيفا: «دائما ما تكون املباريات األولى 
فــي كل بطولة صعبة للغاية ألنها هي 
التي تعطيك األريحية بباقي املباريات، 
ونحن ســنواجه فريق ظفار القوي ثم 
الرفاع وأخيــرا العربي ونأمل حتقيق 
نتيجة مرضية». وقال الالعب العويوي: 
«جاهــزون خلــوض املنافســات رغم 

صعوبة املباراة األولى».

ناصر العنزي

يبــدأ العربي والكويت مشــوارهما 
اليوم في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي، 
حيــث يلتقــي «األخضر» مــع الرفاع 
البحرينــي ضمــن املجموعــة الثانية 
التي يســتضيف مبارياتها على ملعب 
نادي الكويت في كيفان معهما شــباب 
اخلليل الفلسطيني وظفار العماني اللذان 
ســيلتقيان عقب مباراة االفتتاح، وفي 
مسقط يواجه «األبيض» نظيره األنصار 
اللبناني ضمن منافسات املجموعة األولى 
التي تضم معهما املســتضيف السيب 
العماني وجبلة السوري، ويتأهل أول كل 
مجموعة في املجموعات الثالث وأفضل 

ثان عن غرب آسيا لألدوار املقبلة.
ويخوض العربي منافسات مجموعته 
مدعوما مــن جماهيره الغفيرة التي ال 
تدخر جهــدا في الوقوف مــع فريقها، 
وعليه أن يتعامل مع مبارياته الثالث 
بجدية وان يضع الفوز نصب عينيه إذا 
أراد تصدر مجموعته دون مساعدة من 
اآلخرين اذ ال تقل الفرق الثالثة األخرى 
شأنا عن «األخضر» وتسعى إلى الفوز 

وإثبات أحقيتها في التأهل.

وقد أعد العربي عدته من أجل هذه 
البطولة التي يسعى إلحراز لقبها حيث 
بات مؤهــال لتحقيــق البطولة بقيادة 
مدربه الكرواتي انتي ميشا الذي قاده 
لتحقيق لقب دوري املوسم املاضي بعد 
غياب طويل، ويعتمد في مباراة اليوم 
على العبي اخلبرة والشــباب مدعمني 
بعناصر محترفة لذلك جاء اســتعداد 

الفريق مكثفة للبطولة.
وفضــل ميشــا عدم مشــاركة جنم 
الفريق السنوســي الهادي في املباراة 
األولى ألســباب فنيــة، إذ ينص نظام 
البطولــة علــى تســجيل ٥ محترفــني 
يشارك منهم ٤ فقط بكل مباراة بواقع 
٣ أجانــب والعبا آســيويا، في حني أن 
الرفــاع البحريني بقيــادة مدربه علي 
عاشــور يبحث هو اآلخر عــن النقاط 

الثالث.
«األبيض» جاهز

وفي مسقط، يخوض الكويت أولى 
مبارياته حتت إشراف املدرب الوطني 
محمــد عبداهللا الذي جاء قرار تعيينه 
لقيادة الفريق بشكل مؤقت قبل السفر 
بيومني عقب اتخاذ إدارة النادي قرارها 

بفسخ عقد املدرب التونسي نبيل معلول 
على أن يســاعده كرمي بوزغبة وعادل 

فاضل.
ويصنف «األبيض» من ضمن الفرق 
املرشحة بقوة للمنافسة على البطولة، 
علمــا انه وصل إلى العــام املاضي إلى 
نهائي منطقة غرب آســيا وخسر أمام 

احملرق البحريني ٢-٠.
وتضم صفــوف «العميد» عناصر 
جيــدة من الالعبــني احملليني املميزين 
إضافــة ملجموعة مــن احملترفني أمثال 
املهــدي برحمــة وياســني اخلنيســي 
ومبوكاني وجاي دميبلي، فيما ستخلو 
قائمة الفريق من احلارس حميد القالف 
املســتبعد ألســباب تأديبيــة، فيما مت 
تســجيل ٣ حراس هم: فــواز الفضلي 
وضاري العتيبــي (االفر حظا حلماية 

عرين الفريق) وعبدالرحمن كميل.
من جانبه، يطمح األنصار اللبناني 
بقيادة مدربه األردني عبداهللا أبو زمع 
إلى انطالقة مثالية من أجل حتقيق تأهل 
تاريخي من دور املجموعات ألول مرة 
فــي تاريخه، اذ يتســلح الفريق بقائد 
منتخب لبنان حسن معتوق وجنومه 

نصار نصار وايشاكا ديارا.

انتي ميشا وعبداهللا الشمالي خالل املؤمتر الصحافي

الكويت10:00 beIN Sports AFCاالنصار
الرفاع06:00 beIN Sports AFC١العربي

احلمد يشيد بالتنظيم
وصل إلى البالد رئيس االحتاد اآلسيوي 
أللعاب القوى، القطري دحالن احلمد، وكان 
في استقباله نظيره الكويتي سيار العنزي. 
بالتنظيم  الشــديد  وأبدى احلمد إعجابه 
والتجهيزات التي اطلع عليها في مضمار 
الرشــدان، مشيدا باإلمكانات التي وفرتها 

اللجنة املنظمة الجناح الدورة.

فوز كبير ألزرق السلة
يأمل منتخب الكويت لكرة السلة أن يحالفه 
التوفيق، عندما يالقي نظيره الســعودي في ٨ 
مساء اليوم، على صالة رقم ١ في مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا، في حني تلعب قطر مع البحرين 
في ٥ مساء، وذلك ضمن اجلولة الثالثة. وكانت 
الكويت حققت فوزا كبيرا على حساب قطر 
٧٣-٥٥ في انطالق املنافسات امس األول. كما 
قلب املنتخــب االماراتي الطاولة على نظيره 
البحرين بعدما عوض تأخره الى فوز مستحق 

بنتيجة ٧١-٦٦.

تتوّجه األنظار اليوم، إلى منافسات لعبتي السباحة 
والرمايــة املتوقع أن تشــهدا ميداليــات وانتصارات 
كويتية، في الوقت الذي اكتفت فيه الكويت بذهبية 
واحدة في أول أيام ألعاب القوى أول من أمس، والتي 
شــهدت تألقا بحرينيا- عمانيا في افتتاح منافسات 
دورة األلعاب اخلليجية الثالثة التي تستضيفها البالد 
حتى ٣١ اجلاري حتت رعاية صاحب الســمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.
وفيما حقق منتخبا الكويت لكرة السلة وكرة قدم 
الصاالت املغلقة أفضل بداية، كانت حصيلة الكويت 
بنهايــة اليوم األول ال بأس بها مــن امليداليات وهي 
ذهبية و٥ فضيــات و٤ برونزيات احتلت بها املركز 
اخلامس فــي الترتيب العام الذي تصدرته البحرين 
برصيــد ٦ ذهبيات و٤ فضيات و٣ برونزيات، تلتها 
عمــان بـ (٤ ذهبيات و٢ برونزيات) فالســعودية بـ 
(٢ ذهب و٢ فضة و٣ برونزيات) ثم قطر بـ (٢ ذهب 
و٢ فضــة)، فيما جاءت اإلمارات سادســة وأخيرة بـ 

(فضية وبرونزيتني).
 اليوحة يتألق

وأعرب اليوحة عن سعادته بتحقيق أولى ذهبيات 
الكويــت في الدورة، رغم األجواء املناخية وســرعة 
وقوة السباق. وثمن أهمية الفوز بسبب مشاركة دول 
اخلليج بأقوى عدائية وضراوة السباق والعدد الكبير 
للمنافسني على املركز األول، مشددا على أن الذهبية 
تعطيه دافعا جيدا للتحضير لبطولة العالم املقررة 

في الواليات املتحدة خالل يونيو املقبل.
ومن املعلوم أن ميداليات الكويت جاءت جميعها من 
منافسات ألعاب القوى التي انطلقت أمس األول على 
مضمار وميدان أحمد الرشــدان وتختتم اليوم حيث 
حصد رجال الكويــت ذهبية وفضيتني وبرونزيتني 
وســيداتها ٣ فضيات وبرونزيتــني، اذ تألق يعقوب 
اليوحة وحقق ذهبية سباق ١١٠ أمتار حواجز بزمن 
١٣٫٦٥ ثانية، وفي رمي الرمح حصد عبدالرحمن فواز 
الفضية مسجال ٦٦٫٩٧ مترا، وفي الوثب الطويل حقق 
عبداهللا املرشد الفضية مسجال ٧٫٤٥ أمتار، وفي دفع 
اجللة حصل مشــاري سرور على البرونزية مسجال 
١٧٫٩٥ مترا. اما في سباق ١٠ آالف متر، فحقق عباس 
عبدالرحمن البرونزية بزمــن ٣٠٫٣٩٫٢٥ دقيقة، كما 
حصلت شيخة الصقعان على فضية دفع اجللة مسجلة 
١١٫٨٤ متــرا، وفي مســابقة ١٠٠ متر حصلت مضاوي 
الشــمري على الفضيــة بزمن ١١٫٥٢ ثانيــة، وبرمي 

الرمح حصدت سلســبيل الســيار الفضية مســجلة 
٣٠٫٧٠ مترا، وفــي الوثب الطويل حققت مرمي كاظم 

البرونزية مسجلة ٥٫١٥ أمتار.
يذكر أن ٧ مسابقات للرجال ستقام اليوم، في ختام 
ألعاب القوى، وهي الوثب العالي والعشــاري ورمي 
القرص والقفز بالزانة ورمي الرمح واالطاحة باملطرقة 
وسباقات ٢٠٠ متر و٥٠٠٠ متر و٤ × ٤٠٠ متر تتابع.
ولدى الســيدات، تقام نهائيات ٧ مسابقات وهي 
سباعي (١٠٠ متر حواجز والوثب العالي ودفع اجللة 
و٢٠٠ متر) ورمي القرص والوثب العالي وسباقات ٤٠٠ 
متر حواجز و٨٠٠ متر و٣٠٠٠ موانع و٤ × ١٠٠ تتابع.

