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٧٠ ٪ تغيير في املجلس البلدي 

بداح العنزي

أسفرت نتائج انتخابات املجلس البلدي 
٢٠٢٢ عن نســبة تغيير بلغت ٧٠ ٪  بعد ان 
حافظ ٣ أعضاء على مقاعدهم لدورة جديدة 

مع دخول ٧ أعضاء جدد.
هذا، وأشاد صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد باجلهود املقــدرة التي بذلها 

املسؤولون في اإلعداد والترتيب لالنتخابات، 
وعلــى وجه اخلصوص فــي كل من وزارة 
الداخلية من عسكريني ومدنيني ووزارة العدل 
ممثلة باللجنة القضائية العليا املشرفة على 
سير االنتخابات ووزارات التربية واإلعالم 
والصحة واإلدارة العامــة لإلطفاء وبلدية 
الكويــت، والتي اتســمت بالكفاءة وتهيئة 
األجواء املناسبة للمواطنني الكرام النتخاب 

أعضاء املجلس البلدي بكل سهولة ويسر.
وقد ثمن سموه ما حتلى به املواطنون 
الكــرام من وعي كبير جتســد في التزامهم 
باللوائح والتعليمات خالل عملية االقتراع، 
ما عكس الوجه احلضاري للكويت، متمنيا 
سموه للجميع كل التوفيق والسداد خلدمة 

الوطن العزيز ورفع رايته. 
وعودة إلى نتائــج االنتخابات فقد فاز 

د.حســن كمال مبقعده في الدائرة األولى، 
حيث حصــل على ٢٧٥٥ صوتــا، فيما فاز  
عبــداهللا احملــري مبقعــد الدائــرة الثانية 
بعــد أن حصل علــى ٤٣٣١ صوتا، وحصل 
فهد العبداجلادر على مقعد الدائرة الثالثة 
بـ ٢٥١٢ صوتا، بينما حصل سعود الكندري 
على مقعــد الدائرة الرابعة بـ ٥٥٦١ صوتا، 
وناصــر اجلدعان على مقعد «اخلامســة» 

بـ ٥٦٨١ صوتا، كما فاز فهيد املويزري مبقعد 
الدائرة السادسة بحصوله على ٥٢٣٥ صوتا. 
هذا وكانت قد متــت تزكية خالد مفلح 
املطيري عن الدائرة السابعة، وفاز عبداهللا 
عويد العنزي مبقعد الدائرة الثامنة، وحصل 
علــى ٩٨٩٣ صوتا، وناصــر حماد الكفيف 
مبقعد الدائرة التاسعة بعد أن حصل على 
١٣٤٠١ صــوت، فيما متــت تزكية نصار بن 

مهيني العازمي عن الدائرة العاشرة. 
وحســب قانون البلدية ٢٠١٦/٣٣ فإن 
تعيــني الـــ ٦ أعضاء من قبــل احلكومة 
يتم خالل أســبوعني مــن ظهور النتائج 
علــى ان يتم فــي أول جلســة للمجلس 
اختيــار الرئيــس ونائبــه وبقية جلان 
املجلــس بعــد أســبوعني مــن تعيــني 

األعضاء الـ ٦.

صاحب السمو يُشيد بتنظيم االنتخابات ويثمن وعي املواطنني في االقتراع ما يعكس الوجه احلضاري للكويت
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سعود الكندري
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الرئيس مرزوق الغامن يلقي كلمته أمام املؤمتر الطارئ لالحتاد البرملاني العربي

القطاع النفطي يرصد الشواغر 
وألفا فرصة عمل كحد أدنى

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية ان مؤسسة البترول 
الكويتية وجهت الشركات النفطية التابعة إلى رصد الشواغر 
الوظيفية في القطاع النفطي وذلك حتى نهاية مارس ٢٠٢٢، 
مشــيرة إلى ان الشــركات تقوم حاليا برصد تلك الشواغر 
سواء على سلم الدرجات الوظيفية أو على عقود املقاولني. 
وقالــت املصادر ان الشــواغر الوظيفية في القطاع النفطي 
يتوقع ان تزيد على ألفي شاغر وظيفي على سلم الدرجات. 
وأشارت إلى ان هدف «البترول» من رصد الوظائف الشاغرة 

االستعداد للكشف عنها عقب تشكيل احلكومة.
وبينت ان الوظائف الفنية الشــاغرة تتركز في شركات 
نفط الكويت والبترول الوطنية و«كيبيك»، وأرجعت املصادر 
وجود هذه الشــواغر الوظيفية إلى انتهــاء خدمة عدد من 
العاملني وانتقال البعض إلى شركات نفطية زميلة وإنهاء 

خدمات عدد من العمالة الوافدة.

ملشاهدة الڤيديو

احلرس الوطني: ترقيات موّسعة للضباط 
وضباط الصف واألفراد خالل أسبوعني

عبدالهادي العجمي

علمت «األنباء» أن احلرس الوطني 
سيشهد ترقيات موسعة ملنتسبيه من 
الضباط وضباط الصف واألفراد خالل 
األســبوعني املقبلني. وذكرت مصادر 
عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» أن ترقيات الضباط ستكون 
للمســتحقني للترقية الــى رتب عقيد 

ومقــدم ورائــد ونقيب ومــالزم أول. 
وأشــارت املصــادر إلــى أن ترقيــات 
ضباط الصف ستكون الى رتب وكيل 
أول ضابط ووكيل رقيب أول ورقيب 
وعريف ووكيل عريف. وفي سياق آخر، 
أكــد مصدر عســكري مطلع باحلرس 
الوطني في تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان مكافــأة الصفوف األمامية جلائحة 
كورونا ملنتسبي احلرس الوطني جار 

االنتهاء منها من قبل اجلهات املدققة، 
وقاب قوسني او أدنى لعملية الصرف 
وإيداعها في حســابات مستحقيها من 
الضباط وضباط الصف واألفراد خالل 
األسابيع القليلة املقبلة. وأشار املصدر 
إلى ان املكافأة مت تصنيفها «متوسط 
اخلطورة»، مؤكدا ان من كان على رأس 
العمل يستحق املكافأة سواء من الضباط 

وضباط الصف واألفراد.

مكافأة الصفوف األمامية جاٍر االنتهاء منها وإيداعها في حسابات مستحقيها خالل األسابيع املقبلة

محليات

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

٥٠ حملة لتسيير رحالت احلج 
وفتح باب التسجيل خالل أسبوع

أسامة أبوالسعود

أعلن مدير إدارة احلج والعمرة بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية ســطام خالــد املزيــن انــه مت اعتمــاد ٥٠ حملــة 
حــج لتســجيل احلجاج هــذا العام بعــد عمليــات الدمج بني 
احلمــالت. وكشــف املزين، فــي تصريحات لـــ «األنباء»، عن 
أن إدارة احلــج والعمــرة بــوزارة األوقــاف لــم تفتــح بــاب 
تســجيل احلجــاج حتــى اآلن حتى تتضح جميــع التفاصيل 
اخلاصة باحلجاج من سلطات حكومة خادم احلرمني الشريفني. 
وتوقع املزين ان يبدأ التسجيل في غضون أسبوع، حيث 
ستتضح جميع األمور عبر املسار السعودي اخلاص باستقبال 

التفاصيل ص٣احلجاج.

التفاصيل ص٢

عبدالكرمي العبداهللا ووكاالت:

كشف اختصاصي األمراض 
الڤيروســية د.محمد أبل، عن 
ان اإلصابة السابقة باجلدري 
Smallpox والتطعيم الســابق 
ضده قد يشــكالن حماية ضد 
اإلصابة بجدري القرود وبنسبة 
قد تصل الى ٨٥٪ ورمبا متتد 

هذه احلماية مدى احلياة.
وقــال د.أبل، فــي تصريح 
خاص لـ «األنباء»، ان املرضني 
قد يتشابهان في شكل الطفح 
ڤيروســات  لكــن  اجللــدي، 
القــرود  وجــدري  اجلــدري 
(عائلــة اجلــدري) تختلــف 
عن اجلــدري املائي أو العنقز 
(عائلــة هيرپيــز)، وتطعيــم 
اجلــدري املائــي «ال يحمــي» 
ضد اجلدري وجدري القرود، 
كذلك اإلصابة السابقة بالعنقز

ال حتمي مــن اإلصابة بجدري 
القرود.

هذا، ودّق مسؤولو «الصحة 
العاملية» ناقوس اخلطر بشأن 
ارتفاع عدد اإلصابات بجدري 

«ينتشر كوفيد عن طريق اجلهاز 
التنفسي وهو شديد العدوى. 
ال يبــدو أن هذا هــو احلال مع 
جدري القرود»، إذ يعد مرضا 
معديا خفيفا عادة. وانتشاره 
من خالل االحتكاك املباشر يعني 
أنه ميكن احتواؤه بسهولة من 
خالل تدابير مثل العزل الذاتي 
والنظافة. لكن مصدر القلق وفقا 
ملنظمة الصحة العاملية أن حاالت 
التفشي مت تسجيلها حتى اآلن 
غير منطية ألنها حتدث في دول 
ال ينتشر فيها الڤيروس عادة، 
ويســعى العلماء إلــى معرفة 
مــا إذا كان أي شــيء يخــص 
الڤيــروس قد تغيــر.  وارتفع 
عدد اإلصابات املسجلة إلى أكثر 
من ١٠٠ إصابة مؤكدة أو مشتبه 
بها ومعظمها في أوروبا. وبعد 
بريطانيا وإسبانيا والبرتغال 
ودول غربيــة أخرى، ارتفعت 
اإلصابات فــي املانيا وهولندا 
أمس بعد يوم واحد على ظهور 
أول إصابة فيهما، بينما أعلنت 
سويسرا أمس أنها رصدت أول 

حالة.

القرود في أوروبا ومناطق أخرى 
في العالــم، رغم أن مســؤوال 
صحيا أميركيا أكد أن «املخاطر 
على عامة الناس منخفضة في 
الوقــت احلالــي»، خاصــة أن 
الڤيروس ال ينتقل بسهولة مثل 
ڤيروس كورونا الذي تســبب 
في اجلائحة. ويعتقد اخلبراء 
أن التفشي احلالي ينتشر من 
خالل االحتكاك املباشــر بجلد 
شــخص مصاب بطفح جلدي 
نشط. وأكد د.مارتن هيرش من 
مستشفى ماساتشوستس العام 

«جدري القرود» يعيد شبح «كورونا».. هل يدعو للقلق؟
أبل لـ «األنباء»: التطعيم أو اإلصابة السابقة باجلدري يحميان من اإلصابة منه بنسبة ٨٥٪

(رويترز) رومان ولفيل رئيس معهد أبحاث امليكروبيولوجي في القوات املسلحة األملانية يجري أبحاثا على «جدري القرود» 

د.محمد أبل

البدل النقدي عن اإلجازات ال يشمل «النوبة واملوقع»
خالد العرافة

مســؤول،  مصــدر  أكــد 
أن ديــوان اخلدمــة يســتعد 
الســتقبال طلبــات موظفــي 
اجلهات احلكوميــة اخلاصة 
بصرف البدل النقدي عن رصيد 
اإلجازات بعد التدقيق عليها 
من قبل تلــك اجلهات متهيدا 
حلصرها وإرسالها إلى وزارة 
املالية لتوفير املبلغ املطلوب 
عــن كل جهة، مشــيرا إلى أن 

سقف البيع مفتوح للموظف 
دون حتديد بشرط اإلبقاء على 
٣٠ يومــا في رصيد املوظف. 
وقال املصدر فــي تصريح لـ 
«األنباء»، ان البدل النقدي الذي 
سيصرف نظير االنتفاع مقابل 
رصيد اإلجازات سيخصم منه 
أي بدالت نقدية تتعارض مع 
القرار منها على سبيل املثال 
بدل النوبة أو اخلفارة، وبدل 
املوقع وأي بدالت أخرى متعلقه 
بأداء العمل اليومي للموظف، 

مشــيرا إلى ان البدل النقدي 
سيصرف للمستفيد من غير 
تلك البدالت. وأضاف املصدر 
ان وزارة الصحــة وضعهــا 
مختلف متاما، حيث ان هناك 
قرارا وزاريا صادرا من وزير 
الصحة د.خالد السعيد يقضي 
باستمرار صرف بدلي اخلفارة 
البشريني  والتدريب لألطباء 
واألسنان أثناء متتعهم بإجازة 
ويأتي ذلك القرار متوافقا مع 
شروط وضوابط صرف البدل 

النقــدي الذي اصدره مجلس 
اخلدمة املدنية الذي اشــترط 
حصول املوظف أثناء خدمته 
على ذات املرتب الذي يصرف 
له فيما لــو صرح له بإجازة 
دورية. األمر الذي ســيجعل 
الكادر الطبي متميزا عن غيره 

من املوظفني في هذا البدل.
وتوقع املصــدر أن يصل 
أعلى بيع لرصيد اإلجازات بني 
املوظفني في مختلف وزارات 

الدولة بني ٢٠٠ و٢٥٠ يوما.

ً باستثناء أطباء «الصحة».. وتوقعات بأن يصل أعلى بيع للرصيد بني ٢٠٠ و٢٥٠ يوما

التفاصيل ص١٠ - ١٣

غير مخصص للبيع
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االحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ محليات

«زين» جتري إخالًء وهميًا ملبانيها الرئيسية
أجرت زين املزود الرائد للخدمات 
الرقمية في الكويت إخالء وهميا ملبانيها 
الرئيسية في الشويخ، وذلك بالتعاون 
مع اإلدارة العامة للدفاع املدني بوزارة 
الداخلية، ومبشاركة جميع موظفيها 
العاملني في مبانيها الرئيسية الثالث.
وبينت الشركة في بيان صحافي، 
أن عملية اإلخالء أقيمت حتت إشراف 
مسؤولي اإلدارة العامة للدفاع املدني، 
والذيــن قاموا مبتابعــة خطة اإلخالء 
والتحقــق من التزامها بكل الشــروط 
واألنظمة الرسمية املوضوعة من قبل 
وزارة الداخلية لضمان سالمة جميع 
العاملني بالشركة في حاالت الطوارئ.
وأتــت هــذه اخلطــوة فــي إطــار 
استراتيجية زين إلدارة مخاطر الشركة، 
والتي حترص من خاللها على تطبيق 
واعتمــاد كل املتطلبات التي وضعتها 
اإلدارة العامــة للدفــاع املدني، والتي 
تتضمن تعيني مرشدين من موظفيها 
في كل دور مــن أدوار مبانيها الثالث 
لإلشــراف على عمليات اإلخالء أثناء 

حاالت الطوارئ.
وتوفر «زين» اللوحات اإلرشادية 
في جميع مداخل ومخارج الشركة، 
مــع التأكــد مــن جهوزيــة أجهــزة 
السالمة كأنظمة اإلنذار والسماعات 

لتطبيق السياسات واإلجراءات التي 
تضمن صحة وسالمة موظفيها في 
جميع احلاالت، باإلضافة إلى استضافة 
ممثلي الوزارات املختلفة كالداخلية 
والصحــة لعقد النــدوات التوعوية 
واملشــاركة في احلمــالت الصحية 
كحمــالت التطعيم والتبــرع بالدم 
وغيرها، حيث تضع «زين» العنصر 
البشري في مقدمة أولوياتها، وذلك 
إميانا منها بأن قدرة أي مؤسسة على 
التنافس قائمة على تطوير موظفيها 

واالهتمام مبتطلباتهم واحتياجاتهم. 
وأكدت «زين» استمرار استراتيجيتها 
الداخلية التي تعنى مبختلف النواحي 
الوظيفية واحلياتية ملوظفيها، حيث 
حترص على إثــراء التواصل معهم 
داخل وخارج إطار العمل في مختلف 
اجلوانب، فالشركة تعتبر موظفيها 
العامل األساسي في جناحها، مبينة أن 
اجلهود التي يقومون بها هي العامل 
الرئيسي في كونها شركة االتصاالت 

الرائدة على مستوى الكويت.

بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع املدني

جانب من املشاركني في عملية اإلخالء الوهمية

الداخليــة وخراطيم امليــاه وأجهزة 
كشــف الدخــان، إلى جانــب حتديد 
نقــاط التجمــع وممــرات الطوارئ 
وإجــراء عمليات اإلخــالء الوهمية 
بشــكل دوري، وتدريــب املوظفــني 
على اإلسعافات األولية وغيرها من 
اخلطــوات األساســية التي تتخذها 

لضمان سالمة جميع العاملني.
وحتــرص «زيــن» علــى جتديد 
تعاونهــا مــع مختلــف اجلهــات 
واملؤسسات احلكومية بشكل مستمر 

بوطيبان لـ «األنباء»: رابطة أطباء الروماتيزم 
تعد سجًالً إلكترونيًاً حول «اللوبس»

«الطموح» نظم «إذا تهمك صحتي» لدعم ذوي االحتياجات اخلاصة

حنان عبداملعبود

كشفت رئيسة الرابطة الكويتية ألطباء 
الروماتيزم ورئيسة الرابطة العربية جلمعية 
الروماتيزم د.فاطمــة بوطيبان أن الرابطة 
الكويتيــة ألطباء الروماتيزم شــرعت في 
التجهيز لعمل ســجل إلكترونــي من أجل 
احلصــول على إحصائيــات كاملة ملرضى 
اللوبس املوجودين في الكويت، واحلصول 
علــى أعداد حقيقية ثابتة متكن من معرفة 
نسب اإلصابة بشكل دقيق وكذلك متكن من 

عمل دراسات مختلفة.
وعن عــدد احلاالت التي تراجع العيادة 
أكدت بوطيبان ان شــهريا يكون هناك من 
حالتني الــى ٣ حاالت جديدة تراجع عيادة 

واحدة من العيادات باملستشفى.
وقالت في تصريح خاص لـ «األنباء» على 
هامش اليوم التوعوي عن مرض «اللوبس» 
الــذي أقامتــه الرابطــة الكويتيــة ألطبــاء 
الروماتيــزم، ومجموعة اللوبس الكويتية 
مبجمع األڤنيوز حتت شــعار «معا.. نقدر 
نتعايش معاه»: ان مرض «اللوبس» ليس 
وراثيــا ولكن املريض يكــون حامال للجني 
الوراثي الذي ميكن أن يصيبه بـ «اللوبس» 

ولكن طريقة الوراثة ليســت مباشــرة، أي 
مثله مثــل باقي األمــراض الوراثية، حيث 
هناك احتماليــة ان يكون أفراد آخرون من 
العائلة حاملني للجني الوراثي ولكن هذا ال 

يعني أن يكونوا مصابني.
وأضافت: «ان مرض اللوبس هو مرض 
مناعي مزمن، وعالجاته شهدت تطورا كبيرا 
وهي متوافرة خاصة العالجات البيولوجية 

احلديثة».
وأشارت إلى أن أمراض املناعة هي أمراض 
مزمنة مثل أمراض السكري والضغط، ولهذا 
البد أن يستمر املريض على تناول األدوية 
وأغلب احلاالت تتناول األدوية مدى احلياة، 
مشــيرة إلى أن العالجات الدوائية تشــهد 
تطــورا كبيرا ومنها األدويــة البيولوجية 
التــي جتعل املرض في حالة خمول، وحني 
يتناولها املريض يتمكن من العيش بشكل 
طبيعــي، الفتة الــى أن الفعالية أقيمت في 
مجمــع األڤنيــوز للوصول إلــى أكبر عدد 
من اجلمهور من مرتادي األڤنيوز من أجل 
توعية اجلمهور واملرضى، وقالت: «أعددنا 
مجموعة حديثة من البورشورات باإلضافة 
إلى وسائل تعليمية وتثقيفية والكثير من 

األنشطة لألطفال».

الطمــوح  نــادي  نظــم 
امللتقى  الرياضــي  الكويتي 
الصحــي التوعوي ألعضاء 
األوملبياد اخلــاص وأولياء 
أمورهــم حتــت شــعار «إذا 

تهمك صحتي».
مــن  نخبــة  مبشــاركة 
املتخصصني واملراكز الصحية 
تقدمهم البروفيسور رئيس 
املركز الطبي الكندي د.خالد 
الصبيــح بحضــور املديــر 
الوطنــي لألوملبياد اخلاص 
ورئيس مجلس إدارة نادي 
الطمــوح الكويتي الرياضي 
رحــاب بورســلي وأعضاء 
مجلــس اإلدارة وجمــع من 
أعضــاء األوملبيــاد اخلاص 

وأسرهم.
ومت خــالل امللتقى طرح 
العديــد مــن املوضوعــات 
واملفاهيم واإلرشادات الطبية 
التي تهم منتسبي األوملبياد 
اخلاص وأســرهم مــن قبل 
احملاضريــن، كما شــاركت 
املتحدثة الرسمية لألوملبياد 
الدولــي للشــرق  اخلــاص 
األوســط وشــمال أفريقيــا 
مرمي ذياب فــي تقدمي فقرة 

ينفذهــا األوملبياد اخلاص 
تضم الرياضــة والتدريب 
القــادة واملبادرات  وإعداد 
والرعاية الصحية، وأضافت 
ان املخرجــات والنتائــج 
الرائعة واملردود اإليجابي 
لهذه البرامج على الالعبني 
وأســرهم متنحنــا الكثير 
من الدعــم والثقة واحلافز 
الســتكمال املســيرة، ومد 
جسور التعاون والشراكة 
مــع اجلهــات التــي تخدم 
تطلعاتنا للنهوض واالرتقاء 
باألنشطة واخلدمات املقدمة 

الطبي الكندي بالشراكة مع 
الكويتي،  األوملبياد اخلاص 
نــادي  ببــادرة  مشــيدا 
الطموح ملد جسور التعاون 
واستقطاب وتوجيه اخلبرات 
واملراكز الطبية للمســاهمة 
في تقــدمي الرعاية الصحية 
لهذه الشــريحة الغالية من 
أبنائنــا، مؤكدا ان انضمامه 
لهــذه املنظومــة مثلــت له 
إضافــة مميــزة وشــعور 
باالرتياح والســعادة، وقال 
الصبيح متوجها لألشخاص 
ذوي اإلعاقة ردا على دعوة 
(ادمجونــا - معكــم) نحن 
معكــم وبكــم نكتمــل على 
املستوى الشخصي واملهني.
املراكــز  جميــع  ودعــا 
واملؤسســات الطبية للقيام 
بدورها املجتمعي جتاه أبنائنا 
من األشخاص ذوي اإلعاقة.
امللتقــى  فــي  شــارك 
محمــد  د.عبدالوهــاب 
ود.محمــود الســقا وعيادة 
ســمايل دزايــن د.يوســف 
العوضي واألخصائية شهد 
شــهاب مــن عيــادة النطق 

واللغة ود.يوسف فيصل.

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وترجمــة أهــداف التنمية 
املســتدامة التــي أقرت في 

األمم املتحدة.
وقدمت الشكر إلى الهيئة 
العامــة للرياضــة واملركــز 
الكنــدي وعيــادة  الطبــي 
وعيــادة  دزايــن  ســمايل 
شهد شــهاب للنطق واللغة 
وجريدة «األنباء» والشركاء 
 Linos foundation اخلارجيني

.Golisanofoundationو
من جهته، أعرب د.خالد 
الصبيح عن سعادته واملركز 

ً رئيسة الرابطة أكدت أن احلاالت اجلديدة تتراوح بني ٢ و٣ حاالت شهريا

بورسلي: مد جسور التعاون مع مختلف اجلهات للنهوض واالرتقاء باخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة

د.فاطمة بوطيبان مع املشاركات في الفعالية

رحاب بورسلي تقدم اجلائزة ألحد الفائزين

(فريال حماد) من احلضور في الفعالية 

د.خالد الصبيح رحاب بورسلي

توعويــة بعنوان «ال شــيء 
عنا بدوننا» حظيت باهتمام 
وإعجاب احلضور في أجواء 
اســتثنائية تخللتهــا إقامة 
املســابقات وتقدمي اجلوائز 

للحضور.
بدورهــا، أشــادت رحاب 
بورســلي باملشاركة الطبية 
رفيعة املستوى واحلضور 
املميــز ألعضــاء األوملبيــاد 

اخلاص وعائالتهم.
وأوضحت ان هذا امللتقى 
الصحي التوعوي يعد جزءا 
من مجموعة برامج متكاملة 

السعيد: تعاون مع منظمة الصحة العاملية 
لتعزيز األمن الصحي

تشــارك الكويــت اليوم 
األحد ممثلة بوزارة الصحة 
فــي اجتماع الــدورة الـ ٧٥ 
العاملية  جلمعيــة الصحــة 
بجنيڤ بوفد يترأسه وزير 
الســعيد  الصحــة د.خالــد 
ويســتمر حتى ٢٨ اجلاري 
احملــرز  التقــدم  ملناقشــة 
للتصــدي لألمراض املزمنة 
غير املعدية وعوامل اخلطورة 

ذات العالقة بها.
وأشارت الوزارة في بيان 
صحافي الى أن جدول األعمال 

يتضمن العديد من املوضوعات الهامة انطالقا 
من الدروس املستفادة من التصدي جلائحة 
كورونا وتنفيذ خطة العمل العاملية وقرارات 
االمم املتحدة والصحة العاملية في هذا الصدد.

وأوضحت أنه يتناول أيضا قضايا زراعة 
االعضاء والطب التقليدي ونقل الدم وتقارير 
املتابعة واالستراتيجيات الصادرة بقرارات 
في دورات ســابقة جلمعية الصحة العاملية 
وتقارير املدير العام وامانة املنظمة عن االمور 
التنظيمية واالدارية واألداء املالي للمنظمة.
وذكرت أن جدول االعمال يتضمن اعتماد 
تعيني مدير عام للمنظمة لفترة جديدة ملدة 
خمس سنوات وتوقيع العقد بناء على قرار 
املجلــس التنفيذي بعد إمتــام اختيار املدير 

العام د.تيدروس جوبيرسوس.
وأفادت بأنه ســتتم مناقشــة تقرير عن 

األحوال الصحية باألراضي 
احملتلــة مبا فيهــا اجلوالن 
سيســتمع  كمــا  احملتــل، 
االجتماع الى الكلمة املوحدة 
العــرب  لــوزراء الصحــة 
التــي يلقيهــا وزير الصحة 
باجلمهوريــة املوريتانيــة 

االسالمية.
ولفتت الى أنه من املقرر 
أن يتم على هامش االجتماع 
تســليم جائــزة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، للبحوث في مجالي رعاية املسنني 
وتعزيز الصحة للفائزة بها عام ٢٠٢١ د.هنادي 

احلمد من دولة قطر الشقيقة.
وبينت أنه سيتم تسليم اجلائزة من قبل 
رئيس جمعية الصحة العاملية واملدير العام 

ووزير الصحة د.خالد السعيد.
ونقل البيان عن الوزير السعيد قوله إن 
اجلائزة تعتبر احدى العالمات املضيئة على 
طريق التعــاون بني منظمة الصحة العاملية 
والكويــت وهو تعــاون عميق اجلذور ممتد 
ألكثر من ســتة عقود. وأكــد اعتزاز الكويت 
بالعمل املشترك مع منظمة الصحة العاملية 
لتنفيذ البرامج واملبادرات الصحية لتطوير 
أداء النظم الصحيــة وتعزيز االمن الصحي 
والتقدم نحو بلوغ االهداف والغايات العاملية 

للتنمية املستدامة ذات العالقة بالصحة.

«الصحة» تُشارك باجتماع الدورة الـ ٧٥ جلمعية الصحة العاملية بجنيڤ

د. خالد السعيد

أبل لـ «األنباء»: اإلصابة السابقة باجلدري أو التطعيم ضده 
يعطيان حماية ضد جدري القرود بنسبة ٨٥٪

عبدالكرمي العبداهللا

األمــراض  اختصاصــي  كشــف 
الڤيروسية د.محمد أبل عن أن اإلصابة 
السابقة باجلدري smallpox والتطعيم 
الســابق ضده قد يعطيان حماية ضد 
اإلصابة بجدري القرود monkeypox على 
األغلب بنسبة قد تصل إلى ٨٥٪، وقد 

متتد هذه احلماية مدى احلياة.
وذكر د.أبل، في تصريح لـ «األنباء»، 
انه قد تتشابه في شكل الطفح اجللدي، 
 smallpox ولكــن ڤيروســات اجلــدري
وجــدري القــرود monkeypox (عائلة 
اجلدري) تختلف عــن اجلدري املائي 
أو العنقز chickenpox (عائلة هيرپيز)، 
وتطعيم اجلدري املائي «ال يحمي» ضد 
اجلدري وجدري القرود، كذلك اإلصابة 
السابقة بالعنقز ال حتمي من اإلصابة 
بجــدري القــرود. وأفاد بــأن ڤيروس 
جــدري القــرود Monkeypox virus هو 
ڤيروس قدمي ومعروف (مت اكتشافه عام 
١٩٥٨) يتبع عائلة ڤيروسات اجلدري 

خطــورة). واوضــح أن فترة حضانة 
الڤيروس في اجلســم: قد متتد من ١٠ 
إلى ١٤ يوما، كما أن اإلصابات تتفاوت 
في شــدتها، والكثير مــن اإلصابات ال 
تظهر عليها األعراض، وتتشافى ذاتيا 
مــن دون أي عالج، وقــد حتدث هناك 
حاالت خطيرة حتدث معها مضاعفات.

أما األعراض في املرحلة التي تسبق 
ظهور الطفح اجللدي هي حرارة وآالم 
في اجلسم والعضالت، إرهاق وإعياء، 
تضخم فــي العدد اللمفاوية املختلفة، 
صداع. وبالنسبة للطفح اجللدي، قال 
د.أبل: الطفح اجللدي قد يظهر بعد عدة 
أيــام من ظهور األعراض ويشــبه إلى 
حد ما طفح اجلــدري smallpox، ولكن 
بشكل أخف حدة، وقد يترك آثارا بعد 
التشافي، علما ان منط انتشار الطفح 
هو centrifugal يبدأ في الرأس، ثم جذع 
اجلســم، ثم األطراف وباقي اجلســم، 
 ،PCR وتشــخيصه ســريري، فحص
 ،serology فحوصات األجسام املضادة

.antigen test فحص املستضد

zoonosis ينتقل بشكل رئيسي من القرود، 
الســناجب، كالب البــراري، القوارض 
واجلــرذان، كمــا أن هنــاك ســاللتان 
أساسيتان للڤيروس: االولى ساللة غرب 
أفريقيــا الظاهرة على الســاحة حاليا 
(األقل خطورة)، أما الثانية ساللة أفريقيا 
الوســطى (حوض الكونغــو) «األكثر 

اختصاصي األمراض الڤيروسية أكد أنها تختلف عن اجلدري املائي أو العنقز وتطعيمه «ال يحمي»

جدري القرود

Poxviridae، والتي منها ينحدر ڤايروس 
Smallpox (أحد أخطر الڤيروسات التي 
كانت منتشرة في الســابق، والتي مت 
القضاء على انتشارها عن طريق تطعيم 

اجلدري املعروف عام ١٩٧٩).
واضــاف ان مرض جــدري القرود 
Monkeypox هو مرض حيواني املنشأ 

فترة حضانة الڤيروس في اجلسم متتد من ١٠ إلى ١٤ يومًا واإلصابات تتفاوت في شدتها والكثير منها ال تظهر عليها األعراض

إضافة تخصصي«دراسة املعلومات» 
و«املعلومات» لبرامج الدراسات العليا في كندا

ثامر السليم

أصدر وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د.علــي املضف قــرارا يقضي 
بإضافــة تخصص املعلومات 
وتخصــص   «Information»
«Studies Information » دراسة 
املعلومات للقائمة املستحدثة 
ملؤسسات التعليم العالي التي 

يســمح االلتحاق بها لدراســة بعض البرامج 
الدراسية والدرجات العلمية في كندا واملوصى 
بها لدى جهاز االعتماد األكادميي وضمان جودة 
التعليم، حيث مت اعتماد عدد من اجلامعات التي 
يسمح باستكمال الدراسة فيها شريطة أن يتبع 
البرنامج الدراســي الذي سيلتحق به الطلبة 
نظــام التعليم التقليدي وأن تكون الدراســة 
بنظام احلضور املنتظم خالل األسبوع الدراسي.
وجــاء في القرار الــذي أصدره د.املضف 
مؤخرا، وحصلت «األنباء» على نسخة منه، 

أنه يجب أن يكون البرنامج الدراســي الذي 
سيلتحق به الطلبة قد اجتاز املدة الدراسية 
احملددة ملنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج 
الدفعــة األولى مــن الكلية التــي تطرح هذا 
البرنامــج، مؤكدا ضرورة مراعــاة القرارات 
املنظمــة لاللتحــاق ولنظــام الدراســة فــي 
مؤسسات التعليم خارج الكويت مع مراعاة أن 
تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات 
احلصول عليها وفقا للقــرارات املنظمة لها 

الصادرة عن وزارة التعليم في الكويت.

في قرار أصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي
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األعمال اإلغاثية في اليمن من أولويات اجلهود اإلنسانية الكويتية
اإلغاثيــة  األعمــال  تصــدرت 
والتنموية في اليمن أولويات اجلهود 
اإلنســانية التي تبذلها املؤسســات 
والهيئات اخليرية الكويتية أسبوعيا 
لدعم النازحني واحملتاجني في املنطقة 
وذلك من خالل رفده مبشاريع نوعية.
وتنوعت األعمال اإلنسانية التي 
قامت بها املؤسسات الكويتية خالل 
األســبوع املنتهي بــني افتتاح قرية 
مت بناؤها لألسر الفقيرة إضافة إلى 
تدشني العمل في بناء قريتني أخريني 

وافتتاح مخيم طبي مجاني ملرضى 
العيون.

وفي هذا السياق، افتتحت جمعية 
النجــاة اخليرية قرية من ١٩ وحدة 
ســكنية مبحافظة (حلــج) جنوبي 
اليمن إضافة إلى تدشــني العمل في 
بناء قريتني إضافيتني من ٣٥ وحدة 
ســكنية لألسر الفقيرة ضمن حملة 

(الكويت بجانبكم).
ونقلت مؤسسة (ينابيع اخلير) 
اليمنية املنفذة للمشــروع في بيان 

صحافي عن ممثل جمعية (النجاة) 
ورئيس (جلنة زكاة الفحيحيل) إيهاب 
الدبوس قوله إنه شارك في افتتاح 
مشــروع قرية (النجاة ١) السكنية 
التي تضم ١٩ وحدة سكنية ويستفيد 
منها ١٣٣ شخصا من األسر الفقيرة في 
منطقة (العلوب) مبحافظة (حلج).
وأضــاف أنه دشــن أيضا خالل 
زيارته حملافظة (حلــج) العمل في 
مشــروع بناء قرية (العجيل) التي 
تشمل بناء ١٥ وحدة سكنية لألسر 

الفقيــرة واحملتاجــة وبنــاء وحدة 
صحيــة تخدم قــرى منطقة (وادي 
ذر) وتأهيل مسجد املنطقة بتمويل 
من (جلنة زكاة الفحيحيل) بجمعية 

(النجاة) الكويتية.
وأشــار إلى قيامــه بوضع حجر 
األساس ملشروع إنشاء قرية (الهبدان) 
السكنية التي تشمل بناء ٢٠ وحدة 
سكنية لألسر الفقيرة مبحافظة (تعز) 
في جنوب غرب البالد بتمويل اجلهة 

نفسها.

عزام الصباح: زيارة نائب وزير اخلارجية 
إلى روما ستشهد انطالق احلوار اإلستراتيجي

وكيل «األشغال» يحدد العمل بنظام النوبة 
ملوظفي «الهندسة الصحية»

الطالب: يجب االنتهاء من مناظر الفوضى 
على أسطح األبنية

«الشؤون»: عامان للوظائف اإلشرافية
وعام لبقية الوظائف في اجلمعيات التعاونية

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان والتطوير العمراني مبارك 
العرو قرارا وزاريا رقم «٦٢/ت» لسنة ٢٠٢٢ بتعديل نص 
املادة ٥٦ من الئحة تنظيم العمل التعاوني املرفقة بالقرار 

الوزاري رقم «٤٦/ت» لسنة ٢٠٢١ جاء فيه:
٭ مادة أولى: يســتبدل نص املادة ٥٦ مــن الئحة تنظيم 
العمــل التعاوني املرفقة بالقرار الــوزاري رقم «٤٦/ت» 

لسنة ٢٠٢١ بالنص التالي:
مادة ٥٦: مــدة عقود التوظيف فــي اجلمعيات التعاونية 
سنتني للوظائف اإلشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف، 

ويجوز جتديد العقود ملدة او مدد مماثلة.
٭ مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره باجلريدة 

الرسمية وعلى جهات االختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

األمير هنأ رئيس الكاميرون بالعيد الوطني

لــدى  ســفيرنا  قــال 
االيطاليــة  اجلمهوريــة 
السفير الشيخ عزام الصباح 
ان زيــارة نائــب وزيــر 
اخلارجية الســفير مجدي 
الظفيري األسبوع اجلاري 
للعاصمــة روما ستشــهد 
انطالق احلوار االستراتيجي 
بني البلدين الصديقني الذي 
يعد اضافة قيمة للعالقات 

الثنائية املتميزة.
الســفير الصباح  وأكد 
أهمية تبادل الزيارات بني 

البلدين على مختلف األصعدة السيما في 

الظروف الدقيقة التي مير 
بها العالم.

الشــيخ عزام  وأوضح 
ان زيــارة الســفير مجدي 
الظفيــري تلبيــة لدعــوة 
نظيرتــه االيطالية مارينا 
ســيريني «تشــكل فرصة 
مهمــة لتعزيــز العالقــات 
الثنائية وفتح آفاق واعدة 
وخلق آليات جديدة للعمل 
املشترك مبا فيها (اللجنة 
ـ  الكويتيــة  املشــتركة 
آلية  االيطالية) باعتبارها 

ديناميكية فعالة».

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» من 
مصــادر مطلعة أن وكيل 
العامــة  وزارة األشــغال 
بالتكليــف م.وليد الغامن 
أصدر قرارا إداريا بشــأن 
النوبــة  العمــل بنظــام 
ملوظفــي قطاع الهندســة 

الصحية.
املــادة األولى  ووفــق 
من القرار، يكــون العمل 
بنظام النوبة ملوظفي قطاع 

شؤون الهندسة الصحية وفقا للنظام «أ» 
املنصــوص عليه بقــرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ٢٠١٢/١٣ املؤرخ في ٢٠١٢/٥/١٠ 
وتعديالته بشأن التكليف بالعمل بنظام 
النوبة والتعويض عنه بحيث تكون النوبة 
مدتها ٤٨ ســاعة عمل يعقبها ٩٦ ســاعة 
راحة أو نوبة ١٢ ســاعة عمل تعقبها ٢٤ 
أو نوبــة مدتها ٤٨ ســاعة عمــل تعقبها 
٢٤ ساعة راحة أو نوبة مدتها ٨ ساعات 
عمل يوميا وفقا للنظام (ب) نوبة مدتها 
١٢ ســاعة عمل تعقبها ١٢ ساعة راحة أو 
نوبة مدتها ٢٤ ســاعة عمــن تعقبها ٢٤ 

ساعة راحة.
وجاء في املادة الثانية من القرار: مينح 
العاملون بنظام النوبة في املادة السابقة 

ممن وردت أسماؤهم بكتب 
الوكيــل املســاعد لقطاع 
شؤون الهندسة الصحية 
املشار إليهما بديباجة هذا 
القرار والكتب الالحقة على 
تاريخ هذا القرار بدل نوبة 
شهريا وفقا للجدول رقم 
٢ املرفــق بقــرار مجلس 
اخلدمــة املدنيــة رقــم ١٢ 
لســنة ٢٠١٢ وبدل، طعام 
وفقا للجدول رقم ٣ املرفق 
بقــرار مجلــس اخلدمــة 
املدنية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩.

وحسب املادة الثالثة من القرار اإلداري، 
يغطي هذا البدل عدم متتع العاملني بنظام 
النوبة بأيام الراحات واجلمع والعطالت 
الرســمية على أن يخصــم من هذا البدل 
مقابل اإلجازات بكافة أنواعها وأيام الغياب 
ويعتبر الشــهر ثالثون يوما في حساب 
اخلصــم من البدل املنصــوص عليه في 
هذه املادة مع مراعاة عدم جواز تكليفهم 

بالعمل اإلضافي.
وفي املادة الرابعة من القرار: في حالة 
انتهاء العمل بنظام النوبة ألي من العاملني 
بهذا النظام يوقف صرف البدلني املشار 
إليهمــا في املادة الثانيــة ويكون الوقف 
بناء على كتاب من الوكيل املساعد لقطاع 

شؤون الهندسة الصحية.

قال الناشط السياسي 
إن  الطالــب،  م.فاضــل 
انتشــار صحون  طريقة 
وكابالت استقبال القنوات 
الفضائيــة (الدشــات أو 
الســتااليت) على أسطح 
األبنية تعتبر من املظاهر 
املثيــرة للقلــق والتوتر 
بسبب ما تشكله من تلوث 
بصري وخطورة، مبينا أن 
أسطح العمارات التجارية 
أو املؤجــرة تعــج بهــذه 
األدوات بحيــث ال يوجد 

موطئ قدم على هذه األسطح.
وأضــاف م.الطالــب ان تزاحــم هذه 
األدوات على األســطح بشــكل عشوائي 
هو نتيجة خروج املستأجرين وترك هذه 
األدوات لعــدم جدوى نقلها، حيث يقوم 
املستأجرون اجلدد بتركيب دشات جديدة 
وأسالك جديدة منها على األسطح ومنها ما 
يتدلى على جدران العمارة بشكل مزعج، 
الفتا إلــى أن وجود ماكينــات التكييف 
املركزي لكل الشــقق على السطح يزيد 
الطني بلة ويصبح الســطح مكانا خطرا 
للمشي عليه، حيث إن أي شخص ميكن 

أن يتعثر بهذه األســالك، 
فضال عــن املنظر املزعج 

بشكل عام.
وبني أن اجلهات املعنية 
يجب أن تأخذ هذه القضية 
بعني االعتبار، موضحا أن 
تراخيص البناء اجلديدة 
يجــب أن تتضمن البنية 
التحتية لشركات القنوات 
الفضائية ليكون االشتراك 
لهــذه  بديــال  الســنوي 
الدشات واألسالك مبا يعود 
بالفائــدة واملصلحة على 
كل األطــراف وتتم احملافظة على البيئة 
أيضا في ظل تخفيف الدشات واألسالك 

التي يصعب التخلص منها.
وختم م.الطالب مشيرا إلى أن كثيرا من 
الدول التي تصدر هذه املنتجات (الدشات 
واألسالك) حتظر استخدامها داخل هذه 
الدول ألنها تشــوه املظهر العام للمدن، 
باإلضافة إلى عواقبها البيئية واحلضارية 
املزعجة، مناشدا اجلهات املعنية اإلسراع 
في اتخاذ خطوات ملموســة بالعمارات 
التجارية املزمع إنشاؤها أو املدن واملناطق 

السكنية اجلديدة املخطط لها.

بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
بول بيــا رئيس جمهوريــة الكاميرون 
الصديقــة عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيــا له موفــور الصحــة والعافية، 
وجلمهورية الكاميرون وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.

كما بعث سمو نائب األمير ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد ببرقيــة تهنئة 
إلى الرئيس بــول بيا رئيس جمهورية 
الكاميرون الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية. وبعث 
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أكد أهمية تبادل الزيارات بني البلدين على مختلف األصعدة

ملا تشكله من تلوث بصري وبيئي

السفير الشيخ عزام الصباح

م. وليد الغامن

م.فاضل الطالب

مبارك العرو

املزين لـ «األنباء»: ٥٠ حملة لتسيير رحالت احلج 
وفتح باب التسجيل في غضون أسبوع

«األنباء» تنشر قرار «الزراعة» بشأن تنظيم حق االطالع على املعلومات

أسامة أبوالسعود

أعلــن مديــر إدارة احلج 
بــوزارة األوقاف  والعمــرة 
والشؤون اإلسالمية سطام 
خالد املزين انه مت اعتماد ٥٠ 
حملة حج لتسجيل احلجاج 
هذا العام بعد عمليات الدمج 

بني احلمالت.
فــي  املزيــن  وكشــف 
تصريحات لـــ «األنباء» ان 
إدارة احلج والعمرة بوزارة 
األوقاف لم تفتح باب تسجيل 
احلجــاج حتــى اآلن حتــى 
تتضــح جميــع التفاصيــل 
اخلاصة باحلجاج من سلطات 
حكومــة خــادم احلرمــني 

الشريفني.
وتوقــع املزيــن ان يبدأ 
التسجيل في غضون أسبوع، 
حيث ستتضح جميع األمور 
عبر املسار السعودي اخلاص 

أصــدر مدير عــام الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية قرارا رقم ٢٧٨ لسنة 
٢٠٢٢ فــي شــأن تنظيم حق 
االطالع على املعلومات بالهيئة 

جاء فيه:

مادة أولى
تختص إدارة العالقات العامة 
باستقبال طلبات وتظلمات ذوي 
الشأن باالطالع على املعلومات 
والقــرارات واحلصــول علــى 
الوثائــق التي متــس حقوقهم 
وفقــا ألحكام القانــون رقم ١٢ 
لسنة ٢٠٢٠ والئحته التنفيذية 
الصادرة بقرار وزير العدل لسنة 
٢٠٢١، وعــرض الرأي بشــأنها 
علينا للتقرير وتكون هي اإلدارة 
ا ملعنيــة بتطبيق هذا القانون 

بالهيئة.

مادة ثانية
تقدم الطلبات والتظلمات 
املشــار إليها باملادة الســابقة 
من ذوي الشأن على النموذج 

مســتجدات موســم احلج 
ومعرفــة حــزم اخلدمات 
املقدمة للحجاج وذلك قبل 

يومني في اململكة.
وعــن موعد ســفر جلنة 

املعلومة في احلاالت اآلتية:
الكشــف ميــس  إذا كان  ٭ 
األمن الوطني او األمن العام 

او القدرات الدفاعية.
٭ إذا تقررت السرية مبوجب 
الدستور او قانون او بقرار 
من مجلس الــوزراء - بناء 
الوزيــر املعني  على عرض 
التــي  - باعتبــار األوراق 
تضمنتها سرية وللمدة التي 

يحددها املجلس.
٭ إذا كان ذلــك يــؤدي الى 
التأثيــر بســير العدالــة أو 

يترتب عليه ضرر بالغير.

من جهــة اخــرى، وبعد 
عامــني من التوقف بســبب 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
وزارة  أعــادت  املســتجد، 
األوقاف اختبــار طلبة دور 
القــرآن الى املســجد الكبير 
حضوريــا للذكــور فقــط، 
بينما اكتفت باختبار الفتيات 

إلكترونيًا.
ومت تخصيص مشــايخ 
لتسميع الطالب وفق برنامج 
الكتروني يرصــد الدرجات 
الكترونيــا، حيــث يقــوم 
الطالب بأخذ رقمه والتسميع 
بحسب احللقات الدارس بها 

واحملافظة التي يقطن بها.
وتبــدأ اختبارات الفصل 
الربيعي ابتداء من يوم األحد 
٢٢ اجلاري لطالب محافظتي 
العاصمة وحولــي وتنتهي 
يــوم ٢٦ مايــو تتبعها باقي 

احملافظات.

