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غير مخصص للبيع

الشريعان: حتديد اختصاص «األمن الغذائي»
رشيد الفعم

التجــارة  كشــف وزيــر 
والصناعة فهد الشريعان عن 
أن جلنة األمن الغذائي ستعقد 
أول اجتماعاتها غدا اخلميس، 
وذلك لتحديد اختصاصاتها 

وأعمالها. 
وقــال الشــريعان فــي 
لـ«األنباء»  تصريح خــاص 
إن اللجنــة وبنــاء علــى ما 
صدر مــن اجتمــاع مجلس 
الــوزراء األخير واســتنادا 

إلى قرار تشــكيلها ســتقوم 
الســوق  بدراســة أوضــاع 
احمللــي بنــاء على مــا طرأ 
من مســتجدات حول قضية 
األسعار وثباتها ومدى توافر 
املواد االستهالكية واألوضاع 
الدولية وانعكاسها على حركة 
النقــل بــكل أشــكالها وآلية 
املواد االســتهالكية  وصول 

إلى البالد.
وشدد الشريعان على أن 
مصلحة املواطن واملستهلكني 
بشكل عام ستكون هي الشغل 

الشــاغل ألعضــاء اللجنــة، 
والعمــل على توفيــر األمن 
الغذائــي احمللــي هــو أولى 
إلى  األولويــات، باإلضافــة 
احلــرص على عــدم وجود 
نقص في املواد التي يحتاجها 
السوق احمللي وكيفية توفير 

املخزون منها.
وأوضــح الشــريعان أن 
اللجنة التزال في بداية عملها 
وســتضع خالل اجتماع الغد 
آلية عملها للمباشرة في تنفيذ 

ما أسند إليها من مهام.

وزير التجارة أكد لـ «األنباء» أن اللجنة تعقد أول اجتماعاتها غداً اخلميس لدراسة أوضاع السوق وآلية توفير املواد االستهالكية واحلفاظ على ثبات األسعار

للمرة الثامنة .. 
كأس األمير «كظماوي»

ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد يســلم أغلى الكؤوس لرئيس نادي كاظمة أسعد البنوان وكابنت الفريق 
حسني كنكوني بحضور رئيس احتاد كرة القدم عبداهللا الشاهني
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املشعان: منصة «بيان» ُتخضع تبرعات اجلمعيات 
اخليرية للرقابة الدقيقة حتصينًا للعمل اخليري

أسامة دياب

وزيــر  مســاعد  جــدد 
التنمية  اخلارجية لشــؤون 
والتعــاون الدولــي الوزيــر 
املفوض حمد املشعان التأكيد 
على عــدم وجود أي مقاتلني 
كويتيني ضمــن املجموعات 
اإلرهابية ســواء فــي مخيم 
الهول في سورية او في دول 

الســاحل أو في أفغانســتان 
وذلك وفق املعلومات الرسمية 

التي وصلت إلى الكويت.
ونفى املشــعان أن تكون 
وزارة اخلزانــة األميركية قد 
أضافت أسماء جديدة ملواطنني 
كويتيني الى القوائم السابقة، 
مســتعرضا جهــود الكويت 
فــي جتفيف منابــع اإلرهاب 
التشــريعات والقوانني  عبر 

وحرصها على املشــاركة في 
جميع احملافل الدولية ملكافحة 
اإلرهــاب وجتفيــف منابعه 
خصوصــا مشــاركة وزيــر 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمــد 
ناصــر احملمد فــي االجتماع 
الــوزاري الدولي الــذي عقد 

في مراكش.
وكشــف املشعان عن نية 
وزارة اخلارجية إحداث تطوير 

ضخم ملنصة بيان اإللكترونية 
خــالل الشــهرين املقبلــني 
الداخلية  مبشــاركة وزارات 
والشــؤون،  واخلارجيــة 
أي  كامــل  بشــكل  تراقــب 
حتويالت مالية من اجلمعيات 
اخليرية للمستفيدين وذلك 
حتصينــا للعمــل اخليــري 
الكويتي وحفاظا على سمعة 

الكويت.

مساعد وزير اخلارجية أكد عدم وجود مقاتلني كويتيني في سورية وأفغانستان و«الساحل»

ممثل سمو رئيس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل لقائه رئيس وزراء فلسطني محمد اشتيه

د. أحمد الناصر من  منتدى دافوس: موقف الكويت مبدئي وثابت
في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني املشروعة
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التفاصيل ص٧

احلجيالن لـ «األنباء»: إصابات جدري القرود ستتضاعف 
واإلمارات ترصد أول حالة لزائرة من غرب أفريقيا

عبدالكرمي العبداهللا ووكاالت

أكــد استشــاري االمراض 
املعدية د.غــامن احلجيالن أن 
أعــداد حاالت جــدري القرود 
ســتكون ضعفــي احلــاالت 
املكتشفة عامليا خالل االسابيع 
املقبلة؛ ألن معــدل االصابات 
لهــذا املرض يكــون اصابتني 
مــن اصابــة واحــدة. وعــن 
العالجات، ذكــر د.احلجيالن 
لـ«األنباء» انه ال يوجد شيء 
مثبت حاليا، مؤكدا أن االعتماد 

احلقيقــي حاليــا يأتــي على 
وجود نظرية حماية لتطعيم 
اجلدري من هذا املرض، علما 
ان هناك لقاحا جلدري القردة 
إال انــه لــم يتم االنتهــاء من 
الفحوصات السريرية الكاملة. 
إقليميا، أعلنت وزارة الصحة 
اإلماراتية أمس عن رصد أول 
حالة جلدري القردة في الدولة 
تعود إلى سيدة تبلغ من العمر
٢٩ ســنة زائــرة لإلمارات من 
غرب أفريقيا وتتلقى العناية 
الطبيــة الالزمة. مــن جهتها، 

قالت منظمة الصحة العاملية أنه 
ورغم تفشي املرض غير املعتاد 
في دول لم تشــهده من قبل، 
فإنه يظل «قابــال لالحتواء». 
هذا، وتستعد الواليات املتحدة 
لتطعيم األشخاص الذين كانوا 
على اتصال وثيق باملرضى مع 
توقع زيــادة أعداد اإلصابات، 
فيمــا طلبــت أملانيــا ٤٠ ألف 
جرعة من لقاح شركة بافاريان 
نورديك لتكون جاهزة لتطعيم 

املخالطني للمصابني.