منافسات قوية في «الرماية»

إلى ذلك، تتواصل اعتبارا من التاسعة صباح اليوم 
منافسات الرماية، املقامة على مجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد األوملبي. وابرز ما تشــهده منافســات 
اليوم نهائي مســابقة التــراب التي تبدأ بالرمي على 
٥٠ طبق خالل الفترة الصباحية على أن يقام النهائي 
اعتبارا من الساعة الواحدة والنصف ظهرا. كما يقام 
اليوم نهائي مســابقتي البندقية ١٠ أمتار واملســدس 

السريع ٢٥ مترا.
هذا، وتتواصل منافسات السباحة اليوم، مع توزيع 
٤ ذهبيات، في ٤ مسابقات للرجال من أصل ٢٠ تقام 
ضمن اليوم الثاني لهذه الرياضة على مجمع أحواض 
الشيخ ناصر احملمد في نادي النصر. وسباقات اليوم 

هي: ١٠٠ متر ظهرا وفراشة و٨٠٠ متر 
حرة و٤ × ١٠٠ متر تتابع حر.

في غضون ذلك، يصطدم منتخب 
الكويت للرجال في كرة الصاالت 

بنظيره السعودي في اختبار 
صعب، في مباراة تقام في 
٩:٣٠ مساء اليوم على صالة 

رقم ٢ في مجمع الشــيخ 
ســعد العبداهللا، ضمن 
التي  الثانيــة  اجلولــة 
تشــهد مواجهــة اخرى 

بني االمــارات وعمان في 
الثانية ظهرا.

وكان «ازرق الصاالت» استهل مشواره 
فــي الدورة امس األول، بالفوز على اإلمارات ٣-٠ 
باجلولة األولي بأهداف جاءت جميعها في الدقائق 
األخيرة من الشوط األول وحملت تواقيع عبدالرحمن 
الوادي ويوســف اخلليفة وعبدالرحمن املسبحي، 

كما فازت السعودية على البحرين ٣-١.
ولدى السيدات، تواجه الكويت السعودية أيضا 
في الســاعة ٧ مســاء على الصالة ذاتها، تسبقها 
مباراة اخرى بني البحرين واالمارات في ٤:٣٠ عصرا. 
وكانت اجلولة االولى، امس االول، شــهدت تعادل 
الكويــت مع االمارات ١-١، فيمــا تغلبت البحرين 

على السعودية ٤-١.
«اليد» يستعد في قطر

غادرت بعثة منتخب الكويت للشباب في كرة 
اليد البالد أمس، متوجهة إلى العاصمة القطرية 
الدوحة، إلقامة معســكر خارجي استعدادا 
ملنافسات الدورة. وترأس الوفد املغادر أمني 
السر املســاعد الحتاد اللعبة عبداهللا الذياب، 
وضم مدير املنتخبات الوطنية محمد اخلميس 
ومدير املنتخب األول فهد ربيع واداري منتخب 
الشباب عبدالعزيز الزعابي، إضافة الى اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب االسباني إيسيدرو مارتينز 
ومساعداه مواطنه دييغو غونزاليس ووليد ساملني 
وأخصائي العالج الطبيعي جيرارد. كما ضم الوفد 
أخصائي العالج الطبيعي اآلخر التونسي مهدي 

محمد صاحب اخلبرة الكبيرة.
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الرئيس التنفيذي لشؤون شركات املجموعة أكد أنها تتماشى مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة

حمد النعيمي: معايير مدروسة بعناية الختيار Ooredoo رعايتها لألحداث الرياضية
أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــؤون 
الشــركات مبجموعــة Ooredoo د.حمد 
يحيى النعيمي أن الشركة حريصة على 
تطبيق مجموعة من املعايير املدروسة 
بعنايــة عند اختيــار رعايتها لألحداث 
سواء على مستوى الفرق أو األفراد أو 
الفعاليات أو املؤسســات وذلك لضمان 
أن حتقق األهداف االستراتيجية للشركة 
والقيم واألخالقيات التي منثلها، مبينا 
أن اجلهات التي نوفر لها الرعاية تتحلى 
بنفس املســؤولية التي نحرص عليها 
جتــاه املجتمع وتقدم أمثلة يحتذى بها 

بني أفراده وتطبق أعلى املعايير.
وقال النعيمي في مقابلة صحافية إن 
استراتيجية املسؤولية االجتماعية في 
Ooredoo وضعت لتتماشــى مع أهداف 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة، لذا فيجب 
أن تكون جميع الرعايات متماشــية مع 
هذه االستراتيجية.. وفيما يلي تفاصيل 

املقابلة:

نرى صورة لك خالل استقبال جنوم 
باريس سان جرمان، النادي الفرنسي 

الذي توفر Ooredoo الرعاية له منذ 
فترة طويلة. فما املعايير التي تطبقها 

Ooredoo عند اختيار رعاياتها، سواء على 
مستوى الفرق أو األفراد أو الفعاليات أو 

املؤسسات؟
 Ooredoo التــي تقدمهــا الرعايــات  ٭ 
علــى جميع املســتويات التــي ذكرتها 
مدروســة بعنايــة لضمــان أن حتقــق 
األهداف االستراتيجية للشركة، والقيم 
واألخالقيات التي منثلها. فاجلهات التي 

نوفر لهــا الرعاية، 
سواء كانت فرقا أو 
أفرادا أو مؤسسات، 
تتحلى باملسؤولية 

نفسها التي نحرص عليها جتاه املجتمع 
وتقدم أمثلة يحتذى بها بني أفراده وتطبق 
أعلى املعايير. أما بالنســبة للفعاليات، 
فإننا نحرص على دعم تلك التي تخدم 

املجتمعات التي نتواجد فيها.

كيف تختار Ooredoo شخصية مثل 
الالعب ليونيل ميسي ليكون سفيرا 

لعالمتها التجارية؟

٭ نطبق النهج نفسه الذي ذكرته سابقا، 
إذ نسأل أنفسنا: هل يطبق هذا املرشح 
احملتمل قيمنــا وأخالقياتنا على أرض 
الواقع؟، هل ســيكون مثاال يحتذى به 
السيما لألطفال والشباب؟، هل لديه نفس 
التزامنــا جتاه املجتمــع؟، وهل يتحلى 
باملسؤولية ليكون مواطنا صاحلا، كما 
نحــرص علــى أن نكون شــركة مفيدة 
للمجتمــع؟ فمن األهميــة لنا أن نختار 
سفراء من كافة شرائح املجتمعات التي 
فيهــا  نتواجــد 
لضمــان متثيــل 
ككل،  املجتمــع 
يكــون  ولكــي 
سفراؤنا انعكاسا جلميع أفراد املجتمع 

على تنوعهم.

ما دور هذه الرعايات ضمن استراتيجية 
الشركة في مجال املسؤولية االجتماعية؟

٭ لقد وضعت استراتيجية املسؤولية 
االجتماعية في Ooredoo لتتماشــى مع 
أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، 
لذا فيجب أن تكون جميع الرعايات ضمن 

هذه االســتراتيجية متماشية أيضا مع 
ذلك. ونحن نعمل على اختيار الرعايات 
لتغطي جميع تلك األهداف، األمر الذي 
يعــد أولوية قصوى بالنســبة لنا، مع 
التركيز بشكل خاص على دعم الصحة 
واللياقة للجميع واملساواة بني اجلنسني 
والعدالة في الفرص والتنمية املستدامة.

هل تطبق Ooredoo املعايير نفسها عند 
اختيار املؤسسات والشركات التي تدخل 
 Plug معها في شراكات استراتيجية مثل

and Play وDell وMicrosoft وغيرها؟
٭ بال شــك، فنحن نحــرص دائما على 
عقــد الشــراكات مــع كبرى الشــركات 
واملؤسسات العاملية ممن تشاركنا القيم 
واألخالقيات نفسها، وتطوير وتعزيز تلك 
الشراكات فيما بعد لضمان حتقيق أهدافنا 
االستراتيجية على املدى البعيد. ونحن 
دائما ما نبحث عن شركات ومؤسسات 
تظهــر االلتزام نفســه والشــغف جتاه 
االبتكار واالســتثمار فــي التكنولوجيا 
احلديثة مثلنا، ومن شأنها دعم مسيرتنا 

نحو حتقيق التحول الرقمي.