قرار مــن احملكمة املختصة 
او مــن النيابة العامة او من 

اإلدارة العامة للتحقيقات.
املتعلقــة  املعلومــات  ٭ 
مبنازعــات ألســرة وقضايا 
األحداث والتحقيقات اجلارية 

في القضايا اجلزائية.

مادة سادسة
للشخص مقدم طلب حق 
االطالع عند قبول طلبه حق 
االطــالع، وفي حالــة طلبه 
احلصول على وثائق يلتزم 
بسداد رسم قدره ٥ دنانير عن 
كل وثيقة ال يزيد عدد أوراقها 
على ١٠ ويضاف نصف دينار 
عن كل ورقة زائدة عن ذلك.

مادة سابعة
علــى جميــع جهــات 
االختصــاص - كل فيمــا 
يخصــه - تنفيــذ هــذا 
القرار، ويعمل به من تاريخ 
صدوره وينشره باجلريدة 

الرسمية.

األوقاف والصحة واجلهات 
املعنية للكشف عن عمارات 
سكن احلجاج هذا العام أعلن 
املزين انه مت تأجيلها إلى ٢٨ 

اجلاري.

٭ إذا كانت املعلومات تتعلق 
باحلياة اخلاصة، او الطبية، 
او األحــوال الشــخصية، او 
والتحويــالت  احلســابات 
املصرفية إال إذا وافق صاحب 

الصفة على كشفها.
٭ إذا كانت املعلومة تتضمن 
ســرا جتاريا وكان من شأن 
نشــرها إضعــاف مصلحة 
جتارية ومالية لذوي الشأن.

٭ إذا كان املعلومة قد وصلت 
الى الدولة عبر دولة أخرى او 
منظمة دولية وكان من شأن 
نشرها اإلضرار بالعالقات مع 

تلك الدولة او املنظمة.
٭ إذا كان من شأن الكشف عن 
املعلومة إحداث خطر جدي 
وجســيم يؤثر فــي اقتصاد 
الدولــة او املســاس بالثقة 
العامة بالعملة او على الصحة 

العامة او البيئة.
٭ إذا كان الكشف عن املعلومة 
بسبب خطرا على حياة فرد 

او على صحته او سالمته.
٭ إذا تقررت السرية مبوجب 

مدير إدارة احلج بحث مستجدات موسم احلج وحزم اخلدمات املقدمة للحجاج

يحظر الكشف عن املعلومة في ١٠ حاالت

سطام املزين خالل اللقاء مع ماهر جمال

الهيئة العامة للزراعة

باستقبال احلجاج.
وأشــار املزيــن إلى انه 
عقد اجتماعا تنسيقيا مع 
رئيس شركة مطوفي الدول 
العربية ماهر جمال لبحث 

املخصص لكل منهما واملرافقني 
لهذا القرار.

مادة ثالثة
ينشــأ ســجل إلكترونــي 
لكل مــن الطلبات والتظلمات 
املنصوص عليهما بهذا القرار، 
علــى ان يتضمــن البيانــات 
املوضحــة بــكل منــوذج من 
املرافقــني لهــذا  النموذجــني 
القرار، وتقوم إدارة مركز نظم 
املعلومات باتخاذ ما يلزم لذلك 
بالتنسيق مع اإلدارة املختصة.

مادة رابعة
يتبع في شأن بحث الطلبات 
والتظلمات املشار إليها باملواد 
السابقة اإلجراءات واملواعيد 
اخلاصة بالطلبات او التظلمات 
املنصــوص عليهــا بالقانون 
رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٠ والئحته 

التنفيذية.

مادة خامسة
عــن  الكشــف  يحظــر 

تأجيل موعد سفر جلنة «األوقاف» و«الصحة» واجلهات املعنية للكشف عن عمارات سكن احلجاج هذا العام إلى ٢٨ اجلاري

«اإلعالم»: ٣٢ مشروعًا ضمن خطة قطاع الشؤون الهندسية
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن اخلطة الســنوية 
للمشــاريع اخلاصة بقطاع 
الشؤون الهندسية في وزارة 
االعالم للسنة املالية ٢٠٢٢-
٢٠٢٣ تتضمن ٣٢ مشــروعا 

عبارة عن مناقصات.
وتتمثــل هذه املناقصات 
في شراء أجهزة إرسال إذاعي 
FM عدد ٢، وتوريد وتشغيل 
وضمان سيارتي نقل إذاعي، 
وأعمــال تطويــر وحتديث 
محطة اإلرسال االذاعي FM في 
كبد «املرحلة الثانية»، وشراء 
جهاز سي كيو كيه، وتوريد 
وتركيب وتســليم وفحص 
وضمــان شــبكة الوصالت 
األرضية الواصلة من مركز 
ســعد العبداهللا الــى مبنى 

وزارة االعالم الدور الـ ١٤.
كمــا أن مــن بــني هــذه 
املناقصــات توريد وتركيب 
وصيانــة وضمــان نظــام 
مراقبة ورصد احملتوى املرئي 
واملســموع وااللكترونــي، 
وتوريد وتركيــب وصيانة 
وتدريــب وضمــان نظــام 
 «٢» بالشــويخ  اتصــاالت 
وربطها مبوقع وزارة االعالم، 
البــث واالرشــفة  وشــبكة 
الرقمية لالذاعة، وترقية نظام 

وحتديث وتركيب وتشغيل 
وتدريــب وضمان اســتديو 
االخبار االذاعي، وعقد صيانة 
موحد ملراقبات إدارة هندسة 
االذاعيــة،  االســتديوهات 
وإنشاء وإجناز وصيانة مبنى 
اســتديو االخبار بالشويخ، 

وتركيب وتشغيل وصيانة 
وضمان تركيبــات إضافية 
إنــذار ومكافحــة  ألنظمــة 
احلريق ملبنى وزارة االعالم 
رقــم ٢ بالشــويخ، وأعمال 
صيانة وترميم مبنى وزارة 
االعالم، وأعمال صيانة مباني 
وزارة االعــالم اخلارجيــة، 
وصيانــة وترميــم منجرة 
الشــويخ، وصيانة وترميم 
الشــويخ، وإنشــاء  مخازن 
مبنــى ايواء ســيارات البث 
التلفزيونــي في  الفضائــي 
الشــويخ، وتطويــر البنية 
التحتيــة لنظــام البــث في 
 ،٤K وزارة االعــالم بتقنيــة
وتوريد وتركيب وتشــغيل 
وضمان وتدريب سيارة نقل 
تلفزيوني خارجي متوسط 

احلجم «٨ كاميرا».
وتبلغ مدة التنفيذ لـ ٢٥ 
مناقصة مــن مجموع الـ ٣٢ 
مناقصة حوالي ١٣ شهرا لكل 
مناقصــة، ومناقصتني مدة 
تنفيذ الواحدة منهما ١٢ شهرا، 
ومناقصة واحدة مدة تنفيذها 
١٥ شهرا، ومن بني املناقصات 
مناقصة واحدة مدة تنفيذها 
١٨ شهرا، ومناقصة واحدة مدة 
تنفيذها ٢٤ شهرا، ومناقصة 
واحدة مدة تنفيذها ٣٦ شهرا، 
كمــا أن مناقصة واحدة مدة 

تنفيذها ٤٨ شهرا.

وتطوير وحتديث السيرفر 
الرئيســي وملحقاته ملراكز 
املونتاج، وتطوير وحتديث 
اســتديو بث قنــاة القرين، 
وتطوير وحتديث اســتديو 
٥٠٠، وتطويــر وحتديــث 
اســتديو ســبورت بلــس، 
وتطوير خوادم استديو ١٦٠، 
ونظام التفاعل الواقعي املعزز 

لالخبار.
ومــن مشــاريع اخلطــة 
الســنوية ملشــاريع قطــاع 
الهندســية فــي  الشــؤون 
الــوزارة، توريــد وتركيب 
وتشــغيل وتدريب وضمان 
جهاز رصد االخبار للقنوات 
االذاعية والتلفزيونية ومواقع 
التواصل االجتماعي، وتوريد 
وتركيب وتدريب وتشغيل 
وضمــان وصيانــة أجهــزة 
الربط «خوادم» ســيرفرات 
اخلاص بالقطاع الهندســي، 
واســتبدال توريد وتركيب 
وضمان عــدد ٨ تشــيلرات 
تبريد مبحطة ارســال كبد، 
واستبدال وتوريد وتركيب 
عــدد ٤ شــيلرات مببنــى 
الســاملية، وتوريد وتركيب 
وتشغيل أجهزة عدم انقطاع 

التيار الكهربائي.
ومــن مشــاريع اخلطــة 
الســنوية لقطاع الشــؤون 
الهندســية بالوزارة توريد 

ً عبارة عن مناقصات ٢٥ منها مدة تنفيذها ١٣ شهراً وواحدة ١٢ شهراً والباقي مدة تنفيذها يتراوح بني ١٥ و٤٨ شهرا

الرقمي  التشــغيل الصوتي 
لالستديوهات.

ومن بني املناقصات أيضا 
إنشــاء وتطويــر وحتديث 
وتركيب وتشــغيل وضمان 
وتدريب عدد ٣ استديوهات 
اذاعيــة، وانشــاء وتطويــر 
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االحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢

04
«احتاد البترول»: نرفض خصخصة القطاع النفطي

اسامة ابو السعود

اكد السكرتير العام املساعد الحتاد عمال 
البترول وصناعــة البتروكيماويات عضو 
نقابــة العاملــني بالشــركة الكويتية لنفط 
اخلليج حمــد عبداهللا الكنــدري، أن احتاد 
عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يتابع 
باهتمام بالغ كل ما يثير ويستهدف القطاع 
النفطي بشكل مباشر وغير مباشر، خاصة 

خصخصة القطاعات احليوية، وشدد على 
أن احتاد العمال والنقابات النفطية ترفض 
رفضــا قاطعا خصخصة أي جزء من أجزاء 
القطاع النفطي، ويحذر من أن حقوق العمالة 
الوطنية خــط أحمر. وطالب حمد الكندري 
العامل النفطي بأن يعي حقيقة ما يحدث من 
دمار مستقبلي في أبسط احلقوق املعيشية 
والتي ســتكون أعباؤها كبيــرة حال مرور 

قانون اخلصخصة على القطاع النفطي.

قطع التيار
عن سوق األخشاب

في «الشويخ الصناعية»

دارين العلي

قطــع فريــق الضبطيــة 
لــوزارة  التابــع  القضائيــة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة التيار الكهربائي عن 
سوق األخشاب في الشويخ 
الصناعية بسبب مخالفات على 
الشبكة وتالعب باملصهرات.

وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري انه متت مخالفة 
املنشــأة لوجــود مخالفــات 
الشــبكة  علــى  وتعديــات 
وكذلك مخالفة لشروط األمن 
والسالمة بتخزين مواد قابلة 
لالشــتعال وأخشــاب تشكل 
خطــرا على الســالمة العامة 

وسالمة الشبكة.
وأكد الشــمري ان حمالت 
الفريــق متواصلــة ولن يتم 
التهاون مع أي من املخالفات 

أيا كانت.
وكان فريــق الضبطيــة 
لــوزارة  التابــع  القضائيــة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة أنذر بشــكل خطي 
إحــدى اجلهــات احلكوميــة 
لوجود تسرب مائي من إحدى 
منشآتها، كما تركها كشافات 
اإلضاءة مضاءة أثناء النهار.
وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري انه مت توجيه 
إلــى اجلهــة ومدته  اإلنــذار 
٢٤ ســاعة ســيصار بعدهــا 
الــى مخالفتها فــي حال عدم 

االستجابة من قبلها.
وقال ان القانون ال يستثني 
أحــدا وأن اجلهات احلكومية 
يجــب ان تبــدأ مــن نفســها 
الهدر واإلســراف  مبعاجلــة 
وإيقاف املخالفات ملا فيه خير 

املصلحة العامة.

أحمد الشمري
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تعزيز صلة النزيل بأسرته لتحقيق الوفاق والترابط األسري والعمل على حتسني العالقة األسريةاستثمار قدرات ومواهب وميول األحداث املنحرفني أو املعرضني لالنحراف وتنمية مهاراتهم 
الطالق والتفكك األسري وكثرة اخلالفات األسرية وعدم وجود قدوة صاحلة أبرز أسباب االنحرافقضايا العنف والضرب واملشاجرات بأنواعها والهروب من املنزل هي األكثر شيوعًا بني فئة األحداث

بشرى شعبان

في البداية نود تسليط 
الضــوء علــى أهــم أهداف 

اإلدارة؟

من أهم أهداف اإلدارة:
٭ تنفيــذ سياســة الدولة 
في مجال رعايــة وحمايـــة 

األحداث.
اإلجــراءات  تطبيــق  ٭ 
التنفيذيــة خلطــة الوزارة 
فــي مجال رعايــة وحماية 

األحداث.
٭ توفير الرعاية اإليوائية 

مبفهومها الشامل.
الديني  الــوازع  ٭ تنميــة 
لــدى األحــداث املنحرفــني 
واملعرضــني لالنحـــــراف 
وغــرس القيم واألخــــالق 

احلميدة في نفوسهم.
٭ استثمار قدرات ومواهب 
وميول األحداث املنحرفني أو 
املعرضني لالنحراف وتنمية 
مهاراتهم وإكسابهم اخلبرات 
الهادفة وبناء شخصياتهم.

إعداد النزالء
ما أعداد النزالء املتواجدين 

حاليا في الدور اإليوائية؟
٭ أعداد النزالء املتواجدين 
حاليــا فــي جميــع الــدور 
اإليوائية ٥٢ نزيال ونزيلة.
جميــع  فــي  ويوجــد 
الــدور اإليوائية جهاز فني 
متخصــص يعمــل علــى 
مدار الساعة، يقوم بتقدمي 
البرامج العالجية والتأهيلية 
للنزالء وإعداد خطة رعاية 
شاملة إلعادة تأهيل احلدث 
وحتويله إلى إنسان منتج 

وفعال في املجتمع.
وبلــغ إجمالــي حــاالت 
االختبــار  حكــم  تنفيــذ 
التابــع ملكتــب  القضائــي 
املراقبــة االجتماعــي ٣٠٠ 
حالة، وبلغ إجمالي تقارير 
البحــث االجتماعي املوجه 
للمحاكــم ٢١ تقريــرا حتى 

نهاية شهر أبريل ٢٠٢٢.

القضايا الشائعة
ما أكثر القضايا املرتكبة من 

قبل األحداث؟
٭ هنــاك تبايــن كبير في 
أنواع اجلرائــم أو القضايا 
التي تتعامل معها اإلدارة، إال 
أن أكثرها شيوعا هي قضايا 
العنف والضرب واملشاجرات 

بأنواعها.
وكمــا انتشــرت مؤخرا 
وبعد صدور قانون اجلرائم 
اإللكترونية قضايا إســاءة 
الهاتف وقضايا  اســتخدام 
الســب واالبتــزاز املتعلقة 

لتحصينهم من االنحراف.

الوقاية من االنحراف
كيف يتم التعامل مع 

األحداث املعرضني 
لالنحراف؟

٭ فيمــا يتعلــق باألحداث 
املعرضــني لالنحــراف يتم 
استقبالهم في دور الضيافة 
مبركــز االســتقبال ويتــم 
دراســة حالتهــم ووضــع 
خطة العالج املناســبة لهم 
واملساعدة في حل مشكالتهم 
األسرية والتصدع املوجود 
بها لوقايتهم من االنحراف.
مــع دراســة ظروفهــم 
األسرية والتعليمية والعمل 
على زيادة مستوى الوعي 
لديهم لوقايتهم من الوقوع 
وتنميــة  االنحــراف  فــي 
معارفهم للقوانني واملعايير 

الضابطة في املجتمع.
مبظاهــر  وإدراكهــم 
السلوك االنحرافي كاإلدمان 
والســرقة  والتخريــب 
واالنحرافــات الســلوكية 
وخطــورة هذه املشــكالت 
عليهم وعلى أسرهم وعلى 

املجتمع.
كذلــك تنميــة معارفهم 
بتالفــي الوقــوع فــي تلك 
املشكالت والتمسك بالقيم 
والدينيــة  االجتماعيــة 
وممارسة األنشطة املختلفة 
وعدم مخالطة رفقاء السوء.

أسباب االنحراف
ما أسبــاب انحــراف 

قـــدوة صاحلـــة.
التنشــئة االجتماعية   -

اخلاطئة.
الســيئ  االســتخدام   -

األمور:
١ - األوالد أمانــة فــي 

أعناق الوالدين.
٢ - إن مسؤولية تربية 
األبناء وتنشئتهم تقع على 
كاهل األب واألم معا، ثم على 
باقي املؤسسات التربوية، 
لذلــك تعتبــر املؤسســة 
االجتماعية األولى املسؤولة 
عن التنشــئة االجتماعية 

والضبط االجتماعي.
يتجســد دور الوالدين 
في معاملة األبناء معاملة 
الــود  حســنة يســودها 
القائــم علــى  والتفاهــم 
احملبــة والثقــة املتبادلة، 
وأن يكونوا قدوة حســنة 
ألبنائهــم واهتم اإلســالم 
اهتمامــا كبيــرا باألبنــاء 
وتربيتهم وعالج أخطائهم 
بــروح احلنــان والعطف 

والرحمة.
األبنــاء  رعايــة   -  ٣
واالهتمــام بهم نــوع من 
أنــواع التحضــر والرقي، 
وفضــال عن كونــه مطلبا 

إنسانيا محتوما.
٤ - املعاملــة الوالدية 
ما هي إال تفاعل اجتماعي 

األحـداث فـي املجتمـع؟
٭ االنحراف هو اخلروج عن 
الطريق الصحيح وعن كلما 
هو معتاد وكذلك اخلروج عن 
املعايير التي يحددها املجتمع.

وقد عرف القانون الكويتي 
احلــدث املنحرف في املادة ١ 
بأنــه من أكمل الســابعة من 
عمره ولم يتجــاوز الثامنة 
عشرة وارتكب فعال يعاقب 

عليه القانون.
ترجــع أســباب انحراف 
األحداث في املجتمع الكويتي 
ألسباب عديدة وكثيرة منها:
- ضعــف الوازع الديني 
وابتعاد الشباب عن تعاليم 

الدين اإلسالمي.
- سوء املعاملة الوالدية.

- ضعف الرقابة الوالدية 
وانشغال الوالدين عن تربية 

األبناء وإهمالهم.
- مخالطة رفقاء الســوء 
ومجاراتهــم وأكــدت الكثير 
مــن الدراســات العلمية في 
املجاالت االجتماعية والنفسية 
والتربويــة أن الصداقــات 
الســيئة تؤدي إلى الضياع 

(الصاحب ساحب).
- ضعف احلالــة املالية 

للوالدين.
- الطالق والتفكك األسري 

وكثرة اخلالفات األسرية.
- غياب احلوار األسري 

وانعدام النقاش.
- احلريــة املطلقــة التي 
يتمتع بها بعض الشباب اليوم 

أحد أهم أسباب االنحراف.
- عـــــــدم وجــــــــــود 

لوسائل التواصل االجتماعي.

 ما رسالتكم إلى أولياء األمور؟
رسالة إلى الوالدين وأولياء 

الفــرد  فيهــا  يكتســب 
شخصيته وتشكل وتبني 
تلك الشخصية ليتمكن من 
النمو واالقتــران مع ذاته 

ومجتمعه.
٥ - ينبغــي عدم ترك 
األبناء أن يكونوا فريسة 
سهلة للضياع واالنحراف 
ومســاعدتهم بــكل هدوء 

إلنقاذهم ما هم فيه.
٦ - كذلــك البــد مــن 
بالتحصيــل  االهتمــام 
الدراسي لألبناء والتعرف 
التــي  املشــكالت  علــى 
تواجههــم فــي املدرســة 
وإتاحــة الفرصة للتعبير 
عن مشــاعرهم ومناقشة 
مشكالتهم وإسداء النصائح 
والتوجيهات لهم وقضاء 
بعض الوقت مع األبناء في 
جو أسري يغلب عليه طابع 
احلــب والتفاهــم واللعب 

معهم والتقرب إليهم.
٧ - مــن أجل ذلك البد 
مــن زرع القيم والفضائل 
واألخــالق فــي نفوســهم 
وإعدادهم وتربيتهم ليخرج 
لنا جيل سوي وبناء يساهم 
في بناء وطنه ومجتمعه.

مدير إدارة رعاية األحداث أكد أن اإلدارة ترعى ٥٢ حدثاً .. و٣٠٠ حالة حتت االختبار القضائي

(متني غوزال) د.جاسم الكندري متحدثا الى الزميلة بشرى شعبان 

ادارة رعاية االحداث

باستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي.

ويرجع ذلك إلى جهل فئة 
األحــداث بالقوانني العامة، 
مما يؤدي إلى تورطهم بتلك 

القضايا.
وال ننسى قضايا املرور 
والتي هي من أكثر القضايا 
املرتكبة من قبــل األحداث 
والتــي يصــدر فيهــا حكم 
اختبار قضائي من محكمة 
األحداث، ويتم تنفيذ احلكم 
من قبــل احلــدث وهو في 
بيئته الطبيعية حتت إشراف 

مراقب السلوك.
كذلك إلى قضايا الهروب 
من املنزل والتمرد على سلطة 
األبوين وعدم وجود عائل 
مؤمتن فــي بعض األحيان 
الرعايــة والتربيــة  يقــدم 
لألبناء، فضال عــن قضايا 

السرقة واإلتالف.

أولياء األمور
هل هناك زيارات من قبل 

األهالي لألحداث احملكومني؟
أهــداف  وأحــد  نعــم،  ٭ 
االستراتيجية لإلدارة تعزيز 
صلة النزيل بأسرته لتحقيق 
الوفاق والترابط األســري 
والعمل على حتسني العالقة 
األســرية قــدر املســتطاع، 
وذلــك من خــالل الزيارات 
والزيــارات  األســبوعية 
االســتثنائية والتي تعتبر 
مكافأة له ولها أثر كبير في 

تعديل سلوكه مع أسرته.

العطلة الصيفية
ما خطتكم خالل العطلة 

الصيفية؟
٭ مبا أن العطلة الصيفية 
على األبــواب قامت اإلدارة 
بإعداد خطــة حتتوي على 
برامج وأنشطة وفعاليات، 
ليســتمتع بها النزالء أثناء 

العطلة الصيفية.
مــع مراعــاة التنوع في 
تلك البرامج واألنشطة وأن 
تكون مناسبة ألعمار النزالء 

وميولهم.
ومن األنشــطة احملببة 
للنزالء خالل فترة الصيف 
ممارسة رياضة السباحة، 
ومت توفير أحواض سباحة 
في كافــة الــدور اإليوائية 

ليمارس األبناء السباحة.
باإلضافــة إلــى البرامج 
الثقافية والترفيهية والدينية 
واحملاضرات التوعوية التي 
تساهم في تعديل سلوكهم 
الفراغ  أوقــات  واســتغالل 
بكل ما هو مفيد ونافع لهم 

 حالة حتت االختبار القضائي

كشف مدير إدارة رعاية األحداث د.جاسم الكندري ان اإلدارة تقدم الرعاية الى 
٥٢ نزيال ونزيلة. وفي جميع الدور اإليوائية والذي يقدمها جهاز فني متخصص يعمل 
على مدار الســاعة، باإلضافة الى ٣٠٠ حالة حتت أشراف ومتابعة مكتب املراقبة 
االجتماعية. وقال في لقاء مع الـ «األنباء» ان إدارة رعاية األحداث إدارة ذات طابع فني 
مهمتها األساسية التعامل مع األحداث املنحرفني واملعرضني لالنحراف والعمل على 
تعديل سلوكياتهم مبا يتفق مع القيم والعادات السائدة في املجتمع ليكونوا أفرادا 

أسوياء في املجتمع. كما تسعى اإلدارة متاشيا مع سياسة الدولة للعمل علي خفض 
نسبة اجلرمية بني فئة األحداث وحماية املجتمع من خالل وضع خطط رعاية 

خاصة لتلك الفئة ســواء منحرفني أو معرضني لالنحراف، وذلك في ضوء العمل 
بقانون األحداث رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥ وتعديالته. وقال ان رؤية اإلدارة تكمن في 
حتقيق الريادة في مجال رعاية األحداث املنحرفني واملعرضني لالنحراف وحماية 

املجتمع واستقراره وتقدمي خدمات عصرية وفيما يلي التفاصيل:

د.جاسم الكندري لـ «األنباء»: وضع خطط تهدف 
خلفض نسبة اجلرمية بني األحداث وحماية املجتمع

ملشاهدة الڤيديو
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العلي: نتطلع ملزيد من التعاون في مجاالت الطيران املدني والنقل اجلوي
اختتمــت أعمــال الدورة 
السابعة والعشرين للجمعية 
العربية  العامــة للمنظمــة 
للطيران املدني التي عقدت 
في العاصمة املغربية الرباط 
مبشاركة الكويت بوفد رسمي 
برئاسة رئيس اإلدارة العامة 
الشــيخ  املدنــي  للطيــران 
عبــداهللا العلــي وبحضور 
الطيران  مسؤولي ورؤساء 
املدنــي والنقــل اجلوي في 

الدول العربية.
وأكد رئيس الطيران املدني 
الشــيخ عبداهللا العلي، في 
تصريح صحافي عقب اختتام 
اجتماعات اجلمعية العامة، 
ان مشــاركة الكويــت تأتي 
انطالقــا من اميانها بتعزيز 
العربــي املشــترك  العمــل 
وتفعيل التعاون بني الدول 
األعضاء في شتى املجاالت، 
والســيما في كل ما يتعلق 
بجوانــب الطيــران املدنــي 
والنقل اجلــوي في املنطقة 
العربية بشــكل خاص ومع 
املنظمات الدولية املتخصصة 

بشكل عام.
وقــال الشــيخ عبــداهللا 
العلي إن الكويت كانت وال 
زالت لها إسهامات واضحة 

والتعــاون في قطــاع النقل 
اجلوي.

الطيران  وذكــر رئيــس 
املدنــي أن هــذا االجتمــاع 
يأتي بعد انحســار جائحة 
«كوفيد-١٩» وحتسن أوضاع 
قطاع الطيران املدني وتزايد 
الطلب على السفر في مختلف 
دول العالم، مشــيرا الى انه 
من املتوقع أن ترتفع وتيرة 
التعافي خالل موسم الصيف 

املقبل.
وأشــار الشــيخ عبداهللا 
العلي أن اجتماعات اجلمعية 

إضافــة الــى خطــط العمل 
للدورة املقبلة.

وأشــاد الشــيخ عبداهللا 
العلــي بحفاوة االســتقبال 
وكــرم الضيافــة للحكومة 
املغربية وللشــعب املغربي 
الشــقيق، متمنيا لألشــقاء 
في اململكة التقدم واالزدهار 
والنجاح في جميع اجلوانب 
السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعية.
مــن جانــب آخــر، بحث 
رئيــس الطيــران املدنــي 
الشــيخ عبــداهللا العلي مع 

العامــة ناقشــت عــددا من 
املواضيــع أبرزهــا التعامل 
مع تأثيرات تداعيات جائحة 
«كوفيد-١٩» وكيفية التعامل 
مــع حالة التعافــي احلالية 
لتعزيز دور هيئات الطيران 
املدني والشــركات الوطنية 
الناقلــة في الوطــن العربي 
التحديات  والتغلــب علــى 
املقبلة في األسواق العاملية.
وأضــاف أن اجلمعيــة 
العامة ناقشت ايضا تقارير 
اللجان الفنية وما مت إجنازه 
خالل السنة املالية السابقة 

نائب وزير النقل في مملكة 
ماليزيا االحتادية الصديقة 
ياب داتوزهنري سم اجونغ 
التعاون املشترك بني البلدين 

في مجال النقل اجلوي.
الــذي  اللقــاء  وتطــرق 
جاء على هامش اجتماعات 
اجلمعيــة العامــة للمنظمة 
العربية للطيران املدني سبل 
تعزيز تبادل اخلبرات الفنية 
في مجاالت التدريب وسالمة 
املطــارات  الطيــران وادارة 
واملالحــة اجلوية مبــا فيه 

مصلحة البلدين.

رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني ترأس وفداً رسمياً في اختتام أعمال اجلمعية العامة للمنظمة العربية.. و التقى نائب وزير النقل في ماليزيا

الشيخ عبداهللا العلي مع نائب وزير النقل في ماليزيا ياب داتوزهنري سم اجونغ والوفد املرافق الشيخ عبداهللا العلي خالل مشاركته في االجتماع

خالل مســيرة عمل املنظمة 
العربيــة للطيــران املدنــي 
العامــة  التابعــة لألمانــة 
للجامعــة العربيــة، حيــث 
تبوأت الكويت من العام ٢٠١٨ 
ولغاية العام ٢٠٢١ رئاســة 
اجلمعيــة العامــة وتتبــوأ 
حاليا منصب نائب الرئيس 
للمكتب التنفيذي للمنظمة، 
مشيرا إلى أن الكويت تتطلع 
ملزيد من التعاون وسيستمر 
الدعم لهــذه املنظمة الفنية 
املتخصصــة التــي حققــت 
مفهــوم الشــراكة العربيــة 

مكتب الشهيد يصدر مجلة «هوية» بعنوان 
«قمة التعاون وحدة اقتصادية ودفاعية»

أصدر مكتب الشهيد التابع 
للديوان األميري عددا جديدا 
من مجلة «الهوية» يحمل رقم 
١٠٠ متضمنا موضوعات عدة 
مــن ضمنها: يحتفــي املكتب 
بذكرى تأسيســه ومشــاركة 
مكتب الشهيد بجناح الكويت 
فــي اكســبو ٢٠٢٠ ويعرض 
مشاريعه االنسانية وتغطية 
قمة الرياض. وذكرت مديرة 
حتريــر املجلــة فايــزة مانع 
فــي  اهللا،  رحمهــا  املانــع، 

افتتاحيــة العدد «العوملــة» نظام عاملي جديــد أم قدمي؟ وما 
سلبياته وايجابياته؟

وحمل العدد تغطيات لفعاليات عدة كافتتاح قمة التعاون 
التي عقدت في اململكة العربية السعودية لدورته الـ ٤٢ ومعرض 
جناح الكويت اكســبو ٢٠٢٠ اضافة إلى عرض مكتب الشهيد 
مشاريعه االنسانية واالحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير، 

كما ركز العدد على رفات شهداء الكويت.
كما حمل العدد عدة مواضيع منها زيارة مســؤولي مكتب 
الشهيد لواحة الكرامة واالطالع على التصميم الفريد واملميز 
للواحة ومالمحها من مضامني البطولة والشرف والتضحيات 
التي قدمها شهداء دولة االمارات وتضمن احياء ذكرى اغسطس 
التي حملت شعار «شلتك بيوفي وطن» إلحياء ذكرى بطوالت 
وتضحيات شهداء الكويت، فيما أفردت املجلة صفحات ركزت 
على دور مشاركة أبناء الشهداء في التصدي لوباء «كوفيد-١٩» 
ودورهم البطولي والوطني املشرف جتاه وطنهم اثناء تطوعهم 

ملساعدة اخوانهم بالكادر الطبي.
وضم العدد أبوابا ثابتة كباب الســور الرابع وهو في هذا 
العدد عن الشــهيد محمد جراغ مصارع احلسيني، وباب من 
رموز احلرية عن جان جوريس، وباب من شهداء العروبة عن 
الشهيدة مرمي بو عاوزة، وباب عن األسواق الشعبية وجولة 
في عالم األسواق والتراث الكويتي، ومقاال حمل عنوان فايزة 

في سطور بقلم عماد املنصور.

االلتزام
واجب على كل فرد 
أن يلتــزم باالنظمــة 
وكذلــك  والقوانــني، 
يلتــزم  ان  يجـــــب 
بنفسه أيضا، ويتجنب 
أي مشاكل، سواء في 
حياتــه االجتماعيــة 
القوانني  او من حيث 
واالنظمة لكي ال يأخذ 
أي جــزاء أو عقــاب، 
وهناك التزامات مدنية 
تخضع للمســؤولية 
التزامـــــات  وأيضـــا 
طبيعيــة، وامثلـــــة 
عليها مثل االيفــــــاء 
باحلقــــوق وأيضـــا 
التــزام نفســي مــع 
الشــخص بــأن يحث 
نفسه على التطوير في 
جميع مجاالت احلياة 
اخلبــرة  واكتســاب 
وتطويــر الــذات، كل 
هذه االمور تساعد على 
حتفيز الشــخص في 
شكل ايجابي وسليم 
ومنو مستوى الفكري، 
وأيضــا املبــادرة في 
العمـــــل وتتنــــوع 
مصادر االلتزام ومنها 
مصادر إراديـــة، وهي 
تكون تصرف الشخص 
نفســه االنفرادي وما 
يترتب عليه من فعل 
جيــد او ســيئ، واما 
املصــادر غير اإلرادية 
التــي تتمثــل  فهــي 
بالقانــون والتقصير 

في عمل معني.

محمد مشعل العتيبي
تخصــص قانــون/ كلية 

الدراسات التجارية

مشاركة طالبية

من املخاطر الكبيرة في إدارة العقارات، سواء كانت عقارات 
جتارية أو استثمارية أو صناعية وغيرها، تكليف احلارس 
األجنبي بإدارة العقارات، هذا احلارس الذي ال ميلك خبرة 
وال دراية في كيفية إدارة العقار، مما يترتب عليه مخالفات 
تضر مبصلحة صاحب العقار، وحدوث مشاكل في عدادات 
الكهرباء واملاء كما هو دارج للعقــارات التي يعتمد مالكها 
على احلارس األجنبي بإدارتها، باإلضافة إلى مخاطر أخرى 
كالعقود الوهمية التي يتم إبرامها بطريقة بدائية وعشوائية 
كالتحصيل عن طريق الكاش مما يتســبب في عدم املعرفة 
بالقيمة اإليجارية أو السرقة، فضال عن ان بعض العقود تكون 
غير مستوفاة للشروط القانونية املرفوعة، باإلضافة للكلفة 

املالية للصيانة لعدم وجود الشفافية والوضوح.
هذا باالضافة الى أن احلارس ال ميلك األدوات التسويقية 
مما يؤدي إلى مزيد من الشــواغر في العقار، باإلضافة الى 
املخالفات التــي يتكبدها املالك من قبــل االجهزة الرقابية 
كمخالفات اإلطفاء أو عدم صدور شــهادة أوصاف وإهمال 
حارس العقار وتنفيذ ترميمات مخالفة، فضال عن أن بعض 
حراس العقارات قد تكون إقامتهم (الكفالة) ليســت مرتبطة 
بصاحب العقار وهو ما يؤدي بشكل حتمي إلى هروب البعض.

كل األسباب السابقة دفعتنا إلنشاء «شركة البروة ذخر 
العقارية» التي تقدم السمسرة العقارية والتقييم وإدارة أمالك 
الغير ومنها خدمات التأجير، الصيانة ومتابعة القضايا لعمالء 
إدارة أمالك الغير وتعالج املخاطر في إدارة العقار عند املالك.

واستشهادا بالقول الدارج «املال السائب يعلم السرقة»، 
يأتي يقيني بأن إدارة الكوادر الوطنية من أصحاب اخلبرة 

في املجال والثقة ستعود باملنفعة املادية على مالك العقار.

«املال السائب 
يعلم السرقة»

عبدالعزيز السنان
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تواصل الديبلوماسية الكويتية ترسيخ سياسة الكويت 
اخلارجية وتعزيز عناصرها ومضامينها التي أرسى أسسها 
ســمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
والتي اســتمرت بثبات وبعطاء إلى أن وصلت لتكون على 
ما هي عليه اليوم، مع تطوير العمل نحو احلفاظ على هذه 
األسس وتكريس مبادئها. ديبلوماسية الوزير الشيخ د.أحمد 
الناصر حترص على ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي 
والتصدي خلطاب الكراهية، وهذا مع حدث خالل ما صدر 
من قبــل عدد من االخوة في العراق ورغم ما صدر عنهم، 
قوبلت هذه التصريحات بوعي وحكمة من قبل فريق عمل 
الوزارة وحتت قيادة مفهوم الديبلوماســية، وكون العراق 
دولة جارة تربطنا معها حدود برية وبحرية وروابط متعددة.

كان من السهل الرد على هذه التصريحات بذات الطريقة 
التي حتمل التهديد، ولكن الرد الكويتي كان قمة في االلتزام 
باألسس الديبلوماسية وبحكمة ليست مستغربة على الوزير 
الشاب الشيخ د.أحمد الناصر، اذ أعربت الكويت عن رفضها 
لتصريحات أحد نواب البرملان العراقي والتي حتدث فيها 
عن اعتداءات تعرض لها صيادون عراقيون من قبل قوات 
خفر السواحل الكويتية، وذلك خالل لقاء جمع نائب وزير 
اخلارجية الكويتي مجدي الظفيري مع ســفير جمهورية 
العراق لدى الكويت املنهل الصافي، مت عرض التصريحات 
األخيرة ألحد أعضاء البرملان العراقي بشأن االدعاء باالعتداء 

على الصيادين العراقيني.
وأعربت الكويت على لسان الظفيري عن رفض واستياء 
الكويــت لهذه التصريحات «التي ال تعكس متانة العالقات 
األخوية بني البلدين وال تراعي مبادئ حسن اجلوار»، مؤكدا 
«عدم صحة هذه االدعاءات وسالمة اإلجراءات املتبعة من 

قبل قوات خفر السواحل الكويتية».
وفي الوقت ذاته، مت التنويه الى التعاون القائم واملستمر 
بني قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية 
في معاجلة جتاوزات الصيادين العراقيني للمياه اإلقليمية 

الكويتية.
تعيني الشيخ د.أحمد الناصر وزيرا للخارجية من قبل 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
أثبت بالتجربة العملية انه كان قرارا فريدا، اذ مارس الوزير 
منــذ تعيينه دورا مهما على املســتوى اخلليجي بتوطيد 
العالقات وإعادة اللحمة اخلليجية حتى اســتحق بجدارة 
«وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى»، منحه إياه 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد (٢٠٢١)، واستحق 
ايضا وسام جوقة الشــرف الوطني بدرجة فارس، قلدته 
إياه سفيرة فرنسا في الكويت ماري ماسدوبوي نيابة عن 

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون.

وجهة نظر

وزير اخلارجية
..وحكمة الديبلوماسية

aljalahmahaq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

توقيف مواطن وعراقي
تخلصا من جثة شاب

مقابل مستشفى الصباح
سعود عبدالعزيز

 متكن  رجال مباحث العاصمة من ضبط مواطن ووافد 
عراقي  تخلصا من جثة شاب كويتي في مستشفى الصباح 
امــس االول اجلمعة، فيمــا أكد مصدر امنــي ان كاميرات 
املراقبة حددت السيارة التي كان يستقلها الشابان وكانت 

بداخلها جثة املجني عليه.
فيما تبني ان الوفاة جراء جرعة زائدة من املخدر.

وكانت عمليات الداخلية أبلغت بوجود جثة ملقاة على 
األرض ولم يعثر في مالبس الشــاب على اي إثبات ليتم 
نقل اجلثة للطب الشرعي الذي حدد هوية املتوفى وأسباب 
الوفاة. وفــور البالغ حترك رجــال املباحث ومتكنوا من 
ضبط الشــابني يوم امس، حيث اعترفا بأنهما كان برفقة 
الشــاب وبعد تعاطيه واغمائه قررا نقله الى املستشفى، 
ولكنه توفي داخل املركبة على حسب زعمهما فخشيا من 

املساءلة فتركاه وهربا.
على صعيد آخر، متكن رجال أمن محافظة مبارك الكبير 
القبض على مواطن ووافد مصري بعد االشتباه بهما حيث 
عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وحبوب وأدوات تعاطي.

ضبط ٤٣ حدثًا وحترير 
٢٦٤٤٧ مخالفة في أسبوع

«التربية» تنهي خدمات
زوج اُملعلمة املتسولة

سعود عبدالعزيز

أســفرت احلمــالت التي 
نفذهــا قطاع املــرور والذي 
يرأسه اللواء جمال الصايغ 
خالل األســبوع املاضي عن 
مخالفــة   ٢٦٤٤٧ حتريــر 

مرورية متنوعة.
الى جانب ضبط ٤٣ حدثا 
بــدون رخصة ســوق متت 
احالتهــم إلــى االختصاص، 
كما جرت إحالــة ٣٧ مركبة 
و٣ دراجات الى كراج احلجز 

وإحالة ٤٤ مخالفا إلــى نظارة املرور على خلفية مخالفات 
جسيمة ارتكبوها كما جرى ضبط ٦ مطلوبني و١٠ مركبات 
صادر عليها إلقاء قبض جراء قضايا خيانة أمانة. من جهة 
اخرى توفي مواطن في حادث تصادم على تقاطع منطقتي 
القريــن ومبارك الكبير، وقد توجهــت للتعامل مع احلادث 
فرقة إطفاء مــن مركز القرين وقامت بإخراج املواطن الذي 
كان محشورا وتبني بعد فحص املسعفني انه فارق احلياة.

عبدالعزيز الفضلي

أنهــت وزارة التربية خدمات معلمــة وافدة تدرس مادة 
الكيميــاء مت القبض عليها من قبل وزارة الداخلية بســبب 

قيامها بالتسول.
وقالــت مصادر تربويــة مطلعة لـ «األنبــاء» ان زوجها 
يعمل أيضا معلما ومت إنهاء خدماتهما معا بعد القبض على 
الزوجة تتســول في املســاجد واحملالت التجارية، مشيرة 
إلى ان ذلك يســيء ملهنة التعليم ويخالف النظم واللوائح 

املعمول بها في الدولة.
وبحســب مصدر أمني، فإن الوافــدة ألقي القبض عليها 
قبل أيام عقب بالغ من مواطن عن مشاهدة سيدة تتسول، 

وبعد توقيفها تبني انها معلمة.

اللواء جمال الصايغ

القبض على ٨ بحارة إيرانيني اشتروا
٢٤٠ طن ديزل مسروق ومدعوم من عدة دول

عبدالكرمي أحمد

أوقفت إدارة خفر السواحل سفينة 
إيرانية محملة بكميات كبيرة من الديزل 
املهرب قدرت بنحو ٢٤٠ طنا، وعلى متنها 
٨ بحــارة إيرانيني أحدهم قبطان تبني 
بأنــه من أخطر مهربي املادة الوقودية 
على مستوى العالم. وأفاد مصدر مطلع 
بأن هذه الضبطية أتت وفق تعليمات 
وتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول 
متقاعد الشيخ أحمد النواف بضرورة 
صد كل عمليات التسلل والتهريب في 
املياه اإلقليمية الكويتية، ومتابعة وكيل 
الوزارة الفريق أنور البرجس وإشراف 
مديــر إدارة خفر الســواحل بالتكليف 
العميد طالل املونس. وأوضح املصدر أن 
عملية التهريب هذه تأتي ضمن عمليات 
عدة تعاني منها وتواجهها غالبية دول 
العالــم، حيث تقوم عصابات بشــراء 
الديزل املسروق أو املدعوم وتنقله بحرا 

مضيفا أنهم كانوا في طريقهم إلى إحدى 
الدول اخلليجية لبيعه هناك. وأشــار 
املصدر إلى أنه مت التحفظ على السفينة 
واملضبوطات التخاذ اإلجراءات الالزمة 
حيالها، كما متت إحالة املضبوطني إلى 
جهة االختصاص الستكمال اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم.

مصدر لـ «األنباء»: سفينة الديزل تعمل حلساب عصابة دولية لتهريب الوقود

السفينة املهرب بها الديزل

بطريقة غير مشروعة عبر سفن عادة ما 
تكون غير مؤمنة لنقل الديزل لبيعه في 
دول أخرى بأسعار مضاعفة. وكشف عن 
أنه بالتحقيق األولي مع القبطان اإليراني 
«النوخــذة» أقر بأنه وطاقم الســفينة 
املضبوطة اشتروا الكميات املضبوطة 
من عــدة دول وبطريقة غير قانونية، 

عبداهللا قنيص

اسفرت حملة مبشاركة 
٥ جهــات وهــي وزارة 
الداخلية وبلدية الكويت 
والهيئــة العامــة للبيئة 
وشــركة نفــط الكويــت 
والهيئة العامة لشــؤون 
واســتهدفت  الزراعــة، 
التعديــات والتجــاوزات 
على مناطق بر االحمدي 
عن حترير ٧ مخالفات وفق 

املادتــني ٤٠ و١٦ مخالفة 
وفــق املادة ٤١ من قانون 
بلدية الكويت، الى جانب 
توجيه انذارات لعدد من 
اصحاب املخيمات املخالفة.

وقال مصدر ان احلملة 
شــارك فيهــا مــن بلدية 
الكويت كل من مدير ادارة 
النظافــة فيصل العتيبي 
وجمال الضاوي ومحمد 
الهاجــري وقصي العامر 
من شــركة نفط الكويت 

ومن الهيئة العامة للزراعة 
م.أسعد الرميح.

هذا واستمرت احلملة 
نحو ٣ ســاعات وشملت 
عدة مناطق برية في نطاق 

محافظة األحمدي.

حملة استهدفت التعديات في بر األحمدي
أسفرت عن حترير ٢٣ مخالفة وتوجيه إنذارات ملخيمات مخالفة

إغالق ٣ أوكار للخمور واألعمال املنافية لآلداب
مبارك التنيب

أســفر االنتشار املنظم 
لقطاع األمن العام واحلمالت 
التــي يشــنها فــي أرجاء 
مختلفــة مــن البالد حتت 
إشراف مباشر من قبل وكيل 
القطاع اللواء فراج الزعبي 
عن إغالق وكري لتصنيع 
اخلمــور احملليــة ووكــر 
لألعمال املنافية لآلداب في 
منطقة جليب الشيوخ، ومت 
توقيف القائمني على أوكار 
اخلمور وإحالة املوقوفني في 
الوكر املشبوه باجلليب إلى 
إدارة اإلبعاد اإلداري متهيديا 

منطقــة املهبولــة من قبل 
رجال أمن األحمدي انتهت 
إلى ضبط مخالفني لإلقامة 

ومصادرة املضبوطات من 
اخلمــور، مشــيرا الــى ان 
مداهمــة وكــري اخلمــور 
جاءت عقب توقيف مركبة 
رباعية مملــوءة باخلمور 
املصنعة محليا وان مداهمة 
الوكر املشبوه في اجلليب 
جاءت في أعقاب معلومات 
عن اســتغالل بيــت عربي 

لألعمال املشبوهة.
الى ذلك، أكد مصدر أمني 
ان حمالت األمن العام سوف 
تتواصل فــي عموم البالد 
للتخلــص مــن الظواهــر 
واملمارســات  الســلبية 

املشبوهة.

في حمالت نفذها قطاع األمن العام ممثالً بأمن الفروانية واألحمدي

املركبة التي قادت الى وكري اخلمور في املهبولة

التخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقــال مصــدر أمني إن 
احلملــة التــي نفــذت في 

ملشاهدة الڤيديو

مصادرة ١٤٨٢ كروز سجائر
سعود عبدالعزيز

متكــن رجال جمــرك النويصيب من ضبــط ١٤٨٢ كروز 
سجائر مخبأة في مركبة كانت في طريقها إلى دولة مجاورة 
حيث اشــتبه رجال اجلمارك بالســيارة التي كان يستقلها 
شــخص خليجــي، وبإخضاعها للتفتيش عثــر في هيكلها 
على  السجائر املهربة حيث مت التحفظ على املركبة وإحالة 
قائدها إلى جهات االختصاص على خلفية التهريب اجلمركي.
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نافذة على األمن

الفريق م.طارق حمادة

حمى البحث عــن األخطاء والتصيد في املياه العكرة 
ليســت من أخالق الفرســان، كما أنها ليست من ديننا 
السمح بشيء، وقد انتشرت في مجتمعنا كانتشار النار 

في الهشيم.
وهذه الشــريحة ال شك أن حياتهم مبنية على الكذب 
والغش واخلداع، كما أن نفوســهم غير سوية، ضعيفة 
مريضة يتربصون بالناس ويتحينون الفرص لإليقاع بهم 
واهللا تعالى هو احلافظ، جندهم يثيرون مشــاكل مفتعلة 
ألنــاس هم أفضل منهم عنــد اهللا وخلقه ملئت قلوبهم 
باحلقد والضغينة والكراهية يحسدون الناس أن آتاهم اهللا 
من فضله وميزهم عن غيرهم، يحاولون النيل ممن هم 
أرفع منهم خلقا وخلقا لكن القافلة تسير والكالب تنبح، 

يصفون الناس مبا ليس فيهم فيبهتونهم.
وقد نهانا اهللا تعالى أشد النهي عن البهتان، فقال عز 
من قائل: (إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس 
لكم به علم وحتســبونه هينا وهو عند اهللا عظيم) «١٥: 
النور»، يظنون أن التكلم بالباطل والقول بال علم أمر هني 
وهو عند اهللا عظيم، وفي هذه اآلية زجر بليغ عن التهاون 

في إشاعة الكذب والباطل.
ولألسف، فكأن هؤالء الناس لم يقرأوا هذه اآلية وغيرها، 
فيحاولون جاهدين إيقاع الفنت والقالئل بني الناس، وإذا 
قاموا بهذا العمل املشــني فرحوا فرحا شديدا إال أن اهللا 
ميهل وال يهمل، فأيــن التربية وأين الضمير، وما الذي 
تستفيده من تعكير صفو غيرك ودق إسفني ووتد األذية 
ألشــخاص ناجحني، ال أنت تعرفهــم وال هم يعرفونك، 
والعجيب أنهم يحاولون التسلق على أكتاف غيرهم وبينما 
هم يتسلقون إذ بهم يقعون على رؤوسهم، وناقص العقل 
حقا من يصدقهم وينجرف نحو تيارهم بال تثبت، وليس 

أشد من الشماتة بالغير وهي أيضا من صفاتهم:

فقل للشامتني بنـا أفيقــوا
سيلقى الشامتون كما لقينا

قال السمرقندي: ليس شــيء من الذنوب أعظم من 
البهتان، فسائر الذنوب يحتاج إلى توبة واحدة والبهتان 
يحتاج إلى التوبة النصوح، وهو من كبائر الذنوب، وقد 
قرنه اهللا تعالى بالكفر فقال: (فاجتنبوا الرجز من األوثان 
واجتنبوا قول الزور) «احلج - ٣٠»، فهنيئا ألصحاب الزور 
والبهتان ما هم فيه، ومن يضحك كثيرا ســيبكي أخيرا، 

ودمتم ساملني.

روزنامة هي سلسلة لوثائق تاريخية حرص د.يعقوب 
يوسف احلجي على جمعها وحفظها حتى ميكن لألجيال 
القادمة االطالع علــى تاريخ الكويت أيام البحر، حيث 
كان الكويتيون قبل النفط يعتمدون في معيشتهم على 
التجارة وصيد اللؤلؤ والسمك، ولقد اخترت لكم اليوم 
النوخذة حمد عبداللطيف العيسى وهو أحد نواخذة السفن 
الشراعية، الذين حتملوا املشقة وقاوموا املصاعب حتى 
يوفروا ألهل الكويت واخلليج العربي ما يحتاجونه من 
املواد الغذائية ومواد البناء وبضائع منوعة كذلك عمل 

نواخذة البحر الكويتيون بتجارة اللؤلؤ.
ونعود للنوخذة حمد العيسى وهو يتحدث عن نفسه: 
لقد حتملنا عناء العمل في البحر، حيث منعت البحرية 
البريطانيــة بواخرها من نقل الســلع واملواد الغذائية 
األساسية من الهند إلى دول اخلليج العربي، إال أن هذا 
لم مينع نواخذة البحر الكويتيني من نقل البضائع من 
الهند إلى الكويت ودول اخلليج، وكان هذا أحد املصاعب 
التي تعرض لها نواخذة الكويت بصالبة الرجال الشجعان، 
وكان نوخذنا حمد بن عيســى أحد هؤالء الشجعان، 
ويواصل نوخذنا حديثه فيقول لقد بدأت عملي كنواخذة 
من شط العرب (أو خور البصرة) كما يسميه النواخذة 
بحمولة من التمــر إليصالها إلى بندر كراجي (الهندي 
انذاك) ويواصل النوخذة حمد بن عيسى حديثه: كانت 
ســفرة طويلة نسبيا، حيث استغرقت ٢٨ يوما وكانت 
سفرة متعبة نظرا للظروف اجلوية والرياح واألحوال 
اجلوية غير املســتقرة ولقد اضطروا إلى اللجوء إلى 
بعض البنادر اإليرانية والبلوشــية لالحتماء بها حتى 
تهدأ األجواء والرياح وتســتقر األحوال اجلوية، ومن 
ثم معاودة اإلبحار وكتب النوخذة في مذكرته: أصبحنا 
والرياح كوس تارس ومن عظم الرياح املويه دشت علينا 
في البندر وأمسينا وال شفنا الهالل، ومتكنا فيما بعد 

من أن نصل إلى بندر كراجي بسالم.
هذه هي الظروف التــي كان يتعامل معها بحارتنا 
الشــجعان والنوخذة حمد بن عيسى هو أحد البحارة 
الشجعان ولو حاولنا نصف الروزنامة اخلاصة بالنوخذة 
حمد بن عيسى لوجدنا أن مؤلف الكتاب الدكتور احلجي 
قد حرص على تسجيل تاريخي ملا كان يقوم به البحار 
الكويتي وحاول أن يتتبع ســفرات النوخذة حمد بن 
عيسى فإنه سجل سبع عشرة سفرة مع كامل تفاصيل 
كل سفرة مع حتديد انطالق كل سفرة وطريق مسيرتها 
نالحظ أن هؤالء النواخذة قــد عانوا كثيرا من العناء 

وحتدوا الصعاب في كل سفرة.
ونحن إذ نشكر كثيرا املؤلف الكبير الدكتور يعقوب 
احلجي الذي متكن من أن يضع سلســلة من مؤلفاته 
روزنامة حتــى تطلع األجيال القادمــة على ما قام به 
نواخذة الســفر من عناء وصعاب حتى يوفروا املواد 
الغذائية لشعوب دول اخلليج العربي وأن هذا العمل الذي 
يقوم به البحارة الكويتيون واخلليجيون قبل اكتشاف 
البترول ليدل على متاســك شعوب كل اخلليج، حيث 
كان هناك تعاون تــام بني البحارة اخلليجيني، وأمتنى 
لو درست وزارة التربية تلك الروزنامات التي تتضمن 
سجال تاريخيا أليام الغوص والسفر وعالقة أهل اخلليج 
بالبحر قبل اكتشــاف النفط، وأن تدرس ضمن مادة 
التربيــة الوطنية، حتى يطلع أبناؤنا على تاريخ وعمل 
أهل اخلليــج العربي قبل النفط.. البد أن نحرص على 
تدريس أبنائنا ما عاناه البحارة من صعاب في سفراتهم 

عبر البحار إلى الهند وشرق إفريقيا.

٭ من أقوال جابر اخلير: «إن عالقــة أبناء الكويت بالبحر 
عالقــة مصيرية ترجع إلى مئات الســنني، حينما كان 
البحر مصدرنا األول للرزق مبا نستخرجه من أعماقه 

من اخليرات».
واهللا املوفق.

االسبوع املاضي اعلنت وزارة 
بأنواعها  الزيــارات  ان  الداخلية 
مســتمرة ولم تتوقف، ولكنها 
تصدر وفــق ضوابط ألن لديها 
احصائيات تشــير الى ان هناك 
٥٠٠٠ زائــر دخلــوا البالد ولم 
يغــادروا، وبالتالي فإنها توضح 
أن الزيارات تصدر وفق ضوابط 
وليــس للجميع ولديها كل احلق 

في ذلك.
هناك مقتــرح أعتقد انه متى 
اخذ به من شأنه الزام الوافدين 
الزائرين بالعودة الى بلدانهم في 
املقترح يلزم  التوقيت احملــدد، 
او شركات)  (أشــخاصا  الكفيل 
بســداد تأمني قابل لالستيراد، 
يغطي كلفة اســتفادة الزائر من 
اخلدمــات الصحية متى ما تردد 
على املستوصفات واملستشفيات 
احلكومية، ويستقطع منه قيمة 
غرامات قد تنتج عن عدم املغادرة 
في الفترة احملددة، ومتى ما غادر 
الزائر البالد في التوقيت احملدد 
ولم يحمل الدولة اي كلفة جراء 
خدمات يســترجع الكفيل كامل 

قيمة التأمني.
حتديد مخالفة الزائر او حتميله 
الدولة قيمة خدمات امر بسيط في 
ظل الربط االلكتروني بني وزارات 
الدولــة وليس هناك ما مينع من 
التأمني بعد  فرض رسم بخالف 
التشاور مع مجلس األمة بحيث 
متنح الزيارة ملدة شهر مقابل ٣٠ 
أو ٥٠ دينارا للزيارة ملدة ٣ أشهر.

مثل هذه الضوابط واالشتراطات 
غيــر مرهقة ومتكن الشــرائح 
املدخول اجليد من احضار  ذات 
آثار جيدة  لها  اقاربهم وستكون 
على االقتصاد والسوق العقاري 
واالستهالكي وحتقق االستقرار 

النفسي إلخواننا الوافدين.
معظــم دول العالم مبن فيها 
اشقاؤنا في دول مجلس التعاون 
تضع رسوما للزيارة وتأمني يشمل 
العالج وهذا االجراء جيد لتفادي 
دخول املتسولني والزائرين الذين 
يقصدون البالد ألغراض بخالف 

زيارة اقاربهم واالقامة معهم.
قبل سنوات كانت هناك دراسة 
لفرض رسوم على الزيارات وال 
أعلم ملاذا لم يتم اعتمادها من قبل 

البرملان.
النائــب األول لرئيس  معالي 
الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
الشيخ أحمد النواف يتمتع بعالقة 
طيبة باالخوة اعضاء مجلس األمة 
ولديه رؤية ممتازة لتعديل التركيبة 
السكانية وخطط من شأنها تقليص 
عدد للمخالفني لقانون االقامة وعدم 
زيادة اعداد هذه الشريحة والتي 
تقارب الـ ١٥٠ ألف وافد وأعتقد أن 
مقترحات التأمني وفرض رسوم 
مقابل الزيارات حتقق العديد من 
العوائق، كمــا ان وكيل الوزارة 
الفريق أنور البرجس لديه خبرة 
كبيرة في التعامل مع ملف الوافدين 
وتصورات مبعاجلة ملفي املخالفني 

والزائرين.
دول مجلس التعاون اخلليجي 
تعاني من مشكلة املخالفني ويدخل 
اليهــا زائرون ويتســربون الى 
العمل بشكل غير قانوني  سوق 
وتترتب علــى ذلك جهود كبيرة 
تبذلها األجهزة األمنية وهذا يدعو 
الداخلية التخاذ اجراءات  وزارة 

حتول دون ذلك.

٭ آخر الكالم: املقاطع التي مت تداولها 
لشباب يقومون بتعريض حياتهم 
وحياة اآلخرين للخطر عقب أحد 
األعراس ما كان لها ان متر مرور 
الكرام، وجتاوب الوزارة ممثلة في 
اللواء جمال الصايغ مع هذه الواقعة 
كان أمرا ضروريا حتى تتالشي 
هذه املمارسات الصبيانية اخلطرة. 
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

طلبا فالبد أن نطلبه من اهللا وحده.
واآلن دعونا نعود للتغريدة التي 
كتبها ســعد الطامي، قال في بداية 
التغريدة يا رب قبل أكثر من عامني 
دعوتك أن أحصل على قبول في جامعة 

جورج واشنطن.
 إذا عندما دعا ربه تقبل اهللا دعاءه 
وأعطاه أكثر مما متنى ألنه طلبه من 

الكرمي سبحانه.
التغريدة: واليوم   ونكمل معكم 
بفضل نعمتك علي جعلتني أقدم كلمة 

اخلريجني فيها.
هذه التغريدة مدرســة نعلم بها 
أبناءنــا كيف يكــون االرتباط باهللا 
والعالقة مع اهللا وكيف تكون املثابرة 

وكيف نحقق الطموحات.
٭ ردود الفخر: وجاءت الردود على 
هذه التغريدة من كل بقاع العالم 
وكلهــا ردود الفخــر واالعتزاز 
بالطالب سعد الطامي الذي أعطى 
صورة مشرفة للكويت وجليل واعد 
مشرق يتعامل باألخالق من أجل 

بناء كويت جديدة.

- االحتاد اجلمركي ٢٠٠٣ - الســوق 
اخلليجيــة املشــتركة ٢٠٠٨ وبناء 
مؤسسات خليجية مشتركة إلى جانب 
تبني استراتيجيات ومفاهيم عامة متفق 
عليها بني الدول الســت تنطلق منها 
دول اخلليج لتنمية القطاع االقتصادي 
اخلليجي وتبني احلوار االقتصادي 
اجلماعي مع الدول الصناعية والتجارية 

الكبرى.
وكما بذل القادة الراحلون اجلهد 
لتكريس مبدأ الوحدة اخلليجية عبر 
هذه املنظمة وجلانها وهيكلها.. وعلى 
خط القادة الكبار العظام الراحلني 
عنا، ســيكون القادة اجلدد رعاة 
التقدم والتنمية الشاملة بكل أبعادها 
لشعوبنا، ومن املشاريع التنموية 
إكمال مشروع  القادمة واملنتظرة 
الربط الكهربائي بني دول اخلليج 
العربي، وبناء جسور وسكك حديد 
تربط دول املجلس ليكون احتاد دول 
مجلس التعاون اخلليجي.. وحتقيق 
الرؤى االقتصادية املختلفة خالل 
أربعة عقود نحو الوحدة اخلليجية 

املتكاملة.

نستخدمه اآلن في حياتنا اليومية التي 
لم تعد بسيطة أو سهلة حتى مع ولع 

البعض للتاريخ املثير.
فماذا لو تعرضت ملقابلة شخصية 
قبل االختيار لوظيفة رفيعة وفوجئت 
بأن املمتحن يسأل عن تاريخ حماالت 
الصدر أو مشبك رباط العنق أو تاريخ 
احلفاضات أو غير ذلك من األسئلة التي 
يعتقد املمتحن أنها ضمن املعلومات 
العامــة والبديهيات ما دمت ترتديها 
أو تســتخدمها مــن منطلق أنك ال 
تستخدم شيئا قبل أن تعرفه جيدا 

وتلم بتاريخه.
إن محاوالت الغوص في التاريخ 
يجب أن تكون هادفة ومحسوبة ولها 
فائدة، ألن التاريخ مثل البوفيه املفتوح 
أن  أمامك وعليك  واإلغراءات كثيرة 
تنتقي منه ما يناسبك ويفيدك، فالقرار 
لك وحدك واملردود ســيكون عليك 

جميال عندما تختار املفيد منه.

اآلخرين عندها يقف هذا اإلنسان على 
قدميه وال يقف على أكتاف اآلخرين 
وال يذل نفسه لبشر هم في احلقيقة 

عاجزون عن مساعدة أنفسهم.
عندما ينشــأ الطالب مبثل هذه 
األخالق فإنه سيكون إنسانا خارقا 
بطال شــجاعا ال يخشى أحدا سوى 
اهللا مدركا أنه لن يصيبنا إال ما كتب 
اهللا لنا وأن املعطي هو اهللا والوهاب 

هو اهللا والكرمي هو اهللا.
عندها ندرك أننا إذا أردنا أن نطلب 

اخلليجيني حق التنقل بالهوية بشكل 
رسمي بني دول مواطنيها، وهللا احلمد.
وعلى اجلانب االقتصادي، شكل 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربي 
الدرع احلامية ملقدرات وثروات أوطاننا 
من النفط والغاز، وصار فاعال على 
املســتوى العاملي، بل إن دول العالم 
املتقدم جاءت مستثمرة في خليجنا منذ 
أكثر من ٧٠عاما.. وما زالت تشجعها 
لرفع االقتصاد اخلليجي أكثر وأكثر.

كما كانت اإلجنازات فاعلة وأبرزها 
االتفاقية التجارية اخلليجية عام ٢٠٠١ 

سيربح املليون أو اختبار ضمن مقابلة 
شخصية للفوز بوظيفة. إن احلياة 
كالسوق الكبير املفتوح متعدد األذواق 
واألنواع ويتسع للجميع حتى ملن لم 
يجتازوا بنجاح مقرر التاريخ املتعلق 
بحماالت الصــدر أو رباط العنق أو 
املشــبك له أو تاريخ احلفاضات أو 
براءة االختراعات املتعلقة بالكثير مما 

٭ الثقة باهللا: لعل أول درس يتعلمه 
أبناؤنا مــن هذه التغريدة الثقة باهللا 
والعودة هللا واللجوء إلى اهللا واالعتراف 
بفضل اهللا، فسعد الطامي طالب خريج 
أدرك أن تفوقه يعود لفضل اهللا عليه 
أوال ثم يعود إلى األســباب األخرى 

في التفوق.
بقيمة  ٭ العــزة بالنفس: وهنا ســنخرج 
مســتفادة أخرى وهي أن الثقة باهللا 
تكسب اإلنسان العزة والكرامة فيكون 
اعتمــاده على اهللا وحدة وليس على 

وأكد أمني عام املجلس د.نايف احلجرف 
مرارا أن «أمن اخلليج جزء ال يتجزأ من 
املجلس».. وأن مجلس التعاون يشكل 
ركيزة األمن واالستقرار في املنطقة 
وأنه رائد التنمية الشاملة ألنه يحافظ 
على اإلجنازات واملكاســب وميضي 

للمستقبل بكل وضوح وثقة.
إلى جانب التنسيق على مستوى 
القرارات احلازمة واحلاسمة ملواجهة 
اجلائحة العاملية (كوفيد-١٩)، وما زالت 
دول املجلس تقدم االمتيازات لشعوبها 
في حرية التنقل والسفر، وآخرها منح 

بالضرورة أن كل من ترتديها يجب 
أن تعرف تاريخها ونشأتها. 

وهناك الكثير من األمثلة في حياتنا 
بالتاريخ  الولع املرضي  اليومية عن 
بينما بعض أحداث التاريخ ذات األهمية 
للبشرية وللمجتمع قد ال جتد نفس 
بها وبتفاصيلها ما  االهتمام والولع 
لم يشــارك اإلنسان في اختبار من 

اختارت جامعة جورج واشنطن 
الطالب الكويتي ســعد الطامي إللقاء 
كلمة اخلريجني مايو ٢٠٢٢، وقد اكتسح 
اخلبر مواقع التواصل االجتماعي في 
العالم، وهنا البد لنا من وقفة مع حياة 
الطالب ســعد الطامي وقصة كفاحه 
لتدخل ضمن مناهــج اللغة العربية 
(مادة القراءة) لتكون لهم دافعا ألبنائنا 
للعطاء والتقدم وعدم االستسالم لكل 

املصاعب مهما بلغت قوة العثرات.
٭ تغريدة سعد الطامي: إن نظرة واحدة 
لتغريدة سعد الطامي كافية لغرس قيمة 
الطلبة والطالبات،  مستفادة ألبنائنا 

كتب سعد الطامي مغردا:
«يا رب قبل أكثر من عامني دعوتك 
أن أحصل على قبول في جامعة جورج 
واشنطن (قبول ال أكثر)، التي لطاملا 
حلمت بأن ألتحق بها، واليوم بفضل 
نعمتك علــي جعلتني أقــدم كلمة 
اخلريجني فيها (في واحدة من أعرق 
الكليات في العالم)، تدبيرك يا رب كان 
أعظم من تدبيري.. ونعمتك علي فاقت 

كل ما تخيلته».

منذ قيام مجلس التعاون اخلليجي 
في ٢٥ مايو عــام ١٩٨١ في أبوظبي، 
اجتمعــت دول املجلس على حتقيق 
األهداف التي تشكلت من أجلها هذه 
املنظومة للخليجيني أبناء جلدتنا، والتي 
تبنى فكرتها سمو أمير القلوب الراحل 
الشيخ جابر األحمد، وناقشها مع رئيس 
دولة اإلمارات الراحل ســمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهللا.. 
استحقت شعوبنا التي جمعتها معاني 
األصالة العربية واألخالق اإلسالمية 
سيرا في تقدمها نحو النمو والتطور 
واالزدهار، والنجاحات على مستوى 
الفــن واإلعالم اخلليجي اجلامع إلى 
جانب املجاالت األخرى ودورها الدولي 

البارز.
لقد مــّر على مجلــس التعاون 
اخلليجــي العديــد مــن التحديات 
التأسيس  السياسية واإلقليمية منذ 
وما مرت به املنطقة من حروب «حرب 
اخلليج األولى وحرب اخلليج الثانية» 
والربيع العربي الذي استطاعت دولنا 
وبفضل من اهللا وحنكة القادة األوائل 
أن تعيدنا باألمور إلى جادة الصواب، 

بالرغم من أهمية التاريخ وما له 
من دروس مستفادة وما ميثله من 
رصيد حضــاري وأخالقي وثقافي 
بأي مجتمع وما يحدثه من تأثيرات 
عند متابعة بعض أحداثه سواء كانت 
متاحف أو آثار أو من ذاكرة الرعيل 
األول، فإن جميــع تلك املصادر لها 
فوائدها لتسجيل وتوثيق التاريخ، إال 
أن البعض لديهم ولع مرضي بالتاريخ 
والتنقيب في أسراره للبحث عن أمور 
قد ال تبدو وجيهة أو ذات مغزى أو 

فائدة لآلخرين. 
وعلى سبيل املثال، ما أهمية تاريخ 
ونشأة رباط العنق لآلخرين؟ وهل كل 
من يرتدي رباط العنق عليه أن يلم 
بتاريخه وكيف نشأ؟ وكيف تطور 
حتى وصل إلى ما هو عليه اآلن؟ وكيف 
نشأ مشبك رباط العنق ومن أول من 
استخدمه؟ أما تاريخ حماالت الصدر 
للنساء فهو تاريخ مثير، ولكنه ليس 

من الطبيعي عند حدوث اجلرائم، الســيما 
ما كان منها في مواقع النزاع، وما تعددت فيها 
وجهات النظر، أن يتم تشكيل جلان التحقيق 

الدولية.
وعادة ما يستخدم مصطلحا «جلنة التحقيق 
الدولية» و«بعثة تقصي احلقائق الدولية» في سياق 
األمم املتحدة للتعبير عن طائفة من هيئات مؤقتة 
ذات طابع غير قضائي تنشئها إما هيئة حكومية 
دولية أو األمني العام أو املفوض السامي حلقوق 
اإلنسان، وتكون مكلفة بالتحقيق في ادعاءات 
انتهاك حقوق اإلنسان الدولية أو القانون الدولي 
اإلنساني أو القانون اجلنائي الدولي، وبتقدمي 
توصيات باتخاذ إجراءات تصحيحية باالستناد 

الى استنتاجاتها الواقعية والقانونية.
إن تشكيل جلان التحقيق الدولية وعملها شأن 
سياسي بامتياز، ألن مثل هذه اللجان ال تشكل 
إال إذا كانت القضية موضع التحقيق على قدر 
من اخلطورة ومتعلقة بشخوص من السياسيني، 
كما هو احلال مع اللجان التي شكلت للتحقيق 
في اغتيال رئيسة وزراء باكستان بوتو ورئيس 
وزراء لبنان رفيق احلريري، لكنها في املقابل 
تبدو ضعيفة فيما يخص الشخوص من غير 
السياسيني، وهذا هو املتوقع في حال تشكيل 
جلنة دولية، للتحقيق فــي اغتيال الصحافية 

الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

واملشاهد من جتارب سابقة أن جلان التحقيق 
الدولية قد باتــت أداة إلماتة اجلرمية وتغييب 
احلقيقة لصالح اجلانــي، بخضوعها لالبتزاز 
السياسي وطول فترة العمل وقلة التعاون من 

األطراف املعنية وغياب املعلومات الدقيقة.
ولنأخذ هنا مثاال ناصعا، وهو مخيم جنني، 
وقد ذكرته في كتابي «الصراع العربي اإلسرائيلي 
في استطالعات الرأي األميركية» الصادر عن 
املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات«صفحة 
٤٥٦-٤٥٧، فبعد إعالن «إســرائيل» انسحابها 
مــن املخيم إثر اجتياحه فــي ٢١ أبريل ٢٠٠٢، 
وتكشــف حجم الدمار واجلرائم  التي خلفها 
الفلسطينية مبطالبة  السلطة  االحتالل، قامت 

مجلس األمن بضرورة إصــدار قرار فوري 
 بإرســال قوات دولية، وتشكيل جلنة حتقيق 
في االعتداءات التي ارتكبت. وجرت نقاشات   
في مجلس األمن، وافق بعدها املجلس املؤلف 
من ١٥ عضوا ـ وباإلجماع ـ على إرسال بعثة 
تقصي للحقائق، وليس بعثة حتقيق، وذلك بفعل 
الضغط األميركي، وكان الغرض منها الوقوف 
على حقيقة ما في جنــني، وتقدمي تقارير عن 

جرائم حرب ضد املدنيني. 
وبعد أن وافقت «إسرائيل» مبدئيا على اللجنة، 
تراجعت في ٢٣ أبريل ٢٠٠٢ عن موافقتها، مدعية 
أن تشكيلة اللجنة جاءت مخالفة ملا اتفق عليه، 
وأنها سياسية أكثر منها عسكرية  كما ينبغي أن 

تكون، ومحتجة أن اختيار أعضاء الفريق كان 
دون تنسيق مسبق معها. وهددت «إسرائيل» 
بتعطيل  مهمــة األمم املتحدة بالقرار، وأبلغتها 
بسحب موافقتها على إيفاد البعثة إال إذا ضمت 
خبراء عسكريني وخبراء في  مكافحة اإلرهاب، 
ذلك أن شارون ووزير الدفاع ـ آنداك ـ اعتبرا 
بعض من اختيروا لعضوية فريق األمم املتحدة 
منحازين  ضد إسرائيل، وبالتالي زعمت إسرائيل 
أن األمم املتحدة لم تلب شــروطها حول عمل 
اللجنة، خالفا ملا قاله األمني العام لألمم املتحدة 
وقتها   «كوفي أنان» بأن املنظمة الدولية حاولت 
تلبية كل الشروط اإلسرائيلية، والتي كانت تقضي 
مبنع   اللجنة من استدعاء  الشهود، ومنعها من 
وضع استنتاجات، واالكتفاء بوصف ما ترى في  
 املخيم الذي دمرت جميع مبانيه تقريبا بعد أن 
حاصرته قوات االحتالل نحو عشرة   أيام. وبعد 
شد وجذب بني إسرائيل واألمم  املتحدة، انتهى 
مصير اللجنة بحلها من قبل األمني العام لألمم 

املتحدة في ٢ مايو ٢٠٠٢! 
ويبدو أننا نسير في اجتاه تكرار الذي حدث 
فيما يخص التحقيق في حادثة اغتيال شيرين 
أبو عاقلة، وكيف لنا أن نقتنع أن إسرائيل التي 
لم تتردد في مهاجمة جثمان الفقيدة واالعتداء 
على املشيعني بوحشية أدانها العالم ستتعاون 

إليقاع القصاص العادل بالقتلة؟!

كلمات ال تنسى

البحث 
عن األخطاء

مشعل السعيد

املوقف السياسي

النوخذة حمد 
عبداللطيف 

العيسى
عبد احملسن محمد احلسيني

سلطنة حرف

هدفنا.. الوحدة 
اخلليجية 
املتكاملة

gstmb١٢٣@hotmail.com طارق بورسلي

ألم وأمل

الولع املرضي 
بالتاريخ

د.هند الشومر

عالم اآلراء

حينما تصبح جلان التحقيق 
أداة للتهميش والتطنيش.. 

من جنني لشيرين!
د. سامر أبو رمان

تطوير التعليم

الطالب سعد 
الطامي

في مناهجنا
د.نورة املليفي
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رؤساء املجالس العربية واخلليجية املشاركة في املؤمتر الطارئ لالحتاد البرملاني العربي بالقاهرة رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ملقيا كلمته أمام املؤمتر الطارئ لالحتاد البرملاني العربي بالقاهرة

الغامن: الوحدة الفلسطينية ليست خيارًا بل قدر وشرط إستراتيجي

القاهرة - هناء السيد 

دعا رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغــامن، إلى ضرورة 
دعم القوى الناعمة للشــعب 
الفلســطيني كونهــا حافظة 
للذاكرة الفلسطينية ومعززة 
لشــهادة صاحب األرض على 
ما يقترفه احملتل من اعتداءات 

وانتهاكات بحقه.
الــى  الغــامن  دعــا  كمــا 
ضرورة تعزيز وحدة الشعب 
الفلســطيني والـمـصـــاحلة 
الوطنية الفلسطينية كشرط 
اســتراتيجي وحيــد لتعزيز 
الفلسطيني  الشــعب  صمود 
وإنهاء حالة التشرذم والتشظي 

السياسي.
جاء ذلك فــي كلمة للغامن 
أمام املؤمتــر الطارئ لالحتاد 
البرملاني العربي بشأن األوضاع 
بالقدس احملتلة املنعقد حاليا 
في العاصمة املصرية القاهرة.
وقــال الغامن في مســتهل 
كلمتــه «إن الدعــوة الجتماع 
طارئ بشأن فلسطني والقدس 
مهمة وضرورية ومســتحقة 
بغض النظر عما سيردده جتار 
اليأس وبائعو االستسالم حول 
فائــدة مثل تلــك االجتماعات 
العربية التي ستكتفي ببيانات 
الشــجب واالســتنكار كمــا 

سيقولون».
وأضاف الغامن «كل اجتماع 
ومنتدى ومحفل يذكر فيه اسم 
فلسطني مهم، وكل نشرة أخبار 
وبيان ومقال ومنشور، يردد 
اســم القــدس وســائر مــدن 
فلسطني، ضرورية ومؤثرة، 
ألن صراعنــا مع العــدو كان 
ومازال هو صراعا بني الذاكرة 
الوجود  والنســيان، وصراع 

احملتل وكابوســه السرمدي، 
وكل رصاصــة غادرة يطلقها 
العدو كخطوة نحو اخلالص 
هــي خطــوة واســعة نحــو 

الهاوية».
واستطرد الغامن قائال «أنا 
ال أبالغ هنا وأضفي مشهدية 
شــعرية على هذا الواقع املر، 
ألن شيرين أبوعاقلة لم تكن 
حتمل ســالحا، أو حجارة أو 
الفتــة، هــي ببســاطة كانت 
حترس ذاكرة الفلسطيني عبر 
عملها اإلعالمي، والعدو يدرك 
ان الصورة أقوى من البندقية 

في كثير من األحيان».
وأشار الغامن «منذ غسان 
كنفاني حتى شيرين أبوعاقلة 

أنحي مجازا وجتاوزا، مشهد 
امللثــم،  البندقيــة والشــاب 
كصورة منطية للفلسطيني، 
سأضطر هنا أن أحتدث عن هذا 
الهدير البشري املتحرك والذي 
يعبر عن نفسه بكل األشكال 
عفويــة وحميمية وســلمية، 
والتي كنا نعتقد لألسف بعدم 

جدواها وقلة حيلتها».
وأضاف الغامن «سأحتدث 
عن الصحافي الفلسطيني وعن 
املهندس والدكتور والروائي 
والشــاعر والفنان التشكيلي 
واملخرج والطاهــي والتلميذ 
املتفوق وعن هــؤالء املاليني 
الذين فقط بعيشون حياتهم 
العاديــة كل يــوم، يشــكلون 

من اقتراح عملي مبناسبة عقد 
هذا االجتماع الطارئ فسيتمثل 
في ضرورة التفكير جديا على 
العرب،  البرملانيني  مســتوى 
ومن ثــم احلكومات العربية، 
في إيجاد صيغة دعم مالي لكل 
القوى الناعمة الفلســطينية، 
ســواء عبــر إنشــاء صندوق 
متويلي، أو كيان مالي مدعوم 

من كل الدول العربية».
وأوضح الغامن ان«الصندوق 
التمويلــي أو الكيــان املالــي 
املقترح يعنى بدعم كل األشكال 
والنشــاطات واملراكز املعنية 
بحفــظ الذاكرة الفلســطينية 
وتعزيز شــهادة الفلسطيني 
على تاريخه وأرضه، وخاصة 

كان العدو يخاف القوى الناعمة 
للفلسطيني، شعر الفلسطيني 
وســرده وأغنيتــه وفيلمــه 
السينمائي ودبكته وأهازيجه 
وطعامه وطقوسه وحكايات 
اجلدات في الليل وكل املخزون 
احلضاري الــذي يتكئ عليه 

صاحب األرض األصيل».
وأكــد الغــامن ان «العــدو 
يخاف هذا التعبير الالنهائي 
والذي ال يتوقف لصاحب هذه 
األرض، بوصفــه قدرا وأصال 
وشيئا طبيعيا، ال كونه غريبا 
عن األرض ومتكلفا مع مناخها، 
وأجنبيا مهما حاول التصالح 

مع التاريخ».
ولفت الغامن الى انه«عندما 

أداة ضغط خانقة على العدو 
ولســان حالــه يقــول: انهــم 

يحيطون بنا من كل مكان».
وذكر الغامن انه«عن هؤالء 
ولهــؤالء يجــب أن نتحــدث 
ويجب أن نعمل، والى هؤالء 
يجب أن نتطلــع، فكنا نقول 
دائما إن ورطة احملتل هي مع 
الشــهيد، وهذا  الفلســطيني 
صحيح، لكن يبدو ونحن في 
عصر التكنولوجيا ان ورطة 
العــدو هــي مع الفلســطيني 
الشهيد والفلسطيني الشاهد، 
فشــيرين أبــو عاقلــة كانت 
شاهدة، واملجرم بطبعه يخاف 

الشهود».
وقــال الغــامن «ان كان لي 

ذاكرة القدس احملتلة».
الغــامن ان«الدعــم  وذكــر 
يســتهدف حتصــني الهويــة 
الفلســطينية مــن التزييــف 
والتشــويه والطمــس، عبــر 
احلفــاظ على اآلثــار واملعالم 
والشواهد الفلسطينية، ورعاية 
املراكــز الثقافيــة واملكتبــات 
القدمية واملسارح واحملترفات 
الفلسطينية، ومؤازرة حركة 
النشــر والطباعــة والتأليف 
الفلســطيني، وغيرهــا مــن 

النشاطات».
وبني الغــامن «ان منصات 
التواصل االجتماعي ستلعب 
وســتكون  حاســما  دورا 
بالضــرورة عامــال النفتــاح 
العالم بأســره على فلسطني، 
وبالتالي فشــل كل أســاليب 
احلصار التقليدية التي يقوم 
بها العدو وجدرانه العازلة».

وقال الغــامن «أود التأكيد 
الفلسطينية  على أن الوحدة 
ليســت خيارا ضمن خيارات 
أخرى، بــل هي قدر وشــرط 
اســتراتيجي وحيــد، وأقول 
وحيد، ألن ما عدا ذلك سيكون 

كارثيا ومدمرا».
وأعلــن الغــامن «نحن في 
البرملان الكويتي، نعلن ومن 
دون حتفظ دعــم كل اجلهود 
التي تصــب في صالح وحدة 
الفلسطينيني وإنهاء التشرذم 
والتشظي السياسي احلاصل 
حاليا، وندعم بشــكل خاص 
اجلهود املصريــة واملبادرات 
مــن  وغيرهــا  اجلزائريــة 
التــي تســتهدف  التحــركات 
تعجيل املصاحلة الفلسطينية 
العاجلة، واضعني كل إمكانياتنا 
حتت تصرف األشقاء إلجناح 

مهمتهم».

أكد في كلمة أمام املؤمتر الطارئ لالحتاد البرملاني العربي بالقاهرة على ضرورة تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني واملصاحلة الوطنية إلنهاء التشرذم السياسي

مرزوق الغامن مترئساً وفد الشعبة البرملانية في املؤمترد.عبداهللا الطريجي وسلمان احلليلة ود.عبيد الوسمي خالل افتتاح املؤمتر رئيس مجلس األمة مع الزميلة هناء السيد

واإلثبات ضد احملو واإللغاء».
وذكــر الغــامن ان«العــدو 
الفلســطيني  يخــاف ذاكــرة 
وذاكرة األرض، وفعل الكثير 
ليسوق نفسه على انه واحة 
الدميوقراطية والتعدد واحلرية 
والتقــدم، فــإذا بــه يوما بعد 
يوم، ســاحة إلرهــاب الدولة 
واللصوصية وســرقة تاريخ 
األرض ابتداء من االركيولوجيا 
وانتهاء بالفلكلور، وما بينهما 
مــن ثقافة وأدب وموســيقى 

وعادات وطقوس».
وقال الغــامن «عندما قلت 
إن الفلســطيني ورطة العدو 
ولعنته األبدية لم أكن أبالغ، 
فالفلســطيني هو شــبح هذا 

الصندوق التمويلي املقترح يعنى بدعم كل األشكال والنشاطات واملراكز املعنية بحفظ الذاكرة الفلسطينية وتعزيز شهادة الفلسطيني على تاريخه

في البرملان الكويتي نعلن من دون حتفظ دعم كل اجلهود التي تصب في صالح وحدة الفلسطينيني وإنهاء التشرذم السياسي احلاصل حاليًا

منصات التواصل االجتماعي ستلعب دورًا حاسمًا وستكون بالضرورة عامًال النفتاح العالم بأسره على فلسطني وفشل كل أساليب احلصار التقليدية للعدو

ندعم اجلهود املصرية واملبادرات اجلزائرية التي تستهدف تعجيل املصاحلة الفلسطينية ونضع كل إمكاناتنا حتت تصرف األشقاء إلجناح مهمتهم

رئيس مجلس األمة يشيد بنتائج املؤمتر الطارئ لالحتاد البرملاني العربي بشأن القدس
قال رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن إن البيان 
اخلتامــي الصادر عن املؤمتر الطــارئ لالحتاد البرملاني 
العربي بشــأن القدس ومــا تضمنه مــن مقترحات منها 
املقترح الكويتي بإنشاء صندوق مالي لدعم القوى الناعمة 
الفلسطينية مؤشر إيجابي ومشجع على عودة التضامن 

العربي ورص الصفوف.
وذكر الغامن في تصريح صحافي اليوم مع نهاية أعمال 
املؤمتــر الطارئ لالحتاد البرملانــي العربي الذي عقد في 
العاصمة املصرية (القاهرة) «أعتقد أن ما ورد في البيان 
اخلتامي واإلجمــاع العربي الكامل عليه مؤشــر إيجابي 
ومشجع على عودة التضامن العربي ورص الصفوف»، 
مبينا «من دون توحدنا واتفاقنا على مواجهة هذه التحديات 

ال ميكن أن ننجح».

وأضاف الغامن «الكثير من األمور املهمة واالقتراحات 
التي قدمت في هذا املؤمتر والتي تضمنها البيان اخلتامي 
يجعل مــن هذا املؤمتر ينتهي بخطوات عملية وليســت 
فقــط إنشــائية». وقال الغــامن «االقتراح الــذي تقدم به 
البرملــان الكويتي بإنشــاء صنــدوق مالي لدعــم القوى 
الناعمة الفلسطينية ممثلة باحلفاظ على الذاكرة العربية 
والفلسطينية في القدس احملتلة واملسجد األقصى املبارك 
وهما في غاية األهمية لدعم الصمود العربي الفلسطيني 

في األراضي احملتلة».
وأشار الغامن الى «االقتراح الذي قدم أيضا من مجلس 
الشــورى القطري فيما يتعلق بتوفيــق كل األمور التي 
تتعلــق بتثبيت الوجــود والتاريخ العربــي في املناطق 

احملتلة ودعمه من جميع البرملانات العربية».

وأوضــح الغامن «إضافة إلــى كل الثوابت التي ذكرها 
إخواني وأختي رؤســاء البرملانات العربية هي أمور في 
غاية األهمية ويجب أن تترجم إلى واقع عربي ملموس».

وأضاف الغامن «أعتقد أن بث الكلمات التي قيلت وطرحت 
اليــوم على األقل ســيرفع الروح املعنوية ألشــقائنا في 
فلسطني احملتلة، ويشعرهم بأنهم ليسوا وحيدين وإمنا 
إخوانهم العرب والشعوب العربية من احمليط إلى اخلليج 
تشــعر وتهتم بهم مــع اعتذارنا عن القصور اخلارج عن 
إرادتنا في تلبية مطالبهم وتقدمي الدعم املستحق لهم».

واختتم الغــامن تصريحه قائال «في نهاية املطاف كل 
اجتمــاع وكل كلمة وكل حترك أمر يســاعد ولن نتوقف 
عن ذلك إن شاء اهللا حتى يعود احلق ألصحابه وسيعود 

عاجال أم آجال».

الغامن واجلبالي أكدا عمق وخصوصية العالقات التاريخية بني الكويت ومصر
 هناء السيد

اجتمــع رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن في العاصمة 
القاهــرة أمس الى رئيس مجلس النواب املصري املستشــار 
د.حنفي جبالي وذلك على هامش مشاركته في أعمال املؤمتر 

الطارئ لالحتاد البرملاني العربي.
وجرى خالل اللقاء التأكيد على عمق وخصوصية العالقة 
التاريخية بني الكويت ومصر وسبل تعزيز وتطوير التعاون 

بني البلدين في كل املجاالت السيما باجلانب البرملاني.
كما بحث اللقاء تنسيق املواقف بني مجلس األمة الكويتي 
ومجلس النواب املصــري في كل احملافل االقليمية والدولية 
مبا يصــب في صالح البلدين والشــعبني والقضايا العربية 

واالسالمية.
وحضــر اللقاء وكيل الشــعبة البرملانيــة النائب د. عبيد 

املستشار د.حنفي اجلبالي مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنالوسمي. مرزوق الغامن خالل لقائه املستشار د.حنفي اجلبالي بحضور وكيل الشعبة البرملانية د.عبيد الوسمي

ضرورة التفكير جديًا إليجاد صيغة دعم مالي لكل القوى الناعمة الفلسطينية سواء عبر إنشاء صندوق متويلي أو كيان مالي مدعوم من كل الدول العربية
صراعنا مع العدو كان وما زال صراع الذاكرة والنسيان والوجود واإلثبات.. و الدعم املالي يستهدف حتصني الهوية الفلسطينية من التزييف والتشويه
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االحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ انتخابـــات 

إعداد: بداح العنزياملجلس البلدي ٢٠٢٢
b-alenezi@hotmail.com.kw

عبداهللا احملري يعود باكتساح في الدائرة الثانيةمقعد «األولى» من نصيب حسن كمال للمرة الثالثة
دارين العلي - عادل الشنان

للمرة الثالثة على التوالي، 
استطاع د.حســن كمال الفوز 
مبقعد الدائرة األولى باكستاح 

حاصدا (٢٧٥٥) صوتا.
وقد شهدت الدائرة األولى 
فــي انتخابات املجلس البلدي 
والتــي تشــمل مناطق شــرق 
وبنيد القار والدعية ودسمان 
وفيلكا والشعب والدسمة، إقباال 
ضعيفا من الناخبني الذين يحق 
لهــم التصويت وهــم حوالي 
١٧٨٢٠ مواطنا يختارون من بني 
٤ مرشحني وهم أيوب الصفار 
الدوســري ود.حسن  وجراح 

كمال وعبداهللا شمساه.
وقال النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النــواف أمــس ان انتخابــات 
املجلس البلدي ترجمة وجتسيد 
فريد للتواصــل اإليجابي بني 
القيادة العليا والشعب ومثال 
حــي علــى املشــاركة الفاعلة 
للمواطنني في صياغة حاضرهم 
واستكمال مسيرة مستقبلهم.

عبداهللا الراكان

متكن عبــداهللا احملري من 
الفوز بعضوية املجلس البلدي 
عن الدائرة الثانية، وذلك للمرة 
الثانية على التوالي، حيث حقق 

(٤٣٣١) صوتا.
مــع  احملــري  وتنافــس 
املرشــحني أحمد فهــد الدويلة 
الســالم،  وعبــداهللا ســلطان 
للفوز مبقعــد املجلس البلدي 
في الدائرة الثانية، والتي تضم 
مناطق ضاحية عبداهللا السالم 
والشامية والشويخ والقادسية 
والقبلــة واملنصورية، ويبلغ 
عدد الناخبني الذين يحق لهم 
التصويت ٢٦٦٥١ ناخبا وناخبة، 
حيث شهدت املقار االنتخابية 
إقبــاال متواضعا من املواطنني 
خالل ســاعات الصباح األولى 

ازداد في الفترة املسائية.
هــذا، وأكــد وزيــر العــدل 
ووزير الدولة لشؤون النزاهة 
املستشــار جمال اجلالوي ان 
الوزارة استعدت لالنتخابات.

 وقال اجلالوي على هامش 
جولــة تفقدية بعدد من مراكز 
االقتــراع انــه مــن املتوقع ان 
عدد اللجان االنتخابية في هذا 
االســتحقاق يبلغ ٨٩٤ جلنة، 
مشيرا إلى أن العملية االنتخابية 

سارت بكل سالسة.
وقــال اجلــالوي ان هنــاك 
جلنة تنســيقية بــني اجلهات 
املشاركة في االنتخابات شكلت 
قبــل ٤٠ يوما من بدء العملية 
االنتخابيــة حرصا على جناح 
العرس الدميوقراطي، مشــيدا 
بالــدور الكبير الــذي تقوم به 
اجلهــات احلكومية املشــاركة 
في هــذا احلدث ومنها وزارات 
التربيــة والداخلية والكهرباء 

واملاء إضافة الى البلدية.
بدوره، قال رئيس اللجنة 
األصلية في الدائرة االنتخابية 
الثانية مبدرسة معن بن زائدة 
املستشــار فــواز الســميط إن 
اللجنة تضم ٨١٩ صوتا، موضحا 
أن اإلقبــال كان ضعيفــا خالل 
الفترة الصباحية واألمور سارت 

بشكل طبيعي.
مــن جهتــه، قال املرشــح 
عبداهللا احملري إن االنتخابات 
عــرس دميوقراطــي وظاهرة 
ليست بغريبة على أهل الكويت.