النعيمي مستقبال النجم ليونيل ميسي د.حمد يحيى النعيميالنعيمي في لقطة مع عدد من جنوم باريس سان جرمان

٭ تعيني د.حمد يحيى النعيمي رئيســا تنفيذيا لشؤون الشركات 
مبجموعة Ooredoo في أبريل ٢٠٢٠.

٭ يقدم د.حمــد ضمن مهام عمله احلالي، الدعم الالزم ملكاتب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيــس التنفيذي للمجموعة ونائب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة كما ينســق االتصال بني مجلس 

.Ooredoo اإلدارة واإلدارة العليا في مجموعة
٭ النعيمي مســؤول أيضــا عن إدارة عالقات كبار املســاهمني 
واملستثمرين في مجموعة Ooredoo واملؤسسات الوطنية والدولية، 

والوكاالت احلكومية واملنظمات الدولية.
٭ قبــل توليه منصبه احلالي، شــغل د.حمــد منصب رئيس 

لشؤون الشركات ومستشار في Ooredoo الكويت.
٭ يتمتع د.حمد بخبرة واسعة متتد ألكثر من ٢٥ عاما في مجاالت 
اخلدمات املالية، واالتصاالت واإلعالم. وشــغل مناصب رفيعة في 
بنك قطر الوطني (QNB) الذي شهد قفزة في قيمة عالمته التجارية 

لتصل إلى ١٫٣ مليار دوالر.
٭ شــغل مناصــب عليا في شــبكة اجلزيــرة اإلعالمية، التي 
أصبحت من بني أفضل ٥ عالمات جتارية على مستوى العالم 

خالل فترة عمله.
٭ يحمل النعيمي درجة الدكتوراه في التسويق - بحوث التسويق 

وتطوير األعمال وقد حصل عليها عام ٢٠٠٥ من اململكة املتحدة.

النعيمي في سطور

األهلي يعود لسباق الدوري.. ويحقق بطولتني في ليلة واحدة
القاهرة - سامي عبدالفتاح

يعود اليوم األهلي لسباق الدوري 
مجددا، في لقاء مهم أمام نظيره البنك 
األهلي ضمن اجلولــة ١٩، وذلك بعد 
أن أمت مهمة التأهل إلى نهائي دوري 
األبطال على حســاب وفاق ســطيف 
اجلزائري. ويحتل األهلي املركز الثالث 
في جدول الترتيب برصيد ٣٣ نقطة 
من ١٤ مباراة فقط، لكنه فقد في آخر 
٣ مباريات ٧ نقاط، عطلته عن مالحقة 
الزمالك املتصــدر، فيما يحتل البنك 
األهلي املركز السابع برصيد ٢٤ نقطة.
إلى ذلك، أعلنت جلنة املســابقات 
باالحتاد املصري لكرة القدم، مواعيد 
مباريات بطولتي كأس مصر، املوسم 
املاضي التي لم تستكمل. ومت حتديد 
اإلثنــني ٢٣ اجلــاري موعــدا ملباراة 
الزمالــك وأســوان في نصــف نهائي 
بطولة املوســم املاضي، و٢٦ يونيو 
موعدا ملباراة األهلــي وبيراميدز في 
ربع النهائــي، على أن يقابــل الفائز 
فريق بتروجيت فــي نصف النهائي 
بـ ٢ يوليو، كما حددت اللجنة نهائي 

كأس ٢٠٢١/٢٠٢٠ في ٢١ يوليو.
وفي ليلة مثيرة، احتفلت جماهير 

محققا اللقب للمرة الـ ١٥. وإلى جانب 
اللقب األفريقــي حصل رجال طائرة 
األهلي على جوائز األفضل في البطولة 
حصادا ٥ جوائز لكل من: أحمد صالح 
(أفضل العب)، عبداهللا عبدالســالم 
(أفضل معد)، محمد عادل (أفضل حائط 
صد)، أحمد ســعيد (أفضل ضارب) 

ومحمد رمضان (أفضل ليبرو).
وفي الليلة نفسها، مت تتويج فريق 
الســلة بلقــب دوري الســوبر رجال 
بالتغلــب علــى االحتاد الســكندري 
بنتيجــة ٨٨-٧٥، بعــد ماراثون بني 
الفريقني اســتمر لـــ ٥ مباريات قبل 

حسم اللقب بنتيجة ٣-٢.

فريق الكرة الطائرة بالنادي األهلي بطال ألفريقيا للمرة الـ ١٥

األهلي بتحقيق بطولتني كبيرتني في 
لعبتي الطائرة والسلة، ففي العاصمة 
التونسية كان اإلجناز الكبير لفريق 
الطائرة رجال بالتتويج بلقب بطولة 
أفريقيا لألندية في نسختها ٤٠، بقيادة 
مديره الفني محمد مصيلحي بالفوز 
على الترجي التونسي بنتيجة (٣-١)، 

«الغوص» يعتمد معسكراته لبطوالت العالم
قال أمني السر العام بالنادي 
الكويتــي للغــوص  واالحتــاد 
واإلنقاذ محمــد الصرعاوي، إن 
مجلس اإلدارة برئاســة م.طالل 
السرحان اتخذ عددا من القرارات 
خــالل اجتماعه الــدوري، حيث 
إدراج  علــى  املجلــس  وافــق 
املعســكرات والبطــوالت ضمن 
برنامــج املشــاركات اخلارجية 
والداخليــة للموســم الرياضي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ مــن بينهــا إقامــة 
معســكر واملشــاركة في بطولة 

العالــم للغوص احلر في مدينة 
كاش التركية خــالل الفترة من 
١٦ سبتمبــــر حتــى ١٠ أكتوبر 

املقبــــل.
وأضاف ان املجلس قرر إقامة 
معسكر واملشاركة في تصفيات 
بطولــة كأس العالــم لســباحة 
الزعانف في تايلند بالفترة من ٢٨ 
أغسطس حتى ٤ سبتمبر املقبل، 
وكذلك إقامة معسكر واملشاركة 
في بطولة كأس العالم للغوص 
الرياضي بالدولة ذاتها بالفترة 

من ٣١ أغسطس حتى ٧ سبتمبر.
وأشــار إلى أنه متت املوافقة 
على إقامة دورة مدربني لسباحة 
الزعانــف، واملوافقة على الئحة 
احلكام املقدمة من اللجنة الفنية 
الكويتــي  بالنــادي واالحتــاد 
للغــوص واإلنقــاذ، باإلضافــة 
إلى اعتمــاد التقريرين اإلداري 
واملالي ملجلس اإلدارة عن املوسم 
الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وامليزانية 
املقترحة للســنة املالية ٢٠٢٢-

.٢٠٢٣ محمد الصرعاوي

العبدالرزاق ثاني اجلولة األولى 
مبونديال الدراجات املائية

يوســف  الكويتــي  املتســابق  حقــق 
 (GP١) العبدالرزاق كأس املركز الثاني في فئة
ضمن منافسات اجلولة األولي لبطولة العالم 
للدراجــات املائيــة ٢٠٢٢ فــي مدينة ايبيزا 
اإلســبانية، والتي تقام حتت مظلة االحتاد 
الدولي للرياضات البحرية UIM واستمرت 

لثالثة أيام.
وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة بنــادي 
الرياضات البحرية محمد الزنكي، إن املتسابق 
العبدالرزاق أظهر مستوى مميزا وحضورا 

الفتا بني املتسابقني من مختلف أنحاء العالم 
من ٢٧ دولة في جولة شــهدت تنافسا قويا 

في جميع الفئات.
وأضــاف أن البطولة تتكون من ســبع 
جوالت، حيث سينظم االحتاد الدولي اجلولة 
الثانية من البطولة في پولندا يوليو املقبل، 
مؤكدا استعداد العبي النادي للجوالت القادمة 
مع األمل بــأن يحققوا مراكــز متقدمة لكي 
ميثلون البالد بشــكل مشــرف بهذا احملفل 

الدولي.