وأضاف احملري في تصريح 
لـــ «األنبــاء» أنه عمــل خالل 
السنوات الـ ٤ املاضية كعضو 
في املجلس البلدي على الكثير 
من املشاريع التي تهم املواطن، 
وهناك أيضا الكثير من اللوائح 
لم يسعفنا الوقت الستكمالها 
بسبب عدد من املعوقات منها 
جائحة «كورونا»، وسيتم العمل 
مع األعضاء على حتقيقها في 
املجلس املقبل، منها الئحة البناء 
واملخطط الهيكلي الرابع للدولة.

في السياق ذاته، قال رئيس 
التاســعة  اللجنــة األصليــة 
الشــامية املشتركة  مبدرســة 
بنات املستشــار خالد الهندي 
ان اللجنة بها ٨٥٠ صوتا، مشيرا 
إلى تدنى نسبة اإلقبال بسبب 

ارتفاع درجة احلرارة.

أن العرس الدميوقراطي جتسيد 
عملي لقيم التالحم والتعاون 
املستمدة من ميراثنا احلضاري، 
التعــاون  مشــيدا مبنظومــة 
والتنسيق بني وزارتي الداخلية 
الــوزارات  والعــدل وجميــع 
واجلهات ذات الصلة للخروج 
بالعملية االنتخابية بالصورة 
التي تتناسب والدميوقراطية 
الكويتيــة، متمنيــا التوفيــق 
والســداد في خدمة املواطنني 
مؤكدا تسخير كل اإلمكانيات 
البشرية واملادية للتيسير على 
الناخبني وحتقيق أعلى درجات 

الشفافية.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
اللجنــة األصلية فــي الدائرة 
االنتخابيــة األولــى بثانويــة 
بيبي الســالم املستشــار فهد 
الفهد ان العملية االنتخابية متت 
بسالسة ويسر، حيث حرص 
كبار السن على احلضور مبكرا.

بدوره، أكد املرشح د.حسن 
كمــال ان «البلــدي» يعتبــر 
بوابة مشاريع الدولة، مطالبا 
باختيار االعضاء املعينني من 
أهل اخلبرة والكفاءة، الفتا الى 

املرحلة املقبلة ال تتحمل احملاباة 
واحملاصصة وحتتاج االفضل 
خاصة ان الكثير من املشاريع 

معطلة منذ جائحة كورونا.
مــن ناحيته، متنــى وزير 
األشغال العامة ووزير البلدية 
األســبق د.فاضــل صفــر من 
الفائزين التركيز على قضايا 
النظافــة والبيئــة وتوفيــر 
العامة  األراضــي للمؤسســة 
للرعايــة الســكنية، وتطوير 
عمل البلدية واملجلس البلدي 

لتسريع إجناز املشروعات.
مــن جهتــه، قــال النائــب 
السابق أحمد الري نتمنى من 
األعضاء االهتمام باملشــاريع، 
مشددا على أهمية دور املجلس 
البلدي في املشاريع التنموية 

واخلدمية.
وفي مراكز اقتراع النســاء 
بالدائرة األولى أيضا كان الهدوء 
سيد املوقف ولوحظ حضور 
كبار السن في الساعات األولى 
لعمليــة االقتراع، حيث قامت 
متطوعــات «الهــالل األحمر» 
مبســاعدتهن للوصــول إلــى 

اللجان االنتخابية.

وزير العدل: شكلنا جلنة تنسيقية من اجلهات املعنية قبل ٤٠ يوماً إلجناح االنتخاباتوزير الداخلية: انتخابات «البلدي» جتسيد فريد للتواصل اإليجابي بني القيادة العليا والشعب

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف

جــاء ذلــك خــالل متابعة 
النواف لسير العملية االنتخابية 
للمجلس البلدي وخطط تأمني 
املقار االنتخابية وانتشار رجال 
األمن لفرض السيطرة األمنية 
وحماية املواطنني واملمتلكات 

العامة واخلاصة.
وأكد النواف حرص القيادة 
السياســية احلكيمــة على أن 
انتخابــات املجلــس  تتــواءم 
البلدي مع عمق جذور املسيرة 
الدميوقراطية الكويتية، مضيفا 

مساعدة كبار السن داخل اللجان

أحد الناخبني خالل اإلدالء بصوته مشاركة الطلبة الضباط في تنظيم العملية االنتخابية

مؤيدات للمرشح عبداهللا احملري

ناخبة تدلي بصوتها  (ريليش كومار)

إقبال من كبار السن

لقطات ومشاهدات
٭ بدت املظاهر االنتخابية خجولة بعض الشيء أمام 

مراكز االقتراع.
٭ عمل متطوعو الدفاع املدني على تســيير العملية 
االنتخابية ومساعدة الناخبني للوصول إلى اللجان.

٭ توفير كراســي متحركة لكبار الســن ومت السماح 
لهم بالدخول بسياراتهم إلى أمام املركز االنتخابي.

٭ إغالق بعض الطرق الداخلية في املناطق لتسهيل 
حركة سير املركبات وإفساح الطريق للمشاة.

٭ وضع لوحات إرشــادية داخل ممرات اللجان ملنع 
التجمعات في مراكز االقتراع.

٭ توفير بعض املشروبات واملأكوالت اخلفيفة للناخبني 
أمام اللجان االنتخابية.

فريق العمل
التحرير: 

بداح العنزي - عفاف مختار -  مسعد حسني - أحمد صابر  
دارين العلي - آالء خليفة - نــدى أبونصر - عاطف رمضان
عادل الشــنان - عبداهللا الراكان - محمد الدشيش - ثامر 
السليم - محمد راتب -  سلطان العبدان - عبدالعزيز الفضلي.

التصوير:
 هاني الشــمري - فريال حماد - قاسم باشا - أحمد علي 

متني غوزال - محمد هاشم - ريليش كومار.

..وبدر املال مباركا للمحريد.حسن كمال محموال على اكتاف مؤيديه عقب فوزه في الدائرة االولى  (قاسم باشا) (هاني الشمري) النائب محمد املطير مهنئا عبداهللا احملري بالفوز  

املستشار جمال اجلالوي في حديث مع رئيس إحدى اللجان

راكان النصف متوجها لإلدالء بصوته

ناخبة خالل اإلدالء بصوتها

مواطن يدلي بصوته

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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املجلس البلدي ٢٠٢٢ إعداد: بداح العنزي
b-alenezi@hotmail.com.kw

سعود الكندري يحجز مقعده في «الرابعة»فهد العبداجلادر وجه جديد في «الثالثة»

ثامر السليم ـ ندى أبونصر

متكن فهد العبداجلادر من 
الفوز بثقة الناخبني وحجز 
مقعــد الدائــرة الثالثــة في 
انتخابــات املجلس البلدي، 
حاصــدا ٢٥١٢ صوتــا عقب 

منافسة مع ٧ مرشحني.
الدائــرة  وقــد شــهدت 
الثالثة، والتي تضم مناطق 
كيفــان والنزهــة والفيحاء 
والروضة، ارتفاعا في إقبال 
الناخبــني علــى التصويت 
الفتــرة املســائية،  خــالل 
حيــث تضــم ٣٣٧٨٥ ناخبا 
وناخبة، وتنافس فيها: بدر 
العسعوسي، وخليفة اخلدة، 
وزينب احلساوي، وضرار 
الدعيج، وفهد العبداجلادر، 
ومحمــد الضاعــن، ومحمد 

القديري، ومحمد اظبية. 
وزارة  وكيــل  وقــام 
أنــور  الفريــق  الداخليــة 
البرجــس يرافقــه عدد من 
القيــادات األمنيــة بجولة 
تفقدية لعدد من مقار اللجان 
االنتخابية باحملافظات الست 
واطلــع علــى اإلجــراءات 
األمنيــة التــي مت اتخاذها 
لضمــان ســير االنتخابات 
والتســهيل والتيسير على 
الناخبني، والتقى بعدد من 
املواطنني الذين أعربوا عن 
ارتياحهم لسالمة اإلجراءات 
والترتيبــات األمنيــة التي 
تسهل عليهم عملية االقتراع.
وأكد البرجس على بذل 
كل اجلهــود وتســخير كل 
اإلمكانات ملساعدة الناخبني 
وخاصة كبار السن وذوي 
االحتياجات اخلاصة لألداء 
ارتياحه  بأصواتهم، مبديا 
ملا شاهده من تنظيم داخل 
اللجان االنتخابية، مشيدا 
باألسلوب احلضاري والراقي 
في تعامــل رجال األمن مع 
إخوانهم املواطنني، الفتا الى 
أن تلك الروح جتسد التالحم 
الدائــم بــني أبناء الشــعب 
ورجــال الشــرطة، ومؤكدا 
على حرص القيادة األمنية 
انتخابات املجلس  بخروج 
البلدي مبا يتواكب مع عراقة 
الدميوقراطية في الكويت، 
مشيرا إلى أن وزارة الداخلية 
اإلمكانــات  كل  ســخرت 
البشــرية واملاديــة لنجاح 

سير العملية االنتخابية.
بدوره، قال رئيس اللجنة 

عاطف رمضان - آالء خليفة

متكن سعود الكندري من 
الفوز مبقعد الدائرة الرابعة 
محققــا ٥٥٦١ صوتــا عقــب 

تنافس مع ٦ مرشحني.
وكانت الدائرة االنتخابية 
الرابعــة والتي تضم مناطق 
ميدان حولي وحولي وبيان 
والنقرة واليرموك ومشرف 
والسرة وقرطبة واجلابرية 
والعديلية قد شهدت ضعفا 
في املشاركة من قبل الناخبني 
والذين يقدر عددهم بـ ٨٣٠١٨ 
مــن الذكور واإلنــاث، حيث 
تنافس فيها: أحمد املسيطير، 
وســعود الكنــدري وجــواد 
قمبر ورازي املرشود وزياد 
بورسلي وطالل القطان وعلي 

صرخوه.
وقال وزير اإلعالم والثقافة 
د.حمد روح الدين إن املواطن 
الكويتي يتمتع مبستوى عال 
من الوعي االنتخابي، مشيدا 
بنجاح العملية الدميوقراطية 
والتعــاون بــني مرشــحي 
وناخبــي الدوائر فــي إمتام 

هذه العملية.
وأكــد روح الديــن علــى 
الدور الكبير ألعضاء مجلس 
البلدي في دفع العمل الوطني 
الســلطة  مــع  والتنســيق 
التنفيذية واجلانب احلكومي، 
مشيرا إلى أن وزارة اإلعالم 
تقوم بتغطية شاملة للعملية 
بــدأت صبــاح  االنتخابيــة 
أمس بكل إمكانياتها وجميع 
قطاعاتها من إذاعة وتلفزيون 
لتوفيــر التغطية املباشــرة 
ومتابعة مجريات االنتخابات 

حتى إعالن النتائج.
وأشاد بدور رجال القضاء 
وزارة  منتســبي  وجميــع 
الدولــة  الداخليــة وجهــات 
املشاركة في العملية إلجناح 
هذا العرس الدميوقراطي الذي 

تشهده البالد.
من جانبه، أوضح رئيس 
اللجنــة األصلية في ثانوية 
أحمد مشاري العدواني للبنني 
في منطقة العديلية املستشار 
عبداهللا القصيمي ان جميع 
اجلهات املعنية قامت بدورها، 
اللجــان بجميــع  لتجهيــز 
اللوجستية لسير  اخلدمات 

العملية االنتخابية.

التنظيم والترتيب وتذليل 
كل الصعوبات أمام املقترعني.
من جانبــه، ذكر رئيس 
اللجنة األصلية في ثانوية 
العصماء بنــت احلارث في 
منطقــة النزهة املستشــار 
عويــد الثوميــر ان الدائرة 
الثالثة تتضمن  االنتخابية 
دائرة أصلية ودائرة فرعية 
ويبلغ عدد الناخبني بها ١١٠٣، 
وبلغ عدد املقترعني خالل أول 

بشــكل طبيعي من دون اي 
معوقات وسط تعاون اجلهات 

املعنية بشكل واضح.
بحــرة  مدرســة  وفــي 
االبتدائيــة للبنــات مبنطقة 
اليرموك قال املواطن ســالم 
إقبــال  البنــاي ان تراجــع 
املواطنــني للتصويــت فــي 
االنتخابات بشكل عام سواء 
للمجلــس البلدي او مجلس 
األمــة او حتــى اجلمعيــات 
التعاونيــة هو أمر ســلبي، 

نص ساعة تقريبا ١٢ ناخبا، 
الفتا إلى التعاون بني وزارتي 
العدل والداخلية ووســائل 

اإلعالم املختلفة.
من ناحيته، لفت املرشح 
فهد عبداجلادر إلى ان عملية 
االنتخابات متت بشكل منظم، 
متقدمــا بالشــكر إلى رجال 
وزارة الداخلية على جهودهم 
احلثيثة، مؤكدا ان املشاركة 
في االقتراع حق دميوقراطي 

ودستوري لكل مواطن.
هذا، وأكد عدد من الناخبني 
أن التصويت واجب وطني 
يجــب على اجلميــع القيام 
به الختيار األفضل لنهضة 
وتنمية الكويت، الفتني إلى 
ان املشــاركة في انتخابات 
املجلس البلدي ال تقل أهمية 
عن مجلس األمة، مشيرين 
إلى أن «البلدي» مجلس مهم 
وفنــي ويهتــم بتخصيص 
وتوزيع األراضي واملشاركة 
الكثيفة تساعد على االختيار 

األفضل.

مطالبا السلطتني التشريعية 
والتنفيذية واإلعالم الكويتي 
باملساهمة في توعية املواطنني 
وترســيخ مبــدأ املشــاركة 

الشعبية.
وكشــفت القاضيــة هلل 
الدريعــي فــي تصريــح لـــ 
«األنبــاء» ان عملية االقتراع 
بــدأت الســاعة ٨ صباحــا، 
موضحــة انــه في ســاعات 
الصباح األولى كانت عملية 
االقتراع هادئة جدا، متقدمة 
بالشكر إلى كل اجلهات التي 

تساهم في عملية التنظيم.
وفــي مدرســة مشــرف 
املتوســطة للبنــات ســارت 
عملية االقتراع بهدوء وسالسة 
ونظام وضمت املدرسة جلنة 
أصليــة و٦ جلــان فرعيــة، 
وكشف رئيس اللجنة األصلية 
املستشــار محمد اخللف انه 
مت فتح صناديق االقتراع في 
متام الساعة ٨ صباحا وكان 
اإلقبال خفيفا جدا في ساعات 

الصباح األولى.

وزير اإلعالم: دور كبير ألعضاء «البلدي» في العمل الوطني والتنسيق مع السلطة التنفيذيةوكيل «الداخلية»: سخرنا كل اإلمكانات البشرية واملادية لنجاح سير االنتخابات

الفريق أنور البرجس خالل جولته في إحدى اللجان

«سيلفي» الفوز مع الكندري وزير اإلعالم د.حمد روح الدين خالل جولته

جانب من العملية االنتخابية

(متني غوزال) مساعدة الناخبات 

مؤيدو املرشح سعود الكندريعدد من املواطنني خارج أحد املقار االنتخابية

ناخب يدلي بصوته

تصوير «اجلنسية» عقب التصويت

مؤيدتان للمرشح فهد العبداجلادرأحد البراعم وتفاؤل باملستقبل

م.علي املوسى مهنئا فهد العبداجلادر بالفوز

سعود الكندري متوسطا مؤيديه                   (قاسم باشا)

األصلية في مدرسة املأمون 
االبتدائيــة مبنطقــة كيفان 
املستشار مهلهل اخلالد إنه مت 
البدء في عملية االقتراع في 
متام الساعة الثامنة صباحا، 
مضيفا: شاركتنا في العملية 
االنتخابية دفعة جديدة من 

وكيالت النيابة ألول مرة.
وأشار اخلالد في تصريح 
لـ «األنباء» إلى تعاون جميع 
اجلهات باإلضافة إلى حسن 

مــن جهتــه، قــال مديــر 
أمن حولي مســؤول الدائرة 
الرابعة اللواء عبداهللا العلي 
ان تنظيم العملية االنتخابية 
لالنتخابات كان جيدا من قبل 

جميع اجلهات املعنية.
بدوره، قال املستشار طالل 
املطر رئيس اللجنة األصلية 
مبدرســة مشــعان اخلضير 
املتوســطة للبنــني مبنطقة 
مشــرف بالدائرة الرابعة ان 
العمليــة االنتخابية ســارت 

الوجــود  ٭ لوحــظ 
املكثــف  واالنتشــار 
الداخلية  لرجال وزارة 
اللجان  فــي محيــط 

االنتخابية.
اهتمام كبير بكبار  ٭ 
الســن ومســاعدتهم 
وتســهيل اإلجراءات 

عليهم.
إقبال ضعيف على  ٭ 
االقتراع خالل ساعات 

الصباح االولى.

٭ كان أغلب احلضور في 
الباكر من  الصباح  ساعات 

كبار السن.
٭ تواجد ممثلــو جمعية 
الهــالل األحمر ملســاعدة 

الناخبني داخل املدارس.
٭ قام رجال وزارة الداخلية 
بجهود كبيرة لتنظيم اليوم 

االنتخابي.
٭ تواجــدت عناصــر من 
الشرطة النسائية عند املقار 
االنتخابية ملساعدة الناخبات.

فهد العبداجلادر محتفال بالفوز مع مؤيديه

فهد العبداجلادر يحتفل بالفوز                (محمد هاشم)

لقطات ومشاهداتمن أجواء االنتخابات

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق
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األحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ انتخابـــات 

املجلس البلدي ٢٠٢٢

فهيد املويزري يحافظ على مقعده في «البلدي»
حقق فوزاً كبيراً في الدائرة السادسة باحلصول على أكثر من ٥٢٣٥ صوتاً

فهيد املويزري يتلقى التهاني

(أحمد علي) فهيد املويزري يحتفل بالفوز بني أنصاره  (متني غوزال) جانب من االحتفال بفوز ناصر اجلدعان مع أنصاره في الدائرة اخلامسة 

عبدالعزيز الفضلي

متكن فهيــد املويزري من 
احلفاظ على مقعده في املجلس 
البلدي بعد أن فاز مجددا بثقة 
كبيرة مــن ناخبي وناخبات 
الدائرة السادسة، وحصل على 

أكثر من ٥٢٣٥ صوتا. 
وكانت الدائرة السادســة 
قد شهدت تنافسا رباعيا بني 
الكندري  املرشحني إســحاق 
وعدنــان اجلمعــة وفــارس 
الديحانــي إضافة إلــى فهيد 
املويــزري. وتضــم الدائــرة 
مناطــق (خيطــان اجلديــدة 
وأبــرق خيطــان والفروانية 
والفــردوس). ويبلــغ عــدد 
ناخبــي الدائرة ٦٠١٥٠ ناخبا 
وناخبة، منهم ٢٩٦٨٣ ناخبا 
و٣٠٤٦٧ ناخبة، مت توزيعهم 
على ٦٠ جلنة للتصويت، منها 
٣١ جلنة للذكور و٢٩ لإلناث.
هامــش عمليــة  وعلــى 
التصويت، أكد مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي قيام جميع 
اجلهــات احلكوميــة بدورها 
على أكمل وجه في انتخابات 
املجلس البلدي ٢٠٢٢ إلظهار 
العرس الدميوقراطي بالشكل 
الذي يليق بســمعة الكويت 

جتري فيها العملية االنتخابية 
وتوفير العمالة الالزمة لدوام 
عملية التنظيف طوال اليوم 

االنتخابي.
«األنباء» قامت بجولة بني 
جلان اقتراع الدائرة السادسة، 
وقــد الحظنا انتظــام عملية 
االقتراع، ورغم أن اإلقبال في 
بداية اليوم كان ضعيفا بشكل 
ملحــوظ، إال أنه حتســن مع 
مرور الوقــت، إلى أن ظهرت 
أعــداد أكبر في فتــرة ما بعد 

العصر.
وخالل وجودنا في اللجنة 
األصلية بثانوية ابرق خيطان، 

ذكــر رئيــس اللجنــة وكيل 
احملكمة العامة املستشار علي 
الضبيبي في تصريح خاص 
لـ«األنباء» أن هناك ما يقارب 
٥ آالف و٨١١ ناخبــا وناخبــة 
يحق لهم التصويت في اللجنة، 
مشــيرا إلى أن الترتيب جاء 
طيبــا من قبل جميع اجلهات 
املعنيــة ســواء الداخليــة أو 
الصحة أو العدل أو التربية.

وأضاف أن عملية تنظيم 
وإعداد املقرات االنتخابية في 
املدارس شــيء يدعو للفخر، 
متمنيــا التوفيق للجميع في 

خدمة بلدنا احلبيب.

(ريليش كومار ) م. أحمد املنفوحي خالل تفقده إحدى اللجان 

الرائــدة. وقــال م.املنفوحي 
في تصريــح صحافي: هناك 
توجيهات سامية وتوجيهات 
من قبل النائب األول لرئيس 
ووزيــر  الــوزراء  مجلــس 
الداخلية بتسهيل اإلجراءات، 
وقد ملســنا تعاون املرشحني 

والناخبني بهذا الشأن.
وأكد أن األجواء االنتخابية 
تسير بصورة ممتازة، مبينا 
أن البلديــة بــدأت التحضير 
والتجهيز مبكرا ضمن القانون 
لهذه االنتخابات، حيث متت 
إزالــة اإلعالنات قبــل موعد 
االقتراع وتنظيف املدارس التي 

املنفوحي: اجلهات احلكومية قامت بدورها إلظهار العرس الدميوقراطي مبا يليق بسمعة الكويت

املستشار علي الضبيبي ختم جنسية أحد املواطنني للتصويتالنائب د.عبدالكرمي الكندري يدلي بصوته أحد املواطنني يدلي بصوته

مساعدة أحد املواطنني في الوصول إلى جلنته إحدى املتطوعات تساعد مواطنة في العثور على جلنة االقتراع (قاسم باشا)تدقيق على البيانات مواطن يتسلم استمارة التصويت متهيدا لإلدالء بصوته

ناصر اجلدعان يحصد ثقة ناخبي الدائرة اخلامسة

سلطان العبدان

متكن ناصــر اجلدعان 
من الفوز بعضوية املجلس 
البلدي ٢٠٢٢ بعد أن كسب 
ثقة ناخبي أبنــاء الدائرة 
اخلامسة وتصدره سباق 
املنافســة بني مرشــحيها 
بحصوله على املركز األول 

بعدد ٥٦٨١ صوتا. 
وكانــت االنتخابات في 
الدائرة اخلامســة شــهدت 
تنظيمــا مميزا فــي جلان 
االقتــراع بفضــل جهــود 
اجلهات املعنية، وســارت 
عمليــة التصويت وســط 
إقبال نســبي من الناخبني 
الختيار مرشحهم للمجلس 
البلــدي ٢٠٢٢ مــن بــني 
٤ مرشــحني، هــم: ســالم 
البلهان وفاضل أسد وناصر 
اجلدعان وناصر الدين أسد.
ويبلــغ عــدد ناخبــي 
الدائرة اخلامســة مناطق 
الساملية والساملية  (رأس 
وسلوى والبدع والرميثية)، 
وتضم ٣٩٥٨٨ ناخبا وناخبة 
موزعــني بني ١٩٠٢٢ ناخبا 

جناح من به الصالح للعباد 
والبالد.

ومتنى التوفيق جلميع 
املرشحني ملصلحة الكويت 
وأهلهــا األوفيــاء في ظل 
قيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 

األحمد.
كما تقدم مرشح الدائرة 
اخلامســة ناصر اجلدعان 
بالشكر إلى جميع الناخبني، 
داعيا إياهــم إلى احلرص 
على احلضور والتصويت 

ملــا للمجلس البلــدي من 
البلد  أهميــة فــي تطــور 

ومستقبلها.
فــي  اجلدعــان  وأكــد 
تصريح لـــ «األنبــاء» أن 
املنافســة بــني املرشــحني 
هدفها خدمة الكويت وفق 
املجلــس  اختصاصــات 

البلدي.
بدوره، قال املستشــار 
خالــد العثمان فــي جلنة 
الرجــال مبنطقة ســلوى 
التابعة للدائرة اخلامسة إن 
العملية بدأت متام الساعة 
٨ صباحــا وســارت بــكل 
سالسة، مشيدا بالتعاون 
بــني املواطنــني ورجــال 

الداخلية ووزارة العدل.
من جانبــه، أكد رئيس 
رقــم  األصليــة  اللجنــة 
٣٣ فــي الدائرة اخلامســة 
وكيل محكمة االســتئناف 
املستشار حسن الشمري ان 
العدد اإلجمالي للمقترعات 
فــي هذه اللجنة يبلغ ٩٨٨ 
ناخبة، متوقعا ارتفاع أعداد 
الناخبات مع مرور الوقت 
حتى قبل إغالق الصناديق.

ً تصدر سباق املنافسة بحصوله على املركز األول بعدد ٥٦٨١ صوتا

ناصر اجلدعان محموال على األعناق فرحة بالفوز

و٢٠٥٦٦ ناخبــة. وعلــى 
هامش علمية االقتراع، قال 
محافظة حولي علي سالم 
األصفر بعد اإلدالء بصوته 
في مدرسة اجنفة االبتدائية 
للبنني مبنطقة الساملية إنه 
قــام بجولة علــى عدد من 
مقار االقتــراع في محافظ 
حولي والحظ كل التعاون 
من وزارت الداخلية والعدل 
واإلعالم، معربا عن تقديره 
وشكره لهم، مشيدا بحسن 
سير العملية االنتخابية في 
الدائرة اخلامســة، متمنيا 

لقطات
٭ لوحــظ وجود تعاون كبير بــني رجال األمن في 

املدارس االنتخابية واملواطنني.
٭ توافر املقاعد املتحركة ملســاعدة كبار الســن في 

التصويت.
٭ نسبة احلضور ضعيفة في الساعات األولى.

٭ تواجــد وزارة الصحة ممثلة باملســعفني لتقدمي 
اخلدمات للحاالت الطارئة من املواطنني.

األصفر: تعاون اجلهات املعنية ساهم في سالسة عملية االقتراع مبختلف اللجان
اجلدعان: دور مهم لـ«البلدي» في تطور البلد وهدفنا خدمة الكويت وفق اختصاصات املجلس

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو
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انتخابـــات االحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢

املجلس البلدي ٢٠٢٢ إعداد: بداح العنزي
b-alenezi@hotmail.com.kw

حشود كبيرة من أبناء الدائرة التاسعة حتتفل بفوز ناصر الكفيفجانب من االحتفال بفوز عبداهللا عويد العنزي مبقعد الدائرة الثامنة

(أحمد علي) توافد كبير من املواطنني على التصويت في «التاسعة»  

ناصر الكفيف يحصد مقعد الدائرة التاسعة عبداهللا عويد العنزي يحقق الفوز في الدائرة الثامنة

محمد راتب

فــاز ناصــر حمــاد الكفيف 
بعضويــة املجلــس البلدي عن 
الدائرة التاسعة بعد أن نال ثقة 
كبيرة حصل عليها من ناخبي 
الدائــرة بتحقيقــه  وناخبــات 

١٣٤٠١ صوت.
ورغم أن السباق على مقعد 
الدائرة التاسعة كان بني مرشحني 
فقط هما خالد العازمي وناصر 
الكفيف، إال أن هذه الدائرة متيزت 
بإقبال أكبر نسبيا من الناخبني، 
الذين يبلــغ عددهــم اإلجمالي 
٨٢٨٩٠ مواطنا توزعوا بني ٤١٤٨٥ 
ناخبا و٤١٤٠٥ ناخبات، وتضم 
الدائرة التاسعة مناطق (الوفرة 
وهديــة وأبوحليفة والفنطاس 
واملهبولة والفنيطيس واملسيلة 
وصبــاح الســالم وأم الهيمــان 
والرقة والظهر والزور واألحمدي 
واملقــوع ووارة والصباحيــة 

واجلعيدان.
العمليــة  شــهدت  وقــد 
االنتخابيــة سالســة كبيرة في 
ظل التنظيم اجليد من اجلهات 
املعنيــة بالتعــاون بني وزارات 
الداخليــة والعــدل والتربيــة 
والبلدية والصحة، مع دعم من 
اإلطفــاء والدفاع املدني والهالل 
التعاونية،  األحمر واجلمعيات 

ومتابعة من «نزاهة».
هــذا وأكــد رئيــس اللجنة 
األصليــة للدائرة التاســعة في 
منطقــة الرقة ثانويــة عبداهللا 
السالم للبنني املستشار راضي 
محمــد القحــص فــي تصريح 
لـ«األنبــاء» أن األمــور ســارت 
على ما يرام، مثمنا التعاون بني 
اجلهات املشرفة على االنتخابات. 
وقد بلــغ عــدد املصوتني حتى 
الســاعة ٤:٣٠ عصرا (١٨٠) من 
أصل (٨٧٦)، وكان متوقعا تزايد 

العدد حلني إغالق الصندوق.
وقد ضمت اللجنة إلى جانب 
املستشار القحص كال من عضو 
جلنة الداخلية خليفة العازمي، 

وديبان العجمي.
بــدوره، أكد رئيــس اللجنة 
االنتخابية بالدائرة التاسعة في 
مدرسة عبدالرحمن عبد الوهاب 
الفارس املستشار طالل بو رمية 
فــي تصريح لـ«األنباء» أن عدد 
املقترعني في جلنة منطقة صباح 
السالم بلغ ٦٠٠ من أصل أكثر من 
٤٠٠٠، وفي مدرسة عبدالرحمن 
الفارس ٦٠ من أصل ١١٨٠ ناخبا 
وناخبــة، وذلك من الســاعة ٨ 
وحتى ما قبل الظهيرة، متوقعا 
إقبــاال أكبــر خــالل الســاعات 
املقبلة وخصوصا خالل الفترة 
املســائية. وضمــت اللجنة إلى 
جانب املستشار بورمية كال من 
داود احلمدان وعلي العجمي من 

الداخلية.

لقطات
لرجــال  مشــكور  تواجــد 
الداخلية وتنظيم مميز للدور، 

ورعاية خاصة لكبار السن.
االنتخابات سارت بسالسة، 
مــع معرفة كل ناخــب وناخبة 

للقيد واللجنة.
ساهمت جمعية صباح السالم 
التعاونية في توفير ركن خاص 

للعصائر واملياه الباردة.

محمد الدشيش

كما كان متوقعا، استطاع 
العنزي،  عبــداهللا عويــد 
الفــوز بعضويــة املجلس 
البلدي عن الدائرة الثامنة 
بثقة كبيــرة من ناخبيها، 
حيث حصد (٩٨٩٣) صوتا.

وقــد متيــزت الدائــرة 
الثامنة بأنها أعلى الدوائر 
في عدد املقترعني الذي بلغ 
٩٤٠٨١ مواطنــا ومواطنة، 
موزعني على ٤٤١٠٦ ناخبني 
و٤٩٩٧٥ ناخبا، وهي تضم 
مناطق (اجلهراء واجلهراء 
اجلديــدة والصليبخــات 
والدوحة والقيروان وسعد 
العبــداهللا)، وقــد تنافس 
على مقعد هــذه الدائرة ٤ 
مرشحني هم: عبداهللا عويد 
الهــذال العنــزي، وطــالل 
الشــمري، وعيد  ضايــف 
مفلــح املســيليم، ونواف 

عجيل العنتري.
وكغيرهــا مــن الدوائر 
كان اإلقبــال علــى عملية 
التصويت في بداية اليوم 
ضعيفا، لكنه حتسن نسبيا 
الوقــت، لدرجة  مع مرور 
أن جلــان هــذه الدائرة لم 
يتجاوز عدد املقترعني حتى 
الساعة الرابعة عصرا ٢٠٪.

وخــالل جولتنــا بــني 
اللجان، التقينا مع املستشار 
د.سعد ناصر العجمي في 
مدرسة الواحة، والذي قال 
لـ «األنباء»: نحمد اهللا على 
العملية االنتخابية  ســير 
وبجهــود الفريق املتكامل 
مــن جميع جهــات الدولة 
املشاركة إلجناح هذا العرس 

االنتخابي.
وأضاف ان عدد من يحق 
لهــم التصويت في اللجنة 
يبلغ نحو ٩٠٠، الفتا إلى أن 
العملية االنتخابية سارت 
كما كان مرسوما لها ونشكر 
القائمني عليها.  واجتهنا إلى 
منطقة اجلهــراء اجلديدة، 
والتقينـــــا باملستشـــــار 
عبدالهــادي عبدالرحمــن 
النويف الذي قال إن األمور 
سارت بكل أريحية وانتظام 
ودون أي مشــاكل وكانت 
نســبة اإلقبــال خفيفة في 
ساعات الصباح وتزايدت 
مع مرور الوقــت، مضيفا 
أن املدرسة تضم ١٤ جلنة 
منها ١٣ جلنة فرعية وجلنة 
أصلية، وان عدد املقترعني 

٩٤٦ ناخبا.
ان اجلميــع  وأضــاف 
متعاون من جلان ومندوبي 
املرشحني مع وزارة الداخلية 
والسلطة القضائية، ونشكر 
الناخبــني علــى تواجدهم 
وإدالئهم بأصواتهم إلجناح 
هذا العرس الدميوقراطي.

وفــي مدرســة هاشــم 
احلنيان وهي خاصة للنساء 
في منطقة القصر في اجلهراء 
القدمية، التقينا باملستشار 
عماد املنديل وســألناه عن 
العمليــة االنتخابية فقال 
إنها سارت بهدوء، وذكر أن 
اللجنة تضم ١٤ جلنة فرعية 

وجلنة واحدة أصلية.
إلــى منطقة  واجتهنــا 
ســعد العبداهللا، والتقينا 
النيابــة رئيــس  بوكيــل 
اللجنــة األصليــة محمــد 

من الساعة ٤ عصرا والتي 
شهدت تزايد عدد الناخبني 
وقد وصلنا إلى نسبة ٣٢٪ 
وأتوقع الوصول إلى ٣٨ أو 
٤٠٪ عند غلق باب االقتراح.
إلــى منطقة  واجتهنــا 
الدوحة وفي مدرســة ابن 
مســعود التقينــا بوكيــل 
العجيري  النيابــة أحمــد 
الذي قال إن عدد من يحق 
لهم التصويت في اللجنة 

٨٥٤ ناخبا.

الصليبخات وفي مدرسة 
عبدالعزيز العتيقي التقينا 
باملستشار د.جمال مبارك 
العنيزي الذي قال إن عملية 
االقتــراع مرت بـ ٣ مراحل 
وكانت املرحلة األولى عند 
فتح باب االقتراع في الساعة 
٨ صباحــا وكان احلضور 
جدا قليل، واملرحلة الثانية 
كانت فترة الظهيرة والتي 
لــم يحضــر احد لــإلدالء 
بصوتــه والفتــرة الثالثة 

نايــف املطيــرات وقال إن 
املدرسة تضم ٧ جلان منها ٦ 
جلان فرعية وجلنة واحدة 
أصلية وان نسبة احلضور 
وصلــت إلــى ٢٥٪ والعدد 
بتزايــد والعمليــة قائمــة 
على قدم وساق وال يوجد 
أي شي يعكر جو العملية 
االنتخابية وأشكر اجلميع 

على جهودهم.
منطقــة ســعد  ومــن 
إلــى منطقــة  العبــداهللا 

النائب د.محمد هادي احلويلة واملرشح ناصر الكفيف العجمي خالل استقبال الناخبني في ثانوية عبداهللا السالم للبنني

عسكر العنزي وعبداهللا فهاد وأحمد هديان وعبداهللا عويد العنزي

رئيس جلنة املشتريات في جمعية صباح السالم التعاونية سعود الشتلي مع عدد من الناخبني

املستشار راضي محمد القحص وخليفة العازمي وديبان العجمي

مواطنة تدلي بصوتها

القحـص لــ «األنبـاء»: األمور سـارت على مـا يـرام ونثّمـن التعاون بـني اجلهـات املعنية
بورميـة لــ «األنبـاء»: اإلقبـال مـن املقترعني تزايـد مع مـرور الوقـت خاصة في املسـاء

مساعدة كبار السن في التصويت مشاركة من جمعية صباح السالم التعاونيةأحد رجال الداخلية يساعد مواطنا في حتديد جلنته (قاسم باشا) التصويت جيد في إحدى اللجان  

لقطات من اجلولة الصباحية
٭ شــهدت مراكز االقتراع انتشــارا واســعا لسيارات 

اإلسعاف.
٭ حرصــت وزارة الصحة على توفير ٣٤ عيادة طبية 

في جلان االقتراع تضم هيئة متريضية ومسعفني.
٭ لم تغب جهود جمعية الهالل األحمر عن هذا االستحقاق 

إذ وفرت مقاعد متحركة ومظالت واقية ومتطوعني.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق
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أنصار عبداهللا عويد العنزي يحتفلون بفوزه
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االحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ اقتصـاد

احلساوي لـ «األنباء»: الكويت بحاجة ملحة ملعاجلة القضايا الهيكلية وتنويع االقتصاد
القاهرة - هناء السيد

أكــد أمــني عــام احتــاد مصارف 
الكويت د.حمد احلساوي أن األضرار 
االقتصادية الناجمة عن الصراع في 
أوكرانيا ستســهم فــي تباطؤ كبير 

بالنمو العاملي خالل عام ٢٠٢٢.
جاء ذلك في تصريح خاص جلريدة 
«األنبــاء» خــالل اجللســة الثانيــة 
للمؤمتر املصرفي العربي ٢٠٢٢ والتي 
عقدت حتت عنوان «ارتفاع أســعار 
النفط اخلام والغــاز عامليا والبدائل 

املطروحة».
وقــال احلســاوي إن احلــرب في 
أوكرانيا تســببت في أزمة إنسانية 
«مكلفة»، مبينا أن األزمة تكشفت بينما 
لم يكن االقتصاد العاملي قد تعافى بعد 
من تداعيات جائحة «كورونا»، فضال 
عن تأثيرها املباشر في ارتفاع معدالت 
التضخم نظرا للصدمة الكبيرة التي 
تعرضت لها أسواق السلع األساسية 
والتي ســتعمل بدورهــا على تغيير 
األمنــاط العاملية للتجــارة واإلنتاج 
واالســتهالك بطــرق مــن شــأنها أن 
تبقي األسعار عند مستويات مرتفعة 

تاريخيا.
وأوضح أن التأثيــر على البلدان 
املستوردة للنفط والبلدان منخفضة 
الدخل كان واضحا بشكل خاص، حيث 
ارتفعت تكلفة االســتيراد بالنســبة 
لهذه الدول إلى جانب االرتفاع الكبير 
في أسعار احملاصيل الزراعية واملواد 

الغذائية األمر الذي سبب العديد من 
املشكالت للدول املستوردة للغذاء.

ولفــت الى انخفاض قيمة عمالت 
بعض الدول ما أدى إلى رفع أســعار 
الفائدة والتدخل في الصرف األجنبي 
ودعم الســيولة باإلضافة إلى إعالن 
بعض احلكومات عن حزم مالية من 
زيادات في األجور أو إعانات جديدة 

لدعم بعض الفئات املتضررة.
وذكر احلساوي أن األوضاع املالية 
للدول العربية املصدرة للنفط حتسنت 

مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضــاف أن هــذه الــدول ميكنها 
االستفادة من مكاسب النفط في بناء 
احتياطيات مالية وقائية وحتســني 
ميزانياتها املالية واخلارجية وإعطاء 
األولويــة لإلنفاق االجتماعي املوجه 

واالستثمار املنتج.
وأشــار إلى أن صنع السياســات 
أصبح أكثر تعقيــدا في ظل تضاؤل 
مساحة السياسة الكلية للتعامل مع 
الصدمات غير العادية وسط ارتفاع 
الديون ومعدالت التضخم وسيحتاج 
صانعو السياسات إلى معايرة ظروف 
كل بلد بعناية إلدارة حاالت عدم اليقني 
واحلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي 
ودعــم االنتعاش مــع حماية الفئات 
األكثر تضــررا وضمان أمــن الغذاء 

والطاقة.
وبــني أن اإلصالحــات الهيكليــة 
أصبحــت أكثر إحلاحــا ملنع حدوث 
نــدوب من الوباء واحلــرب وضمان 

التعافي الشامل بقيادة القطاع اخلاص 
مبا في ذلك تبني الرقمنة واالستثمار 

في مستقبل «أكثر خضرة».
وذكر احلساوي أنه بالنظر حلالة 

الكويت جند أنه على الرغم من كونها 
مــن أغنى دول العالــم إال أنها عانت 
منذ ٢٠٢٠ وحتى فبراير من هذا العام 
بسبب جائحة «كورونا» وانخفاض 

أســعار النفط وتراجــع الطلب على 
الطاقة، وذلك نظرا العتماد اقتصادها 
بشكل أساسي على مورد واحد فقط 
وهو النفط ما جعل اقتصادها عرضة 

لتقلب أسعاره.
وأشار في هذا الصدد إلى احلاجة 
امللحة في معاجلة القضايا الهيكلية 
طويلة األمد وتنويع االقتصاد وتعزيز 
كفاءة اإلنفاق احلكومي وتعزيز دور 
القطــاع اخلــاص ليضطلــع بدوره 
التقليــدي كمنتج وكمولد رئيســي 
للدخل وكموظف لقوة العمل الوطنية 
وإتاحــة الفرصــة للقطــاع اخلاص 
ليتولى مهمة قيادة عملية النمو في 
الدولة بدعم من احلكومة ومؤسسات 

الدولة.
وبشأن الفرص املتاحة لالستثمار 
املصرفي العربي في الطاقة البديلة، أكد 
احلساوي أن التكيف مع تغير املناخ 
وآثــاره يعد أولويــة ملحة للمنطقة 
ويجب أن يكون جزءا من استراتيجيات 
مناخية شاملة وممارسات مستدامة 
بيئيا من خالل توجيه عائدات النفط 
لالســتثمار في مصــادر طاقة بديلة 

وأنظف لتنويع االقتصاد.
وأشار إلى أن الكويت قامت بجهود 
في السنوات السابقة في هذا املضمار 
من تشجير وإنشاء عدد من احملميات 
الطبيعية بلغ عددها ١٢ محمية بهدف 
مكافحة تغير املنــاخ واحلفاظ على 

البيئة.
وأكد احلساوي أن الكويت مضت 

بخطوات نحو تنفيذ مشاريع الطاقة 
املتجــددة وتنويــع إنتــاج الطاقــة 
الكهربائية باستخدام مصادر متجددة 
مبا نســبته ١٥٪ مــن إجمالي الطاقة 
الكهربائيــة فــي البالد بحلــول عام 
٢٠٣٠ ومبا يوفر ما يقارب ٢٫٤٦ مليار 
دوالر سنويا وأيضا استخدام الطاقة 
الشمســية وطاقة الريــاح واألمواج 
وغيرها بهدف توفير استخدام الوقود 
األحفوري وتقليــل االنبعاثات التي 

تضر بالبيئة.
وأفاد بأن اخلطة اإلمنائية الثالثة 
(٢٠٢٠-٢٠٢٥) وفرت للكويت فرصا 
للتطوير من خالل بنــاء مدن بيئية 
تعتمــد على مبــادئ البنية التحتية 
اخلضراء وتستخدم الطاقة املتجددة 
وتعمل على حتســني جــودة الهواء 
ومكافحة التلوث باإلضافة إلى تشجيع 
االستثمار في تكنولوجيا منخفضة 
االنبعاثات، الســيما في قطاع النقل 

واملرافق العامة.
وأشــار إلــى الزيــادة مــن كفاءة 
استخدام املياه من خالل إدارة متكاملة 
ملوارد املياه واالستثمار في التقنيات 
التي تهدف إلى حتلية ومعاجلة املياه 
دون اإلضرار بالنظــم اإليكولوجية 
البحرية وحتقيق الكفاءة االقتصادية 
واالســتدامة البيئية وحتسني إدارة 
النفايات وإعــادة تدويرها من خالل 
اعتماد املعايير العاملية إلدارة خدمات 
النفايات وتكامل العمليات مثل الفصل 

في املصدر وتطوير مرادم صحية.

على هامش فعاليات اجللسة الثانية للمؤمتر املصرفي العربي ٢٠٢٢

د.حمد احلساوي متحدثا للزميلة هناء السيد

«اخلاص» يحاول إطالق استثماراته املكبوتة طوال عامني

٥١٩ مليون دينار ارتفاعًا في احتياطي النقد األجنبي بالكويت

احمللل االقتصادي

مع عودة احليــاة إلى طبيعتها، 
تسعى الشركات الكويتية إلى إطالق 
الطلب املكبوت لإلنفاق االستثماري، 
حيث انعكس ذلــك على العديد من 
املؤشرات في الربع األول مثل زيادة 
ائتمان قطاع األعمال، لكن في املقابل 
يبدو أن ارتفاع الفائدة دفع القطاع 
اخلاص إلى زيادة حجم ودائعه في 
البنوك، باعتبارهــا احدى القنوات 
اجليدة لتوظيف السيولة الفائضة 

مع زيادة الفوائد.
وقد ســجل ائتمان قطاع األعمال 
في الربع األول من العام ٢٠٢٢ أسرع 
وتيرة منو منذ سنوات، بعدما ارتفع 
٣٫٧٪ على أســاس فصلي، وبنسبة 
٤٫٥٪ في مارس على أساس سنوي، 
بدعم من تعافي األنشطة االقتصادية 
مع رفع القيــود املتعلقة باجلائحة 
وحتسن البيئة التشغيلية. وتصدر 
قطــاع النفط والغــاز أعلى معدالت 
منو االئتمان على أســاس ســنوي 
بنمو بلغت نسبته ١٥٫٤٪ يليه قطاع 

الصناعة بنمو ١٢٫٤٪. 
فــي املقابــل، اجتهت الشــركات 
إلى اســتغالل ما لديها من ســيولة 
لالستفادة من رفع معدالت الفائدة، 
حيــث زادت من ودائعها في البنوك 
خالل الربــع األول. فقد منت ودائع 
القطاع اخلاص بأســرع وتيرة منذ 
عامني تقريبا بنسبة ٦٪ على أساس 

سنوي.
لم يظهر تأثير رفع الفائدة على 

عالء مجيد

ارتفــع االحتياطي النقدي للكويت 
بنهاية شــهر أبريل املاضي ليصل إلى 
١٢٫٧٦ مليار دينار بارتفاع على أساس 
شــهري بلغت نسبته ٤٫٢٤٪ وبزيادة 
قدرهــا ٥١٩ مليون دينار خالل شــهر 
مقارنة بـ ١٢٫٢٤ مليار دينار في شــهر 

مارس املاضي.
وأظهرت األرقــام أن االحتياطيات 
السائلة، تغطي احتياجات الكويت من 
الواردات ألكثر من ١٣ شهرا وهو ما يفوق 
املعدل العاملي بـ ٤ أضعاف، حيث يعتبر 
احلد اآلمن أن يغطي االحتياطي النقدي 
األجنبي السائل من دون احتساب الذهب 

٣ أشهر من متوسط قيمة الواردات.
ولم يتغير احتياطــي الكويت من 
الذهب الذي استقر عند ٧٩ طنا بحسب 
مجلس احتياطي الذهب العاملي، وتبلغ 
القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب 
لدى الكويت ٣١٫٧ مليون دينار، وذلك 
حسب األســعار وقت الشــراء وليس 

بالقيمة السوقية احلالية.
وبحســب النشرة الشــهرية لبنك 
املركــزي، وصــل إجمالــي  الكويــت 

النفط ملســتويات قياسية. فلم تتم 
ترسية مشروعات بالربع األول سوى 
بقيمة ١١٠ ماليني دينار لتسجل تراجع 
نسبته ٨١٪ على أساس ربع سنوي، 
وأقل بكثيــر من توقعات مجلة ميد 

البالغة ١٫٣ مليار دينار.
وعامليــا، يتســبب تفاقــم أزمــة 
سلسلة التوريد في ضعف القدرات 
اإلنتاجية أو التوســع، وخاصة مع 
تأثير تلك األزمة على ارتفاع معدالت 
التضخم التي انعكست على ارتفاع 

أسعار كافة السلع واخلدمات.
وعلــى مــدار ١٨ شــهرا بداية من 
تفشــي جائحة كورونا في الكويت 
في مــارس ٢٠٢٠ وحتى العودة إلى 
تخفيف القيود وفتح املطار مع الربع 
الثالــث مــن العــام ٢٠٢١، احتفظت 
الشــركات الكويتية بالســيولة في 
ظــل التحفظ الشــديد نتيجة حالة 

عدم اليقني.
فقد زاد الكاش املتاح في امليزانيات 
العمومية لكبرى الشركات القيادية 
املدرجة فــي بورصة الكويت والتي 
تعلــن عن نتائجهــا املالية بانتظام 
بنحــو ١٫٣٤ مليــار دينار خالل تلك 
األشــهر الثمانية عشر وحتى نهاية 
سبتمبر املاضي، وبزيادة تقارب ١٠٪ 

على أساس سنوي.
وتركزت تلك السيولة لدى القطاع 
املالي وبعض القطاعات التشغيلية، 
وخاصة في القطاعات الدفاعية مثل 
األغذية واخلدمــات الصحية والتي 
لم تتأثر عملياتها التشغيلية بشكل 

كبير خالل فترة اجلائحة.

في نهايــة ابريل الــى ٧٣٤٫٠٢ مليون 
دينــار مقارنة بـ ٦٦١٫٤٩ مليون دينار 
فــي مارس املاضــي، وزادت أيضا فئة 
٥ دنانير بقيمــة ٣٢٫٢٣ مليون دينار، 
حيث بلغت بنهاية ابريل املاضي ١٣١٫١٥ 
مليون دينار في مقارنة بـ ٩٨٫٩٢ مليون 

دينار في مارس املاضي. 
وزادت فئــة الواحد دينــار بقيمة 
١٥٫٢١ مليون دينار حيث بلغت بنهاية 
ابريل املاضي ٦١٫٧٧ مليون دينار مقارنة 
بـ٤٦٫٥٦ مليون دينار في مارس املاضي، 
كما ارتفعت فئة النصف دينار بقيمة 
١٫٨٥ مليون دينــار حيث بلغت ١٤٫٧٠ 
مليون دينار بنهاية ابريل املاضي مقارنة 
بـ ١٢٫٨٥ مليون دينار في مارس املاضي، 
وأخيرا ارتفعت فئة الربع دينار بقيمة 
١٫٧٩ مليون دينار، حيث بلغت بنهاية 
ابريل املاضي ١٢٫٢٧ مليون دينار مقارنة 
بـ ١٠٫٤٨ ماليني دينار في مارس املاضي.
وحافظت املســكوكات خالل ابريل 
على مســتويات مارس املاضي، حيث 
بلغت قيمتها ٣٠٫٧٩ مليون دينار، حيث 
حافظت فئة ١٠٠ فلس على مستوى ١٣٫٩ 
مليــون دينار، وكذلك حافظت فئة ٥٠ 
فلسا على مستوى ٩٫٧٣ ماليني دينار.

٠٫٥٪ فــي كل منهما، واحتمال اتباع 
بنك الكويت املركزي له.

ومن بني التحديات التي حتد من 
قــدرة القطاع اخلاص على مواصلة 
التوسع وزيادة اإلنفاق االستثماري 
بعد انتهاء اجلائحة تباطؤ ترســية 
املشروعات بشكل ملحوظ خالل الربع 
األول من العام ٢٠٢٢، رغم حتســن 
األوضاع االقتصادية وارتفاع أسعار 

مارس املاضي البالغ ٢٫٠٩ مليار دينار، 
مقســمة إلى ٢٫٢٣ مليار دينار تشــكل 
مجموع قيم األوراق املالية وهي متثل 
الســواد األعظم، بينما جاءت مجموع 
قيم املسكوكات بـ ٣٠٫٧٩ مليون دينار.

وارتفعت أوراق النقد فئة ٢٠ دينارا 
خالل شهر ابريل لتصل الى ١٫٢٧٦ مليار 
دينار مقارنة بـ ١٫٢٢٩ مليار دينار في 
مارس املاضي، كما ارتفعت فئة ١٠ دنانير 
مبقدار ٧٢٫٥٣ مليون دينار، حيث وصلت 

ائتمان قطاع األعمال يرتفع ٤٫٥٪ سنوياً ويسجل أسرع وتيرة منو منذ سنوات

وصلت إلى ١٢٫٧٦ مليار دينار بنهاية أبريل املاضي

ائتمان قطاع األعمال في الربع األول 
مــن العام، لكن من املتوقع أن يؤثر 
ذلك على معدل اإلنفاق االستثماري 

واقتراض القطاع اخلاص.
فتوقعــات احملللــني ترجــح أن 
يتقلص بداية من النصف الثاني من 
العام احلالي، خاصة مع توقعات رفع 
االحتياطي الفيدرالي للفائدة خالل 
اجتماعي يونيو ويوليو املقبلني بنحو 

موجودات البنك ١٢٫٩ مليار دينار موزعة 
بني االحتياطات األجنبية السائلة التي 
متثل الســواد األعظم بـــ ١٢٫٧٦ مليار 
دينار باإلضافة الى االحتياطات الذهبية 
بقيمة٣١٫٧٤ مليون دينار واحتياطات 

أخرى مبقدار ١٣٣٫٦٦ مليون دينار.
وبلغ مجموع قيــم األوراق املالية 
واملسكوكات في أبريل املاضي نحو ٢٫٢٦ 
مليار دينــار بارتفاع قدره ١٧١ مليون 
دينار وبزيادة نسبتها ٨٫٢٪ عن شهر 

سيطرة احلذر طوال كورونا أدت إلى تراكم السيولة في الشركات
الفائدة من  لالستفادة  البنوك  في  «الكاش»  إيداع  إلى  يلجأ  القطاع 

استمرار رفع الفائدة قد يحد من القدرة على االقتراض والتوسعات
األول بالربع  ترسيتها  متت  التي  باملشروعات  تراجعًا   ٪  ٨١

فـي  الصـراع  عـن  الناجمـة  االقتصاديـة  األضـرار 
أوكرانيـا ستسـهم بتباطـؤ كبيـر للنمـو العاملـي

الكويت حتّدث استراتيجية 
البتروكيماويات لعام ٢٠٤٠

«صندوق املشروعات» يقّيم مخاطره الرأسمالية

٥٦٦٢ كرز سجائر.. للبيع باملزاد العلني

٦٥٠ ألفًا من الكويتيني يخضعون لـ «التأمينات»

علي إبراهيم

علمــت «األنباء» أن الصنــدوق الوطني 
للمشــروعات الصغيرة واملتوســطة يتجه 
للتعاقد مع مستشــار ليتولــى مهام تقييم 
األخطار الرأسمالية، إذ سيطرح الصندوق 
ممارسة متخصصة في شأن تنفيذ خدمات 
استشــارية لتقييــم مخاطــر الصنــدوق 

الرأسمالية.
وحددت تفاصيل املمارسة موعدا نهائيا 
لتقدمي العطاءات في تاريخ ٧ يونيو املقبل 
بكفالة أولى ٢٪ من قيمة العطاء صاحلة لـ 

٩٠ يومــا، على أن يكون فتح العطاءات في
٨ يونيو املقبل مبقر الصندوق بجلسة علنية.
وسيطرح الصندوق ممارسة أخرى في 
شأن تقدمي خدمات التدقيق الداخلي وإدارة 
املخاطر على أن يكون املوعد النهائي لتقدمي 
العطاءات لتلك املمارسة في ٦ يونيو املقبل، 
على أن تفض مظاريف العطاءات في ٧ يونيو 
املقبل، كما يطرح الصندوق أيضا ممارسة 
بشأن تقدمي خدمات تخصصية في مجال نظم 
وتقنية املعلومات وسيكون املوعد النهائي 
لتقــدمي العطاءات ٥ يونيــو املقبل وتفض 

العطاءات في ٦ من الشهر ذاته.

علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن اإلدارة العامة للجمارك 
ســتعقد مزادين يباع خاللهما نحو ٥٦٦٢ 

كرز سجائر متنوعة وبضائع أخرى.
وفي التفاصيل، ستعقد اإلدارة العامة 
للجمارك مزادا في ٢٥ اجلاري لبيع ١٦١٧ كرز 

سجائر منوعة، و٤٨٥ طرد بضائع منوعة، 
و١٧٦ عربة أطفال وكرسي متحرك، وباص 
نقل كبير و١٠ حاويات إطارات مســتعملة 

مقطعة و١٠ حاويات فارغة.
وسيعقد مزاد آخر في ٣٠ اجلاري على 
٤٠٤٥ كــرز ســجائر منوعــة، وســيارتني 

وشاحنة سكراب و٣ حاويات فارغة.

علي إبراهيم

كشــفت بيانات رســمية، عــن أن أكثر 
من ٦٥٠ ألف مواطن ومواطنة يخضعون 
للتأمينــات االجتماعية في الكويت، وذلك 
مبا يزيــد على ٤٤٪ من أعــداد الكويتيني 
البالــغ ١٫٤٧ مليــون كويتي وكويتية، من 
بينهم ٥٩٧٫٤ ألفا من املدنيني العاملني لدى 
أصحاب عمل والعاملني حلسابهم اخلاص 
ومن في حكمهم، ومتضمنة املؤمن عليهم 
وأصحاب املعاشات واملستحقني، باإلضافة 
إلى ٥٣٫٢٦ ألفا تأمني على العســكريني من 

دون بيان املؤمن عليهم منهم.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة 
التأمينات االجتماعية، أنه بنهاية عام ٢٠٢١ 
بلغ أعداد املؤمن عليهم من املدنيني ٤٠٤٫٤٤ 
آالف مواطــن ومواطنة، بينمــا بلغ أعداد 
أصحاب املعاشــات علــى قيد احلياة نحو 
١٥٣٫٦٤ ألــف مواطــن ومواطنة من بينهم 
١٢٢٫٣٧ ألفــا من املدنيــني، و٣١٫٢٦ ألف من 
العســكريني، وبلغــت أعــداد املســتحقني 
للمعاشــات ويصرفون نحــو ٩٢٫٥٩ ألف 
مواطن ومواطنــة من بينهم ٧٠٫٦ ألفا من 

املدنيني، و٢١٫٩٩ ألفا من العسكريني.

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «األنباء»، 
عن أن الكويت حدثت استراتيجية صناعة 
الكيماويات لعام ٢٠٤٠، والتي شددت على 
ضرورة النمو في املنتجات البتروكيماوية 
األساسية والوصول إلى ما ال يقل عن ١٤٫٥ 
مليون طن سنويا من اجمالي منتجات شركة 
صناعة الكيماويات البترولية األساسية حتى 
عام ٢٠٤٠، وذلك لتعزيز مكانة الكويت عامليا.
وذكــر أن الكويت تهدف كذلك الى النمو 
في صناعة البتروكيماويات املتخصصة ذات 

التكنولوجيا املتقدمة واملردود االقتصادي 
العالــي من خالل الدخول في شــراكات مع 
شريك عاملي في هذا املجال والوصول إلى ما 
ال يقل عن ١٠٢ مليون طن، ١٥٪ منها تصنع 

داخل الكويت بحلول ٢٠٤٠.
هذا، ومتتلك الكويت مكانة رائدة في إنتاج 
بعض املنتجات البتروكيماوية على املستوى 
اإلقليمي والعاملي من خالل مصانع شــركة 
صناعة الكيماويات البترولية ومشاركاتها 
املوجودة في شتى أنحاء العالم، والتي تنتج 
قرابة الـ ٩ ماليني طن ســنويا من املنتجات 

البتروكيماوية.

يشكلون ما يزيد على ٤٤٪ من أعداد املواطنني
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وضعنا سيناريوهات الرتفاعات سعر الفائدة في ٢٠٢٢ وخطواتنا محسوبة وحذرةالطلب على بناء املنازل يحرك منتجاتنا من اإلسمنت واخلرسانة اجلاهزة والطابوق
حدثنا عن املدن السكنية في مدينة املطالع 
ودور «أسيكو للصناعات» في تنمية تلك 

املدن.
٭ ال شك أن أي مشروع إنشائي يتم طرحه 
مــن قبل احلكومة أو القطاع اخلاص يتم 
فيه توزيع األراضي وتسليمها للمستحقني 
الذين يقومون بترتيب علمية البناء من 
خالل االدخار أو االقتراض واحلصول على 
الدعم مما يتيح لألسر اجلديدة بناء منازلهم، 
وهنا يبدأ دور «أسيكو» احملوري كشركة 
متخصصــة في البناء والتشــييد، حيث 
نتسلم املعاملة من املواطن ونحدد التكلفة 
االجمالية للبناء واخلدمات املصاحبة له، 
وال شك أن الطلب على بناء املنازل يحرك 
منتجاتنا من االسمنت واخلرسانة اجلاهزة 

والطابوق وغيرها بشكل جذري. 

ما الذي مييز«أسيكو للصناعات» عن 
غيرها من الشركات العاملة في قطاع 

البناء؟
٭ الــذي مييز «اســيكو» مقارنــة بباقي 
الشركات األخرى هو القدرات التصنيعية 
التكاملية ملختلف منتجات البناء األساسية 
باإلضافة الى امليزة التنافسية خصوصا 
من ناحية اجلودة العالية والســعر، مما 
أدى الى حصول الشركة على أكبر حصة 
سوقية من الطابوق األبيض في الكويت 
وثاني أكبر منتج ملادة االسمنت في الدولة 
لكل أنواع االسمنت وبخاصة األنواع عالية 
اجلودة من االســمنت الذي يستخدم في 
بناء املباني ذات التعرض للمياه اجلوفية 
حيث تنتج الشركة اسمنتا مقاوما لألمالح 
عالي اجلودة. ومتلك الشركة أكبر اسطول 

للخرسانة االسمنتية (اخللط اجلاهز)، كما 
أن لدينا منتج الطابوق االسمنتي املتنوع 
األشكال واملواصفات، فضال عن أسطول 
اخلدمات اللوجستية ومتيزنا بخدمة ما 
بعد البيع، مما منحنا القدرة على توصيل 

املواد بسهولة ويسر.

ما تقييمك لسوق مواد البناء واملقاوالت؟
٭ برزت في الفترة األخيرة مشكلة شح 
العمالة السيما في ظل ارتفاع كلفة األيدي 
العاملة التي أدت الى حدوث زيادة واضحة 
في تكاليف البناء بشكل عام جتاوزت ٢٥٪ 
من التكلفة، واليوم عندما ننظر الى الزيادات 
التي حصلت في أسعار مواد البناء جندها 
مرتبطة بارتفاع كلفة الشحن وندرة املواد 
حيث زادت اسعارها بشكل خيالي، فعلى 
ســبيل املثال عندما نقوم بشــحن املواد 
اخلام لتصنيع األسمنت وباقي املنتجات 
على سبيل املثال فإن تكلفة الشحن ترتفع 
مبعدل ٣ أضعاف ما كانت عليه بالسابق.

أي القطاعات في الشركة تتصدر قائمة 
األكثر نشاطا؟

٭ القطاع الصناعي من أكثر القطاعات 
نشاطا في املجموعة، فاملصانع لدينا 
تعمل ٢٤ ساعة لنكون مستعدون لتلبية 
احتياج أي مشــروع حيوي إنشــائي 
في الكويت، الســيما في ظل امتالكنا 
املعرفة العلمية والقدرات التصنيعية 
املتنوعة للمواد الالزمة، ونحن نولي 
قطاع املقاوالت األهمية ملواكبة الشركة 
ألفضل سبل إدارة املشاريع وقدراتها 
لتنفيذ املشاريع االنشائية وتسليمها 

في املوعد احملدد وبأقل التكاليف.

ما توجهات «أسيكو» عقب أزمة كورونا؟
٭ لدينا توجهات حذرة ومدروســة، لكن 
األزمات والكــوارث الطبيعة خارجة عن 
التخطيط فعلى سبيل املثال هناك ظروف 
حدثت خارجة عن اإلرادة كفرض احلظر، 
ولم يكن أمامنا كشــركة ســوى مشاريع 
البنيــة التحتيــة مما أدى الــى انخفاض 
إنتاجية املصانــع في العام ٢٠٢٠ نتيجة 
ألزمة كورونا. ولدينا قســم في الشــركة 
إلدارة املخاطر في حال حدوث أزمة جديدة 
ال قدر اهللا خصوصا أن القطاع الصناعي 
من أكثر القطاعات تأثرا بالكوارث واألزمات، 
حيــث إن القطاع الصناعــي مختلف عن 
قطاعات أخرى كالقطاع املصرفي وقطاع 
االتصاالت الذي كانت تسير أعمالها بشكل 
جيد بسبب اعتمادها على التكنولوجيا. 

هل لديكم خطة للتوسع في اخلارج؟
٭ حاليا ليس لدينا خطط ألي توسعات 
خارجية، لكننا دائما نبحث عن الفرص التي 
تعود باملنفعة على الشركة واملساهمني. 

لديكم استثمارات في اإلمارات في القطاع 
الفندقي حدثنا عن آخر املستجدات؟

٭ بالفعل لدينا استثمارات في اإلمارات متتد 
ألكثر من ١٠ ســنوات في القطاع العقاري 
تتركــز في مجموعة فنــادق ومكاتب في 
اإلمــارات منها«فندق فوكو»على ســبيل 
املثــال املصنف خمس جنوم و«نســيمة 
تاور»، ويتكون من شقق فندقية ومكاتب 
وفندق «راديسون بلو» في امارة الفجيرة 
وغيرها. وتلك االستثمارات تأثرت بطبيعة 
احلال حيث تراجعت األعمال التشغيلية 
بشكل كبير خالل فترة كورونا، وال شك 
أن األزمة خلقت أوضاعا وظروفا ســيئة 

والدخل تراجع بشكل جلي، لكن األوضاع 
حاليا حتسنت مجددا، كما أرى أن معرض 
أكسبو دبي أحدث طفرة كبيرة وساهم في 
حتريك السوق مجددا وحتسنت األسعار 
وأصبح هناك إقبال كبير على إمارة دبي 

بالذات وبشكل ملحوظ. 

ماذا عن توسعات الشركة محليا؟
٭ أي خطط للتوسع ستكون مدروسة بناء 
على معطيات الســوق ولن يكون بشكل 
كبير، لكننا نتجه إلى التركيز على قطاع 
املقاوالت بشكل أكبر. ومن ناحية االنتاج 
الصناعــي، جميع خطــوط اإلنتاج التي 
تعمل لدينا تعطينا االنتاج الكافي ولسنا 
في حاجة بالوقت احلالي إلى زيادتها ألن 

الكمية كافية باملنظور القريب.

حدثت زيادة في سعر الفائدة مؤخرا، ما 
تداعيات هذا األمر على أرباح الشركات 

وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص من 
وجهة نظركم؟

٭ ال شك أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي الى 
ارتفاع في سعر االقتراض من املصارف، 
وبالتالــي هنــاك أثر مباشــر على نتائج 
أرباحنا، ولكن ارتفاعات الفائدة لم حتدث 
بشكل فجائي، ولكن كانت هناك توقعات 
ســابقة ووضعنا بالفعل ســيناريوهات 
لتلــك االرتفاعــات، فعلــى ســبيل املثال 
وضعنا سابقا سيناريو الرتفاعات ٢٠٢٢ 
ومت احتســاب حجم االرتفاعات املرتقبة 
خالل اخلمس ســنوات القادمة بناء على 
املنظومة احلالية، ونحن مدركون الى أن 
سعر الفائدة في تصاعد مستمر والتكلفة 

تزداد تدريجيا ولهذا نحاول بقدر اإلمكان 
تقليل القروض املستحقة لدى للمصارف، 

السيما ان خطواتنا مدروسة وحذرة. 

كون شركة «أسيكو» أحد أكبر الشركات 
العاملة في قطاع البناء واملقاوالت فإن 

عالقتها جيدة باملصارف، حدثنا عن األمر؟
٭ مهما كانت عالقة أسيكو أو الشركات 
األخرى جيدة بالبنوك وهو احلال وهللا 
احلمــد، فإن القطاع املصرفي بشــكل 
عام يتطلــع باملقام األول الــى التأكد 
مــن املــالءة املالية للشــركة وقدرتها 
على سداد القروض املستحقة عليها، 
وتقوم البنوك أيضا بدراسة التدفقات 
النقدية املستقبلية وحتديد مدى كفايتها 

لتسديد قيمة هذه القروض.

كيف تنظر الى البنية التحتية في الكويت؟
٭ بالرغم من بعض االنتقادات والشكاوى 
التي يطلقها البعض والتي تنصب غالبيتها 
علــى الطــرق املتهالكــة، أرى أن البنية 
التحتية في الكويت في حتســن السيما 
مع سلســلة الطرق واجلســور اجلديدة 
التي مت انشــاؤها مؤخــرا ولهذا أرى أن 
األوضاع جيدة ولكننا دائما نســعى الى 
حتقيق الكمال. والبعض ينتقد طول مدة 
تنفيذ املشاريع والذي يعد أمرا خارج على 
اإلرادة في بعض األحيان، فاألمر معقد الى 
حد ما السيما ان طبيعة الكويت تختلف 
عن نظيراتها في الدول األخرى، حيث إن 
لدينا طريقة تنفيــذ وإجراءات حكومية 
بطيئة وبيروقراطيــة مختلفة عن باقي 

دول اخلليج.

رباب اجلوهري

أكد أن الشركة تتجه إلى تقليل حجم االقتراض من املصارف تزامناً مع ارتفاع سعر الفائدة

الناهض لـ «األنباء»: «أسيكو للصناعات» 
ملتزمة بجودة اخلدمة واألسعار

مقتطفات 
من حوار 
الناهض 

٭ نستورد املواد اخلام من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

واالحتادي األوروبي.

٭ معرض إكســبو أحدث 
اإلمارات  طفرة في دولــة 
وانعش قطــاع الفنادق في 

مجموعة اسيكو. 

٭ منتلــك اكبر أســطول 
للخرسانة اإلسمنتية (اخللط 
اجلاهز) ولدينا منتج الطابوق 
املتنوع األشكال  اإلسمنتي 

واملواصفات.

أكد أن الشركة تتجه إلى تقليل حجم االقتراض من املصارف تزامناً مع ارتفاع سعر الفائدة

الناهض لـ «األنباء»: «أسيكو للصناعات» 
ملتزمة بجودة اخلدمة واألسعار

٢٣٠٠ موظف في الشركة
قال مازن الناهض أن لدى «أســيكو» حوالــي ٢٣٠٠ موظف يعملون وفق 

منظومة انسيابية، حيث إن لدينا فريقا تنفيذيا يعمل بكفاءة عالية. 
وعن أكبر التحديات التي تواجه الشركة حاليا، قال الناهض أن أولها هو 
االرتفاع املطرد في أسعار مواد اخلام والبناء والتي نتجت عن عدة أسباب 
منها شــح في األيدي العاملة ما انعكس ســلبا على منظومة البناء، ثانيا 
األزمة الروسية- األوكرانية التي أثرت على أسعار الشحن، حيث وصلت 

أسعار الشحن الى ٣ أضعاف ما كانت عليه وهذا شيء غير جيد. 

املشاركة في املعارض
عن مشاركة «اسيكو» في معرض البناء بيتك قال 
الناهض أنه كان فرصة جيدة لتقدمي منتجات 
الشركة بشتى أنواعها للمواطنني والشركات 
وكانت فرصــة لنعرفهم علــى اخلدمات التي 
نقدمها، نحن كشركة صناعية نقدم للمواطن 
كل احتياجاته، حيث إننا شركة مصنعة ملواد 
البناء ونلتزم مبعايير جودة اخلدمة والسعر.

(محمد هاشم) مازن الناهض مع الزميلة رباب اجلوهري 

ملشاهدة الڤيديو

تداعيات 
احلرب الروسية 

األوكرانية
قــال الناهــض أن الفترة 
املاضيـــة كانـت قاسيــة 
والتـــي فرضتها الظروف 
الوبائيـــة العاملية، أما اآلن 
نحن منــر مبشكلة احلرب 
بيـن روسيــا وأوكرانيـا 
أمــرا خطيرا،  التي تعتبر 
السيما ان روســيا تزود 
٤٠٪ مــن احتياجات الطاقة 
الى أوروبا وتعتبر روسيـا 
وأوكرانيــا من أكبر منتجي 
الغذائيــة  القمــح واملواد 
في العالم، حيث يستحوذان 
على ٤٥٪ من حجم اإلنتاج 
العاملــي وحــدوث أي خلل 
فـي تلــك املنظومة سيؤثــر 
علـى العالــم كلـــه وليس 

البلدين فقط.

جاء من خلفية مصرفية عريقة، يحمل سيرة ذاتية مليئة بالتحديات واإلجنازات انعكست إيجابيا 
على أرباح املؤسسات التي ترأسها الى أن صعد بها الى القمة، إنه رئيس مجلس إدارة شركة «أسيكو 
للصناعات» مازن الناهض الذي دائما ما جتده منهمكا في العمل دون توقف. أكد الناهض في أكثر 
من مرة التزام شــركته مبعايير البناء العاملية. وأشار في حوار شامل مع «األنباء» على دور املدن 
السكنية، مثل مدينة املطالع، في حتريك مفاصل سوق البناء والتشييد، كما رأى الناهض ان شح 
العمالة وارتفاع تكاليف الشحن هما أكبر العقبات التي تقف حائال أمام عمل الشركة في السوق، 
السيما أنهما السببان الرئيسيان الرتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا الى أن أزمة كورونا طالت قطاعات 
الشركة املختلفة السيما القطاع الفندقي في اإلمارات. وأشاد الناهض بالبنية التحتية في الكويت، 

مشيرا إلى أن االنتقادات التي تطول تلك البنية لم تضع في االعتبار مدة املشروع التي 
قد تتجاوز سنوات ولإلجراءات احلكومية الطويلة في بعض األحيان. وأكد الناهض 

أن االرتفاعات احلادة في سعر الفائدة كانت متوقعة وان اسيكو وضعت تلك 
الزيادات في احلسبان، ولهذا حتاول خالل الفترة احلالية تقليل حجم 

اقتراضها من املصارف.  وتطرق الى العديد من املوضوعات التي تهم 
قطاع البناء والتشييد، واستعرض التحديات التي تواجه الشركات في 

املنطقة، والتي على رأسها احلرب بني روسيا وأوكرانيا والتي ستؤثر 
على أرباح الشركات، وإلى تفاصيل في احلوار التالي: 
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مزيد احلربي ينال لقب أفضل رئيس تنفيذي
في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات الكويتي

«AUM» التجاري» يتلقى التكرمي في حفل»

املؤمتر االفتراضي اخلليجي ٢٠٢٢
ُيسلط الضوء على برامج االقتصاد الرقمي

«اخلليج»: مشاهدات سلسلة «أمثال تدوم» 
جتاوزت الـ ١٠ ماليني في رمضان

قطاع اللوجستيات في الكويت يشهد منوًا 
سنويًا مركبًا بنسبة ٩٪ في ٢٠٢٢

«الكويتية»: تخصيص مكتب الفروانية
للتذاكر احلكومية والعالج باخلارج

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، عن اختيار 
م.مزيــد احلربــي، الرئيس 
 stc لشــركة  التنفيــذي 
كأفضل رئيس تنفيذي في 
قطــاع االتصــاالت وتقنية 
الكويتي للعام  املعلومــات 
٢٠٢٢ وتكرميه من بني أفضل 
الرؤســاء التنفيذيــني فــي 
منطقة اخلليج ضمن مؤمتر 
 Top أفضــل رئيس تنفيذي
CEO للعام ٢٠٢٢ الذي أقيمت 
فعالياته في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يومي ١٧ و١٨ 
مايو، حيث مت اختيار أفضل 
١٠٠ رئيس تنفيذي في دول 
مجلس التعاون اخلليجي من 

مختلف القطاعات.
ومت اختيار احلربي من 
قائمــة مؤلفــة من رؤســاء 
تنفيذيــني علــى مســتوى 
فــي  املدرجــة  الشــركات 
أســواق املــال اخلليجيــة، 
ومت تكرميه ضمن أفضل ١٠ 
رؤساء تنفيذيني في قطاع 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
في منطقة اخلليج، والذين 
ســاهموا فــي حتقيق منو 
هائل لشركاتهم وربحيتها، 
إلى  واالســتدامة باإلضافة 
الشــفافية في التواصل مع 
املجتمع االستثماري وأظهروا 
حوكمة متميزة للشــركات 
خــالل العام املاضــي. وقد 

الشــرق  قامــت جامعــة 
 «AUM» األوســط األمريكية
بدعوة البنك التجاري الكويتي 
ضمــن مجموعــة مختــارة 
من الشــركات واملؤسســات 
املتميــزة إلــى حفــل تكرمي 
أقامتــه اجلامعة فــي املركز 
الثقافي لديها، وجاءت دعوة 
اجلامعــة للبنك على خلفية 
مشاركته الفعالة في معارض 
الفرص الوظيفية التي تنظمها 
اجلامعة وكذلــك لكونه من 
أكثر اجلهات توظيفا للطلبة 
والطالبات خريجي اجلامعة 
تأكيدا لدوره البناء وتعاونه 
مع املؤسسات التعليمية في 
الدولة بهــدف توفير فرص 
املناســبة للطــالب  العمــل 
الذين  الكويتيني  والطالبات 
شارفوا على إنهاء دراستهم 

اجلامعية. 
الفعاليــة، قــام  وخــالل 
العثمان رئيس مجلس  فهد 
أمناء جامعة الشرق األوسط 
األمريكيــة بتقــدمي درعــا 
تكرمييــة ملديــر عــام قطاع 
البشــرية صــادق  املــوارد 
عبــداهللا، ممثال عــن البنك 
الكويتــي تقديرا  التجــاري 
ملشاركة البنك ودوره البارز 

أعمــال املؤمتر  تنطلــق 
االفتراضي اخلليجي الثالث 
لدعم منظومة االبتكار وريادة 
األعمال والذكاء االصطناعي 
والتكنولوجيا خالل الفترة 
مــن ٥ إلى ٧ يونيــو املقبل 
من الســاعة ١٠ صباحا إلى 
٩ مســاء بتوقيت الكويت، 
وذلــك عبــر منصــة الذكاء 
االصطناعــي وتزامنــا مــع 
االحتفاالت العاملية لالبتكار 

وريادة األعمال.
وبهذه املناسبة، صرحت 
د.هنــادي املباركي رئيســة 
املؤمتر واملؤســس لشركة 
ايكوســيتم لالستشــارات 

واصلت احلمالت التسويقية 
واإلعالنيــة، التي أطلقها بنك 
اخلليج منذ بداية العام احلالي، 
تطبيقــا لشــعاره «معاكــم 
دوم»، والتي تكللت بسلسلة 
ڤيديوهــات «أمثال تدوم» في 
شــهر رمضان الكرمي، حصد 
املاليني من املشاهدات والتفاعل 

املجتمعي الواسع.
وكشفت نائب املدير العام 
للخدمات املصرفية الشخصية 
- إدارة التســويق، جنــالء 
العيســى: أن عدد مشــاهدات 
سلســلة ڤيديوهــات «أمثال 
تدوم» التي عرضت خالل شهر 
رمضان املبارك حصدت أكثر من 
١٠ ماليني مشاهدة، عبر وسائل 
التواصل االجتماعي والقنوات 
التلفزيونية احمللية، فضال عن 
مليون تعليق وتفاعل اجتماعي. 
وقالت: لقد ألهمنا جناح حملتنا 
التسويقية الرمضانية «أمثال 
تدوم» العام املاضي، للمضي 
قدما في موسم رمضاني جديد، 
نشــارك فيه عمالءنا األجواء 
املميزة للشهر الفضيل، ونظرا 
للتفاعل اجلماهيري الكبير مع 
الڤيديوهات هذا العام، قررنه 
إطالق لعبة «أمثال» التفاعلية 

في غضون أسبوعني. 
وذكرت العيسى أن حملة 
بنــك اخلليــج اإلعالنيــة هذا 
العام كانــت األكثر تأثيرا في 

محمود عيسى

قال تقرير صادر عن شركة 
كني لالبحــاث ان التطورات 
التــي شــهدتها الصناعــات 
الرئيســية كالنفــط والغاز 
والتصنيع وجتارة التجزئة 
والبيــع باجلملــة والبنــاء 
والزراعة والتعدين قد شكلت 
عوامــل تضافرت وشــكلت 
روافد لقطاع شحن البضائع 
في الكويت وتعزيزها، حيث 
شهد السوق الكويتي دخول 
العديد من الشركات االجنبية 
بعــد ان أدخلــت احلكومــة 
سياسات مرنة لتعزيز النمو 

االقتصادي في املنطقة. 
التقريــر الصادر  وقــال 
حتت عنوان «سوق اخلدمات 
اللوجســتية والتخزين في 
املنفــذ  الكويــت ٢٠٢٢» ان 
البحــري للكويــت يعتبــر 
املصــدر االول لاليرادات في 
حركة شحن البضائع منذ عام 
٢٠١٧ نظرا ألن نقل البضائع 
يتم عبر احمليط مثل النفط 
والغاز، بينما حصل الطيران 
علــى ثاني أعلــى حصة من 
اإليرادات في ســوق الشحن 
مستمدا الدعم بشكل رئيسي 
من الشحنات السريعة للسلع 

الواردة الى البالد.
وقد شهد سوق اخلدمات 
اللوجســتية والتخزين في 
الكويــت زيــادة متطلبــات 
أنظمة النقل البحري واجلوي 
والبري لتأكيد التدفق الفعال 
للموارد والسلع داخل الدولة 
وكذلك إلى البلدان األخرى في 

في إطار مساعيها الدؤوبة 
لتقــدمي أفضــل خدماتهــا 
لعمالئها الكرام، أعلنت شركة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
عن تخصيص مكتب مبيعات 
الفروانية اخلاص بالشركة، 
الســتخراج تذاكــر الســفر 
احلكوميــة، وتذاكــر ســفر 
العالج باخلارج فقط، وذلك 
اعتبارا من يوم االحد املوافق 
٢٢ مايو ٢٠٢٢ من الساعة ٨ 
صباحا وحتى ٨ مســاء من 

االحد إلى اخلميس.
وفي هذا الصدد، قال مدير 
دائــرة االتصال املؤسســي 
والعالقات العامة بالتكليف 
خالــد البســتان: إن اختيار 
«الكويتية» ملكتب مبيعات 
وتخصيصــه  الفروانيــة 
الســتخراج تذاكــر الســفر 
احلكوميــة، وتذاكــر ســفر 
العالج باخلارج فقط، يأتي 

للشركة حيث حققت الشركة 
منوا في اإليرادات بنســبة 
٤٫٦٪ كما وصلت نسبة منو 
صافي أرباح الشركة إلى ٤٠٪ 
خالل عام ٢٠٢١، وقد أتت هذه 
النتائج بفضل استراتيجية 
الشــركة املتقدمــة وتفاني 
موظفي الشركة لتقدمي ما هو 
أفضل دائما لتحقيق أهداف 
الشركة وتلبية احتياجات 
العمالء من األفراد والشركات 
وخلق قيمة مضافة وعوائد 
أفضل ملساهمي الشركة. كما 
كانت استراتيجية التحول 
 ،stc الرقمــي التي وضعتها
بدعــم وقيــادة م.مزيد بن 
ناصــر احلربــي، ونفذتهــا 
على مدى السنوات القليلة 
املاضية عامال رئيســيا من 

التعاون  دائما على تعزيــز 
املشترك مع مختلف اجلامعات 
واملؤسسات التعليمية بالدولة 
ومنها بالطبع جامعة الشرق 
األوســط األمريكية نظرا ملا 
تتميز به من مكانة مرموقة 
بني اجلامعات واملؤسســات 

العلمية والتعليمية.
وأضــاف أن البنك يولي 
أهمية كبيرة لتنمية قدرات 

وريــادة األعمــال وبرامــج 
نقل وتسويق التكنولوجيا 
وبرامج مسرعات وحاضنات 
األعمــال والتي تهــدف إلى 
التنويع االقتصادي الشامل، 
استحداث قطاعات جديدة، 
نقل وتسويق التكنولوجيات 
اجلديدة، زيــادة ومنو عدد 
الشــركات اجلديــدة، خلق 
فرص عمل مستدامة، وتعزيز 
دور املؤسســات األكادميية 

والبحثية. 
املؤمتــر  أن  وأضافــت 
ينقســم إلى أربعة أقســام 
رئيسية، أولها حفل االفتتاح 
الذي يشــارك فيــه الوزراء 

مسابقات تســترجع ذكريات 
املاضــي، على غــرار «فوازير 
رمضان»، الفته إلى أنه قد وقع 
االختيار هذا املوسم على النجم 
احملبوب واملمثــل الكوميدي 
الشهير سلطان الفرج، ليكون 
بطل احلملــة اإلعالنية لبنك 
اخلليج، إذ يلعب النجم أكثر 
من ٣٦ شخصية مختلفة في 

مسابقة األلغاز الستة.
وتابعــت: شــهر رمضان 
هو املوســم األكبر لإلعالنات 
التلفزيونية في العالم العربي، 
وميثــل فرصة رائعة لنشــر 
البهجة بني الناس وتسليتهم، 
إضافة إلى التأكيد على هوية 
بنــك اخلليــج الكويتية التي 
ترســخت على مدى ٦٠ عاما، 
ليس فقط ألنه أكثر بنك يكافئ 
عمالءه فــي الكويت، بل ألنه 

بفضــل اتفاقيــات التجــارة 
احلــرة بــني دول مجلــس 
التعاون اخلليجي والسوق 
األوروبية املشتركة للتجارة 
احلــرة فضال عــن االتفاقية 
اإلطارية للتجارة مع الواليات 
املتحدة، وهنــاك حوالي ٥٥ 
شركة بريد سريع في الكويت 
تقدم خدمة التوصيل العادية، 
وتعتبر صناعة الشحن في 
الكويت مجزأة بشكل معتدل 
مــع وجود شــركات محلية 

ودولية في هذه الصناعة.
ان  التقريــر  واضــاف 
الشركات العاملة في الكويت 
تضع نصــب عينيها تقدمي 
احللــول املوجهــة للبيانات 
واخلدمات األخــرى للتميز 
على املســتوى التشــغيلي، 
ومساعدة العمالء في الوقت 

وأضــاف أن اخلطــوط 
الكويتية وضعت  اجلويــة 
خطــة توســعية الفتتــاح 
مكاتب أخرى في املســتقبل 
خاصة بالشركة، مشيرا إلى 
أن ذلك يســهم بشكل كبير 
بتغطية أكبر قدر ممكن في 
أنحاء البالد وليخدم املناطق 
احليوية التي تشمل تعدادات 
سكانية اكبر مبا يسهل من 
عملية الوصول إليها بشكل 

أسرع.
وبني البســتان: حترص 
«الكويتيــة» دائمــا على أن 
تكــون قريبة مــن عمالئها 
متلمســة الحتياجاتهم من 
خــالل مكاتبها ســعيا منها 
لتعزيز تواجدها في مواقع 
حيوية فــي البــالد لتلبية 
احتياجــات العمالء وتقدمي 
افضــل اخلدمات لهــم عبر 
موظفني ميلكــون اخلبرات 

النجاح واالستدامة  عوامل 
التي ســاعدت الشــركة في 
العديــدة فــي  إســهاماتها 
االقتصاد احمللي واملبادرات 
املتزايد  احلكومية والطلب 
الرقميــة  احللــول  علــى 
املعلومــات.  وتكنولوجيــا 
باإلضافــة إلى ذلــك تلعب 
stc دورا كبيرا في عالقاتها 
مع املســتثمرين واملجتمع 
االســتثماري والــذي يعزز 
من مفهــوم وقيم الشــركة 
التباع أعلى معايير الشفافية 
باعتماد أسس مهنية توازي 
العاملية  املمارســات  أفضل 
فــي عمليــة التواصــل مع 

مساهميها.
ومع التطلعات والرؤية 
لــإلدارة  االســتراتيجية 
التنفيذية في الشركة بقيادة 
احلربي، حققت stc العديد من 
اإلجنازات، وقدمت مفاهيم 
جديدة إلى السوق، وعززت 
دورها كشــركة رائــدة في 
متكني التحــول الرقمي في 
الكويت وتكلل ذلك بحصولها 
علــى العديد مــن اجلوائز 
املرموقة في املنطقة تقديرا 
ملبادراتهــا واســتثماراتها 
الذكية. وخــالل عام ٢٠٢١، 
أطلقت stc الترقية األحدث 
٥G FULL حصريا ألول مرة 
في الكويت ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، عبر 
تكنولوجيا االتصال املستقلة 
SA لترتقي بتجربة شبكات 
اجليــل اخلامــس ٥G إلــى 
مستوى جديد من السرعات 
والتغطيــة  االســتثنائية 

احملسنة.

وطاقــات الشــباب الكويتي 
الراغب في العمــل بالقطاع 
املصرفــي ويثــق بقدراتهم 
اإلبــداع  علــى  الكبيــرة 
إذا مــا توافــرت  والنجــاح 
لهم ســبل الدعــم والرعاية. 
ولهذا الغرض يشارك البنك 
بصــورة دائمة في املعارض 
واملنتديات الوظيفية الفعلية 
واالفتراضية التي متثل منصة 
للتواصل مع الشباب الكويتي 
لتعريفهــم بطبيعــة العمل 
في القطــاع املصرفي ولعقد 
الشــخصية معهم  املقابالت 
متهيدا ملنحهم فرص التدريب 
والعمل حسب التخصصات 
واملؤهــالت املطلوبــة لــدى 

البنك.
وكان البنــك قــد شــارك 
مؤخرا في املعرض الوظيفي 
الذي نظمته اجلامعة وشهد 
جناح التجــاري االفتراضي 
واجلناح الكائــن في احلرم 
اجلامعي إقباال كثيفا من طالب 
وطالبات اجلامعة، حيث قام 
فريق املوارد البشرية بالرد 
علــى جميع االستفســارات 
اخلاصة بالشواغر الوظيفية 
لــدى البنك متهيــدا لتعيني 

خريجي اجلامعة بالبنك.

القياديــة  والشــخصيات 
علــى  والديبلوماســيون 
مدار الثالثة أيام، أما القسم 
الثاني فيتضمن محاضرات 
يقدمها خبراء وممارســون 
وراســمو السياسات العليا 
اخلليجيــة،  الــدول  فــي 
الثالث  وسيتضمن القســم 
نقاشــات الدائرة املستديرة 
وستضم حوارا مفتوحا بني 
املتحدثني لطرح توصياتهم 
املستقبلية، وأخيرا، مسابقة 
املؤمتر التي ستقدم مكافأة 
مالية قيمة تهدف إلى تعزيز 
مناخ االبتكار وريادة األعمال 

لكل املشاركني اخلليجيني.

األقرب لهم ثقافيا أيضا.
وذكرت أن الشهر الفضيل 
يشحذ الهمم ويشعل املنافسة 
سنويا بني املسوقني واملعلنني 
في مختلف القطاعات والشركات 
والبنــوك الكبــرى، للتألــق 
واخلروج بحمالت تسويقية 
وبرامــج إعالنية مميزة تنال 
إعجــاب اجلمهــور، مبينة أن 
حتقيــق هذه الغايــة تتطلب 
الكثير من اجلهد، فاجلماهير 
باتت شديدة املالحظة واإلدراك، 
وتتطلع إلى منتجات إعالنية 
جديدة ومبتكرة، فقد ولت األيام 
التي يكتفي فيها املتلقي بإعالن 
بارع أو أغنية جذابة، مستدركة 
أن مفتاح التميز بسيط للغاية 
ويعتمد على حسن التواصل 
واملشــاركة مع توفير عنصر 

الترفيه.

الفعال  املناســب وااللتــزام 
املســتهلكني،  بتوقعــات 
وبالتالي حتقيق رضا العمالء 

واالحتفاظ بهم.
ويعتبر ممــر التدفق في 
آسيا أكبر مساهم في حتقيق 
اإليرادات في سوق الشحن، 
ويليه ممــر أوروبا وأميركا 
مجلــس  ودول  الشــمالية 
التعــاون اخلليجي وممرات 

التدفق األخرى.
ويتوقع ان تشهد الكويت 
إنشــاء العديــد مــن الطرق 
واجلســور اجلديــدة التــي 
ستساعد في مواجهة مشكلة 
االزدحام املروري في البالد 
وتؤثر بشــكل إيجابي على 
صناعة النقل البري، وبالتالي 
مساعدة اخلدمات اللوجستية 

احمللية.

الفنية واملهنية في التعامل 
مع اجلمهور.

وأكــد أن الطائر األزرق 
يواصــل املضــي قدما نحو 
حتســني وتطويــر خدماته 
املختلفــة واملتنوعة تلبية 
لطموحات ومتطلبات عمالئه 
الكــرام ومبا يحقق اجلودة 
العالية فــي اخلدمة ويصل 
باخلطوط اجلوية الكويتية 
إلى مصاف شركات الطيران 

باملنطقة.
جدير بالذكر أن اخلطوط 
الكويتية تشــغل  اجلويــة 
حاليا ٤ مكاتب في مختلف 
أنحــاء البــالد وهــي مكتب 
مبيعات مطار الكويت الدولي 
الكائن في مبنى الركاب رقم 
٤ ومكتــب مبيعــات مجمع 
األڤنيــوز ومكتــب مبيعات 
الفروانيــة ومكتب مبيعات 

مجمع الوزارات.

تقديراً ملشاركته الفعالة في معارض الفرص الوظيفية التي نظمتها اجلامعةتقديراً لإلجنازات الكبيرة التي حققتها شركة stc حتت قيادته

فعالياته تنطلق في ٥ يونيو املقبل

حصدت تفاعالً مجتمعياً واسعاً.. للعام الثاني على التوالي

املنفذ البحري يعتبر املصدر األول لإليرادات.. يليه الطيران

م.مزيد احلربي متسلماً اجلائزة

فهد العثمان يسلم صادق عبداهللا درع التكرمي

د.هنادي املباركي

جنالء العيسى

خالد البستان

اعتمــد تصنيــف اجلوائــز 
علــى املبــادئ التوجيهيــة 
التي وضعها معهد حوكمة 
الشــركات الذي يتخذ دبي 
مقرا لــه بالتعاون مع كلية 
INSEAD لريــادة األعمــال 
الدولية، ومتــت مراجعتها 
حتت إشراف شركة كيه بي 
 KPMG إم جــي للمحاســبة
لضمان الشفافية الكاملة. 