«اآلسيوي» يضغط على الدوحة 
الستضافة «أمم ٢٠٢٣»

الدوحة - فريد عبدالباقي

فتــح االحتــاد اآلســيوي لكرة القــدم باب 
اتصــاالت شــفهية مع نظيره القطري بشــأن 
إسناد شرف تنظيم كأس أمم آسيا ٢٠٢٣، وذلك 
بعــد أن تخلــت الصني عن حقوق اســتضافة 
نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ مبشاركة ٢٤ منتخبا 
في ١٠ مدن خــالل الفترة من ١٦ يونيو إلى ١٦ 
يوليو من العام املقبل، بسبب الوضع اخلاص 

بجائحة «كوفيد- ١٩» في أراضيها.
ويتمســك االحتاد السعودي بحظوظه في 
منافسات ٣ احتادات على استضافة كأس آسيا 
٢٠٢٧، حيث يحمل ملف السعودي في استضافة 

البطولة القارية شعار «معا ملستقبل آسيا».
ورفض االحتاد األسترالي فكرة استضافة 
البطولة بدال مــن الصني بحجة وجود جدول 
مزدحــم فــي ٢٠٢٣ الســتضافته كأس العالم 
للسيدات مع نيوزيلندا، كما قال احتاد الهند، 
الذي تســتضيف بالده كأس آســيا للسيدات 
٢٠٢٢، إن بالده سينصب تركيزها على محاولة 
اســتضافة بطولــة ٢٠٢٧، وال توجد رغبة في 
استضافة نسخة ٢٠٢٣، وإلى جانب الهند، فقد 
عبرت قطر بطلة آسيا والسعودية وإيران، عن 
رغبتها في التقدم مبلفات الســتضافة نسخة 
٢٠٢٧، علــى أن يتم اإلعالن عن اختيار الدولة 

املضيفة خالل ٢٠٢٢. ويرى االحتاد اآلسيوي أن 
قطر متتلك البنية التحتية السيما أن املالعب 
ســتكون جاهزة الســتضافة النسخة القادمة 
من كأس آســيا، والتي ستكون عقب تنظيمها 
ملونديال ٢٠٢٢، باإلضافة إلى أن البطولة القارية 
ستقام خالل شهر الصيف، واملالعب القطرية 
هــي الوحيدة في املنطقة العربية التي متتلك 

تكنولوجيا التبريد.
ويدرس االحتاد القاري إلغاء شــرط إقامة 
كأس آسيا ٢٠٢٣ في شرق القارة وإتاحة الفرصة 
أمــام دول الغرب للتقدم بطلب اســتضافتها، 
حيث يعتمد على إقامة البطولة بالتناوب مرة 
فــي الغرب والتي تليها في الشــرق، الســيما 
أن البطولــة القارية األخيــرة أقيمت في دولة 

اإلمارات عام ٢٠١٩.
ويجري االحتاد اآلسيوي اتصاالت مكثفة 
مع أبرز دول شرق آسيا للتأكد من رغبتها في 
استضافة البطولة حتى يتم اإلبقاء على الشرط 
أو إلغــاؤه وإتاحة الفرصة جلميع دول القارة 

للمنافسة على االستضافة.
هذا، وأعلن اجلهاز الفني ملنتخب قطر األول 
لكرة القدم بقيادة اإلسباني فيليكس سانشيز 
عن إقامة معسكر تدريبي في إسبانيا اعتبارا 
مــن يوم ٢ يونيــو املقبل، في إطــار التجهيز 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
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بيل يرحل عن «امللكي»

نهاية قصة غوندوغان 
مع «السيتي» تقترب

أندية البرازيل تفتح الباب 
للمستثمرين األجانب

قال جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي الدولي غاريث 
بيل، إن موكله قد يعود إلى الكرة اإلجنليزية مجددا، مع نهاية 
عقده مع الفريق اإلســباني الشهر املقبل، حيث اقترب اجلناح 

من مغادرة ملعب «سانتياغو برنابيو».
وأكمل بارنيت في تصريحات لصحيفة «ريكورد» البرتغالية: 

«غاريث سيغادر ريال مدريد، لكننا ننتظر ما ستفعله ويلز».
وأضاف: «األمر يتوقف على تأهل ويلز لكأس العالم، ثم سنتخذ 
قرارا بعد ذلك، وهو قرار سيتشــكل على أســاس تأهل ويلز 

للبطولة من عدمه».
وتابع بارنيت: «هل من املمكن أن يعود إلى إجنلترا، أعتقد ذلك، 

لكن علينا االنتظار ونرى ما سيحدث».
وستواجه ويلز الفائز من مواجهة سكتلندا وأوكرانيا يوم اخلامس 
مــن يونيو املقبل، وذلك من أجل حجز مقعد في نهائيات كأس 
العالم، وفي حال تأهلها ستتواجد في املجموعة الثانية إلى جانب 

إجنلترا والواليات املتحدة األميركية وإيران.

ذكر تقرير إخباري أن العب خط الوسط األملاني إلكاي غوندوغان 
بصدد الرحيل عن مان سيتي اإلجنليزي لكرة القدم هذا الصيف.

وذكــرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانيــة أن غوندوغان (٣١ 
عاما) أصبح له احلرية في البحث عن االنضمام لفريق آخر هذا 
الصيف، علما أن عقده مع «السيتي» يستمر حتى عام ٢٠٢٣، 

لكن التمديد له غير مرجح.
وكان غوندوغان قد انضم إلى مان ســيتي قادما من بوروسيا 
دورمتوند عام ٢٠١٦، وأصبح قريبا من اعتالء منصة التتويج 
بالدوري للمرة الرابعة، حيث بات مان سيتي قاب قوسني أو أدنى 

من التتويج بلقب الدوري اإلجنليزي هذا املوسم.
وشارك غوندوغان أساسيا في ٢٠ مباراة من إجمالي ٣٧ مباراة 

ملان سيتي في الدوري هذا املوسم.

شــرع قانون جديد يسمح ألندية كرة القدم البرازيلية بالعمل 
كشركات، أمام مســتثمرين أجانب لشراء األندية، في منوذج 

مشابه للقارة االوروبية.
مت مترير القانون العام املاضي، ومن املتوقع أن يساعد األندية 

البرازيلية التي تعاني على حتسني مواردها املالية.
بعد قرن من العمل كمؤسسات غير ربحية، بدأت األندية البرازيلية 
في تغيير مناذج أعمالها منذ أن أقر الكونغرس مشروع قانون 
«فوتبول.إنك» في أغســطس املاضي الذي يشجع على إنشاء 

شركة مساهمة لكرة القدم.
وسبق أن تفاوض املستثمرون األميركيون على صفقات لشراء 
ناديي بوتافوغو وفاسكو دي غاما التاريخيني الواقعني في والية 

ريو دي جانيرو.

أرتيتا محبط ويتمسك بفرصة بلوغ دوري األبطال
شــعر مــدرب أرســنال 
ميكل أرتيتا بإحباط شــديد 
بعد اخلسارة أمام نيوكاسل 
يونايتــد ٠-٢ فــي الدوري 
املمتــاز لكــرة  اإلجنليــزي 
القــدم، وقــال إن هــذا األداء 
ليــس بقريب من املســتوى 
املطلــوب للتأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا.
وقــال أرتيتــا لشــبكة 
«ســكاي ســبورتس»: «هذا 
محبط جدا أن نيوكاسل كان 
أفضل منا بعشرة أمثال، ولم 
يكن األداء قريبا من املستوى 
املطلوب تقدميه إذا كنا نريد 
اللعب فــي دوري األبطال». 
وأضاف: «هــذا مؤلم. كانت 
األمور بأيدينا، لكنها لم تعد 

كذلك».
وأبلغ أرتيتا الصحافيني 
عنــد ســؤاله عن شــعوره 
باإلحبــاط من العبيــه: «أنا 
مســؤول طوال الوقــت، إذا 
كان هناك من صنع االستثناء 
هذا العام بشكل لم يتوقعه 
أي شخص في بداية املوسم، 

بعد خسارة أرسنال من نيوكاسل وحلوله في املركز اخلامس

فإنهــا هــذه التشــكيلة من 
الالعبني، وأنا سأدافع عنهم 
باستمرار، لكن كانت األمور 

صعبة حقا».
وختم أرتيتا حديثه قائال: 
«تبقــى هناك دائمــا فرصة 

ضعيفة في كرة القدم».
وسجل بن وايت (٥٥ خطأ 
في مرمى فريقه) والبرازيلي 
برونــو غيمارايــش (٨٥) 

الهدفني.
وتراجع أرسنال الى املركز 
اخلامس بعدما جتمد رصيده 
عند ٦٦ نقطة بفارق نقطتني 
خلف توتنهــام قبل مرحلة 

واحدة من نهاية املوسم.
وبات توتنهام بحاجة إلى 
أمــام مضيفه  التعادل فقط 
نوريتش سيتي في املرحلة 
األخيرة لضمان بطاقته في 
دوري األبطــال ألنه يتفوق 
بفارق األهداف (+٢٤ مقابل 
+٩)، فيما يتعني على أرسنال 
حتقيــق الفوز علــى ضيفه 
إيڤرتون وانتظار تعثر جاره 

أمام صاحب املركز األخير.

ڤان برونكهورست: 
فرصة هائلة

شــدد املدير الفني لفريق غالســكو رينجرز 
الهولنــدي جيوفانــي ڤــان  االســكتلندي، 
برونكهورست، لالعبيه على أهمية العمل اجلماعي 
وتقدمي أفضل ما لديهــم خالل املباراة النهائية 
لبطولة الدوري األوروبي لكرة القدم، واملقررة 
اليوم في اشبيلية أمام آينتراخت فرانكفورت 
األملاني. وقال ڤان برونكهورست في تصريحات 
للقنــاة التلفزيونية لنادي رينجرز: «أنا فخور 
للغاية بالوصول إلى هــذه املرحلة مع الفريق، 

وهي فرصة هائلة إلحراز لقب كبير». 
وأضاف: «علينا أن نكون فريقا. الشيء األكثر 
أهمية عندما تريد حتقيق شيء، أن تتحلى بروح 
الفريق، يجب أداء كل شيء بشكل جماعي، نتأكد 
أن لدينــا التكتيك الصحيح عندما 
الكرة وعندما  نستحوذ على 
نضغط، وكيفية الدفاع وما 
إذا كان يفترض بنا الدفاع».

بوريه: علينا االستمتاع
قال مهاجــم أينتراخت فرانكفــورت األملاني، 
الكولومبي رافايل بوريــه، إنه «على الصعيد 
الشخصي، كان عاما رائعا، ولم أتوقع أبدا جتربة 
الكثير مع هذا النادي. أنا ســعيد حقا أن أكون 

جزءا من هذا النجاح».
وأضاف بوريه أن «الهدف ضد برشلونة ساعدني 
شخصيا وكذلك الفريق. لقد كانت ضربة حقيقية 
لبرشــلونة، لقد كان مبنزلة الريح التي حركت 
أشرعتي لبقية املباراة. أنا ممنت جدا لذلك». وقال 
بوريه «لن أنسى أبدا دعم اجلماهير»، في إشارة 
إلى األجواء احلماسية في مباراة نصف النهائي 
على ملعبه. وأضاف «األجواء في امللعب كانت 
ملتهبة. لقد حتدثت إلى عدد قليل من زمالئي في 
الفريق حيال هذا األمر واتفقنا على أننا بحاجة 

إليه. الدعم يرفعك في اللحظات األضعف».
وتابع بوريه أن «املباراة النهائية ستكون رائعة، 
لقد كافح فرانكفورت ورينجرز بشدة من أجل 

التواجد هناك، وعلينا االستمتاع بها». رينجرز10:00 ١ beIN sports PREMIUMفرانكفورت

لقب «يوروبا ليغ».. 
«وين يروح الليلة؟»

آينتراخت فرانكفورت يتربص بطموحات رينجرز في املباراة النهائية

يسدل الستار الليلة على أحد 
أكثــر املواســم إثارة فــي تاريخ 
مســابقة الدوري األوروبي لكرة 
القدم «يوروبا ليغ» عندما يلتقي 
آينتراخت فرانكفورت األملاني مع 
غالسكو رينجرز االسكتلندي في 
املبــاراة النهائيــة للبطولة على 
ستاد «سانشيز بيثخوان» مبدينة 

أشبيلية اإلسبانية.
ويتطلع كل من الفريقني إلى أن 
يصبح أول فريق من بالده يحرز 
لقب البطولة بشــكلها ومسماها 
احلالي (الدوري األوروبي) حيث 
ستكون مباراة اليوم هي نهائي 
النســخة الثالثة عشرة فقط في 
تاريخ الدوري األوروبي منذ تغيير 
مسمى البطولة من كأس االحتاد 

األوروبي.
وعلــى مــدار الـــ ١٢ نســخة 
املاضيــة، لــم يســبق ألي فريق 
مــن أملانيا أو اســكتلندا أن توج 
باللقب، ولكــن الفائز في مباراة 
اليوم ســيتوج بلقبه الثاني في 
البطوالت األوروبية حيث سبق 
آلينتراخت التتويــج بلقب هذه 
البطولة مبســماها القدمي (كأس 

االحتاد األوروبي) عندما 
فــاز ١-٠ على بوروســيا 

مونشنغالدباخ إيابا بعدما خسر 
منه على ملعب «غالدباخ» ٢-٣ 
ذهابا في نهائي البطولة عام ١٩٨٠.

وسبق لرينجرز التتويج بلقب 
بطولة كأس األنديــة األوروبية 
أبطال الكؤوس في ١٩٧٢ بالتغلب 
على دينامو موســكو الروســي 
في املباراة النهائية التي أقيمت 
مبدينة برشلونة اإلسبانية، وهو 
ما مينح الفريق بعض التفاؤل قبل 

نهائي اليوم أيضا في إسبانيا.
ويشعر رينجرز بالتفاؤل أيضا 
ألنــه وصل للنهائي في البطولة 
هذا املوسم بعدما أطاح في طريقه 
بفريقني أملانيني هما بوروســيا 
دورمتونــد واليبزيغ من األدوار 

اإلقصائية للبطولة. 
أفكار فنية

ويعتمد آينتراخت بشكل كبير 
حتت قيادة مديره الفني أوليفر 
غليســنر على التأمــني الدفاعي 
ومحاولة استخالص الكرة بأسرع 
وقت من املنافس مع شن الهجمات 

الســريعة ولكنه يســعى 
دائما لصنع العديد من الفرص 
في مواجهة الفرق الكبيرة مثلما 

حدث أمام برشلونة اإلسباني.
ويعول غليســنر كثيرا على 
العبه املميــز والســريع فيليب 
كوستيتش الذي تشكل انطالقاته 
من مركز الظهير األيسر إزعاجا 
مســتمرا للمنافســني كما تشكل 
متريراته العرضية وتســديداته 
القوية بالقدم اليســرى خطورة 

فائقة على مرمى املنافسني.
وفي املقابــل، يطبق رينجرز 
خطة أكثــر اتزانا حيــث يعتمد 
مديــره الفنــي جيوفانــي ڤــان 
برونكهورست على طريقة اللعب 
٤-٢-٣-١ لكنه قد يلجأ لتقليص 
خــط الدفاع إلى ثالثــة مدافعني 
أحيانــا لتدعيــم خــط الهجــوم 

مبهاجم ثان.
ويعول رينجــرز كثيرا على 
قائد الفريق تافيرنير الذي سجل 
٧ أهداف للفريق في منافســاته 
األوروبية هذا املوسم وجاءت 
جميعهــا فــي األدوار 

الفاصلة.

وداع مخيب لكييليني وديباال
ســقط يوڤنتوس في فخ تعادل مخيب 
أمام ضيفه التســيو ٢-٢ في أمسية وداع 
جنميه جورجو كييليني واألرجنتيني باولو 
ديباال في ختام املرحلة السابعة والثالثني 

من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وسجل الصربي دوشــان فالهوڤينش 
(١٠) واإلسباني ألفارو موراتا (٣٦) هدفي 
يوڤنتوس، والبرازيلي أليكس ساندرو (٥١ 
خطأ في مرمى فريقه) والصربي ســيرغي 
ميلينكوڤيتش-ســافيتش (٩٠+٥) هدفي 

التسيو. وحظي كييليني (٣٧ عاما) بتكرمي 
جماهير فريق «السيدة العجوز» عندما غادر 
امللعب في الدقيقة ١٧، توقيت رمزي داللة 
على ١٧ موسما أمضاها من نادي «السيدة 
العجــوز»، تاركا مكانــه للدولي الهولندي 

ماتيس دي ليخت.
ولعــب كييلينــي الدقائــق األخيرة مع 
يوڤنتوس على ملعب «أليانز ســتاديوم» 
بعدما أكد األسبوع املاضي رحيله في نهاية 

املوسم احلالي.

وحيا كييليني الذي توج بـ ١٩ لقبا مع 
يوڤنتوس منذ بداية مسيرته معه عام ٢٠٠٥، 
زمالءه بابتسامة عرضية ومنح شارة القيادة 
الى صانع األلعاب الدولي األرجنتيني باولو 
ديبــاال الذي ودع اجلماهير في الدقيقة ٧٨ 
تاركا مكانه للنرويجي مارتن بالومبو كونها 
مباراته األخيرة له ايضا على ملعب السيدة 
العجوز ألنه عقده ينتهي هذا الصيف ايضا 
ولم يتوصل الى اتفاق مع املسؤولني من أجل 
متديده. وفي مباراة ثانية، سحق سمبدوريا 

ضيفــه فيورنتينا وأضعــف حظوظه في 
املنافســة على بطاقتي مســابقتي يوروبا 
ليــغ وكونفرس ليغ املوســم املقبل عندما 

تغلب عليه ٤-١.
وجتمد رصيد فيورنتينا عند ٥٩ نقطة في 
املركز السابع بفارق املواجهتني املباشرتني 
عــن أتاالنتا الثامن وبفــارق نقطة واحدة 
خلف روما صاحب املركز الســادس، فيما 
رفع ســمبدوريا رصيده الى ٣٦ نقطة في 

املركز السادس عشر.
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«حتى إشعار آخر» البحرينية تفوز
بـ «العرض املتكامل» في قرطاج

إجناز جديد حتققه مملكة البحرين ممثلة 
في مسرح اوال بالفوز بجائزة العرض املتكامل 
في مهرجان قرطاج الدولي للمينودراما، وذلك 
عن مسرحية «حتى إشعار آخر» من تأليف 
عبدالقادر عبداهللا وإخراج الفنان جمال الغيالن 
ومتثيل رمي ونوس وموسيقى يوسف النجدي 

وفني إضاءة حســن فالمــرزي مناصفة مع 
العرض اجلزائري.