احلربــي  تتويــج  ومت 
كأفضل رئيس تنفيذي للعام 
٢٠٢٢ بالكويت واختياره في 
القائمة املختصــرة بقطاع 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
لــألداء  العــام نظــرا  هــذا 
االستثنائي لعام ٢٠٢١ بكل 
املعايير بداية منو النتائج 
املالية واألعمال التشغيلية 

في دعم الشباب الكويتي من 
خريجــي اجلامعة وتوفيره 
آفاق جديدة وفرص وظيفية 

للخريجني.
بدوره، عبر صادق عبداهللا 
عن سعادته بهذا التكرمي قائال: 
نــود أن نعبــر عــن خالص 
الشــكر إلدارة اجلامعة على 
هذا التكرمي ونؤكد أننا، في 
البنــك التجــاري، نحــرص 

اإلدارية، بأن محاور املؤمتر 
ستركز على برامج االقتصاد 
الرقمي مثل برامج االبتكار 

املجتمــع، إذ قامــت بزيــادة 
التحدي، عبر إنشــاء سلسلة 
من األلغاز املختلفة املستوحاة 
من األمثــال الكويتية، بحيث 
حتتوي كل حلقة على لغز، يتم 
حله من خالل جتميع الكلمات 
من املشــاهد املختلفة، والتي 
يحتوي كل مشهد منها كلمة، 
تشكل معا مثال كويتيا معروفا، 
وعلى املشاهد جتميع الكلمات 
معا حلل اللغز والفوز بحائزة 
احللقة، الفتة إلى أن «اخلليج» 
يحرص في كل املناسبات على 
مكافــأة عمالئــه، كونه البنك 
األكثــر مكافــأة لعمالئــه في 

الكويت.
وأضافت: دائما ما يعيدنا 
شــهر رمضــان املبــارك إلــى 
ذكريات الطفولة، ولهذا فضلنا 
تصوير اإلعالنات على شكل 

جميع أنحاء العالم.
وتهــدف الكويت بشــكل 
رئيسي إلى تعزيز عالقاتها 
التجارية ممــا أدى إلى منو 
الــواردات والصــادرات من 
حيث القيمة واحلجم، ونظرا 
للعالقة املباشرة التي تربط 
التجــارة بصناعة اخلدمات 
اللوجســتية، فقــد تطــور 
السوق بشكل إيجابي خالل 
فترة التقييم، ويتوقع التقرير 
ان يشهد السوق منوا سنويا 
مركبــا بنســبة ٩٪ في عام 
٢٠٢٢، وكان قد ســجل منوا 
قويا مبعدل منو سنوي مركب 
بنسبة ٨٫٩٪ خالل الفترة بني 

عامي ٢٠١٢ و٢٠١٧.
واشــار التقريــر الى ان 
صناعة الشحن الدولي واعادة 
الشحن في الكويت قد تعززت 

ضمن اخلطط االستراتيجية 
للشركة في تطوير اخلدمات 
املقدمة للعمــالء الكرام مبا 
يتناســب مع احتياجاتهم، 
وتسهيل إنهاء إجراءات حجز 
التذاكر لهذه الفئات حتديدا 
بــكل أريحيــة وانســيابية 
أفضــل  علــى  للحصــول 

مستويات من اخلدمة.

صادق عبـداهللا: البنك يولي أهميـة لتنمية طاقات 
الشـباب الراغب فـي العمـل بالقطـاع املصرفي

السـوق شـهد دخـول العديـد مـن الشـركات األجنبيـة بعد أن 
االقتصـادي النمـو  لتعزيـز  مرنـة  سياسـات  احلكومـة  أدخلـت 
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«الشال»: ٤١٩ مليون دينار التداوالت العقارية خالل أبريل
قال تقرير الشال األسبوعي 
إن سوق العقار في أبريل ٢٠٢٢ 
شــهد ارتفاعــا في الســيولة 
مقارنة بسيولة مارس ٢٠٢٢، 
حيث بلغت جملة قيمة تداوالت 
العقود والوكاالت لشهر أبريل 
نحو ٤١٩ مليون دينار، وهي 
قيمة أعلى مبا نسبته ١٢٫٧٪ 
عن مســتوى ســيولة شــهر 
مــارس ٢٠٢٢ البالغــة نحــو 
٣٧١٫٩ مليــون دينار، وكذلك 
أعلى مبا نسبته ٥٥٫٥٪ مقارنة 

صفقة وممثلــة بنحو ٤٣٫١٪ 
من إجمالــي عــدد الصفقات 
العقاريــة، تليهــا محافظــة 
حولي بـ ٧٥ صفقة ومتثل نحو 
١٥٫١٪، في حني حظيت محافظة 
اجلهــراء على أدنــى عدد من 
الصفقات بـ ٤٣ صفقة ممثلة 
بنحو ٨٫٧٪، الفتا قيمة تداوالت 
نشاط الســكن اخلاص نحو 
١٧٠٫٥ مليون دينار منخفضة 
بنحــو -٢٧٫٧٪ مقارنــة مع 
مــارس ٢٠٢٢، عندمــا بلغت 

ألف دينار فــي مارس ٢٠٢٢، 
أي بانخفاض بحدود -١٢٫٧٪.
وارتفعت قيمــة تداوالت 
النشــاط التجــاري إلى نحو 
١٦١٫٣ مليون دينار، أي ارتفعت 
بنحو ٧٧٥٫٤٪ مقارنة مع مارس 
حــني بلغت نحو ١٨٫٤ مليون 
دينــار، وارتفعت مســاهمته 
في قيمــة التداوالت العقارية 
إلى نحــو ٣٨٫٥٪ مقارنة مبا 
نســبته ٥٪ ملــارس. وبلــغ 
معدل قيمة تداوالت النشاط 
التجاري خالل ١٢ شهرا نحو 
٣١٫٣ مليون دينار، أي أن قيمة 
تداوالت شهر أبريل أعلى بنحو 
٤١٥٫٧٪ عن متوســط آخر ١٢ 
شهرا، وبلغ عدد صفقاته ٤٩ 
صفقة مقابل ٦ صفقات لشهر 
مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لشهر أبريل 
نحو ٣٫٢٩ ماليني دينار مقارنة 
مبعدل مــارس والبالغ نحو 
٣٫٠٧ ماليني دينار، أي بارتفاع 
بحدود ٧٫٢٪، كما متت صفقة 
واحدة لنشاط املخازن بقيمة 
٢ مليــون دينار خالل أبريل، 
مقارنة بصفقة واحدة لشهر 
مــارس بقيمــة ١٫٨٥ مليــون 

دينار.
وعنــد مقارنــة إجمالــي 
تداوالت شهر أبريل مبثيلتها 
للشــهر نفســه مــن الســنة 
الفائتة (أبريل ٢٠٢١) نالحظ 
أنها حققــت ارتفاعا من نحو 
٢٦٩٫٤ مليــون دينار كويتي 
إلى نحو ٤١٩ مليون دينار، أي 
مبا نسبته ٥٥٫٥٪ كما أسلفنا، 
وشمل االرتفاع سيولة النشاط 
التجــاري بنســبة ١٢٤٣٫٥٪ 
الســكن  نشــاط  وســيولة 
االســتثماري بنسبة ١١٦٫٤٪، 
بينما انخفضت سيولة نشاط 
السكن اخلاص بنسبة -٢١٫٨٪.

نحــو ٢٣٥٫٩ مليــون دينار، 
وانخفضت نسبة مساهمتها 
إلــى نحــو ٤٠٫٧٪ مــن جملة 
العقار مقارنة  قيمة تداوالت 
مبا نسبته ٦٣٫٤٪ في مارس 

.٢٠٢٢
وأوضح التقرير أن املعدل 
الشهري لقيمة تداوالت السكن 
اخلاص خالل آخر ١٢ شــهرا 
نحو ٢٢٩٫٦ مليون دينار، أي 
أن قيمة تداوالت شهر أبريل 
٢٠٢٢ أدنى مبا نسبته -٢٥٫٧٪ 
مقارنة باملعدل، وانخفض عدد 
الصفقات لهذا النشاط إلى ٣٣٩ 
صفقة مقارنة بـ ٥٥٢ صفقة في 
مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لنشاط السكن 
اخلاص نحو ٥٠٣ آالف دينار 
مقارنة بنحو ٤٢٧ ألف دينار 
في مارس ٢٠٢٢، أي بارتفاع 

بحدود ١٧٫٧٪.
وبلغت قيمة تداوالت نشاط 
السكن االستثماري نحو ٨٥٫٢ 
مليون دينــار أي بانخفاض 
بنحو -٢٦٫٤٪ مقارنة بالشهر 
الســابق (مارس ٢٠٢٢) حني 
بلغــت نحــو ١١٥٫٨ مليــون 
دينار، وانخفضت مساهمتها 
من جملة الســيولة إلى نحو 
٢٠٫٣٪ مقارنة مبا نسبته ٣١٫١٪ 
في مارس ٢٠٢٢، وبلغ املعدل 
الشهري لقيمة تداوالت نشاط 
الســكن االســتثماري خــالل 
١٢ شــهرا نحــو ٧٨٫٥ مليون 
دينــار، أي أن قيمة تداوالت 
شــهر أبريل أعلى مبا نسبته 
٨٫٥٪ مقارنة مبعدل ١٢ شهرا. 
وانخفض عدد صفقاته إلى ١٠٧ 
صفقات مقارنة بـ ١٢٧ صفقة 
في مــارس، وبذلك بلغ معدل 
قيمة الصفقة الواحدة لنشاط 
السكن االستثماري نحو ٧٩٦ 
ألف دينــار مقارنة بنحو ٩١١ 

بزيادة ١٢٫٧٪ مقارنة مبارس املاضي

مع سيولة أبريل ٢٠٢١ عندما 
بلغت الســيولة آنــذاك نحو 

٢٦٩٫٤ مليون دينار.
وأضاف التقرير أن تداوالت 
أبريــل ارتفعت مــا بني نحو 
٣٩٣٫٦ مليــون دينار عقودا، 
ونحو ٢٥٫٣ مليون دينار. وبلغ 
عــدد الصفقات العقارية لهذا 
الشــهر ٤٩٦ صفقة، توزعت 
مــا بني ٤٨٧ عقدا و٩ وكاالت. 
وحصــدت محافظة األحمدي 
أعلى عدد من الصفقات بـ ٢١٤ 

«الطاقة الدولية»: إيرادات قطاعي النفط والغاز 
ستقفز إلى ٤ تريليونات دوالر في ٢٠٢٢

العربيــة: قالــت وكالــة 
الطاقة الدولية إن دخل قطاعي 
الغاز والنفط ســيقفز إلى ٤ 
تريليونات دوالر عام ٢٠٢٢.

وكانت شركة أبحاث الطاقة 
األميركية «ريستاد إنرجي»، 
توقعــت في تقريــر حديث، 
ارتفــاع إيــرادات احلكومات 
من قطــاع التنقيب واإلنتاج 
إلى أعلى مستوى على اإلطالق 
عند ٢٫٥ تريليون دوالر هذا 
العام، محطمة الرقم القياسي 
الســابق ٢٫١ تريليون دوالر، 

املسجل عام ٢٠١١.
وكانــت إيــرادات النفــط 
والغاز التي حققتها احلكومات 
من هذا القطاع عام ٢٠٢٠ تبلغ 
٠٫٦٢ تريليــون دوالر فقــط، 
مــع انخفاض أســعار النفط 
والغاز، جــراء وباء كورونا، 
قبل أن ترتفع العائدات إلى ١٫٤ 
تريليون دوالر العام املاضي، 
مع التعافي من تداعيات الوباء.
النفط  وارتفعت أســعار 
بوتيــرة قويــة وجتــاوزت 
مستويات ١٠٠ دوالر للبرميل، 
وســط منــو الطلــب القوي 
وانخفاض اإلمدادات مع الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
الشــركة  وتوقــع تقرير 
األميركية، أن تكون السعودية 
أكبر املستفيدين من إيرادات 
النفط والغاز في العام احلالي، 
مبا يتجاوز ٤٠٠ مليار دوالر، 

العراق مــع تضاعف عائدات 
احلكومة من قطاع االستكشاف 
واإلنتاج على أساس سنوي، 
لتصل إلــى ٢٠٠ مليار دوالر 

في ٢٠٢٢.
بينمــا حتتــل النرويــج 
بإيــرادات  الرابعــة  املرتبــة 
متوقعة تبلغ ١٥٠ مليار دوالر، 
على الرغم من كونها عاشــر 
أكبر منتج للنفط والغاز في 

العالم، ويرجــع ذلك ارتفاع 
الغــاز األوروبيــة  أســعار 
وانخفاض مستويات التكلفة 
وامللكيــة احلكومية الكبيرة 

في القطاع.
 وبصفــة عامــة، يهيمن 
منتجو الشرق األوسط على 
قائمة أكبر ١٠ دول من حيث 
إيــرادات النفــط والغاز لدى 

احلكومات.

السعودية أكبر املستفيدين من اإليرادات مبا يتجاوز ٤٠٠ مليار دوالر

وهذا ميثل زيادة قدرها ٢٥٠ 
مليــار دوالر تقريبــا عــن 
عــام ٢٠٢١. وحتتل الواليات 
املتحدة - عند تضمني الرسوم 
املدفوعــة ملــالك األراضــي 
اخلاصــة - املرتبــة الثانية 
بنحو ٢٥٠ مليار دوالر، بزيادة 
قدرها ١٠٠ مليار دوالر مقارنة 

بعام ٢٠٢١.
وفي املركــز الثالث، يأتي 

«بيتك» ُيدشن برنامجًا تدريبيًا متكامًال للمعينني اجلدد

التمويــل  دشــن بيــت 
الكويتي «بيتــك»، برنامجا 
تدريبيــا شــامال للمعينني 
اجلدد من الشباب الكويتي 
فــي إطار حرص البنك على 
استقطاب املواهب الوطنية 
وتدريبهــا وتأهيلهــا وفق 
أعلى مستويات اجلودة مبا 
ينعكس علــى تقدمي خدمة 

متميزة للعميل.
التنفيذي  املدير  وصرح 
إلدارة املواهــب في «بيتك» 
محمد املسلم، بأن البرنامج 
يستمر ملدة شــهر، يتم من 
خالله تأهيل املتدربني على 
املنتجــات املصرفيــة مــن 
حســابات، بطاقات، ودائع، 
وخدمــات مصرفية رقمية. 

بأساســيات جــودة خدمــة 
العمالء.

البرنامــج  أن  وأوضــح 
التدريبي يسهم في تأسيس 
املواهب بالشــكل األمثل مبا 
يتوافق مع أســس ومعايير 
«بيتك» مع العلم بأن البرنامج 
التدريبي يقدم بنسبة ٩٥٪ 
من قبل املدربني الداخليني، 
حيث يفتخر «بيتك» بوجود 
مدربــني مؤهلني ومعتمدين 
من ذوي اخلبرات املصرفية 
الرفيعــة في مجــال عملهم 
وذلك لتدريب املعينني اجلدد 

في اخلدمات املصرفية.
ويشمل البرنامج اختبارات 
متنوعة ضمن إطار سياسة 
رفع كفــاءة املوظفني وصقل 

مهاراتهم وتطوير خبراتهم، 
واملســاهمة في إثراء املعرفة 
املصرفيــة لديهــم من خالل 
الطريــق  علــى  وضعهــم 
الصحيح للقيام مبهامهم على 
أكمل وجه في خدمة العمالء 
باســتخدام أحــدث األدوات 
التقنية والبرامج املتوافقة مع 
املعايير العاملية للتكنولوجيا 
املصرفية، مبا يسهم في رفع 
مؤشــرات األداء وحتســني 
الكفاءة.  وختم املســلم بأن 
«بيتك» يولي اهتماما وحرصا 
على تأهيل موارده البشرية 
من خالل البرامج التدريبية 
مبختلــف املجــاالت لتقدمي 
افضل احللول لتطوير األداء 

في «بيتك».

في إطار حرص البنك على استقطاب املواهب الوطنية

محمد املسلم

كمــا يتــم تقــدمي مفهــوم 
فلسفة الصيرفة اإلسالمية، 
والتكييف الشرعي للمنتجات 
املصرفيــة، وباقــة متنوعة 
مــن ورش العمــل املتعلقة 

املسلم: سجل حافل لـ «بيتك» في مجال التدريب وتطوير املواهب بالشكل األمثل

ريستاد إنرجي: ٢٫١ تريليون دوالر إيرادات احلكومات من قطاع التنقيب واإلنتاج

روسيا توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا
رويتــرز: قالــت شــركة 
تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية 
إن شركة «غازبروم» الروسية 
أوقفت، أمس السبت، صادرات 
الغاز إلى فنلنــدا املجاورة، 
في أحدث تصعيد للنزاع مع 
الدول الغربية حول طريقة 

سداد مدفوعات الطاقة.
وقالت شركة «غازغريد 
فينالند» في بيان: «واردات 
الغاز عبر نقطة دخول إمياترا 
توقفت»، مضيفة أن مصادر 
أخرى ستوفر الغاز عبر خط 
أنابيــب بالتيكونكتــر الذي 

يربط فنلندا بأستونيا.
ويشكل الغاز ٨٪ فقط من 
الطاقة املستهلكة في فنلندا، 
إال أن غالبية هذه الكمية في 
البلد الواقع في شمال أوروبا، 

مصدرها روسيا.
لكن «غــازوم» أكدت أنها 
ستتمكن من احلصول على 
الغاز من مزودين آخرين وأنها 

بــأن تدفــع ثمــن احلصول 
على الغاز الروسي بالروبل 
املفروضة  العقوبات  بسبب 
على روسيا بسبب عمليتها 
العسكرية في أوكرانيا، لكن 

فنلندا رفضت ذلك.
لكن قرار موسكو بوقف 
اإلمــدادات إلــى فنلندا يأتي 
أيضا في أعقاب إعالن فنلندا 
إلى  التقدم بطلب االنضمام 

حلف شمال األطلسي.
وتتشارك فنلندا حدودا 
مــع روســيا متتــدد علــى 
أكثــر مــن ١٣٠٠ كيلومتــر، 
وحذرت موســكو هلسنكي 
من أن التقدم بطلب رســمي 
لالنضمام إلى حلف شــمال 
الطلسي «سيكون خطأ فادحا 
له تداعيات واسعة النطاق».
يشــار إلــى أن الرئيــس 
الروسي  فالدميير بوتني  وقع 
آخر مارس املاضي، مرسوما 
يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن 
إمدادات الغاز الروســي من 
قبل املشترين من الدول غير 
الصديقة لروسيا، مبا في ذلك 

دول  االحتاد األوروبي .
ومبوجب املرسوم يتوجب 
على الشركات األوروبية من 
الــدول غيــر الصديقة فتح 
حســابني في بنك «غازبروم 
بنك» األول باليورو والثاني 

بالعملة الروسية الروبل.

في أحدث تصعيد للنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد املدفوعات

ستواصل نشاطاتها «بشكل 
طبيعــي». وكانــت شــركة 
«غازوم» الفنلندية لبيع الغاز 
باجلملة اململوكة للدولة قد 
قالت يوم اجلمعة املاضي إن 
«غازبروم» الروســية نبهت 
إلى توقف التدفقات اعتبارا 

من صباح يوم السبت.
وتطالب شركة «غازبروم» 
الدول األوروبية  الروســية 

«الوطني لالستثمار» حتصد ست جوائز
من «Re¾nitiv Lipper Fund» لعام ٢٠٢٢

توجــت شــركة الوطنــي 
لالســتثمار بستة جوائز من 
 Reënitiv Lipper Fund Awards
لعــام ٢٠٢٢ عــن صنــدوق 
الكويتية  الوطنــي لألســهم 
كأفضل صندوق أسهم كويتية 
على مدار ثالث، خمس، وعشر 
 MENA سنوات في فئتي جوائز
 MENA وجوائز Markets Fund

.Markets Domestic Fund
وألكثر مــن ٣٠ عاما وفي 
أكثر من ١٧ دولة حول العالم، 
 Reënitiv Lipper كرمت جوائز
Fund املرموقــة الصناديــق 
وشركات إدارة الصناديق التي 
تفوقت فــي إحراز معدل أداء 
قوي حسب املخاطر وباملقارنة 

مع أقرانها.
اســتنادا إلــى عــدد مــن 
املعاييــر موضوعية هذا إلى 
جانب العمق الذي ال مثيل له 
لبيانات ومعلومات الصناديق، 
األمر الذي يكرس املســتوى 
الفريــد واملكانة املميزة لهذه 
اجلائزة ويضمن أن يكون لها 
قيمة مســتمرة. حيث تشكل 
بيانــات الصناديــق املتميزة 
واملنهجية املتخصصة أساسا 
للتأهل لهذه اجلائزة املرموقة، 
والتي متثل اعترافا بالتميز في 

إدارة الصناديق.
وبهذه املناسبة، قال شادي 
خضــر، مديــر إدارة األصول 
اإلقليمية في شــركة الوطني 
لالســتثمار: نحــن فخورون 

تلبــي احتياجــات عمالئهــا 
وأهدافهم وحتقق عوائد مالية 

مجزية على املدى الطويل.
وأثنى خضــر على فريق 
إدارة األصول الذي أســفرت 
جهــوده وعملــه الدؤوب عن 
نتائج متميزة توجت بالفوز 
بجوائز Lipper Awards للعام 

الثاني على التوالي.
وصرح روبرت جينكينز، 
رئيــس قســم البحــوث في 
Reënitiv Lipper قائــال: لقــد 
 Reënitiv Lipper كرمت جوائز
Fund املدراء الذين جنحوا في 
مواجهة عوامل السوق الصعبة 
التي لم نشــهدها منذ عقود، 
مبا في ذلك ارتفاع التضخم، 
وتراجع حجم العمالة والقيود 
املستمرة على سلسلة التوريد 
العاملية، ما مكن املستثمرين 
من احلفاظ على مستوى الثقة 
باالقتصاد وســط أجواء من 
عــدم اليقــني، حيث يســتمر 
الوباء في حجــب التوقعات 
وتغييــر التطلعات. وأضاف 
أن مديري الصناديق ينظرون 

إلــى ما هو أبعد مــن بيانات 
األرباح ويأخذون في االعتبار 
تأثيرات املوجات الڤيروسية، 
ما يجعل اإلدارة النشطة أكثر 
صعوبــة من أي وقت مضى، 
مثمنا جهود الفائزين بجائزة 
صندوق Reënitiv Lipper لعام 
٢٠٢٢ مثل الوطني لالستثمار 
لتقدميهــم أداء متفوقــا وما 
يصاحــب ذلك مــن طمأنينة 
مــن االتســاق فــي محافــظ 
املســتثمرين في وقت يشهد 

تغييرا غير مسبوق». 
جدير بالذكر أن شــركة 
الوطني لالستثمار هي شركة 
رائــدة فــي إدارة األصول 
فــي املنطقة، حيــث لديها 
ما يزيــد على ٧٫٨ مليارات 
دوالر من األصــول املدارة 
محليا وإقليميا وعامليا كما 
في ٣١ مارس ٢٠٢٢، ولديها 
فرق استثمارية متخصصة 
تعمل في الكويت إضافة إلى 
العديد من األسواق األخرى 
في دول مجلــس التعاون 

اخلليجي.

عن «الوطني لألسهم الكويتية» كأفضل صندوق على مدار ٣ و٥ و١٠ سنوات

شادي خضر

بهذا التكرمي الذي ميثل شهادة 
الكبيرة  القــدرات  مهمة على 
التــي يتمتع بهــا فريق إدارة 
األصول لدينا واحلائز جوائز 
متعددة تبرهن على امتالكنا 
الكفاءات احملترفة في  أفضل 

منطقة اخلليج.
التتويج  وأضاف: يعكس 
جناح فلســفتنا االستثمارية 
التــي تركــز على منــو رأس 
املال املستدام واستراتيجيات 
الســليمة. حيث  االســتثمار 
يشكل الفوز بهذه اجلوائز دليال 
إضافيا علــى اخلبرة املهنية 
العالية للفريق وسجله احلافل 
املمتد ألكثر من ١٢ عاما، واألداء 
القوي ملنتجاتنا االستثمارية 
في أسواق الكويت واخلليج.

وتابع: حتتل شركة الوطني 
لالســتثمار موقعــا رائدا في 
قطاع االستثمار نتيجة سعيها 
الدؤوب لتطوير حلول مبتكرة 
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بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

احلصاد
باألمــس كان يوم حصاد وثمرات 
اجلهد والعــرق والتفاني واإلخالص 

والوطنية احلقة..
باألمس كان حصاد تخطيط سليم 
وتنفيذ محترم.. وقبل كل ذلك إرادة 
سياســية آلت على نفســها أن تقهر 
الصعــاب وتصنع املســتحيل حتى 
تصنــع ألبنائنا مســتقبًال يفتخرون 
به، دون خوف من حاقد.. أو وجل من 
موتور.. أو تردد بسبب العواقب، أو 

أيد مرتعشة تخشى املساءلة.
باألمس كان حصاد زراعات مشروع 
«مســتقبل مصر لإلنتــاج الزراعي»، 
حصاد خير ٣٥٠ ألف فدان آتت أُكلها 
مــن إجمالي مليون و٥٠ ألف فدان مت 
استصالحها ضمن مستهدف ٢ مليون 
فدان.. في قلب الصحراء وباستخدام 
املياه اجلوفيــة، واملعاجلــة، إضافة 
إلنشاء ترعة خاصة ذات أجزاء مكشوفة 
وأخرى مغطاة، بطول ١٤٠ كيلومترا، 
شاهدنا بأم أعيننا حجم العمل اجلبار 
في خدماتها من محطات رفع ضخمة 
وسحارات هائلة وردم لطريق في وسط 
البحيرات وإنشاء بيارات عمالقة وحفر 
أحواض ســحب.. جهد جبار تخطط 
لــه عقول مصرية.. وتنفذه ســواعد 
وعزائم ال تعرف امللل وال الكلل ذاقت 

طعم «قهر املستحيل».
مشــروع مســتقبل مصر لإلنتاج 
الزراعــي هــو نــواة ضخمــة للدلتا 
اجلديدة، ولبنة أساســية في حتقيق 

أمل االكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة، 
فما مت زراعته موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ جتاوز 
٤٠ ألف فدان قمح، و٣٢ ألف فدان ذرة 
و٥٥ ألــف فــدان بطاطــس و٦٥ ألف 
فدان بنجر إضافــة آلالف األفدنة من 
املوالح واملاجنو والعنب واخلضراوات 

والبصل ودوار الشمس وغيرها.
وتقوم إدارة املشروع العمالق التي 
يرأسها «مقدم» جيش شاب بالتعاون 
مع شركات متعددة من القطاع اخلاص 
تســتخدم ٣٦٠٠ جهــاز ري محوري 
مطــور، ويعمــل باملشــروع ١٠ آالف 
شخص مباشــرة، باإلضافة إلى أكثر 

من ٣٥٠ فرصة عمل غير مباشرة.
هكذا يتم بناء األوطان، والعمل على 
تأمني مستقبل أبنائها، وحتقيق حلم 
األمــن الغذائي ألكثر مــن ١٠٠ مليون 
مصــري وأكثر من ٥ ماليني «ضيف» 

يعيشون على أرض احملروسة.
ويكفي مصر فخراً أنها إحدى الدول 
القالئل التي جتاوزت تداعيات جائحة 
«كورونا» دون أن يشعر مواطنوها أو 
ضيوفها بنقص سلعة أساسية واحدة.

وإنها أيضا من دول قالئل لم تختف 
الزيوت من أرفف منافذ بيعها - كما 
حــدث فــي دول أوروبيــة متقدمة - 

نتيجة أزمة روسيا - أوكرانيا.
حمداً هللا على نعمه التي أسبغها 

على أرض احملروسة.
وحفــظ اهللا مصــر وأهلها من كل 

سوء.

السيسي يطالب بضرورة االنتهاء من مراحل مشروع
«مستقبل مصر» لإلنتاج الزراعي في أسرع وقت ممكن

القاهرة ـ خديجة حمودة
طالب الرئيس عبدالفتاح 
السيســي بضرورة االنتهاء 
من مراحل مشروع مستقبل 
مصــر لإلنتــاج الزراعي في 

أسرع وقت ممكن.
وقال السيسي في مداخلة 
له خالل افتتاحه امس مشروع 
«مســتقبل مصــر» لإلنتــاج 
القاهــرة  الزراعــي بطريــق 
ـ إن «إجــراءات  ـ الضبعــة 
الدولــة حتتــاج الكثيــر من 
الفهــم والدراســات لتحديــد 
جــدوى املشــروع واخلطط 
املســتقبلية»، مشيرا إلى أن 
تكلفــة الزراعة في مشــروع 
مســتقبل مصر أعلى بكثير 

من أي مكان في الدلتا».
واضــاف: «تعقيبــا على 
عــرض قدمــه بهــاء الغنــام 
مدير املشــروع، إننا نريد أن 
نطمئــن علــى مشــروعاتنا، 
ومعنا املستثمرون واإلعالم 
وأجهزة الدولة ونتحدث مع 

اجلميع بشكل واضح».
ونبــه الرئيس إلى أن كل 
إجراء لــم ننفذه فيما مضى، 
وكل إجراء لم تلتفت الدولة له 
ـ ليس خالل السنة أوالعشرة 
أوالعشرين سنة املاضية ولكن 
على مدى ٤٠ أو ٥٠ سنة مضت 
ـ ندفع ثمنه حاليا، ولذلك هناك 
نقاش وحــوار وحراك كبير 

لتقديرات األسعار قبل سنتني 
أو ثالثة، وبالطبع ســترتفع 
هذه التكلفة حاليا»، متسائال: 
ماذا سيكون الوضع عليه إذا 

لم نكن بدأنا بالفعل؟.
وقــال الرئيس السيســي 
إن الســنوات العشر املاضية 
شهدت زيادة ســكانية تقدر 
بنحــو ٢٠ مليــون نســمة.. 
متسائال «ما كم طلباتهم من 

املوجود في توشكي أن أترك 
األولويات من كهرباء وطرق 
وخالفه ملرحلة متأخرة، مشيرا 
إلى أنه يتــم حاليا رفع كفاء 
وتوسعة طريق الضبعة، داعيا 
إلى ضرورة حتري الدقة فيما 
يتم تناوله بشأن املشروعات 
الكبرى التي لم يكن من املمكن 

تأخير تنفيذها.
وأضــاف «نحــن ننفــق 
على ١٠ ماليني فدان لتحسني 
مستوى معيشة الناس وهو 
األمــر الــذي لــم يتــم خالل 
السنوات املاضية بتكلفة تصل 
إلى تريليون جنيه وبالتالي 
ما يتم إنفاقه ليس بالكثير من 
أجل الزراعة وإقامة شــبكات 
كهرباء وطرق وتسوية األرض 
ومد شــبكات الري والترع.. 
ومــا مت في مصر خالل ٤٠٠ـ  
٥٠٠ سنة لزراعة أراضي الدلتا 
نريد اآلن أن نحققه في ٤ أو ٥ 
سنوات في الصحراء وبالتالي 
فإن مــا يتم إجنــازه هو أمر 

عظيم».
مــن ناحيــة أخــرى، أكد 
الرئيس السيسي أن القوات 
املســلحة لم حتارب اإلرهاب 
فقط، وإمنــا حاربت التخلف 
الدولة  والتــردي ومســاندة 
جنبا إلى جنب مع املستثمرين 
لتنفيــذ  األعمــال  ورجــال 
املشروعات القومية الكبرى.

السلع األساسية.. وهل منو 
الدولة وإنتاجها يكفي هذا؟».
وفنــد الرئيس السيســي 
ما يتردد مــن دعوات بإعادة 
ترتيب األولويات قائال: إننا 
ال نتحدث عن رفاهية بل عن 
عناصر مهمة، وبالتالي ال ميكن 
أبــدا عندما نتحــدث في بناء 
مشــروع مهم مثل مســتقبل 
مصر لإلنتاج الزراعي وأيضا 

«القوات املسلحة حاربت اإلرهاب والتخلف والتردي وساندت الدولة في تنفيذ املشروعات القومية الكبرى»

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل افتتاح مشروع مستقبل مصر لإلنتاج الزراعي

ونحن سعداء بذلك.
وأردف: «هناك من يتساءل 
ملاذا كل هذه التكاليف خاصة 
ونحن نتحدث عن مبالغ مالية 
ضخمة تصل إلى مبلغ يتراوح 
مــا بني ٢٠٠ و٣٠٠ ألف جنيه 
كتكلفــة الســتصالح الفدان 
الواحــد مبا يعنــي أن تكلفة 
املليون فــدان تصل إلى ٢٠٠ 
ـ ٢٥٠ مليــار جنيه اســتنادا 

بايدن ال يستبعد لقاء جونغ أون 
ويعرض املساعدة ملكافحة «كورونا»

عواصمـ  وكاالت: اتفق الرئيس األميركي 
جو بايدن ونظيره الكوري اجلنوبي اجلديد 
يون سوك-يول، على إجراء تدريبات عسكرية 
أكبر ونشر املزيد من األسلحة األميركية إذا 
لزم األمر لردع كوريا الشمالية، بينما عرضا 
إرسال لقاحات مضادة لـ «كوفيد-١٩» ورمبا 

لقاء زعيمها كيم جونغ أون.
وقــال بايدن ويــون إن حتالف بلديهما 
املستمر منذ عقود يحتاج إلى تطوير ليس 
فقط ملواجهة تهديدات كوريا الشمالية ولكن 
إلبقاء منطقة احمليطني الهندي والهادي «حرة 
ومنفتحة» وحماية سالسل اإلمداد العاملية.
كما تعهــدت الواليــات املتحدة بنشــر 
«أصــول اســتراتيجية» إذا لزم األمر لردع 

كوريا الشمالية، وفقا للبيان. وتشمل تلك 
األصول في املعتاد قاذفات صواريخ بعيدة 
املدى أو غواصات مقاتلة أو حامالت طائرات.
وأكد الزعيمان التزامهما بنزع الســالح 
النووي لكوريا الشمالية وانفتاحهما على 

الديبلوماسية مع بيونغ يانغ.
وقال بايدن في مؤمتر صحافي مشترك 
«فيمــا يتعلق مبا إذا كنت ســألتقي بزعيم 
كوريا الشمالية، فإن ذلك سيعتمد على ما 

إذا كان مخلصا وما إذا كان جادا».
وأضــاف أن واشــنطن عرضــت توفير 
لقاحــات «كوفيــد-١٩» للصــني وكوريــا 
الشمالية، التي تكافح أول انتشار معترف 

به للمرض، ولكن «لم نتلق أي رد».

الرئيسان االميركي والكوري اجلنوبي خالل مؤمترهما الصحافي بسيئول امس  (ا.ف.پ)

األحزاب التونسية ترفض إقصاءها عن وضع 
الدستور اجلديد وتدعو الحتجاجات

تونــسـ  رويترزـ  د.ب.أ: رفضت أحزاب 
سياســية رئيســية في تونس أمس خطوة 
الرئيس قيس سعّيد باستبعاد األحزاب من 
اإلصالحات السياسية احملورية مبا في ذلك 
صياغة دســتور جديد، وتعهــدت مبواجهة 
اخلطوة التــي وصفتها بأنها مرحلة جديدة 
من احلكم االستبدادي وتكريس حكم الرجل 
الواحــد. وكان الرئيس ســعّيد أصدر أمس 
األول مرسوما عني مبوجبه أستاذا للقانون 
لرئاســة جلنة استشــارية لصياغة دستور 
جديــد «جلمهورية جديدة» مقصيا األحزاب 

من خطط إعادة هيكلة النظام السياسي.
ورفضت جبهة اإلنقاذ الوطني التي تضم 
عدة أحزاب ونشطاء، من بينها أحزاب النهضة 
وقلب تونس والكرامــة وائتالف مواطنون 
ضد االنقالب، اخلطوة ووصفتها بأنها خطوة 

خطيرة أخرى لترسيخ احلكم الفردي.
وقال رياض الشعيبي القيادي في حزب 
النهضة لـــ «رويترز»: «ســنواجه اخلطوة 
اجلديدة حلكم ســعيد االستبدادي من خالل 
االحتجاجــات في الشــوارع وتوحيد جبهة 

املعارضة لإلطاحة باالنقالب».
وتتكون «الهيئة الوطنية االستشارية من 
أجل جمهورية جديدة» التي يرأســها أستاذ 

القانــون الصادق بلعيد مــن عمداء القانون 
والعلوم السياســية. ويتعني عليها أن تقدم 
تقريرها في ٢٠ يونيو إلى سعيد. وسيعرض 
على االستفتاء في ٢٥ يوليو املقبل، معتمدة 
على نتائج استشارة وطنية إلكترونية شارك 

فيها أكثر من نصف مليون تونسي.
كما رفض احلزب الدســتوري احلر الذي 
تتزعمه عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس 
الراحــل زين العابدين بن علي وخصم لدود 
حلزب النهضة اإلسالمي، هذه اخلطوة. ودعت 
موسي إلى مظاهرة حاشدة في ١٨ يونيو املقبل.
وقالت موســي «ما يحدث هو اســتهزاء 
بالشــعب وهو ديكتاتوريــة لكننا لن نترك 

تونس رهينة بيد سعّيد».
الدميوقراطــي  التيــار  ودعــت أحــزاب 
واجلمهوري والتكتل في بيان مشــترك «كل 
القوى احلية املتشبثة باملسار الدميوقراطي 
من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني 
وشــخصيات وطنية للتصدي لهذه املهزلة 

وإسقاط مسار االنقالب على الدستور».
ورفض االحتاد العام التونســي للشغل 
ذو التأثير القوي هذا الشكل من احلوار الذي 
اقترحه سعيد ومن املتوقع أن يصدر موقفا 

نهائيا خالل أيام.

سعيد أمر بتشكيل جلنة صياغة يرأسها بلعيد وتعرض الدستور لالستفتاء في ٢٥ يوليو أوكرانيا تصر على االنضمام لالحتاد األوروبي 
وأردوغان يتمسك بشروطه النضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»

عواصــم ـ وكاالت: مــازال 
انضمام الســويد وفنلندا إلى 
حلف شمال االطلسي (الناتو) 
يصطدم بالرفض التركي، في 
وقت صعدت موســكو حرب 
الغاز غداة إعالنها الســيطرة 

على كامل مدينة ماريوبول.
من جهتــه، دعــا الرئيس 
التركي رجــب طيب اردوغان 
إلــى «إنهــاء دعمها  الســويد 
السياسي واملالي للتنظيمات 
اإلرهابية وتسليمها أسلحة». 
وأجــرى مكاملــات هاتفية مع 
رئيسة وزراء السويد ماغدالينا 
أندرســن والرئيس الفنلندي 
ساولي نينيسو واألمني العام 
حللف شــمال األطلسي ينس 
ســتولتنبرغ هــي األولى منذ 
بدء األزمة املفتوحة بني أنقرة 
وكل من السويد وفنلندا بشأن 
انضمامهما إلى احللف األطلسي 
ملواجهة التمدد الروســي إثر 

غزو أوكرانيا.
وقــال اردوغــان، في بيان 
صدر اثر االتصال مع اندرسن، 
إنــه «ينتظر من الســويد أن 
ملموســة  إجــراءات  تتخــذ 
وجديــة، تظهر أنها تشــاطر 
تركيا قلقها حيال تنظيم حزب 
العمال الكردستاني (بي كا كا) 
اإلرهابي وامتداداته في سورية 
والعراق»، مشيرا إلى وحدات 
حمايــة الشــعب الكردية في 

سورية.
اردوغــان  كذلــك تشــاور 
هاتفيا مع نظيــره الفنلندي، 
الرئاســة إنه شــرح  وقالــت 
«احلــق الطبيعــي لتركيا في 
توقع االحترام والدعم في إطار 
نضالها املشروع ضد التهديدات 

التي تطول أمنها وشعبها».
وحتــدث نينيســتو عبــر 
«تويتر» عــن «مكاملة هاتفية 
صريحة ومباشرة مع الرئيس 
أردوغــان»، وأكــد أن «فنلندا 
تديــن اإلرهاب بكل أشــكاله، 

ويشكل الغاز ٨٪ فقط من 
الطاقة املستهلكة في فنلندا. إلى 
ذلك، اعتبر الرئيس األوكراني 
فولودمييــر زيلينســكي، أن 
أي بديل من ترشــح أوكرانيا 
لعضويــة االحتــاد األوروبي 
سيكون مبنزلة «تسوية» مع 
روسيا، في رده على مشروع 
«املنظمة السياسية األوروبية» 
الذي اقترحه نظيره الفرنسي 

إميانويل ماكرون.
وقال زيلينسكي في مؤمتر 
صحافي عقده فــي كييڤ مع 
الــوزراء البرتغالــي  رئيــس 
أنطونيو كوستا «لسنا بحاجة 
إلى بدائــل لترشــح أوكرانيا 
لعضويــة االحتــاد األوروبي 
ولســنا بحاجة إلــى مثل هذه 

التسويات».
أكــد  زيلينســكي  وكان 
الســبل «الديبلوماســية»  أن 
وحدها ميكنهــا إنهاء احلرب 
فــي أوكرانيــا، فيمــا تواصل 
موسكو هجومها شرق البالد، 
الدفــاع  أكــدت وزارة  حيــث 
الروسية تدمير شحنة «كبيرة» 

األوكرانيــة أن «نهاية النزاع 
ستكون ديبلوماسية.. احلرب 
ستكون دامية، وتتخللها معارك 
وقتال إال انها ســتنتهي قطعا 

عبر السبل الديبلوماسية».
وأعلن املتحدث باسم وزارة 
الدفــاع الروســية أن مجمــع 
أزوفستال الذي كان آخر معقل 
للمقاومة «بات حتت السيطرة 
الكاملــة للقــوات املســلحة 
الروسية» بعد استسالم آخر 

اجلنود األوكرانيني فيه.
فــي غضــون ذلــك، قالت 
إنهــا قــررت  أمــس  روســيا 
حظــر دخــول ٩٦٣ أميركيــا 
إلى أراضيهــا، بينهم الرئيس 
جو بايــدن ووزير اخلارجية 
أنتونــي بلينكن ومدير وكالة 
املخابرات املركزية وليام بيرنز، 
وستواصل الرد على ما وصفته 

باألعمال العدائية األميركية.
وعلى نحو منفصل، قالت 
وزارة اخلارجية الروسية إنها 
أضافــت ٢٦ اســما جديدا إلى 
قائمة الكنديني الذين منعتهم 

من السفر إلى روسيا.

من األســلحة أرســلها الغرب 
ألوكرانيا.

وأوضحت الوزارة «دمرت 
صواريخ كاليبر طويلة املدى 
وعالية الدقة أطلقت من البحر 
شــحنة كبيرة من األســلحة 
واملعدات العســكرية أرسلتها 
الواليات املتحدة ودول أوروبية 
قــرب محطــة مالني للســكك 
احلديد في منطقة زيتومير».

ومــع تواصــل احلــرب، 
وقــع الرئيــس األميركي جو 
بايدن قانونا أقره الكونغرس 
اخلميس املاضــي ينص على 
تخصيص مبلغ ضخم قدره ٤٠ 
مليار دوالر ألوكرانيا، يسمح 
لها بصورة خاصة باحلصول 
على مدرعات وتعزيز دفاعها 

اجلوي.
وكانت دول مجموعة السبع 
تعهــدت خالل اجتمــاع أمس 
األول بتخصيــص ١٩٫٨ مليار 
دوالر ملســاعدة أوكرانيا على 
«التعويض عن عجزها املالي».

وأكد زيلينسكي خالل مقابلة 
مع محطــة ICTV التلفزيونية 

(ا.ف.پ) عسكريون أوكرانيون يأخدون قسطاً من الراحة قرب جبهة القتال في دونباس أمس 

واحلوار مستمر». في السياق 
نفسه، يواصل الرئيس الروسي 
ڤالدميير بوتني استخدام سالح 
الغاز بوجــه العقوبات املالية 
التي فرضها عليه الغرب، فقد 
أوقفت مجموعــة «غازبروم» 
الروســية أمس إمدادات الغاز 
الطبيعــي إلى فنلندا لرفضها 

هذه الشروط.
وأعلنت شــركة «غازوم» 
الفنلنديــة العامــة فــي بيان 
«توقفت امدادات الغاز الطبيعي 
إلى فنلندا في إطار عقد غازوم»، 
مضيفــة أن مصــادر أخــرى 
ستوفر الغاز عبر خط أنابيب 
بالتيكونكتر الذي يربط فنلندا 
بإســتونيا، وأكــدت غازبروم 

وقف اإلمدادات.
وبذلك تنضــم فنلندا إلى 
پولندا وبلغاريا اللتني قطعت 
الغــاز  «غازبــروم»  عنهمــا 
لرفضهمــا الدفع بالروبل، في 
إطار مساعي موسكو لاللتفاف 
على العقوبــات الغربية التي 
جمــدت اصــوال وحرمتها من 
احلصول على العملة الصعبة.

االحتالل يجدد اقتحام «جنني» وسط اشتباكات مع الفلسطينيني
عواصم ـ وكاالت: قالت مصادر 
محلية في مدينة جنني ان اشتباكات 
مســلحة وقعــت بــني عناصر من 
املقاومة الفلسطينية وقوات االحتالل 
اإلسرائيلية التي اقتحمت املدينة من 

محورها الشمالي.
وقتل فتى فلسطيني على االقل 
برصــاص االحتالل خالل اقتحامها 
جنــني في شــمال الضفــة الغربية 
احملتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة 

الفلسطينية.
وأشــارت الوزارة فــي بيان إلى 
«استشهاد فتى في السابعة عشرة 

من عمره وإصابة شاب عمره ١٨ عاما 
بجراح حرجة برصــاص االحتالل 
اإلسرائيلي خالل عدوانه على جنني»، 
وقالت وكالة األنباء الفلســطينية 

(وفا) ان اسم الفتى أمجد الفايد.
من جهته، زعم اجليش اإلسرائيلي 
في بيان ان جنوده تعرضوا بالقرب 
من قرية كفر دان إلطالق نار وإلطالق 
زجاجة حارقة وقنبلة من ســيارة 
وردوا على مصدر النيران ما تسبب 

بوقوع بعض اإلصابات.
وشيع الفتى الفايد في مخيم جنني 
وحمل عناصر مــن حركة «اجلهاد 

اإلسالمي» نعشــه. ونعت احلركة 
الفايــد وقالت في بيان «استشــهاد 
املجاهد أمجد الفايد، بإطالق عشرات 
الرصاصات على جســده، يجســد 
معنى اإلرهاب الدموي الذي ميارسه 

االحتالل بحق أبناء شعبنا».
ووصفت الفايد بأنه أحد أعضائها، 
وقالت إنه شــارك في قتال اجلنود 
اإلســرائيليني، وقد ظهر في صور 
على مواقع التواصل االجتماعي وهو 

يحمل بندقية.
وفي تصريح نقلته وكالة «وفا» 
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 

اشــتية «إن احملتلــني ال يتوقفون 
عن ارتكاب جرائمهم ضد أهلنا في 
جنني»، وحذر «من التبعات اخلطيرة 
لتلك اجلرائم املتكررة، داعيا املجتمع 
الدولي إلدانتها ومحاسبة مرتكبيها».

من جانبها، أدانت وزارة اخلارجية 
واملغتربني الفلسطينية االقتحامات 
املتواصلة التي تشنها قوات االحتالل 
اإلســرائيلي فــي محافظــة جنــني 
ومخيمها، وآخرها فجر امس، وأدت 
«جلرمية اإلعدام امليداني للشــهيد 
الفتى أمجد الفايد (١٧ عاما)، وإصابة 

فتى آخر بجروح حرجة».
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غارات إسرائيلية جديدة على محيط دمشق ومصادر تؤكد عودة املطار للعمل
الطيــران  وكاالت: شــن 
احلربي اإلســرائيلي غارات 
علــى عدة مواقع اســتهدفت 
هــذه املرة فــي محيط مطار 
دمشــق والفرقة األولى قرب 
مدينة الكسوة غربي العاصمة، 
بعد نحو أسبوع على قصف 
عنيف مماثل استهدف مواقع 

في مصياف وسط سورية.
وقالــت مصــادر ان عددا 
من الرحــالت اجلوية أجلت 
بعد نشوب حرائق في محيط 
املطار نتيجة القصف اجلوي.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
السورية الرسمية «واس» ان 
«٣ أشخاص قتلوا جراء عدوان 

بدورها، نقلــت صحيفة 
الوطــن املقربة من احلكومة 
الســورية عــن مصــدر فــي 
مؤسســة الطيــران العربية 
السورية أمس أن مطار دمشق 
الدولي يعمل كاملعتاد وشهد 
حركات إقالع وهبوط، مؤكدا 
ســقوط قتيل من العمال في 
صالــة الشــحن و٣ مصابني 
جــراء الغارات اإلســرائيلية 
على نقاط في محيط املطار.

مــن جانبه، أكــد املرصد 
الســوري حلقوق اإلنســان 
مقتــل رئيس فئة العمال في 
دائرة الشــحن األرضية في 
مطار دمشــق الدولي نتيجة 

إيــران مبحيط  مليليشــيات 
جبل املانع قرب مدينة الكسوة 
بريف دمشق اجلنوبي الغربي 
وفــي منطقة جمرايا شــمال 
العاصمــة دمشــق ومحيط 

مطار دمشق الدولي.
وأكــدت مواقــع إخبارية 
ســورية أن إحدى الضربات 
مقــرا  اســتهدفت  اجلويــة 
عســكريا تابعــا للحــرس 
الثــوري اإليراني في منطقة 
«تل املانع» مبدينة «الكسوة» 

غرب العاصمة دمشق.
وأشارت إلى أن امليليشيا 
تستخدم املقر كمركز عسكري 
لقيادات بارزة في امليليشيا، 

كما يوجد بداخله مســتودع 
كبيــر للذخيرة واألســلحة 
والصواريخ، بحســب موقع 
«زمان الوصل». وأضافت ان 
الطائرات استهدفت املقر بشكل 
مباشــر ما أدى لتدمير جزء 
من املستودع واندالع النيران 
فيه، باإلضافة لتدمير منظومة 
دفاع جوي ومدفعني ميدانيني 

كانا ضمن املقر.
وأكد أن الغارات أدت ملقتل 
٥ عناصر يحملون اجلنسية 
اإليرانيــة وإصابة ١١ آخرين 
بجــروح مختلفــة باإلضافة 
لعطب عدة آليات عســكرية 

كانت باملوقع املستهدف.

استهداف شحنة أسلحة تابعة 
إليران كانــت قد وصلت في 
وقت سابق إلى املطار وخزنت 
فــي مراكز الشــحن التي من 
املفترض أن تكون مدنية وال 
عالقة لها بالعسكرة اإليرانية، 

على حد تعبير املرصد.
وقال املرصد ان ٣ ضباط 
قتلــوا وأصيــب ٤ آخــرون 
مــن طواقــم الدفــاع اجلوي 
الدفــاع اجلوي قتلوا نتيجة 
الدفاع،  اســتهداف بطاريات 
وإن الصواريخ اإلسرائيلية 
انطلقــت مــن فــوق البحــر 
مــع  بالتزامــن  املتوســط، 
اســتهداف مواقع عســكرية 

إسرائيلي استهدف بالصواريخ 
بعض النقاط جنوب العاصمة 
دمشــق». ونقلــت عن مصدر 
عســكري قوله: «نفــذ العدو 
اإلســرائيلي عدوانا برشقات 
من الصواريخ أرض - أرض 
مــن اجتاه اجلوالن الســوري 
بعــض  مســتهدفا  احملتــل 
النقاط في جنوب دمشق وأن 
وسائط دفاعنا اجلوي تصدت 
العدوان وأسقطت  لصواريخ 
معظمها». وأضاف املصدر: «أن 
العدوان أدى إلى ارتقاء ٣ شهداء 
ووقوع بعض اخلسائر املادية» 
وهو العدوان اإلسرائيلي الثالث 

خالل هذا الشهر.

موسكو تهدد مجددًا بعرقلة 
إيصال املساعدات عبر احلدود

وكاالت: أبدت روسيا معارضتها لتمديد آلية إيصال املساعدات 
عبــر احلدود مــع تركيا إلــى املناطق اخلارجة عن ســيطرة 
احلكومة في شمال سورية، في محاولة من موسكو للضغط 
علــى املجتمع الدولي لدعم مشــاريع إعادة اإلعمار املبكر في 
البــالد التي تعرقلها أميركا، في حني دعــت عدة دول غربية 
إلى توســيع نطاق وصول املساعدات اإلنسانية إلى الشعب 

السوري وتكثيفها دون تأجيل. 
وكرر نائب مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة دميتري 
بوليانســكي موقف موســكو الذي يعتبر إيصال املساعدات 
عبر تركيا انتهاك لســيادة ســورية ووحــدة أراضيها»، جاء 
ذلك خالل جلســة مجلس األمن الدولي حول ســورية، وفقا 

ملوقع «روسيا اليوم». 
من جانبه، دعا الســفير جيمــس كاريوكي، نائب مندوب 
بريطانيا لدى األمم املتحدة، إلى توسيع نطاق وصول املساعدات.

النائب إلياس جرادة لـ «األنباء»: تشكيل حكومة 
على قاعدة األكثرية حتكم واألقلية تعارض

بيروت ـ زينة طّبارة

املنتخــب  النائــب  رأى 
د.إلياس جــرادة ان اختراقه 
لالئحــة حــزب اهللا مــا كان 
ليتحقق لوال إرادة اجلنوبيني، 
الســيما فئة الشــباب منهم 
التواقة إلى تغيير الواقع األليم 
في البالد، معتبرا بالتالي ان 
هذا الطموح الشبابي من كل 
الطوائف واالنتماءات املذهبية 
واملناطقية وحتى احلزبية، 
والــذي متكــن مــن إيصــال 

صرختــه إلى النــدوة النيابيــة، بداية براقة 
تبنى عليها آمال جســام لالنتقال بالبالد من 
ضفة املآسي إلى ضفة االستقرار االقتصادي 
والنقدي واالجتماعي. وبناء عليه، لفت جرادة، 
في تصريــح لـ «األنباء»، إلــى وجود ذهنية 
شــبابية جديدة في التعاطي مع بناء الدولة 
واإلنسان، وهي ثابتة في نتائج االنتخابات، 
وعلينا ان نتلقفهــا جميعا في مقاربة العمل 
السياســي، وفي كل ما يتصل بالشــأن العام 
«على ان ندخل إلى املجلس النيابي حاملني في 
ضمائرنا روحية ثورة ١٧ أكتوبر التي جمعت 
اللبنانيني في الســاحات من مختلف املناطق 
والطوائف، وفي جعبنا طموح الثورة والشباب 
لبناء لبنان الدولة احلضارية القوية والقادرة».

وأكد ان الثورة اآلن هي في العمل الديناميكي 
والفكر اإليجابي، الذي من شأنه ان يستحدث 
مســاحات مشــتركة يطل منها اجلميع على 
احللــول، علــى ان يكون حليــف الثورة في 
مجلس النواب، املشــروع «الصــح» فقط ال 
غير، مســتدركا بالقول «فــي مجلس النواب 
ال حــرق للدواليب وال قطــع للطرقات، امنا 
نقاشات مفتوحة للتالقي على كلمة سواء».

وردا على سؤال، لفت إلى ان من أعاق قيام 
الدولة هو من عطل املشــاريع اإلمنائية، من 
كهرباء وماء وبنى حتتية، ومن كبل القضاء 
ومنعه من تطبيــق القانون، وما نراه اليوم 

من انهيار اقتصادي ونقدي 
واجتماعي، ومن سالح متفلت 
خارج اإلمرة الشرعية، ناجت 
عن غيــاب الدولة، مشــيرا 
من جهة ثانية إلى ان سالح 
حزب اهللا موضوع اآلن على 
طاولة املفاوضات اإلقليمية 
والدولية، فــي وقت يعاني 
لبنــان من وجــوده في عني 
العاصفــة بســبب تســلل 
الســوري  تداعيات املشــهد 
والليبي واليمني واألوكراني 
إلــى أراضيــه، وال يتحمــل 
بالتالــي حتولــه إلى ســاحة صــراع دموي، 
لــن يكون للبنانيني القرار في إطفاء ناره أو 
تسعيرها، وما علينا بالتالي كلبنانيني سوى 
االنحناء في وجه العاصفة بالتوازي مع تهيئة 
األرضية لبناء لبنان الدولة املركزية بسيادتها 

والالمركزية بإداراتها.
ولفت في ســياق متصل إلى ان املوضوع 
األكثــر إحلاحــا اليوم هو إعطــاء الطمأنينة 
للبنانيني حيال الســالح املتفلت، وقد تكون 
من خالل استراتيجية دفاعية كاملة متكاملة، 
خصوصا ان في لبنان ســابقة اسمها القوات 
اللبنانية، التي كانت أقوى فريق مسلح غير 
رســمي في لبنان ورمبا في املنطقة، إال أنها 
عادت في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية 
مؤاتية، وانخرطت في الدولة تطبيقا لوثيقة 
الوفاق الوطني، ونحن اليوم بانتظار ظروف 
مماثلة البد آتية، لتعيد كل اللبنانيني مبا فيهم 
حزب اهللا إلى كنف الدولة، شــرط أال متوت 
الدولة قبل حلــول تلك الظروف. وعما لديه 
من توجه حيال شكل ولون احلكومة املقبلة، 
أكد جــرادة ان املطلوب دون تردد، تشــكيل 
حكومــة حتمل برنامجا إنقاذيا واعدا، وعلى 
قاعدة األكثرية حتكم واألقلية تعارض، وما 
حكومات الوحدة الوطنية أو الوفاق الوطني 
ســوى خزعبالت أدخلت لبنــان واللبنانيني 

في اجلحيم.

دعا لتكرار منوذج «القوات» في معاجلة «السالح املتفلت»

النائب إلياس جرادة

وليد جنبالط: كنت وحدي في معركة االنتخابات 
وطلبت مساعدة احلريري ولم ألَق اجلواب

بيروت - عامر زين الدين

أشار رئيس «احلزب التقدمي االشتراكي»، 
وليــد جنبالط، إلى أنه كان وحده في املعركة 
االنتخابية التي خاضها في اجلبل، الفتا إلى أنه 
«لم يخذله الوطنيون في اجلبل». واعتبر أن 
«حزب اهللا» وحلفاءه، «فقدوا األغلبية، والسؤال 
اآلن كيف ستتصرف األغلبية بعد تشكلها؟» 
ودعــا إلى أن «يكــون ردنا فــوق العصبيات 
املناطقية واحلزبية». وانتقد جنبالط في حديث 
لـــ «اندبندنت عربية» تصريحــات التخوين 
التي أدلى بها رئيس كتلة نواب «حزب اهللا»، 
النائــب محمــد رعد، حيال اخلصــوم، مجددا 
املطالبة بإقرار االســتراتيجية الدفاعية فيما 

يخص سالح «حزب اهللا» و«املقاومة»، واعتبر 
أنــه «ال إصالح بال ســيادة». وقــال جنبالط: 
«سبق أن اتصلت قبل االنتخابات بزهاء شهر 
ونصف الشهر بالشيخ سعد احلريري، وقلت 
له إننا على مشارف اغتيال سياسي جديد في 
املختارة، وطلبت املســاعدة. وبصراحة، وإن 
كنت أتفهم ظروف ســعد احلريري باالنكفاء، 
لكــن لم يأتني جواب واضــح». وتعليقا على 
كالم رئيــس «التيار الوطني احلــر»، النائب 
جبران باسيل، «باي باي حكومة التكنوقراط 
ألن هناك تفويضا شعبيا نتيجة االنتخابات»، 
قال جنبالط: «إذا البداية بهذا النوع من الكالم، 
فهذا يعني أنهم مستمرون في التدمير املنهجي 

لالقتصاد واملؤسسات اللبنانية».

 املجلس النيابي اجلديد يبدأ واليته غدًا 
ومخاوف من فوضى حال تعثر انتخاب «الرئاسات الثالث»

بيروت ـ عمر حبنجر

تبــدأ غــدا االثنــني الوالية 
الرسمية ملجلس النواب اللبناني 
اجلديد، والتوقعات تشير إلى أن 
سحابة طويلة من الشلل ستخيم 
على لبنان بفعل املتغيرات التي 
حملتها االنتخابات على مسرح 
التمثيــل الشــعبي، خصوصا 
جلهة تراجــع التمثيل النيابي 
حللفاء حزب اهللا، واســتمهال 
األمــني العــام للحزب الســيد 
حســن نصــراهللا اآلخريــن 
طرح موضوع االســتراتيجية 
الدفاعيــة وســالح احلزب إلى 
ما بعد سنتني، وتقديرا إلى ما 
بعد إنهاء املفاوضات األميركية 
ـ الدولية مع إيران حول ملفها 
النووي، وبالتالي دخول مرحلة 

السالم في املنطقة.
وكان نصــراهللا واضحــا 
في خطابه األخيــر عندما قال 
كالما موجها للقوى السيادية 
والتغييرية الفائزة باالنتخابات 
«إما الشراكة والتعاون أو الفراغ 

والفوضى والفشل».
املصــادر املتابعــة أبلغــت 
«األنبــاء» ان أمــام اللبنانيني 
ثالثــة اســتحقاقات مترابطة، 
أوالهــا انتخاب رئيس ملجلس 
النواب ونائبــه وهيئة مكتبه 
خــالل ١٥ يوما مقبلة، وثانيها 
اختيار رئيس للحكومة العتيدة 
وتشكيل تلك احلكومة، وثالثها 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
قبل ٣١ أكتوبــر، ودون تفعيل 
مجلس النــواب واحلكومة لن 
يكون ســهال انتخــاب رئيس 
الفــراغ  ومــع  للجمهوريــة، 

فــي غضون ذلك، تســتمر 
املساعي من أجل تسوية برملانية 
أساسها أن ينتخب نواب التيار 
احلر الرئيس نبيه بري مقابل 
انتخاب نواب حركة أمل النائب 
املنتخب إلياس بوصعب، حليف 
التيار، نائبا لرئيس املجلس، 
وبهذا يؤمن بــري «امليثاقية» 
املسيحية، إضافة إلى «امليثاقية» 
الدرزيــة التي يوفرها له وليد 
جنبــالط، فــي حــني يقتــرع 
التغييريون والسياديون بورقة 
بيضاء من باب تسجيل املوقف 
ضد بري وضد أسلوبه في إدارة 

أعمال مجلس النواب.
ويقول املرشح اخلاسر وئام 
وهاب متهكما على جبران باسيل 
«أعطيناه ثالثة نواب والثنائي 
الشيعي أعطاه أربعة»، ما يعني 
أن سبعة نواب من اصل ١٧ نائبا 

قد ال يكون قرارهم بيده.

اليهم متابعة تصريف األعمال 
ريثما تشكل حكومة جديدة.

فهناك أزمة خبز، وانقطاع 
مزمن وشــبه كامــل للكهرباء، 
ومثلها احملروقات التي ولدت 
ظاهرة الطوابير أمام محطات 
احملروقات، ومثلها املخابز، إلى 
حد وصول سعر ربطة اخلبز (٥ 
أرغفة) في سوق مدينة النبطية 
مثــال إلى ٣٥ ألف ليرة بدال من 

١٠ آالف.
فــي  يدخــل  أن  وميكــن 
خانة اإلجنــاز عودة احلضور 
الديبلوماســي اخلليجــي إلى 
بيــروت، وتقلــص األكثريــة 
النيابيــة، التــي مكنــت ثالثي 
حزب اهللا ـ حركة امل ـ التيار 
احلر من التسلط على مقدرات 
الدولة، ويبقــى املعيار الكبير 
في التعاطي مع معضلة ترسيم 
احلــدود البحرية مــع الكيان 
اإلسرائيلي، والذي إن جتنبت 
حكومة جنيب ميقاتي حسمه، 
فــإن الرئيــس عون لــم يكتم 
«أمنيته» بأن يستأنف الوسيط 
األميركي اليهودي األصل آموس 
هوشــكتاين مســاعيه، خالل 
استقباله القائد اجلديد للقيادة 
األميركيــة الوســطى اجلنرال 
مايك كوروال بحضور السفيرة 
األميركية دوروثي شّيا، حيث 
أشــاد «بالــدور الــذي يلعبــه 
اجليش األميركي في مســاندة 
القــوى العســكرية اللبنانية، 
مع تقديره للجهد الذي قام به 
الوسيط األميركي هوشكتاين، 
فــي موضوع ترســيم احلدود 
البحرية ومتنياته بأن يستأنف 

مساعيه».

وكان نعمة افرام رئيس كتلة 
«وطن اإلنســان» أعلن أنه لن 
يســمي بري لرئاســة املجلس 
النيابي، كما لن يطرح نفســه 

كمرشح لرئاسة اجلمهورية.
ويســتقطب افــرام النواب 
املســتقلني غيــر املرتبطــني 
بأحزاب أو كتل كبيرة، مثل نائب 
طرابلس جميل عبود الذي فاز 
مبقعده على الئحة «إنقاذ وطن» 
التي يرأسها اللواء اشرف ريفي!
وهكذا انتهــى عهد حكومة 
«معا لإلنقاذ» من دون حتقيق 
اإلنقــاذ املطلوب، وباســتثناء 
االنتخابات النيابية، ال إجنازات 
حقيقية تذكر، فهناك أزمة أدوية 
لألمراض املستعصية التي حلت 
مؤقتــا فــي اجللســة األخيرة 
الوداعية التي ترأسها الرئيس 
ميشال عون، واختتمها بتوجيه 
الشكر لرئيسها واألعضاء طالبا 

إجنازان حلكومة ميقاتي: إعادة العالقات الديبلوماسية مع دول مجلس التعاون اخلليجي واالنتخابات النيابية

رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي مستقبال القائد اجلديد للقيادة الوسطى االميركية اجلنرال مايكل كوريال
والسفيرة االميركية دوروثي شيا                (محمود الطويل)

الرئاســي احملتمــل، ميكــن أن 
تطل الفوضى مبختلف وجوهها 
املدمرة، والحظت املصادر أنه 
قبــل تعليــق ســعد احلريري 
نشاطه السياسي، كانت تهمة 
الداعشــية تلصق بالُسّنة، أما 
اآلن فقــد تبدلــت املعادلة بعد 
حتــول املواجهــة إلــى ما بني 
القوات اللبنانية وحزب اهللا، 
حيث صارت الداعشية كتهمة 
لصيقة بالشيعة عبر حزب اهللا 

وامتداداته اإلقليمية.
أما عن موقف رئيس القوات 
اللبنانيــة د.ســمير جعجــع 
الرافض النتخاب بري، فتقول 
مصــادر لقناة «إم تي ڤي»: إذا 
كان جعجع ال يريد بري، فإن ال 
بديل عنه سوى النائب جميل 
الســيد (الذي فرضته دمشــق 
على الئحة ثنائي «أمل»ـ  حزب 
اهللا في دائرة البقاع الشمالي).

باسيل يرفض مقايضة نيابة رئيس املجلس بانتخاب بري
بيروت: أكــد رئيس التيار 
الوطنــي احلــر النائب جبران 
إللغــاء  اجلوهريــة  باســيل 
الطائفية بالكامل ولكن نفهم أنها 
ليس وقتها حاليا، وسأل: ماذا 
مينع أن يكون هناك مرشحون 
آخرون لرئاسة مجلس النواب؟ 
ومــن يفكــر أن يقايضنــا بني 
رئاسة املجلس ونائب الرئيس 

«غلطان ومسترخصنا».
وقال باسيل خالل «مهرجان 
التيــار»: «ســورية  انتصــار 
ستبقى جارتنا ومطلبنا حسن 
املتبــادل  اجلــوار واالحتــرام 
والتعاون باالقتصاد واحلماية 

دون أي دعــم لهــم و«يلي عم 
يحكي عن الصوت التفضيلي 
بتردوا عليه باملال التفضيلي»، 
واحلقيقة الثابتــة أننا الكتلة 
والتكتــل األكبــر فــي مجلس 
النواب و«مش زعالن إذا أصغر.. 
خلينا يكونوا األكبر ليتحملوا 
املسؤولية»، وقال: احللفاء اليوم 

أقل و«بالهن أريح».
ولفت باســيل الى ان أرقام 
التيار الوطني احلر انخفضت 
في االنتخابات النيابية وكنا ٢٩ 
ومع الطعون نتوقع أن نصبح 

فوق ٢٣ نائبا.
وشدد على التمسك بقانون 

ومررنــا بظروف اســتثنائية، 
ونؤكد إصرارنا على املضي قدما 
استجابة لتطلعات اللبنانيني، 
ونعتــذر لكل من توهموا أنهم 
قادرون على إسقاطنا وإسقاطي، 
واعتبر ان بدري ضاهر ورفاقه 
أصبحوا أسرى وغير موقوفني 

«وبكفي احلكم الظالم».
الفــراغ في  ودعــا لتجنب 
رئاسة اجلمهورية عبر دورتني 
حلســن متثيل املوقــع األولى 
عند املســيحيني والثانية لكل 
اللبنانيني و«الرئاسة منا أكلة 
طيبــة ولكنهــا ليســت لقمــة 

سائغة».

و«امليغاســنتر»  االنتخــاب 
وتطويره والوضع السياســي 
السني غير سليم والتشرذم بهذا 
الشكل خطير والوضع الشيعي 
مازال متماسكا، وساهمنا مبنع 
اختــراق املقعــد الشــيعي في 
جبيــل، مضيفــا: «مــا في حدا 
مد إيــدو علينا ما أكل نصيبو 
وأولهــم رأس الفتنــة بالبقاع 
الغربي وسليمان فرجنية مهما 

اختلفنا معه بيبقى أصيل».
وقال رئيس التيار الوطني 
احلر: اعتذر ممن خيبنا أملهم 
ولم نستطع حتقيق أحالمهم، 
ألن املنظومــة كانت أقوى منا 

من اإلرهاب».
ودعــا لعقد طاولــة حوار 
داخلــي قبــل أن تصلنا دعوة 
لعقــد مؤمتــر فــي اخلــارج 
حول االســتراتيجية الدفاعية 
والنازحني السوريني واحلدود 
والغاز وال غاز من كاريش من 

دون الغاز من حقل قانا.
وأضاف: ســنقدم الطعون 
ولــن متــر شــراء األصــوات 
والضمائــر و«هنــي يلي قالوا 
إنو ما رح أعمل ناطور ومختار 

بالبترون».
وتابــع: نوابنــا جنحــوا 
بأصواتنــا التفضيليــة ومــن 
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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 األزهار من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

ااادنقرمسا

لللررشاسمل

سطامحمالسف

ملمسبلرمحا

ةبنتاقلطبت

ننيةفيرحىن

غااالنخلضق

مرتقرقروتر

ةجخالخوخري

غوليحنحقمب

ااالزهراتة

رةقحتسملان

البحار - حب، ٢ - مصانع - جميالت، ٣ -   -  ١
من األوقات (معكوسة) - نشاب، ٤ - من احلواس 
(معكوسة) - أمسيات، ٥ - سهرات - متشابهان، 
٦ - نبات عطري، ٧ - وجهات نظر - حرف هجاء 
(معكوسة)، ٨ - مؤامرات - متشابهان، ٩ - قط - 

شجرة عطرية، ١٠ - هزماه - زمن طويل.

خل
شمل

اخلوخ
الطلب

غار
املستحقة

الزهرات
األمنيات

حريفة
طلقات
نارجن
السمة

سحب
يحن

الفاتن
قريبة
بحر
سم ر

نغمة
مس

مرتضى
النخل
ورق

مر

رق
سمرقند

١ - والدة - أفراحه، ٢ - لإلضاءة (معكوسة) - جواب، ٣ 
- معدن ثمني - رتبة عسكرية، ٤ - املضجر (معكوسة) - 
مقيد، ٥ - وحدة قياس سوائل - متشابهة، ٦ - للتعريف 
- قانطة، ٧ - القاطع، ٨ - روت - للمساحة - من األطراف، 
٩ - حرف هجاء - للنصب - عام، ١٠ - جنسوا - يسمر.

أفقياً: عموديًا:
١ - املالح - ود، ٢ - معامل - حسان، ٣ - املسا (معكوسة) 
- قوس، ٤ - شم (معكوسة) - ليالت، ٥ - سمرات - ا 
ا، ٦ - ريحان، ٧ - آراء - راء (معكوسة)، ٨ - دسائس 

- س س، ٩ - هر - ياسمينة، ١٠ - دحراه - دهر.

١ - أم - مسراته، ٢ - مشاعل (معكوسة) - رد، ٣ - ماس 
- رائد، ٤ - اململ (معكوسة) - أسير، ٥ - الليتر - ا ا 
ا، ٦ - ال - يائسة، ٧ - احلاسم، ٨ - سقت - آر - يد، 

٩ - واو - ان - سنه، ١٠ - دنسوا - يسهر.

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

األقحوان

ماغي بوغصن

سؤال وجواب

هل يسبب تناول الڤيتامينات زيادة 
في الوزن؟

الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية  أعلنت 
الغدد الصماء في املركز الطبي العلمي بجامعة 
موسكو، أن تناول الڤيتامينات ميكن أن يحسن 
احلالة الصحية، وقد يسبب زيادة في الوزن.

وتشير االخصائية في حديث لراديو «سبوتنيك»، 
إلى أن الكثيرين يتناولون الڤيتامينات بانتظام 
كمكمالت غذائية، لكن قد تكون لها عواقب سلبية، 
ألن الڤيتامينات ال حتسن احلالة الصحية فقط، 

بل حتفز الشعور باجلوع أيضا.
الڤيتامينات مواد  الناس  وتقول: «يعتبر 
منشطة، لكن هذا غير صحيح من وجهة نظر 
طبية. حتسن الڤيتامينات فعال عملية التمثيل 
الغذائي وحتسن الشهية. وسبب زيادة الوزن 
خالل فترة تناول الڤيتامينات ليس ألنها حتتوي 
على سعرات حرارية بل ألنها حتفز الشهية 
والرغبة في تناول الطعام». وتنصح األشخاص 
الذين يتناولون الڤيتامينات بانتظام مبمارسة 

الرياضة وتناول الطعام بـ «عقالنية».
وتضيف: «يتطلب جتنب التأثير السلبي (زيادة 
الوزن) للڤيتامينات املزيد من احلركة والنشاط 
من أجل حرق السعرات الزائدة. ألن احلركة هي 
احلياة. كما يجب عند تناول الطعام عدم مشاهدة 
التلفزيون أو القيام بأي عمل آخر، ألنه في هذه 
احلالة ميضغ الشخص الطعام بصورة سيئة، 
ويحاول ابتالعه بسرعة. وهذا يؤدي إلى سوء 
امتصاصه وال يعطي شعورا بالشبع، ما يحفز 

على تناول كمية زائدة من الطعام».

املصدر: «نوفوستي»

عالم الصحة

طنني األذن.. هذا تأثيره على عقل 
اإلنسان

العالم من طنني  يعاني نحو ١٥٪ من سكان 
األذن، وهي حالة جتعل الشخص يسمع صوت 
رنني، يكون مصدره األذن نفسها وليس الوسط 
أليرت»  احمليط. ووفق ما ذكرت مجلة «ساينس 
العلمية، فإن احلالة ال تسبب إزعاجا للمصابني بها 
فحسب، بل ميكن أن يكون لها أيضا «تأثير خطير» 
على الصحة العقلية في حال استمرت ملدة طويلة، 
وغالبا ما تسبب التوتر أو االكتئاب. وأضافت: «ال 
يوجد حاليا عالج لطنني األذن. لذلك، فإن إيجاد 
طريقة إلدارة هذه املشكلة ميكن أن يساعد املاليني 
من الناس في جميع أنحاء العالم». وكشفت املجلة 
عن أن عددا من الباحثني ربطوا في دراساتهم طنني 
األذن مبجالي بحث للمساعدة على فهم هذه احلالة 

الصحية، وهما النوم ونشاط الدماغ.
ويتعرض العديد من األشخاص املصابني بطنني 
األذن الضطرابات النوم والذعر الليلي. وفسرت املجلة 
هذا األمر باملراحل املتعددة التي متر بها أجسامنا 
خالل النوم، ومن أهم هذه املراحل ما يعرف بـ «النوم 
العميق»، والذي يعتقد أنه األكثر إفادة لإلنسان. خالل 
هذه املرحلة يتحرك الدماغ في «موجات» مختلفة، 
ما يؤدي إلى تنشيط مناطق كبيرة فيه (مثل تلك 
املرتبطة بالذاكرة ومعاجلة األصوات..). ويعتقد أن 
النوم البطيء يسمح للخاليا العصبية في الدماغ 
(اخلاليا املتخصصة في إرسال واستقبال املعلومات) 
بالتعافي من «التمزق اليومي» ومبنح اجلسم املزيد 

من الراحة والقدرة على حتسني وظائف الذاكرة.
ووجدت «ساينس أليرت» أن املوجات في الدماغ 
ال تتحرك في كل املناطق بنفس القدر، مشيرة إلى 
أنها تكون في بعض األحيان «مفرطة النشاط» أثناء 
النوم البطيء، وهو ما يؤدي إلى اضطرابات النوم.
تتغير شدة الطنني من حني آلخر. وفي هذا 
الصدد، قال الباحثون إنه ميكن «التالعب بالنوم» 
التعامل مع الطنني.  لتحسني قدرة املرضى على 
وذكروا أنه «ميكن تقليل اضطرابات النوم من خالل 
التحكم في نشاط موجات الدماغ»، مشيرين إلى أن 
األبحاث املستقبلية يجب أن «تتتبع كل مرحلة من 
مراحل النوم بالتزامن مع نشاط الطنني في الدماغ».

عن «سكاي نيوز»
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خالد وأحمد املظفر مع فوز الشطي في مشهد من املسرحيةجانب من مشاهد املسرحية

عبدالعزيز صفر يتوسط املظفر والدوسري والعجيرب والشيخلي ودشتي

«معاليه» محمد الدوسري مع خالد املظفر

خالد العجيرب في مشهد من املسرحية

الكوميديا  جرعـة  والعجيرب  اسـمه..  حفر  صفر: اتفقت أنـا وخالد على أن نقـدم جرعات فنيةاملظفر 

«موعد مع معاليه» ومسرح الثمانينيات
تصل إلى ٣ عروض في اليوم وتستمر حتى آخر الشهر

بشار جاسم 

بنجاح كبير تســتمر عروض مســرحية 
«موعــد مع معاليه» التــي وصلت عروضها 
الى ثالثة عروض في اليوم الواحد منذ بداية 

العرض األول في عيد الفطر.
وهي من تأليف وإخراج املميز عبدالعزيز 
صفر وبطولة العديد من النجوم وهم خالد 
املظفر، خالد العجيرب، فوز الشطي، محمد 
الدوسري، ابراهيم الشيخلي، أحمد املظفر، 
مهدي دشتي، هيا احلوطي، زينب بهمن، سلمان 
كايد وحسني عوض، مخرج منفذ محمد محب، 
مساعد مخرج تركي مساعد مخرج ٢ سفانة 
الشواف، ديكور محمد الربيعان إضاءة فهد 
الفالح، مؤثرات عبدالعزيز القديري، مهندس 
الصوت راشــد املطوع كلمات األغاني محمد 

الشريدة أحلان خالد املظفر.
تعتبر املســرحية التجربــة الثالثة التي 
جتمع الفنان خالد املظفر باملخرج عبدالعزيز 
صفر بعد مسرحيتي «مطلوب» و«كومبارس»، 
وحتمل رسالة وحلم كل مواطن كويتي أوصلها 
فريق العمل بشــكل جميل وخفة دم وتناغم 
بــني املمثلني، حيث تقــول قصتها إن زوجا 
وزوجتــه لهما أحالم وطموح، فالزوج خالد 
املظفر أحالمه بسيطة آخرها فنجان قهوة في 
حديقة بها نافورة، أما الزوجة فوز الشــطي 
فأحالمهــا كبيرة مثل املال والرفاهية الى أن 
يأتي احلظ للزوج بعد القرعة، حيث يلتقي 
مبعاليــه محمد الدوســري صاحــب النفوذ 

واجلاه واملال.
العمل جميل ببساطته وطرحه ورجعنا 
ملســرح الثمانينيات بسرد القصة وحبكتها 
وتوظيف كل ممثل في مكانه، حتى وان كان 
الدور صغيــرا مثلما حصل مع الفنان خالد 
العجيــرب الــذي أضــاف جرعــة كبيرة من 
الكوميديا في مشاهده، حيث قدم ثالثة أدوار، 
وهم اليد اليمنى ملعاليه واألمن واجلرسون 

بكل خفة دم، حيث يشــاركه املشاهد كل من 
سلمان كايد وحسني عوض.

خالد املظفر ابن مسرح طارق العلي استطاع 
أن ينافس بقية املسرحيات باسمه، حيث يقدم 
عرضني وأحيانا ثالثة عروض في اليوم، وهذا 
يدل على صناعة اسمه، خصوصا بعد خروجه 
من مسرح طارق مرورا بدخوله في قروب البالم 
الى أن أصبح جنم شباك وصفا أول، وهذا ذكاء 

من خالد باإلضافة الــى محبة اجلمهور لفنه، 
حيث حفر اســمه وأصبح اجلندي الذي يقف 

بالصفوف األولى والذي ال يهاب عدوه.
فوز الشــطي تطورت جدا وأصبحت لديها 
سرعة بديهة وكوميديا تعرف حدود املوازنة 
وقراءة جتاوب اجلمهور، محمد الدوسري ممثل 
درامي له طابع خاص وجوده أو ترشيحه لدور 
معاليه يحسب له حيث قدم الدور بشكل جاد 

متاما بعيدا عن الكوميديا.
إبراهيم الشــيخلي كعادتــه ممثل معجون 
بالكوميديا قدم دور األب ودور احد الشخصيات 
الثرية ودور املجنون (براڤو) أحمد املظفر طاقة 
شــابة قدم ثالثة أدوار باملســرحية، وكل دور 
مختلف باألداء. أحمد مشــروع فنان كوميدي 
كبيــر ويجــب ان ينتقــي أدواره، كذلك زينب 
بهمن لها طاقات كوميدية هائلة وخفة دم وخفة 

جسد وتعرف كيفية التعامل مع خشبة املسرح 
زينب، اضافة الى قلة من ممثالت الكوميديا.. 
مهدي دشتي طاقة شبابية جديدة له كاريزما 
وحضور الفــت، حيث قدم دوريــن كل واحد 
بطريقته اخلاصة، هيا احلوطي استطاعت أن 
تقنعنا بأدائها فــي الدورين دور األم وزوجة 
معاليه املرأة االرستقراطية، خصوصا وقوفها 

ألول مرة على اخلشبة.
املسرحية بشكل عام جميلة وهادفة وحتمل 
أغانــي جميلة مثل أغنيــة «يال» التي جتاوب 
معها اجلمهور بشــكل كبير، الديكور بســيط 
لكنــه أوصل لنا الرســالة، وال نلوم الربيعان 
كون مســرح كيفان صغيــرا وقدميا ومتهالكا 
نوعا ما، واجلميل كذلــك بالعرض انه ملتزم 
بالوقت، فأغلب العروض عرضت في وقت نوعا 
ما محدد ومحكم، خصوصا أن املسرحية اليف 

وليست بالي باك. 
وعن املسرحية، يقول املخرج صفر: اتفقت أنا 
وخالد على ان نقدم جرعات فنية بعد مسرحية 
مطلوب، وحتى اللي يقول انه مسرح أكادميي مو 
جماهيري أنا بوجهة نظري املسرح هو املسرح، 
لكن في ناس استسهلت كلمة جماهيري وقاموا 
يكتبون أي كالم، وأيضا احلركة واالستعراض 
واالضــاءة والديكــور أي كالم حتــى توظيف 
املوسيقى ومعنى حركة اجلسد، وأنا حبيت أقدم 
عمال فنيا بكل شــيء أداء وموسيقى وديكورا 
وحتى زوايا خشبة املسرح استغلها، وفي موعد 
مع معاليه حبيت أن اجلمهور يركز على قصة 
املسرحية ونخلي اجلمهور يفكر ويحلل ويربط 
بني األحداث، خصوصا ملا يســأل بعد العرض 
ويحلل وهذا الشيء اللي مفرحني ومفرح فريق 
العمل وخالد أحب فكري، خصوصا أننا نختلف 
أحيانا كثيرة، وعموما الشغل مع املظفر متعة 
وتأليف املسرحية أخذ مني أربعة شهور تقريبا 
وحاولنــا بالبروڤات ان ما يكون في كوميديا 
وركزنــا عالقصة بشــكل عام لكــن الكوميديا 

أدخلناها بالبروڤات األخيرة.

تشييع سمير صبري.. 
وابنه يتلقى العزاء غدًا

القاهرة - محمد صالح

شيع أمس السبت جثمان 
الفنان القدير سمير صبري 
في مقابر املنارة باإلسكندرية، 
حيث مســقط رأســه، وذلك 
بحضور عدد كبير من جنوم 
الفن واإلعــالم الذين رافقوا 
الراحل في مسيرته املهنية، 
حيث مت جتهيز باصات لنقل 
جمهوره ومحبيــه وزمالئه 
من القاهرة إلى اإلســكندرية 
واملشاركة في وداعه األخير.

من جانبه، أكد املنتج عادل 
حسني أنه مت إبالغ «حسن» 
جنل الفنان الراحل، املتواجد 
فــي لندن حاليــا بخبر وفاة 
والده، وأخبرهم أنه سيتواجد 
في أول طائرة تصل إلى مصر 
لتلقــي واجب العــزاء املقرر 

إقامته غدا االثنني.
«حســن»  يظهــر  ولــم 
أبــدا برفقــة والــده علــى 
املاضيــة،  الســنوات  مــدار 
وظل اســمه ســرا حتى عن 
أغلب جنوم الوســط الفني 
املصري، بسبب رفض سمير 

فــور تخرجه فــي اجلامعة، 
وقال إنها غادرت البالد وهي 
حامل بســبب انشــغاله في 
البحث عن مستقبله الفني، 
واختفت هناك ولكنه متكن 
من الوصول إلى ابنه الحقا، 
وحــرص علــى زيارته مرة 
كل ثالثة شــهور، وله ثالثة 

اإلذاعــة اإلجنليزية املصرية، 
ثم اجته إلى التمثيل والغناء، 
حيث لــه العديد مــن األفالم 
واملسلســالت واملســرحيات 
املصرية التي قــام بتمثيلها، 
منهــا أفــالم «حكايــة حــب» 
و«قصــر الشــوق» و«البحث 
عــن فضيحة» و«حكايتي مع 
الزمــان» و«اإلخــوة األعداء» 
و«احترس من اخلط» و«التوت 
والنبوت» و«عائلة مشــاغبة 
جدا» و«حب وكبرياء» و«أبي 

فوق الشجرة».
وتتضمن قائمة املسلسالت 
التي شارك بها صبري كال من 
«أم كلثــوم» و«حضرة املتهم 
أبــي» و«قضيــة رأي عــام» 
و«نوادر جحا املصري» و«يا 
ورد من يشتريك» و«ألف ليلة 
وليلــة» و«هارب مــن األيام» 
و«من كل بيت حكاية» و«عدى 
النهار»، كما شارك في عدد من 
املسرحيات ومنها «يا احنا يا 
هيه» و«قطط الشوارع»، وقدم 
أيضا عددا من البرامج ومنها 
«النادي الدولي» و«هذا املساء» 

و«ليلة في شارع الفن».

أحفاد لم يظهر أي واحد منهم 
برفقته.

وتوفي الفنان سمير صبري 
يــوم اجلمعــة بعــد تعرضه 
ألزمة صحية عــن عمر ناهز 
الـــ ٨٦ عاما، وولد الراحل في 
مدينة االسكندرية عام ١٩٣٦، 
وعمل في بداياتــه مذيعا في 

بحضور كبير من جنوم الفن واإلعالم

.. وهاني رمزي .. وإلهام شاهنييسرا ونهال عنبر خالل التشييعنقيب الفنانني د. أشرف زكي يتلقى التعازي

صبري الدائــم احلديث عن 
حياته الشخصية، وحتدث 
عنه ألول مــرة في مذكراته 
الشــخصية التــي صــدرت 
بعنــوان «حكايــات العمــر 
كله»، حيث كشف عن زيجة 
وحيدة وسرية له من سيدة 
حتمل اجلنسية اإلجنليزية 

.. ومنى زكي تهدي تكرميها إلى روحه
حرصت الفنانة منى زكي على الظهور 
مبالبس احلداد تقديرا لوفاة النجم سمير 
صبري، أثناء تسلم شــهادة التكرمي بعد 
اختيارها كأفضل ممثلة درامية عن دورها 
في مسلســل «لعبة نيوتن» بحفل افتتاح 
مهرجان املركز الكاثوليكي للسينما في مصر.

ووجهت زكي التحية لروح الفنان سمير 
صبري، وقالــت إن الراحل ترك بصمة ال 
تنسى داخل كل شــخص بفنه ومواهبه 
املتعددة، وأهدت تكرميها إلى روحه، وتابعت: 
يوم حزين بســبب رحيل سمير صبري، 
فقدنا فنانا كبيرا بنحبه، ساعد كل حد فينا، 

وهافتكره دائما بكل اخلير.

«إعداد املذيع».. ورشة لطالب «اجلوهر»
مفرح الشمري

بعد سلسلة ورش تدريبية افتراضية جراء 
جائحة كوفيد-١٩، تخصص اإلعالمية رانيا 
برغــوت لطالب برنامج «اجلوهر» للتدريب 
اإلعالمي، ورشة عمل بعنوان «إعداد املذيع»، 
والتي ســتنطلق مطلع يونيو املقبل، وتقام 

على مدى ٦ أيام متواصلة.
تغطــي محاور الورشــة مجمل التقنيات 
واألدوات لتمكــني املتدربــني واملتدربات من 
مهارات التقــدمي التلفزيونــي وفنون إقامة 
احللقــات والبرامــج احلواريــة، إضافة إلى 
متكني كل متدرب من تطوير شخصية فريدة 
ومســتقلة لذاته أمام الشاشــة، تختلف عن 

غيره من مقدمي البرامج.
الورشــة التي تنظمهــا «أكادميية لوياك 
للفنــون - البا»، تعد فرصــة لتعزيز الثقة 
بالنفــس لــدى املتدربني واملتدربــات، حيث 
إنهــا تتضمن مجموعة واســعة من املهارات 
والتطبيقــات العملية، مــن ضمنها الوقوف 

أمام الكاميرا وجتاوز اخلوف، تسجيل مقاطع 
ڤيديو، القــراءة من جهاز األوتوكيو، ضبط 
لغة اجلسد ونبرة الصوت، إضافة إلى إتقان 
استخدام األدوات السمعية والبصرية والتعامل 
مع معدي البرامج وفريق العمل خالل التصوير 

داخل االستديو. 
هذا، وتشمل ورشة «إعداد املذيع» متارين 
تدريبية داخل االستديو، إلى جانب نصائح 
حول كيفية جتاوز املتدربني ملقابالت العمل 
بثقة وجناح، وســبل التســويق والترويج 
ألنفسهم كمقدمي برامج. تتخلل الورشة كذلك 
زيارة ميدانية إلحدى القنوات التلفزيونية 
في الكويت، الطالع املشاركني عن كثب حول 
آليات تصوير البرامج والنشرات اإلخبارية.
يذكــر أن برنامــج «اجلوهــر» للتدريب 
اإلعالمي، البرنامج األول من نوعه في املنطقة، 
ينفذ في موسمه الثاني برعاية شركة املركز 
املالي، جريدة «اجلريدة»، شركة الصناعات 
الهندســية الثقيلة وبناء السفن (هيسكو)، 
أكادميية «البا» وفندق فوربوينتس شيراتون. 

تنظمها «لوياك للفنون» وتنطلق مطلع يونيو املقبل بحضور رانيا برغوت
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الشاهني يطرح ١٢ محورًا لتطوير «الكرة»
مبارك اخلالدي ـ عبدالعزيز جاسم

دخلت الكرة الكويتية عهدا جديدا بعد مباشرة 
رئيس وأعضاء احتاد الكرة املنتخب مهام أعمالهم 
فــور انتهاء اجلمعية العمومية غير العادية التي 
عقــدت مســاء اجلمعة بحضــور ١٣ ناديا وغياب 
ناديي القادسية والفحيحيل، والتي شهدت انتخاب 
رجل األعمــال عبداهللا الشــاهني مبنصب رئيس 
االحتــاد بـ١١ صوتا مــن ١٢ صوتا بعد انســحاب 
ممثــل العربي، كما فاز مبنصبــي نائبي الرئيس 
كل مــن أحمد عقلة وهايف حســني املطيري بـ١٣ 
صوتا، فيما فاز مبنصب عضوية مجلس اإلدارة 
كل من: جمال العتيبي ومنصور باشا وعبدالعزيز 
الســمحان بـ١١ صوتا، بينما حازت فاطمة حيات 

مقعد اللجنة النسائية بـ١١ صوتا.
وعقب انتخابه، وجه الشاهني شكره وتقديره 
ألعضاء اجلمعيــة العمومية، قائال: «اليوم وبعد 
إعالن التشــكيل اجلديد ملجلس اإلدارة بدأت أول 
خطوة في طريق مستقبل الكرة الكويتية احلديثة 
حتت شعار(أزرقنا بيرقنا) وأتعهد بالعمل بكل جد 
وإخالص وبذل قصارى جهدي وكل ما في وسعي 
إلحداث نهضــة رياضية كرويــة طموحة حتقق 
اآلمال والطموحات املرجوة، كما أدعو اجلميع لفتح 
صفحة جديدة وأن تسود روح التعاون والتكاتف 
والتالحم وأن جنعل مصلحة الرياضة الكويتية 

والرياضيني الكويتيني فوق أي اعتبار آخر». 
كما أصدر الشاهني بيانا صحافيا أمس بعنوان 
النهضة الكروية الكويتية (الواقع واملأمول) قال 
فيــه: «ســيكون مــن الضــروري أن نضع نصب 
أعيننــا أهمية تأســيس منظومة فنيــة وإدارية 
ومالية جديدة، ووضع لوائح ونظم خاصة بإدارة 
شؤون وأعمال االحتاد، وتنظيم شؤون أعضائه 
ومنتسبيه، وتنظيم عالقاته بباقي أطراف املنظومة 
الرياضية الكويتية، واحلركة الرياضية الدولية 
بطريقة حديثة ورشيقة تعود بالنفع على االحتاد 
وعلى أعضائه، وعلى الالعبني كما نسعى لتطوير 
االســتثمار الرياضي وفقا ملفاهيم وأسس إدارية 

الدولية، وتتناغم مع املنظومة الرياضية الكويتية، 
وال تتأثر بتغير األشخاص، وال باختالف وجهات 
النظر وتستند إلى مجموعة من البرامج واخلطط 
التنفيذية القابلة للتطبيق والتي تتعلق مبجموعة 

من امللفات املهمة والعاجلة أهمها:
٭ إعادة تنظيم وهيكلة االحتاد.