وبهذه املناســبة، أعــرب املخرج الغيالن 
وفريق العمل عن بالغ شكرهم لكل من وقف 
وســاند العمل مبا فيهم جريــدة البالد التي 
كانت متابعة للحدث املسرحي خطوة بخطوة.

املطيري يعلن عن موعد حفل 
خريجي «الفنون املسرحية»

صرح عميد املعهد العالي 
للفنــون املســرحية د.راجح 
املطيري، بأن املعهد ســيقيم 
حفل خريجي دفعة ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
من األقسام الـ ٤، عقب إعالن 
النتائــج النهائية الختبارات 
الفصل الدراسي الثاني، املقرر 
إعالنها يــوم األحــد املوافق 
٢٠٢٢/٦/١٩. وأكد املطيري أن 
حفل التخرج هو أحد التقاليد 
األكادميية املهمة، حيث يحتفل 
املعهد باكتمال أداء رســالته 
جتاه طالبه، وجتاه املجتمع، 
إذ ميده بشــباب املبدعني في 
التخصصات املختلفة، ليكونوا 
رافدا مهما من روافد اإلبداع في 
املسرح والتلفزيون الكويتي.

وأشار املطيري إلى أنه قد 
خاطب بالفعل جهات االختصاص بوزارة 
التعليم العالي، وجار التنســيق إلقامة 
حفل يليق باملؤسسة األكادميية العريقة، 
التي يحق لها وحدها إقامة حفل تخرج 

أبنائهــا، كما أكد أنــه من املقرر أن يقام 
احلفل حتت رعاية وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.علي 

فهد املضف.

«الفوديڤيل»
ترفيه مهذب
وليس «تنمر»

على اخلشبة
مفرح الشمري 

ال يختلف اثنان في ان املسرح 
الكويتي كان له السبق بالتجارب 
املسرحية في دول اخلليج، وحقق 
من خالل ذلك مكانه قوية من خالل 
مشاركاته في املهرجانات العربية 
وعروضه في اوروبا وذلك لوجود 
بعض املهتمني بــه في تلك الفترة 
الذين بذلــوا قصارى جهدهم لكي 
يتميز هذا املسرح فيما يتناوله من 
قضايا انسانية واجتماعية تطرح 
بأســلوب جميل لتوصيل رسالته 

دون جتريح او اسفاف.
لكــن املتتبــع حلركة املســرح 
الكويتي حاليا يجد تراجعا كبيرا 

على عدة مستويات فنية، على الرغم 
من استمرار العروض املسرحية في 
الكويــت، حيث ان هــذه العروض 
طرحهــا بعيــد عما يتمنــاه املهتم 
بالشــأن املســرحي الكويتــي ألن 
البعــض منها محتــواه فارغ على 

الرغم من مشاركة النجوم فيها.
املشــكلة عندما نستفســر عن 
ماهية العرض وقصته يرد البعض 
علينــا انه يقدم فــن «الفوديڤيل» 
الذي يعتمد على الترفيه والتسلية 
وعندما نحضر عروضهم جند انهم 
غير مدركني للمعنى احلقيقي لـ«فن 
الفوديڤيل» الذي انطلق في الواليات 
املتحدة األميركية وكندا منذ ١٨٨٠ ، 
وهو فن ملتزم بالترفيه غير املسيء 

للرجال والنساء واألطفال وال يحمل 
نوايا نفســية او اخالقية في قلب 

من يقدمه جتاه اآلخرين.
لألسف الشديد ما يعرض على 
بعض خشبات املسرح حاليا ليس 
مســرحا ألنه عبارة عن مجموعة 
من املشاهد واالسكتشات تتخللها 
استعراضات راقصة او اغان هابطة 
يقدمها بعض املشاركني في العرض 
«للحشــو»، او «افيهــات» هابطة 
ال تتماشــى مــع فكرة املســرحية 
وتســتبدل يوميــا علــى حســب 

اجلمهور في الصالة.
ايهــا املســرحيون احملترمون، 
اعرفــوا اوال املعنــى احلقيقــي لـ 
«الفوديڤيــل» ثم اعرضوه لنا ألن 

ما يقدمه البعــض منكم بعيد عن 
«الفوديڤيــل» الــذي يدعو لتقدمي 
«الترفيــه املهذب» وليس«التنمر» 
الذي نشاهده هذه االيام في معظم 
املسرحيات سواء كان تنمرا موجها 

ألفراد أو دول!
وحتى ال تضيع امجاد املسرح 
الكويتــي وحتــى «التضيعــون» 
علــى خشــبة املســرح احترمــوا 
عقــول اجلماهيــر فيمــا تقدمونه 
ســواء من مســرح جماهيــري او 
تلفزيوني خصوصا عندما ترجتلون 
مبوضوعات خارجة على محتوى 
«نصكم» املجاز من اجلهات املختصة 
من اجل الضحك و«الشو االعالمي»..

فهل من مجيب؟!

العماري: إهمال الفنون الشعبية سيجعلها تندثر

عبداحلميد اخلطيب

أكــد الفنــان الشــعبي القديــر ســلمان 
العماري متيز كل مطربي اخلليج بغناء فن 
«الصوت»، لكن مطربي الكويت لديهم مجال 
لالســتمتاع بهــذا الفن بصــورة أكبر، الفتا 
إلــى أن هناك كلمات شــعرية لـ «الصوت» 
كتبت في األربعينيات واخلمســينيات وما 
زالــت حتتفظ برونقها، وقــال: كل الكلمات 
تركب على «الصوت»، لكنه ميتاز بالشــعر 
«احلميني»، مشــيرا إلى أن الشاعر إذا أراد 
أن «يوزن» بيت الشعر اخلاص بـ «الصوت» 

يقوم بغنائه أثناء الكتابة.
وعن الشــباب فــي الكويت وهــل لديهم 
اهتمــام بهــذا النوع من الفنــون أم ابتعدوا 
عنه؟ أوضح: شباب الكويت لم ينسوا إرث 
بلدهم الفني ويحاولون احلفاظ عليه ويحبون 

توثيقــه، وهم لم يبتعــدوا عن فن الصوت 
و«يستانسون» به، لكن يحتاجون الى تشجيع 
ودعم، وعلى املسؤول أن يذهب اليهم ويرى 
ماذا يريدون ليكملوا في هذا الطريق التراثي 
الثقافي املهم، مســتدركا خالل اســتضافته 
في برنامــج «ليالي الكويــت»: من أعاد فن 
«الصوت» الســنوات األخيــرة كان عدد من 

الشباب املميزين، والفرق الشعبية. 
وأردف العماري: يجب أن نحتضن إرثنا 
الفني، ونضع أرشيفا كامال جلميع الفنون 
الكويتيــة األصيلة، مثل فنون البحر والبر 
والصوت والســامري وغيرها ألنها أساس 
تراثنا وهي الباقية لألجيال القادمة، وعدم 
االهتمام بالفنون الشعبية سيجعلها تندثر 
مع الزمــن، مؤكدا أن كثيريــن يطلبون فن 
«الصوت» في املناسبات املختلفة، وال ميله 

من يسمعه، ويطرب الناس به.

أكد أن الشباب لم يبتعدوا عن فن الصوت و«يستانسون» به

العماري في إحدى احلفالت الغنائية التراثية

جنات.. وألبوم جديد

رامي عياش: «العني بالعني»

كشــفت الفنانة جنات خالل تصريحات 
صحافية، عن أنها حتضر حاليا أللبوم غنائي 
جديد من املقرر أن يطر مع بداية العام املقبل، 
وذلــك بعدما طرحت آخــر ألبومتها «أنا في 

انتظارك» العام املاضي.
وقالت جنات إن ألبومها اجلديد من إنتاجها 
الشخصي بعد تعاون طويل مع شركة «روتانا 
للصوتيــات واملرئيــات»، مضيفــة: ألبومي 
اجلديــد من إنتاجي، وهو أمــر اعتدت عليه 
طوال مشواري الفني، حيث يكون أي تعاقد 

فني مع شــركة إنتــاج يكــون ألبومي الذي 
يلــي التعاقد من إنتاجــي، ولذلك فضلت أن 
يكــون أول ألبوم لي بعد انتهاء تعاقدي مع 
«روتانا» من إنتاجي الشــخصي، مؤكدة أن 
أجنح ألبوماتهــا الغنائية «حب جامد» كان 

من إنتاجها الشخصي.
وكانــت جنات قد طرحــت مؤخرا أغنية 
باللهجة اخلليجية بعنوان «سيد األحباب» 
بالتزامن مع عيد الفطر املبارك، وحققت األغنية 
أكثر من ٣٠٠ ألف مشاهدة عبر «يوتيوب».

بيروت - بولني فاضل

كشــف املطــرب رامــي 
عيــاش عن مشــاركته في 
مسلســل «العــني بالعني»، 
وذلك عبر حسابه الرسمي 
على «انســتغرام»، ونشر 
مجموعة صور لســيناريو 
املسلسل، وعلق عليه قائال: 
«وابتدينا.. العني بالعني».

وكان طرح عياش مؤخرا 
أغنيــة بعنــوان «أنت لي» 
على طريقة الڤيديو كليب 
عبــر موقــع الفيديوهــات 
ومنصــات  «يوتيــوب» 
األغاني، األغنية كلمات علي 
املولى، وأحلان محمود عيد، 
مت تصويرها في لبنان، مع 

املخرجة إجني جمال.

د.راجح املطيري

مروان خوري يعود لـ «طرب» 
ومشاريع جتمعه بإليسا

بيروت: يعود الفنان مروان خوري إلى الساحة الفنية بأكثر من مشروع، 
حيث يواصل حتضيرات املوسم الرابع من برنامجه الغنائي الشهير «طرب» 
بعد جناح مواســمه األولى، حيث يســتضيف فيها جنــوم الغناء بالوطن 

العربي ليقدم مع كل واحد منهم فقرات غنائية مشتركة خالل احللقة.
وســيضم هذا املوسم، جنوم الغناء من جيل مختلف، من كبار النجوم 

كميادة احلناوي التي أنهت تسجيل حلقتها ضمن البرنامج قبل أيام.
على صعيد آخر، من املقرر أن يضع مروان ملساته النهائية على مشاريعه 
الغنائية اجلديدة مع الفنانة إليســا خالل الفتــرة املقبلة متهيدا لطرحها، 

وستجمعهما ثالثة أعمال غنائية جديدة في ألبومها املنتظر.

إليسا مروان خوري

قالت الفنانة سميرة ســعيد عن بداياتها الغنائية، أنها شاركت في 
برنامج شبيه ببرامج اكتشاف املواهب الغنائية وكانت تبلغ من العمر 
٩ ســنوات، وهو البرنامج الذي قدمه املوســيقار عبدالنبي اجليراري، 

ووقتها غنت «األطالل» ألم كلثوم وتقمصت شخصيتها أثناء الغناء.
وأكدت سعيد، في حلقة خاصة من برنامج «مع الشريان» لإلعالمي 
داوود الشريان، أنها ترى نفسها محظوظة مبشوارها الفني، خاصة أنها 
كرمت على املستوى الوطني من امللك محمد السادس ملك املغرب ومنحها 
وســام القائد، وهو التكرمي الذي تعتز به كثيرا، باإلضافة إلى الوشاح 
الفلسطيني الذي أعطاها أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، مشيرة إلى 
أن والدتها كانت متتلك صوتا جميال وكانت تســمعها تدندن بني أهلها 
وأصدقائها، كما أنها تربت وسط عائلة لديها ذوق وحس موسيقي عال.

سميرة سعيد: أنا محظوظة



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

إيلون ماسك: لم أتوقع
 أن حسابات «تويتر» املزيفة

 تصل إلى ٢٠٪.

منحة الـ ٣٠٠٠ للمتقاعدين 
بقرار حكومي.. محّل دراسة.

يستاهلون.. ليش التأخير؟! وما خفي أعظم!

«أليست محاولة إزالة املنطقة العازلة 
هي السبب في احلرب على أوكرانيا؟»

دونالد ترامب االبن، ينتقد 
الناتو،  إلى  محاولة ضم فنلندا 
ألنه يــرى ذلك مؤديا ملزيد من 
االســتفزاز لروسيا التي بدأت 
احلرب األوكرانية بسبب محاولة 
الناتو تقليص املنطقة العازلة بينه 

وبني روسيا - وفق قوله.

«الزعيم تذوق حليــب األطفال وأمر 
بتحسينات»

اإلعــالم الرســمي لكوريا 
الشمالية يتباهى ببث خبر عن 
قيــام الزعيم كيــم غوجن أون 
بتذوق حليب األطفال الذي تنتجه 
مصانع الدولة، وذلك في سياق 
رواج أخبــار عن نقص حليب 

األطفال في الواليات املتحدة.

«لم أعلم أن احلسابات املزيفة تصل 
إلى ٢٠٪»

إيلــون ماســك، امللياردير 
األميركي، يشــير إلى أنه رمبا 
يطلب تقليص حجم صفقة شراء 
تويتر، ألنه كان يظن أن نسبة 
احلسابات املزيفة على تويتر ال 

تزيد على ٥٪ فقط.

«لو استمر زواجنا، كان سيقتلني»
أمبر هيرد، املمثلة األميركية، 
تتهم طليقها جوني ديب بالعنف 
املنزلي، وتؤكد: لو استمر زواجنا 

ما جنوت.

«نصدر مخالفات سرعة لقائدي اجليت 
سكي»

قسم شــرطة ميامي يؤكد 
حترير مخالفات سرعة وإهمال، 
لقائدي اجليت سكي بعد تصاعد 
حوادث التنمر باستخدام اجليت 

سكي على شواطئ ميامي.

٣:٢٤الفجر
٤:٥٤الشروق

١١:٤٤الظهر
٣:٢٠العصر

٦:٣٥املغرب
٨:٠٢العشاء

أعلى مد: ٠١:٥٩ ص ـ ١٢:٢١ ظ
أدنى جزر: ٠٧:١٤ ص ـ ٠٨:١٤ م

العظمى: ٣٩

الصغرى: ٢٥

أبعد من الكلمات

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

وائل غامن يعقوب الياسني: ٥٩ عاما - الرجال: قرطبة - ق١ - شارع 
محمد احلمود العبدالوهاب - م١٦ - ت: ٩٨٨٨٥٨٥٣ - النساء: 
اخلالدية - ق٢ - شارع سالم بن علي بوقماز - م٥ - شيع.

حمد عبداهللا الشراح: ٢٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط 
- ت: ٩٩٠٥٠٧٧٧ - النساء: الروضة - ق١ - شارع عبدالرحمن 

الداخل - م٥٤ - ت: ٥٥٥٥٧٦٦٣ - شيع.
هايف حسن حصيبان العتيبي: ٦٢ عاما - العزاء في مقبرة صبحان 

- ت: ٩٨٠٢٢٢٦١ - شيع.
علي عبداهللا املاص: ٨٣ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط 
- ت: ٩٩٠١٨١١٤ - النســاء: الدعية - ق٤ - ش٤٧ - م١٣ - ت: 

٩٩٨٥٦٩٨٨ - شيع.
مصطفى علي حسن االنصاري: ٤٨ عاما - الرجال: الدسمة - ق٤ - ش 

مكي حسني جمعة - م١٣ - ت: ٢٢٥٦٢٤٠٩ - شيع.

أخبار أمنية

البحث عن مجهول سلب 
سماعة بلوتوث من شاب كويتي

«املرور»: بيع ٣٦ مركبة
 في مزاد علني

سعود عبدالعزيز

شرع رجال مباحث اجلهراء في البحث عن شخص 
مجهول أقدم على ضرب شاب كويتي وسلبه سماعة 
بلوتوث بالقوة، فيما أكد املجني عليه أنه لم يســبق 
أن شــاهد املتهم، وأرفــق تقريرا طبيا يفيد بتعرضه 
للضرب، وكذلك إصابات حلقت به جراء طرحه أرضا 

من قبل املتهم.
وقــال مصدر أمني إن الشــاب ذكر فــي إفادته انه 
لــدى خروجه من جمعية تعاونية في منطقة ســعد 
العبداهللا وخالل تواجده في ساحة ترابية قريبة من 
منزل خرج من بني السيارات شخص مجهول وطلب 
حافظته وهاتفه وحينما قاومه سلب السماعة وهرب. 
هذا، وسجلت قضية سلب بالقوة وأحيلت للمباحث.

أحمد خميس

أعلنت اإلدارة العامة للمرور عزمها بيع ٣٦ مركبة 
من موديالت وماركات مختلفة اليوم األربعاء في مزاد 
علني بقسم حجز املركبات املالصق ملرور العاصمة.

وبحسب بيان صحافي، فإن اإلدارة العامة للمرور 
قد طالبت مالكي املركبات املعروضة للبيع بالتوجه 
للمرور لتســلمها، وحينما لــم يحدث ومرت فترة 
قانونية فإنه ســيتم بيعها على حالتها وملن يقدم 
أعلى ســعر، وســمحت اإلدارة العامــة للمرور في 
وقت سابق مبعاينة املركبات املعروضة للبيع في 

مزاد اليوم.