٭ تنقيح اللوائح والنظم واجلزاءات االنضباطية. 
٭ االرتقاء مبستوى التحكيم.

٭ تطوير كوادر التدريب الوطنية.
٭ تأهيل الناشئني واكتشاف املواهب.

٭ إعداد املنتخبات لكافة الفئات السنية
٭ تطوير آلية املسابقات.

٭ تنظيم االحتراف الرياضي ونظم انتقال الالعبني.
٭ زيادة املشاركة النسائية.

٭ االهتمام بتطوير املنشآت الرياضية.
٭ تنمية العوائد االستثمارية للموارد.

٭ إدراك أهمية تنظيم العالقات بني أطراف املنظومة 
الرياضية الكويتية في ظل التعاون والتنســيق 
بني الهيئات الرياضية الوطنية (اللجنة األوملبية، 
االحتــادات الرياضية املعنيــة، األندية الرياضية 
األعضــاء)، واجلهات احلكوميــة املختصة، وفي 
إطار التفاهم والتواصل مــع الهيئات واملنظمات 

الرياضية الدولية. 

وعلمية متخصصة حديثة ومحترفة».
وأضــاف: «لقــد تزايــدت وتعاظمــت األبعاد 
االقتصادية للرياضة من خالل زيادة بعض الدول 
حلجــم إنفاقها على الرياضة، كمــا توجهت دول 
أخرى، إلى التوسع في االستثمار الرياضي، سواء 
من خالل الصناديق السيادية أو الشركات اخلاصة، 
السيما مع تنامي عوائد االستثمار الرياضي املباشرة 
وغير املباشرة. واملتأمل للشأن الرياضي الكويتي، 
يجــد أن موقعنا فــي احملافــل الدولية خصوصا 
كرة القدم ليس على املستوى املرجو، وتصنيفها 
وترتيبهــا العاملــي ال يتــالءم أي منهما مع حجم 
االهتمــام واإلنفاق احلكومي املتــاح، وال يعكس 
مستوى املواهب الفردية املتوافرة، وال يعبر عن 
حماس اجلماهير الرياضية الكويتية وال تطلعاتهم، 
كما يوجد تراجع غير مبرر، في شغل الشخصيات 
الوطنية للمناصب الرياضية الدولية، بشــكل ال 
يتناســب مع مكانة الكويت، وحجم اســهاماتها، 

ودعمها للمجتمعات الدولية».
وكشف الشاهني عن طرح رؤية متطورة لتحقيق 
نهضة كروية حديثة وفعالة تصبح مصدرا للفخر 
ولإللهام استنادا إلى فكر العمل املؤسسي اجلماعي 
القائم على أسس احترافية مستدامة، ووفقا لنظم 
إدارية حديثة، تتماشى مع تطورات احلركة الرياضية 

(أحمد علي) الشيخ أحمد اليوسف مترئسا اجلمعية العمومية غير العادية الحتاد الكرة  

٭ اســتقبل الشاهني املهنئني في مقره االنتخابي مساء أمس األول وفي مقدمتهم 
املدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورؤســاء وأعضاء مجالس أدارات 
األندية والعديد من الشخصيات وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة االحتاد املنتخب.
٭ اعتبر أن التعديالت التي متت على النظام األساسي في ٩-٨-٢٠٢١ هي تعديالت 
تاريخية حيث اصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ٧ وإلغاء ١٠ جلان وانه على استعدادا 

لتقبل كل نقد.
٭ قال انه جاء خلدمة الكويت وهي شرف كبير وخلدمة الرياضة الكويتية وانه ال 

يشعر بأي ضغط وان تعامله مع كافة األندية مبسطرة واحدة.
٭ اكد على استقرار منتخبنا الوطني واملنتخب األوملبي اللذين يواجهان استحقاقا 
آســيويا بعد أيام قليلة، مضيفا: «نحرص على اســتكمال برنامج اإلعداد لالحتاد 

السابق نظرا لضيق الوقت».
٭ شــدد على أن الدوري املقبل لن يبدأ قبل ضمان كافة حقوق الالعبني وهو من 

اهم أولويات املجلس.

قال أمني الصندوق بنادي الكويت فهد 
الغامن: «نطوي اليوم الصفحة بعد ما 
أثير من ضجه إعالمية قبل االنتخابات 
وهذا حق مشروع للجميع ونحترم 
كل وجهات النظر لنوجه رسالة بأن 
األمر حسم وهذه هي الدميوقراطية 
بأغلبية أعضاء اجلمعية العمومية»، 
مضيفا: «نتمنى أن تتضافر جهود 
اجلميع من هيئات رياضية وأندية 
لتحقيق طموح الشارع الرياضي وان 
نقف خلف مجلس اإلدارة اجلديد كما 
كنا مع املجلس السابق وذلك سعيا 
للوصول إلى أهداف املجلس اجلديد 
خالل السنوات األربع املقبلة»، ومؤكدا 
أن اجلمعية العمومية ستقوم بدورها 
باحملاسبة إذا مت اإلخفاق في جناح 

األهداف املرسومة.

 تصريحات ووعود الشاهني

الغامن: برنامج عمل ومحاسبة

فهد الغامن

حفل االفتتاح اليوم.. والكويت تقفز لصدارة ميداليات «اخلليجية»
يقام مساء اليوم حفل افتتاح دورة األلعاب اخلليجية 
الثالثــة التي حتتضنهــا الكويت حتــى ٣١ اجلاري حتت 
رعاية صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، وذلك 
على امللعب الرئيســي ألكادميية رافائيل نادال في مجمع 
الشــيخ جابر العبداهللا الدولي للتنــس، ومن املنتظر أن 
يكون حفل االفتتاح غير تقليدي وبطابع شــبابي ويحفل 
مبفاجآت عديدة، كما سيحظى بحضور رفيع املستوى من 
القيادات السياسية والرياضية احمللية واخلليجية واآلسيوية 
والدولية، منهم سمو األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة ورئيس اللجنة األوملبية السعودية، الشيخ 
جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األوملبية القطرية، 
د.أحمد بالهول الفالسي وزير الدولة ورئيس الهيئة العامة 
للرياضة في اإلمارات، خالد الزبير رئيس اللجنة األوملبية 
العمانية، الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة نائب رئيس 
اللجنــة األوملبية البحرينية، كما ســيحضر احلفل أيضا 
نائــب رئيس اللجنــة األوملبية الســعودية األمير فهد بن 
جلــوي وعضو اللجنة األوملبية الدولية األمير فيصل بن 
احلسني ورئيس االحتاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، 
إلى جانب مدير عام االحتاد الدولي للجودو فالدميير برتا 
ورؤساء االحتادات اآلسيوية أللعاب القوى دحالن احلمد 
والكراتيه ناصر الرزوقي والدراجات الهوائية أسامة الشعفار 
واملبارزة سالم القاسمي وكرة الطاولة خليل املهندي وعدد 

كبير من رؤساء االحتادات اخلليجية.
إلــى ذلك، تبدأ اليوم منافســات ٣ رياضات جديدة في 
الــدورة وهي: التنس وكرة الطاولة واأللعاب اإللكترونية 
للسيدات، في الوقت الذي أزاحت فيه الكويت، البحرين عن 
املركز األول جلدول امليداليات رافعة رصيدها إلى ٢١ ذهبية 
و١٧ فضيــة و١٨ برونزية، مقابل ١٧ ذهبية و١٦ فضية و١٠ 
برونزيات للثانية، فيما حلت قطر ثالثة بـ ١٢ ذهبية و١٥ 

فضية و١٢ برونزية، وتلتها عمان بـ ١١ ذهبية و٥ فضيات 
و٩ برونزيات فالســعودية بـــ ٧ ذهبيات و٩ فضيات و١٧ 
برونزية واإلمارات بـ ٥ ذهبيات و٨ فضيات و٧ برونزيات. 
وتشهد األلعاب اإللكترونية للسيدات مشاركة العبات من 

الكويت والسعودية والبحرين وعمان.
وأعرب رئيس اللجنــة الكويتية لأللعاب اإللكترونية 
عبــداهللا املعجل عن ســعادته بــإدراج هــذه الرياضة في 
الدورة اخلليجية ســواء للسيدات أو للرجال، مشيرا إلى 
أن األلعاب اإللكترونية باتت الرياضة األكثر شعبية بعد 
كــرة القدم، في ظل التطــور التكنولوجي الكبير، مضيفا 
أن منافســات الســيدات ســتقتصر على لعبة (فيفا ٢٢)، 
بينما ستكون منافسات الرجال في لعبتني، هما (فيفا ٢٢) 

و(ليغ أوف ليغنز).
على صعيد آخر، أسدل الستار أمس األول على منافسات 
الرماية، حيث حقق املنتخب الكويتي ١٠ ميداليات ملونة، بعد 
الفوز في اليوم اخلتامي بذهبية «سكيت» فرق وامليداليتني 
الفضية والبرونزية في ختام نهائي «ســكيت» عن طريق 
الراميني منصور الرشيدي ومحمد الديحاني تواليا. وهنأ 
رئيــس االحتاديــن الكويتي والعربي الرئيــس التنفيذي 
لالحتاد اآلسيوي دعيج العتيبي رماة منتخب الكويت في 
فرق السكيت لفوزهم بامليدالية الذهبية بعد منافسة قوية.

من جانب آخر، اعتلى منتخب الكويت صدارة الترتيب 
العام ملســابقات السباحة في ختام منافساتها التي جرت 
علــى مدى ٤ أيام وذلك بحصــد ١٧ ميدالية منها ١٢ ذهبية 
و٣ فضيات وبرونزيتان. وشهدت منافسات الدورة حتطيم 
أكثر من رقم خليجي، منها سباق صدر ٢٠٠ متر عبر النجم 

الكويتي راشد الطرموم بزمن ٢٫١٩٫٢٠د.
من جهته، حقق منتخب الكويت في الكرة الطائرة الفوز 
في ظهوره األول على حساب اإلمارات بـ ٣ أشواط نظيفة 

ضمن مباريات اجلولة األولى التي شــهدت أيضا انتصار 
البحريــن على الســعودية ٣-١، وتغلب قطــر على عمان 
٣-٠. وتخلــد فرق البطولة للراحة اليوم بعد أن خاضت 

امس اجلولة الثانية.
إلــى ذلك، يدخــل منتخب الكويت لكــرة قدم الصاالت 
املغلقة منعطفا مهما في مســعاه للحصول على الذهبية، 
عندمــا يلتقــي نظيــره البحريني في ٩٫٣٠ مســاء اليوم، 
ضمن اجلولة الرابعة وقبل األخيرة. كما تلتقي السعودية 
مع عمان في الســاعة الســابعة مساء. ويتصدر «األزرق» 
الترتيب بـ ٦ نقاط يليه البحرين والســعودية واألمارات 

وعمان بـ ٣ نقاط لكل منهم.
بدوره، حسم منتخب الكويت لكرة السلة صدارة الدور 
التمهيدي ملسابقة الرجال، بعد فوزه على نظيره اإلماراتي 
٨١-٧٥ فــي اجلولــة الرابعــة وقبل األخيــرة. كما تغلبت 
السعودية على قطر ٥٣-٤٤. واحتلت الكويت صدارة الدور 
التمهيــدي برصيد ٨ نقاط بفوزها في جميع مبارياتها الـ 
٤، تلتها اإلماراتي برصيد ٥ نقاط فالبحرين والســعودية 
(٤) وقطر (٣). وتتأهل املنتخبات الـ ٤ األولى في الترتيب 

إلى الدور نصف النهائي الذي ينطلق غدا.
على صعيد آخر، ينطلق في الســاعة الســابعة صباح 
اليوم على جســر جابر ســباق الدراجات الهوائية لفردي 

الرجال ضد الساعة ملسافة ٢٤:٧٠٠ كيلومتر.
وأعلن أمني السر العام لنادي الدراجات عبداهللا الشمري 
ان منتخب الكويت أضاف امليدالية الفضية الثانية في سباق 
رجال مسافة ٤١:٥٠٠ كيلومتر بزمن ٤٩٫٤٢٫٢٣ دقيقة وبفارق 
قريب عن اإلمارات الذي توج بالذهبية بزمن ٥٠٫٢٩٫٣٨د. 
مضيفا: «مثل منتخب الكويت كل من ســيد جعفر وخالد 
اخلليفة وعبدالهادي العجمي وعبدالرحمن املنصور وأكمل 

منتخبنا السباق بـ ٣ العبني بعد إصابة املنصور».

العربي يقترب.. والكويت يخطف فوزا ثمينًا
ناصر العنزي - مبارك اخلالدي

اقترب العربي من التأهل إلى الدور الثاني 
من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي عن املجموعة 
الثانيــة بفــوزه أمــس علــى شــباب اخلليــل 
الفلسطيني بهدف نظيف سجله ابيالي مبنجيو 
في الدقيقة «٣٣» في مباراة اجلولة الثانية التي 
جمعتهما على ستاد نادي الكويت. وبهذا الفوز 
رفع «األخضر» رصيده إلى ٦ نقاط في صدارة 
الترتيب، بينما ظل رصيد شباب اخلليل خاليا 

من النقاط.
جاء الشوط األول مبستوى أقل من املتوسط، 
واستحوذ األخضر على الكرة لكن دون فاعلية 
فيما متيز الشــباب بالقــوة البدنية والتنظيم 
الدفاعي القــوي معتمدا على الكــرات املرتدة، 
وانتظــر العربي للدقيقة ٣٣ عندما توغل علي 
خلف في العمق الدفاعي وسدد كرة ارتدت من 
احلارس رامي حمادة ليتابعها مبنجيو في املرمي 
مفتتحا التســجيل، وفي الشوط الثاني تخلى 
شــباب اخلليل عن حذره دون تهديد حقيقي، 
فيما اتسم أداء «األخضر» باحلذر، ولم يستثمر 
السنوســي الهادي خطأ دفاعيا بالدقيقة «٧٢» 

ليسدد الكرة برعونة خارج املرمي.
إلى ذلك، رفض االحتاد اآلسيوي االحتجاج 
الــذي تقدم به الرفــاع البحرينــي بداعي عدم 
قانونية مشاركة عدد من العبي العربي في اللقاء 
األول بينهمــا، مؤكدا ســالمة املوقف القانوني 

لألخضر.
من جانبه، حقق الكويت فوزا ثمينا وشاقا 
من املســتضيف السيب العماني ٢-١ ليتصدر 
املجموعة األولى برصيد ٤ نقاط، مقتربا بنسبة 
كبيرة من التأهــل للدور الثاني في حال حقق 

الفوز أمام جبلة السوري الثالثاء.
وخطف «األبيض» هدفا قبل نهاية الشوط 
األول عن طريق ياسني اخلنيسي بعد متريرة من 
عبداهللا البريكي الى يوسف ناصر الذي تعثر 
فالتقط اخلنيسي الكرة وسددها في املرمى «٤٥»، 
لكن الفريق لم يحافظ على تقدمه وسرعان ما رد 
السيب بهدف التعادل عبر محسن الهزاني الذي 
تلقى كرة عرضية وأحســن إيداعها برأسه في 
مرمى ضاري العتيبي بالوقت بدل الضائع «٤٩».

وفي الشوط الثاني تصدى دفاع الكويت وحارسه 
العتيبي لهجمات سريعة من اخلصم، ثم متكن املدافع 
فهد حمود من تسجيل هدف االنتصار الغالي عندما 
استغل كرة ساقطة داخل منطقة اجلزاء «٦٤»، وبعده 
جنح العبو «األبيض» بروح قتالية في احلفاظ على 
تقدمهم وبذلوا جهدا كبيرا لتحقيق فوز ثمني بعد 
تعادل املبــاراة األولى أمام األنصار اللبناني، كما 
أجاد حارســه الشــاب ضاري العتيبي في مهمته 

وتصدى لكرات خطرة بثبات.

( هاني الشمري) مدافع السيب العماني علي خلف ومرور رائع من العب شباب اخلليل  
يحاول قطع الكرة من يوسف ناصر
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الشبيب رئيسًا لـ «عربي الطائرة»

تنس اليرموك بطًال لكأس التفوق العام

٣ ميداليات للجمباز اإليقاعي في «إسطنبول»

مجلس إدارة االحتاد. 
ومن املقرر أن ينتقل مقر االحتاد العربي 
لكرة الطائرة إلى العاصمة الكويت، ليكون 
مقــرا جديدا لالحتاد بعد فوز الشــبيب 

بالرئاسة.

دورة الدراسات التحكيمية التي عقدت مطلع 
العام ٢٠٢٢، وشــارك في احلفل نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة عبدالصمــد العريان، وأمني 
الســر العام فالح العتيبي، وأمني الصندوق 

علي الديحاني.

التجمع الدولي بوفد يضم ١٠ العبات، هن: 
نور الرزيحان، فوزيــة العبد الكرمي، المار 
الفودري، ليان بهبهاني، سارة البناي، أمينة 
الكندري، دالل اجلسام، نبيلة اخلرافي، راية 
القصار باإلضافة إلى تاليا بهبهاني، كما يضم 
الوفد رئيســة اللجنة النسائية في االحتاد 
حصة الصانع واملدربتني األوكرانيتني إيرينا 

كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك.

املنامة - ناصر محمد

عن جدارة واستحقاق، وفي مفاجأة من 
العيار الثقيل، جنح رئيس االحتاد الكويتي 
للكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب في الفوز 
برئاسة االحتاد العربي لكرة الطائرة للدورة 
االنتخابية اجلديدة ٢٠٢٢-٢٠٢٥، وذلك بعد 
حصوله على ١٠ أصوات في االنتخابات التي 
أقيمت أمس بالبحرين متفوقا على نظيره 
البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
رئيس االحتاد البحريني والرئيس السابق 
لالحتاد الذي حصل على ٦ أصوات فقط.

وشهد اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد 
العربي املصادقة على التقرير املالي واألدبي 
لالحتاد للدورة االنتخابية الســابقة، كما 
متت مناقشة العديد من النقاط التي كانت 
مدرجة في جدول األعمال، قبل أن تتم عملية 
االنتخابــات على مقعد الرئيس وعضوية 

توج اليرموك بطال لــكأس التفوق العام 
للتنس للموسم الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢، بعدما 
جمع ٣٨ نقطة، وجاء نادي خيطان ثانيا برصيد 
٣٣ نقطــة، فيما ذهب املركز الثالث إلى نادي 

الكويت بـ ١٤ نقطة. 
وسيطر «أبناء مشرف» على بطولة االحتاد 
للتنس للسن العام، والتي تعد آخر البطوالت، 
حيث متكن من الفوز باملراكز األولى في مسابقة 
الفردي، إذ فاز بدر عنتر على زميله حســني 
الشــطي مبجموعتني ٦-٢، و٦-١، فيما ذهب 
املركز األول في مسابقة الزوجي رجال إلى ثنائي 
نادي الكويت حسني الغريب وعبداهللا املكيمي.
وأقيم حفل ختام موســم التنس برعاية 
وحضور رئيس االحتادين العربي والكويتي 
للتنس الشــيخ أحمد اجلابــر، كما مت توزيع 
الشهادات على احلكام املستجدين الذين اجتازوا 

حصــد منتخبنا الوطني فــي اجلمباز 
اإليقاعي ٣ ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضية 
وبرونزية أمس في انطالق مشواره في بطولة 
إسطنبول الدولية التي تشهد مشاركة ١٢ دولة.
املركز  تاليــا بهبهاني  الالعبة  وأحرزت 
األول وامليدالية الذهبية في مســابقة احلبل 
للمستوى (B) والتي شهدت مشاركة ٢٣ العبة 
من مواليد ٢٠١٤، فيما نالت املركز اخلامس 

في فئة األداء احلر.
بدورها، حققت الالعبة راية القصار املركز 
الثاني وامليدالية الفضية في فئة األداء احلر 
للمستوى (B)، والتي شهدت مشاركة ١٥ العبة 
من مواليد ٢٠١٣، فيما احتلت القصار املركز 
الرابع في مسابقة الكرة، ونالت الالعبة أمينة 
الكندري املركز الثالث وامليدالية البرونزية في 

مسابقة الكرة للفئة العمرية ذاتها.
من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة احتاد 
اللعبة ورئيس وفــد املنتخب فهد الصولة 
سعادته البالغة بهذا اإلجناز، وقال: «العبات 
املنتخب أثبنت جدارتهن منذ اليوم األول للبطولة 
الدولية، ونأمل أن تتضاعف الغلة من امليداليات 

في باقي أيام البطولة».
ويشــارك «أزرق اجلمبــاز» فــي هذا 

د.عبدالهادي الشبيب

الشيخ أحمد اجلابر يقدم كأس املركز األول لبدر عنتر

الالعبتان راية وأمينة مع املدربتني إيرينا وفيكتوريا

«احلمراء العقارية» تنظم «أوفكورس بيك»

تأكيداً على أهميــة الرياضة واالهتمام 
بالصحة، استضافت شركة احلمراء العقارية 
مؤخرا أكثر من ٥٠٠ مشــترك في حتدي 
السباق العمودي للصعود عبر الساللم إلى 
الدور ٥٥ من برج احلمراء لألعمال، وذلك 
ضمن سباق «أوفكورس بيك». ومع اعتبار 
برج احلمراء هو البناء األعلى في الكويت، 
فإن ناطحة السحاب هذه والتي تتكون من ٨٠ 
طابقا تصبح من جديد مصدر إلهام للرياضيني 
وجميع املهتمني بالصحة واللياقة في الكويت 
الختبار عزميتهم وقوة حتملهم ولياقتهم.

وعن هذا السباق، حتدثت الرئيس التنفيذي 
للقطاع اإلداري في شركة احلمراء العقارية 
أبرار احلبيب، قائلة: «شراكتنا املستمرة مع 
Peak حتظى بأولوية كبيرة والتزام منا ضمن 
سعينا املشترك لدعم وتشجيع الفعاليات التي 
تسهم في بناء مجتمع صحي يتمتع أفراده 
باللياقــة والصحة. إننا نلحظ حتوال بارزا 
في اهتمام األفراد بصحتهم ولياقتهم مبا 
يشمل األنشطة احلركية والنظام الغذائي لهم، 
وهو ما يجعلنا نحرص على تطوير وإطالق 
برامج تعزيز الصحة البدنية والعقلية من 

خالل أنشطة رياضية مختلفة».
وأضافت احلبيب: «السباق إلى القمة هو 
إجناز كبير يعكــس عزمية وإصرار وقوة 
املشتركني لتخطي التحديات، كما يعتبر دافعا 
وحافزا لآلخرين للمشاركة والقيام بنفس 
العمل. إننا نتطلع ألن نسهم بشكل فعال في 
عودة وإحياء ثقافة الفعاليات الرياضية في 
الكويت التي تراجعت مع حلول اجلائحة، كما 
نحرص على التشجيع وتقدمي الدعم لألنشطة 
التي تستهدف تعزيز اللياقة البدنية وقد ضم 
السباق دفعتني من املشتركني انطلقت كل 
واحدة منهما بشكل منفصل لضمان انسيابية 
وسالمة احلركة. ومت في نهاية السباق تكرمي 

الفائزين بتقدمي اجلوائز نقدية لهم».
 PEAK من ناحيته، أشاد مؤسس شركة
يوســف الفارس، بالتعاون املســتمر مع 
«احلمــراء العقارية» قائــال: «هناك تاريخ 
وشراكة قوية ومستمرة بني احلمراء العقارية 
وPeak.. إننا ننظر بعني التقدير واإلعجاب 
للدعم املستمر الذي تقدمه شركة احلمراء 
للســاحة الرياضية احمللية واألنشطة التي 

تعزز الصحة العامة».

عبر أعلى سباق عمودي في الكويت ببرج احلمراء

دي بروين األفضل.. وصالح ثانيًا

جدول مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا – اجلولة الـ ٣٨

Premium ٣ ٦beIN Sportsأرسنال – إيڤرتون

١ ٦beIN Sports Xtraتشلسي – واتفورد

٤ ٦beIN Sportsليستر – ساوثهمبتون

Premium ٢ ٦beIN Sportsليڤربول – ولفرهامبتون

Premium ١ ٦beIN Sportsمان سيتي - أستون ڤيال

٢ ٦beIN Sports Xtraكريستال باالس –  مان يونايتد

٢ ٦beIN Sportsنوريتش – توتنهام

٧ ٦beIN Sportsبيرنلي – نيوكاسل

٦ ٦beIN Sportsبرايتون - وست هام

٣ ٦beIN Sportsبرينتفورد – ليدز

إسبانيا – املرحلة الـ ٣٨
٦:٣٠إلتشي – خيتافي

٩أالفيس – قادش

٩أوساسونا – مايوركا

٩غرناطة – إسبانيول

٢ ١١beIN Sportsسوسييداد – أتلتيكو مدريد

١ ١١beIN Sportsبرشلونة – ڤياريال

٣ ١١beIN Sportsإشبيلية – أتلتيك بيلباو

إيطاليا – املرحلة الـ ٣٨
١:٣٠سبيزيا – نابولي

٧االنتر – سامبدوريا

٧ساسولو – ميالن

١٠ساليرنيتانا – أودينيزي

١٠فينيزيا – كالياري

اليوم األخير.. 
مواجهات احلسم «واألبطال» والبقاء

رسميًا ..
مبابي يجدد لباريس 

ميلك مان سيتي قدره بني يديه لالحتفاظ 

بلقب الدوري اإلجنليزي لكرة القدم، عندما 

يخــوض اليوم املرحلــة ٣٨ األخيرة وهو 

يتقــدم بفــارق نقطة يتيمة عــن مطارده 

ليڤربول الباحث عن رباعية تاريخية.

وسيضمن رجال املدرب اإلسباني جوزيب 

غوارديوال اللقب الرابع في خمس سنوات، 

بحال فوزهــم على ضيفهم أســتون فيال 

الرابع عشر في الترتيب والذي لم يفز في 
آخر ثالث مباريات. 

في املقابل، يحارب ليڤربول على جبهتني 

متبقيتني، بعد حســمه هذا املوســم لقب 

الكأس وكأس الرابطة في إجنلترا.

وبعد املرحلة األخيرة من «البرميييرليغ»، 

يســتعد الفريــق األحمــر لنهائــي دوري 

األبطــال مع ريال مدريــد في باريس، آمال 

في تتويج موسمه برباعية تاريخية ألحد 

األندية اإلجنليزية. بحال فوز «السيتي» 

سيضمن اللقب، وبحال خسارته أو تعادله 

سينتزع «الريدز» اللقب بحال خرج فائزا 

على ولفرهامبتون الثامن، الذي لم يفز في 
آخر ست مباريات.

وبحال خسارة سيتي (٩٠ نقطة) وتعادل 

ليڤربول (٨٩) وبالتالي تساويهما بالنقاط، 

سيضمن «السيتيزن» اللقب منطقيا كونه 

ميلك أفضلية فارق ستة أهداف عن ليڤربول.

وفيما ضمنت أندية مان سيتي وليڤربول 

وتشلســي الثالث (٧١) أول ثالث بطاقات 

مؤهلة لدوري األبطال، تبدو الرابعة األخيرة 

قريبة من توتنهــام املتقدم بنقطتني على 
جاره في شمال لندن أرسنال.

ويحتاج توتنهــام لنقطة التعــادل نظرا 

لفارق +١٥ هدفا مع أرســنال الذي خســر 

آخر مباراتني وفرط بإمكانية احلسم املبكر 

للتأهل. ويحــل توتنهام (٦٨ نقطة) على 

نوريتــش األخير والهابط إلى املســتوى 

الثاني، فيما يســتقبل أرســنال إيڤرتون 
السادس عشر.

وبعد موســم مخيب، يبحث مان يونايتد 

عن ضمان بطاقة الدوري األوروبي «يوروبا 

ليغ»، إذ يتقدم بنقطتني على وســت هام 

الســابع والذي يخوله مركزه التأهل إلى 

املسابقة القارية الثالثة «كونفرنس ليغ».

ويحل يونايتد ضيفا على كريستال باالس 

الـــ ١٣، وكذلك وســت هام علــى برايتون 

العاشر. وفي قاع الترتيب، سيسقط بيرنلي 

أو ليــدز املتســاويان بـ٣٥ نقطــة، للحاق 
بواتفورد ونوريتش.

وسيبقى بيرنلي ضمن أندية النخبة، 

بحال حتقيقه نتيجة مماثلة لليدز، 
نظرا لفارق ٢٠ هدفا في مصلحته، 
ويســتقبل بيرنلي نيوكاســل 

يونايتد الـ١٢، ويحل ليدز على 
برينتفورد احلادي عشر.

ممر شرفي لـ «الريال».. 
وصراع خماسي للهروب من الهبوط

حتضر ريال مدريد، املتوج بلقب الدوري 
اإلســباني للمرة الـ ٣٥ في تاريخه، ملواجهة 
ليڤربول اإلجنليزي في نهائي دوري األبطال 
بتعــادل علــى أرضه مع ريــال بيتيس بطل 
الكأس ٠-٠ اجلمعة في املرحلة الـ ٣٨ األخيرة.
وعلــى غرار ريال مدريد، يخوض الغرمي 
الكاتالوني برشــلونة مباراة هامشية اليوم 
على أرضه ضد ڤياريال، بعدما حسم الوصافة 
بتقدمه بفــارق ٥ نقاط علــى أتلتيكو حامل 
اللقب الذي يحل بدوره ضيفا اليوم على ريال 
سوســييداد مع خطر خســارة املركز الثالث 
لصالح إشــبيلية (تفصل نقطة بينهما) من 
دون أن يؤثر ذلك على مشــاركته في دوري 

األبطال املوسم املقبل.
وقد حســم أيضــا املقعــدان املؤهالن الى 
مســابقة «يورويا ليغ» لصالح ريال بيتيس 

وسوسييداد.
وبعدما حسم هبوط ليفانتي وأالڤيس الى 
الدرجة الثانية، سيكون الصراع خماسيا على 
جتنــب اللحاق بهما بني خيتافي (٣٩ نقطة) 
وإلتشي (٣٩) وغرناطة (٣٧) وريال مايوركا 

(٣٦) وقادش (٣٦).
وستكون هناك مواجهة ختامية مباشرة 
بني مهددين جتمع اليوم بني إلتشي وخيتافي، 

فيما يلعب غرناطة مع إســبانيول، ويلتقي 
ريال مايوركا مع مضيفه وساسونا، وقادش 

مع الهابط أالڤيس.

إيطاليا.. ميالن للفوز باللقب
إلى ذلك، يقف ميالن على مشارف إحراز 
لقب الدوري اإليطالي لكرة القدم للمرة األولى 
منذ عام ٢٠١١ عندما يحل ضيفا على ساسوولو 
اليوم فــي املرحلة الـ ٣٨، في حني يســتقبل 
جاره ومطارده املباشر إنتر ميالن بطل املوسم 

املاضي ضيفا سمبدوريا في التوقيت ذاته.
ويتقــدم ميــالن بفارق نقطتــني عن إنتر 
ويتفوق عليه في املواجهات املباشرة بينهما 
هذا املوســم، وبالتالي يكفــي األول التعادل 
لضمان اللقب ومعادلة جاره في عدد األلقاب 
في املسابقة (١٩) كثاني أفضل املتوجني باللقب 

خلف يوڤنتوس املتصدر (٣٦ لقبا).
وتتركز األنظــار على هوية الفريق الذي 
ســيرافق جنــوى وفينيســتيا الــى مصاف 
أندية الدرجة الثانية، والصراع محصور بني 

ساليرنيتانا وكالياري.
ويتقدم ســاليرنيتانا بفارق نقطتني عن 
كالياري، ويستقبل األول أودينيزي، في حني 

يحل الثاني ضيفا على فينيزيا.

ميالن للفوز بـ «الكالتشيو».. وبطاقة البقاء بني ساليرنيتانا وكالياري

أعلن باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة األولى الفرنسي 
لكرة القدم أمس متديد التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فرنســا 

حتى ٢٠٢٥، وسط سعادة هائلة من مشجعي نادي العاصمة.
وقــال املهاجم البالغ عمره ٢٣ عاما في بيان للنادي: «أريد أن 
أعلــن أنني اخترت متديد التعاقد مع باريس ســان جرمان، وأنا 
سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع بأنني هنا أستطيع مواصلة التطور 

في ناد منح نفسه كل السبل لألداء في أعلى املستويات».
وأضاف: «أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في 
فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها».

وأمســك مبابي وناصر اخلليفي رئيس ســان جرمان قميصا 
وعليه كلمة «مبابي ٢٠٢٥» قبل مباراة الفريق األخيرة في الدوري 
أمام ميتز، حيث احتفل املشجعون عندما أعلن اخلليفي ذلك في 

ملعب بارك دي برينس.
وكان مبابــي، الذي ينتهي تعاقده مع ســان جرمان في نهاية 

املوسم، مرشحا بقوة لالنتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.
إلــى ذلك، أكد باريس ســان جرمان،  رحيــل اجلناح الدولي 
األرجنتيني أنخل دي ماريا بعد نهاية املوسم، وذلك بعد ٧ مواسم 

بألوانه قادته ليصبح أفضل ممرر في تاريخ النادي.
ويودع دي ماريا نادي العاصمة الفرنسية وفي جعبته خمسة 
ألقاب في كل من الدوري الفرنسي والكأس الفرنسية وأربعة في 
كأس الرابطة، إضافة الى مساهمته في وصوله الى نهائي دوري 

أبطال أوروبا للمرة األولى في تاريخه عام ٢٠٢٠.

فاز البلجيكي كيفني دي بروين العب فريق مان سيتي، بجائزة أفضل 
العب في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم للموسم احلالي ٢٠٢١-

٢٠٢٢. وأعلنت رابطة الدوري اإلجنليزي أمس حصول كيفني دي بروين 
على جائزة أفضل العب في «البرميييرليغ»، متفوقا على املصري محمد 

صالح جنم فريق ليڤربول، وترينت ألكسندر أرنولد (ليڤربول)، وسون 
هيوجن مني (توتنهام)، وجواو كانسيلو (مان سيتي)، وبوكايو ساكا (أرسنال)، 

وجيمس وارد براوس (ســاوثهامبتون)، وجارود بوين (ويستهام). كما توج فيل 
فودين العب فريق «السيتي»، بجائزة أفضل العب شاب في الدوري اإلجنليزي املمتاز.



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.
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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

العالم مرعوب من «جدري 
القرود»!

املواطنون شاركوا بانتخاب 
املجلس البلدي أمس.

بالتوفيق للجميع بالعرس 
الدميوقراطي.

احلذر واجب.. بعد التجربة 
املريرة مع «كورونا».

«كنت مؤيدًا للدميوقراطيني، لكني اآلن 
حتولت للجمهوريني»

امللياردير  ايلون ماســك، 
لتأييد  األميركي، يعلن حتوله 
احلزب اجلمهــوري بدال من 
أتوقع  الدميوقراطي، ويحذر: 

هجوماً سياسياً ضدي.

«١٢٠٠ شركة غادرت روسيا، فضاع 
نصف الناجت احمللي الروسي»

جيفري سونينفيلد، الباحث 
بجامعة يال األميركية، في دراسة 
الشــركات  تأثير مغادرة  عن 
العاملية لروسيا بسبب احلرب 

على أوكرانيا.

«قد أجري عمليــة لعدم إجناب مزيد 
من األطفال»

املذيع واملغني  نيك كانون، 
األميركي، يعلن أنه يفكر بجدية 
في عدم اجناب مزيد من األطفال، 

بعد إجناب طفله الثامن.

«األمير وليام طيار»
توم كروز، يكشف سبب 
البريطاني  حضور األميــر 
عرض فيلمه اجلديد توب غان 

مافريك.

«ندمت أني لم أجر عملية جتميل األنف 
مبكرا»

كلوي كارديشــيان، سيدة 
األعمــال األميركيــة، تعترف 
بخضوعها لعملية جتميل لألنف، 

وتؤكد: لم أندم عليها قط.

٣:٢١الفجر
٤:٥٢الشروق

١١:٤٥الظهر
٣:٢٠العصر

٦:٣٧املغرب
٨:٠٦العشاء

أعلى مد: ٠٥:٤٢ ص ـ ٠٣:٢٢ م
أدنى جزر: ١٠:٢٤ ص ـ ١١:٤٨ م

العظمى: ٤١
الصغرى: ٢٥

أبعد من الكلمات

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ساره محمد شعبان غضنفري: ٣٧ عاما - الرجال: حسينية البلوش 
- اجلابرية - ق١١ - ت: ٦٦٦٩٩١٩٩ - النساء: الشعب - ق٦ - 
ش٦٣ - م١١ - العزاء من أمس السبت ملدة ثالثة أيام - شيعت.

فاطمه عبداهللا حمد السلوم: ( أرملة عبداهللا زيد هالل العتيبي) ٨٦ 
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٧٧٠١٧٧ - النساء: 

مشرف - ق٣ - ش٤ - م٢٦ - ت: ٥٢٥٥٥٥٥٣ - شيعت.
مزنه عامر ماضي القعود: ( أرملة عبداحملسن عبداهللا الروضان) ٨٣ 
عاما - العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٥٠٥٩٤١ - ٩٩٠٤٣٣١٢ - شيعت.
غــامن عبداهللا علي الغامن: ٨٦ عاماـ  العــزاء في املقبرة - ت - 
الرجال: ٩٧١٧٢٧١٧ - ٦٦٧٧٦٦٥٥ - ٥٥٥٥٤٧٧٧ - ت - النساء: 

٩٩٦٦١١٣٩ - ٥١٠٤٢٢٢٣ - شيعت.

بائع بيض بنغالي يسوق بضاعته وسط مياه الفيضانات أمس  (أ.ف.پ)

نيودلهيـ  أ.ف.پ: بعد ثالثني عاما من تدمير متعصبني 
مسجدا عمره قرون في أيوديا مثيرين أعمال عنف طائفية 
دامية أســفرت عن مقتل اآلالف، يســتهدف متشــددون 
هندوس مواقع إســالمية أخرى بينها ضريح تاج محل 

وهو جوهرة معمارية ورمز للهند في عيون العالم.
ويركز أنصار الهندوتفا (التفوق الهندوســي) حاليا 
على مسجد جيانفابي الذي أقيم في القرن السابع عشر 
في مدينة فاراناسي القدمية (بيناريس أو كاشي سابقا) 

في والية أوتار براديش شمال البالد.
ووفق تقارير صحافية، أجريت مؤخرا حفريات بأمر 
محكمة في موقع املسجد كشفت عن متثال «شيفا لينغا» 

وهو رمز ديني لدى الهندوس.

يتوافد كثيرون لزيارة تاج محل باعتباره أيقونة العمارة الهندية (أ.ف.پ)

تاج محل.. جوهرة العمارة 
الهندية في مرمى «الهندوتفا»

بنغالديش: مليونا شخص 
معزولون بسبب الفيضانات

أ.ف.پ: أدت فيضانات لم يشهد لها مثيل منذ نحو عقدين 
في شــمال شرق بنغالديش إلى مقتل عشرة أشخاص على 

األقل وعزل نحو مليونني، على ما أعلن مسؤولون.
وقال املســؤول االداري للمنطقة مشرف حسني إن مياه 
الفيضانات اآلتية من شــمال شرق الهند تسببت امس في 
تصدع سد كبير على نهر البراق املشترك بني البلدين، فغمرت 
امليــاه ما ال يقل عن مائة قريــة. وتابع «علق نحو مليوني 
شخص بسبب الفيضانات» مشيرا إلى أن عشرة أشخاص 
على األقل لقوا حتفهم حتى اآلن. وقال مســؤولون إن ســد 
زاكيغــاجن الواقع على احلدود الهندية ال ميكن إصالحه إال 

عندما ينخفض منسوب املياه.
وتتعرض مناطــق كثيرة في بنغالديــش للفيضانات، 
ويقــول اخلبــراء إن تغير املناخ يزيد مــن احتمال حدوث 

ظواهر مناخية قاسية.

أ.ف.پ: في العادة، تسافر الكالب التي 
تستقل القطار في اليابان داخل أقفاص 
خاصة لكن هذه احليوانات متكنت امس 
من االسترخاء واالستمتاع باملناظر داخل 
مقصورة مخصصة لهــا في قطار فائق 

السرعة.
ففي محطة أوينو بطوكيو، استقل ٢١ 
كلبا عربة قطار سريع (شينكانسن) في 
رحلة امتدت ساعة نقلتها مع أصحابها 

إلى مدينة كارويزاوا السياحية.
وشاركت كالب من أنواع مختلفة في 
الرحلــة االفتتاحية ملا ســمته مجموعة 
الســكك احلديــد اليابانيــة القائمة على 

املشروع بـ«إجازة الكالب».
ويسمح عادة باصطحاب الكالب على 
منت قطارات «شينكانسن» السريعة، لكن 

يجــب أن تظل محتجزة في قفص النقل 
ويجــب أال يتجــاوز وزنها، مبا يشــمل 

القفص، عشرة كيلوغرامات.
ويرغب مروجو املشروع في تنظيم 
رحالت أخرى للحيوانات، على ما أوضحت 
املسؤولة في الشركة القائمة على املشروع 
شــينو فوروكاوا لوكالة فرانس برس، 
وقالت «نتلقى طلبات من زبائن يريدون 
متضيــة أوقات مريحة مــع كالبهم على 

منت القطار».
وأضافت «نريد إيجاد بيئة تتيح للناس 
االنســجام مع حيواناتهــم األليفة، فهم 
جزء من العائلة»، واصفة الرحلة بأنها 
«خطوة كبيرة لألمام على طريق إنشاء 
وسائل نقل صديقة للحيوانات بصورة 

ملموسة». يابانيون يحملون كالبهم خالل الرحلة املخصصة على منت القطار السريع الذي انطلق من العاصمة طوكيو (أ.ف.پ)

رحلة خاصة للكالب على قطار سريع في اليابان!

الغموض يلف مصير املهاجرين الهايتيني على أبواب أميركا

هايتي وهندوراس خصوصا) 
بشكل قانوني على منت «حافلة 
مدرسية» صفراء نقلتهم إلى 

اجلسر.

وسط املدينة احلدودية حتت 
الشمس احلارقة. احلدود ليست 
مغلقة بشــكل كامل. فصباح 
اجلمعة، عبــر مهاجرون (من 

األخيرة في طريق املهاجرين 
قبل الوصول إلى والية تكساس 
األميركيــة. لن تفعل ســوى 
اجللــوس علــى الســاللم في 

أ.ف.پ: على بعد ٣٠٠ متر 
من حدود الواليــات املتحدة، 
تنتظر ميشيل تخفيفا محتمال 
للقيــود األميركية وهو ما مت 
إرجاؤه مــرة جديدة اجلمعة، 
علــى غــرار آالف املهاجريــن 
العالقني في املكسيك، وتقول 
«قيل إن احلدود ستفتح. هل 
تعتقــدون أن هذا صحيح؟». 
بالصدفة وبناء على شــائعة، 
جاءت الشابة الهايتية البالغة 
٢٦ عاما إلى ساللم جسر املشاة 
فوق نهر ريو غراندي (أو ريو 
برافو وفق التسمية املعتمدة في 
املكسيك) في رنوسا، احملطة 

موجة حارة جتتاح إسبانيا 
واحلرارة تتجاوز ٤٠ درجة

رويترز: ساد طقس شديد احلرارة إسبانيا مع ارتفاع 
درجات احلرارة بشــكل غير معتاد إلى ما يقرب من ٤٠ 

درجة مئوية في بعض املناطق.
ووجهت الوكالة الوطنية لألرصاد اجلوية حتذيرات 
على تويتر من ارتفاع درجات احلرارة في عشر مناطق 
إسبانية امس، حيث من املتوقع أن تصل درجات احلرارة 

إلى ٣٠ درجة.
وسجلت مدينة خاين باألندلس ٤٠ درجة مئوية يوم 
اجلمعة املاضي محطمة درجات احلرارة املســجلة خالل 

شهر مايو.
وقالت وكالة األرصاد إن متوسط درجات احلرارة في 
خايــن أعلى من املعتاد ١٦ درجــة مئوية في هذا الوقت 
من العام. وســجلت درجات احلــرارة في مناطق أخرى 
من إســبانيا مســتويات أعلى من املعتاد مبا ال يقل عن 

قتيل ونحو ٦٠ جريحًا جراء العاصفة في أملانياسبع درجات مئوية.
(أ.ف.پ): أسفرت العاصفة 
التي ضربت أملانيا عن سقوط 
قتيل على األقل وإصابة نحو 
٦٠ شــخصا بجــروح، كمــا 
تســببت بأضرار جســيمة، 
السيما في غرب البالد، وفق 
ما أعلنت السلطات احمللية 

السبت.
فــي رينانيا-باالتينات، 
قضــى رجل يبلــغ ٣٨ عاما 
بعد إصابته بصدمة كهربائية 
عند دخوله قبوا غمرته املياه 
بسبب سوء األحوال اجلوية 
حســبما أعلنت الشرطة في 

كوبلنتس.
وفي شمال الراين فستاليا، 
ضرب إعصار مدينة بادربورن 
موقعا ٤٣ جريحا بينهم عشرة 
إصاباتهم خطرة، بحســب ما 
أفــاد رئيــس بلديــة املدينــة 
البالغ عدد ســكانها نحو ١٥٠ 
ألف نسمة، ميكايل درييه، في 

مؤمتر صحافي السبت.
وقــال: «إنه ألمر مروع أن 
نــرى ما ميكــن أن يحدث في 

مدينة بهذه السرعة».
عبر اإلعصار نحو املنازل 
واقتلع األشجار وأحلق أضرارا 
باملباني، كمــا أظهرت مقاطع 
ڤيديو جرى تداولها على مواقع 

التواصل االجتماعي. 

مهرجان «كان».. حرب روسيا وأوكرانيا حاضرة
عواصم ـ وكاالت: تعرض منظمو 
مهرجان «كان» السينمائي في دورته 
الـ ٧٥ ملوقف محرج بسبب ظهور امرأة 
على السجادة احلمراء قبل عرض فيلم 
 .Three Thousand Years of Wishes
حيث قفزت وعلى جسدها ألوان العلم 

األوكراني وبعض الشعارات التي تندد 
بالعنف، وكانت ترتدي سرواال قصيرا 
ملونا بطالء أحمر،  وأفاد شهود عيان 
بأن املرأة سقطت على ركبتيها وهي 
تصــرخ أمام املصوريــن املجتمعني، 
وهرع رجال األمن للتعامل مع املوقف 

الذي خطف االنظار.
وفي سياق املهرجان، عرضت باقة 
من ابــرز االفالم العامليــة منها فيلم 
«More than ever» اخراج الفرنســية 
امييلي عاطف وبطولة فيكي كريس 

وجسبارد اوليه.
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