إغالق ٦ محالت إداريًا في اجلليب
نفــذ قطــاع الوقاية في 
قــوة اإلطفاء العــام حملة 
جديــدة علــى اشــتراطات 
فــي  والســالمة  األمــن 
منطقة اجلليب، وأسفرت 
احلملة عــن حترير جملة 
مــن املخالفــات وإغالق ٦ 
محالت إداريا حلني تعديل 

اشتراطات السالمة لها.
وتأتــي حمــالت قطــاع 
الوقايــة للحد مــن معدالت 
احلرائق والتي تتفاقم جراء 
إطفائي يضع ملصق «مغلق إدارياً» على محل مخالفافتقاد االشتراطات الوقائية.

احتجاز مستهتَرين عّرضا حياتهما وحياة اآلخرين للخطر
مبارك التنيب 

قال مصدر امني لـ«األنباء» ان املواطنني، 
واللذين ظهرا في مقاطع عقب عرس في 
محافظة األحمدي، أحيال الى احلجز على 
ذمــة مخالفات جســيمة وتعريض حياة 
اآلخرين للخطر وأحيلت املركبتني إلى كراج 
احلجز. وكانــت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني ذكرت في بيان لها مساء 
أمس األول،  ان اجلهات األمنية املختصة 
ضبطت شخصني ظهرا مبقاطع ڤيديو مت 
تداولهــا على مواقع التواصل، وتتضمن 
قيامهمــا بأعمــال االســتهتار والرعونة، 
معرضني حياتهما وحياة اآلخرين للخطر، 
ومت تسجيل قضية برقم ٨٠/٢٠٢٢ جنح 
مرور، وأحيال إلى جهة االختصاص التخاذ 

من مقطع االستهتاراإلجراءات القانونية بحقهما.

لندنـ  رويترز: ظهرت امللكة إليزابيث 
ملكة بريطانيا، التي كانت مشاركاتها 
العامة محــدودة في األشــهر األخيرة 
بسبب مشــاكل صحية، بشكل مفاجئ 
أمس في حفل مبناسبة االنتهاء من خط 
قطار لندن الذي طــال انتظاره والذي 

سمي على اسمها تكرميا لها.

وارتدت امللكة معطفا أصفر ووضعت 
قبعة على رأسها وهي تستخدم عصا 
للمشي. وانضم إليها ابنها األصغر إدوارد 
ورئيس الوزراء بوريس جونسون عندما 
كشــفت النقاب عن لوحــة في محطة 
بادينجتــون. وهذا أحدث ظهور علني 
للملكة البالغة من العمر ٩٦ عاما، حيث 

قال متحدث باسم قصر باكنغهام «في 
تطور ســعيد، تشارك جاللة امللكة في 
حدث مبناسبة اكتمال خط إليزابيث».
مــن جهتــه، قــال رئيس الــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون إنه «من 
الرائع» رؤية امللكة تفتح خط القطار، 

وهي في «حالة جيدة».

(أ.ف.پ) امللكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا خالل زيارتها محطة قطار لندن التي سميت باسمها امس  

ملكة بريطانيا حتضر افتتاح خط قطار باسمها في لندن

الهند: «كوابيس» راودت اللصوص 
ُتعيد متاثيل سرقت من معبد !

نيودلهــي ـ أ.ف.پ: أعادت عصابة من اللصوص أكثر من 
اثني عشر متثاال سرقوها من معبد هندوسي قدمي في الهند، 
مشيرين إلى أنهم قرروا القيام بذلك بسبب كوابيس تراودهم 
منذ أن نفذوا بفعلتهم، على ما أفادت الشــرطة. وقال مفتش 
الشرطة راجيف سينغ لوكالة «فرانس برس»، إن املجموعة 
سرقت مؤخرا ١٦ متثاال من معبد «لورد باالجي» الذي يعود 
تاريخه إلى ٣٠٠ عام. ومساء أول من أمس أحضر السارقون ١٤ 
متثاال إلى محيط منزل كبير كهنة املعبد في منطقة تشيتراكوت 
بوالية أوتار براديش. وأوضح ســينغ أن «اللصوص تركوا 
رســالة كتبوا فيها أنهم أعادوا التماثيل بسبب أحالم مخيفة 

تراودهم»، طالبني املغفرة!
وجاء في رســالة اللصوص املكتوبــة باللغة الهندية «لم 
نســتطع النوم وال تناول الطعام وال العيش بســالم. سئمنا 

من األحالم املخيفة وسنعيد التماثيل الثمينة»!

سوداني يحّول فناء منزله
إلى محمية طبيعية للطيور

اخلرطــوم ـ أ.ف.پ: بني املســاحات اخلضراء وبركة 
من املاء، وجدت الطيور مالذا آمنا وبيئة مناسبة لها في 
منزل بشرق العاصمة السودانية اخلرطوم حول مالكه 

جزءا منه إلى محمية طبيعية.
ومن محميته الطبيعية التي أطلق عليها اسم «املارشال» 
واملمتــدة على ٤٠٠ متر مربع، قال أكرم يحيى البالغ ٤٥ 
عاما لوكالة فرانس برس «لدي شغف بالطيور، وأردت 

أن أهيئ لها بيئة مثالية حتاكي بيئتها الطبيعية».
وأقام يحيى محمية «املارشــال» قبل أربعة أعوام في 
الفناء األمامي ملنزله، حيث بنى عشرات بيوت الطيور، 
وصنع موطنــا بيئيا لها يضم مزرعة خضراء وفتحات 

للتبريد في ظل حرارة السودان احلارقة.
ويعيش في محميته مائة طائر من ١٣ نوعا مختلفا، 
من بينها ببغــاوات ذات عنق  دائري وأخرى ذات ردف 

أحمر، إضافة إلى طيور الروزيال.

صاحب محمية «مارشال» الطبيعية حامالً بعض الطيور على يديه (ا.ف.پ)

أخصائيا أطراف صناعية في غزة 
يعاجلان كسور احليوانات املصابة

غزة ـ رويترز: بعد أن عاجلا آالف األشــخاص الذين 
أصيبوا بكســور في األطراف منذ عام ٢٠١٩، يســتخدم 
اثنــان من االخصائيني في األطراف الصناعية واجلبائر 

في قطاع غزة اآلن مهاراتهما إلنقاذ احليوانات.
ويقول االخصائيان، الشقيقان محمد ويوسف اخلالدي، 
إن الكثير من مرضاهما من البشر كانوا ضحايا لنيران 
جيش االحتالل اإلسرائيلي في االحتجاجات احلدودية.

واضطلــع الشــقيقان مبهامهما اجلديــدة بعد زيادة 
االستفسارات من أصحاب احليوانات األليفة واملاشية، إذ 
حتدث إصابات احليوانات في الغالب بعد التعرض لظروف 
ومواقف شــديدة اخلطورة. وتكون كســور احليوانات 

قاتلة في كثير من األحيان.
وقال محمد إن هذا التحول بالنسبة له حدث انطالقا 
من إحساس داخلي بالشفقة على هذه الكائنات، مشيرا 
إلــى أن نحــو ٨٠٪ منها تنفق إذا لم يتــم عالجها. وكان 
محمد يتحدث بعد أن عالج هو ويوسف كسرا في ساق 

خروف في عيادتهما بجنوب رفح.

الشقيقان محمد ويوسف اخلالدي خالل معاجلتهما لكسر بخروف صغير في غزة   (رويترز)

إقبال كبير على زيارة متثال أبوالهول بعد شائعة نومه
القاهرة - وكاالت: شهدت منطقة آثار 
األهرامات باجليزة إقباال شديدا أمس من 
جانب الســياح األجانــب واملصريني على 
السواء للتأكد من عدم صحة شائعة تزعم 
أن متثال أبوالهول أغمض عينيه وأن هناك 

أمرا ما جلل سيحدث في العالم.
وقــد التقــط البعض مقاطــع مصورة 
بالقــرب من التمثــال لتأكيــد عدم صحة 
املنشورات الكاذبة. جاء ذلك بعدما حسمت 
وزارة السياحة واآلثار املصرية اجلدل الذي 
انتشــر على مواقع التواصــل االجتماعي 
«السوشيال ميديا» على مدار األيام األخيرة 
بشــأن صورة لتمثــال أبوالهول، مغمض 

العينني.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة 
واآلثار املصرية إن الصور املنشورة للتمثال 
مفبركــة: «وكل ما يتردد فــي هذا الصدد 

مجرد ترهات ال أساس لها من الصحة».
وأكــد كبير األثريني بوزارة الســياحة 
واآلثار د.مجدي شــلبي أن من نشــر تلك 
الصور قام باستخدام الفوتوشوب أو قام 
بتصوير أبوالهول بزاوية تصوير معينة 
أظهرت عيون أبوالهول نائما ليس أكثر.

بــدوره، أكد عالم اآلثــار ووزير اآلثار 
األســبق د.زاهي حــواس أن ما تردد على 
بعض املواقع وانتشر على السوشيال ميديا 
حــول أن متثال أبوالهــول أغمض عينيه 
أمس ال أساس له من الصحة، مشيرا إلى 
أن الصور والڤيديوهات املتداولة ألبوالهول 

سياح أجانب خالل زيارتهم متثال أبوالهول باجليزة أمسبهذا الشأن مجرد فوتوشوب.
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