«الصحة العاملية» تؤكد أنه قابل لالحتواء وأميركا وأملانيا تستعدان لتطعيم املخالطني

د.غامن احلجيالن

صورة لزعماء قمة «كواد» الرئيس األميركي جو بايدن ورؤساء وزراء اليابان فوميو كيشيدا والهند ناريندا مودي واستراليا أنتوني البانزي    (رويترز)

حلف الناتو يسخر من بوتني: 
«أخفقت.. وأصبحنا على حدودك»

عواصم - وكاالت: قال أمني عام حلف شمال األطلسي 
(ناتو) ينس ستولتنبرغ امس إن الغزو الذي يشنه الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني على أوكرانيا قد حطم السالم في 
أوروبا، مشــيرا إلى أنه قد أحدث تغييرا ليس فقط على 

األمن األوروبي ولكن على النظام العاملي.
وتوجه ستولتنبرغ في كلمته أمام منتدى دافوس الى 
بوتني ساخرا بقوله: «لقد أخفقت وأصبحنا على حدودك» 
في إشــارة إلى تبرير روســيا حلربها على أوكرانيا ملنع 
احللــف من التواجد على حدودهــا، وطلب كل من فنلندا 

والسويد اجلارتني لروسيا االنضمام الى «الناتو».
من جهتــه، حث وزير اخلارجيــة األوكراني دميترو 
كوليبا امس الغرب على تسريع تقدمي املساعدات العسكرية 
لبالده، في ظل ما تشــهده املناطق الشرقية من هجمات 
روســية عنيفة. وكتب كوليبا، علــى موقع تويتر: «من 
السابق ألوانه استنتاج أن لدى أوكرانيا بالفعل كل األسلحة 
التي حتتاجها.. فالهجوم الروســي في دونباس معركة 
ال تعرف الرحمة، وهــي األكبر على األراضي األوروبية 
منذ احلرب العامليــة الثانية». وأوضح أن بالده حتتاج 
بشــكل خاص إلــى قاذفــات صواريخ ومدفعيــة بعيدة 

املدى.

٤١ حاجًا لكل حملة هذا املوسم
و٧٠٤ حجاج برنامج احلج امليّسر

أسامة أبوالسعود

أوضحــت مصــادر خاصة مــن حمالت احلــج الكويتية 
لـــ «األنباء» أن ارتفاع أســعار خدمــات املطوفني في اململكة 
العربية الســعودية ضاعف أسعار رسوم احلمالت أكثر من 
٢٠٠٪ هذا العام. وأكدت املصادر أن أسعار هذا العام مرتفعة 
بالفعــل وان كانت متفاوتة تبعــا للخدمات املقدمة وان كان 
«القادم أصعب».وبخصوص توزيع أعداد احلجاج للموسم 
احلالــي، أصدرت إدارة احلج والعمــرة تعميما أكدت فيه ان 
التوزيع ســيكون بالتســاوي بني احلمالت، حيث مت حتديد 
حصــة الكويت بـــ ٣٦٢٢ حاجا. وجاء فــي التعميم أنه بعد 
اســتقطاع نســبة ١٥٪ من العدد املخصص حلجاج الكويت 
ملشــروع برنامج احلج امليســر، تكون حصــة كل حملة ٤١ 
حاجا، بحيث يكــون الكادر الطبي ٢ لكل حملة أقل من ١٠٠ 
حاج و٤ للحمالت األكثر من ١٠٠ حاج. وأوضح التعميم أن 
العدد املخصص للحج امليسر يبلغ ٧٠٤ حجاج موزعني على 

التفاصيل ص ٤١٧ حمالت، لكل حملة ١٧٦ حاجا. التفاصيل ص٢

تصاعد الدخان بعد هجوم على مصنع في سوليدار شرق أوكرانيا    (أ.ف.پ)

التفاصيل ص ١٨

شرق آسيا ساحة للتحدي واستعراض القوة
وقمة «كواد» تستثمر ٥٠ مليار دوالر لكبح جماح الصني

عواصمـ  وكاالت: حتولت 
منطقة شرق آسيا إلى ساحة 
للتحدي ومنطقة استعراض 
قوة بــني الواليــات املتحدة 
وحلفائها من جهة وروســيا 
والصــني مــن جهــة أخرى، 
مع زيــارة الرئيس األميركي 
جو بايدن حللفاء واشــنطن 
اآلســيويني، فقد حــذر قادة 
الرباعــي للحوار  التحالــف 
األمني (كواد)، والذي يضم: 
اليابــان والهنــد وأســتراليا 

ألبانيــزي ورئيــس الوزراء 
الهندي ناريندا مودي عزمهم 
ضمــان أن تكــون منطقــة 
احمليطــني الهنــدي والهادئ 
حــرة ومفتوحة في مواجهة 
األنشــطة العدائية املتزايدة 
من جانب الصني، وقد تعهد 
القــادة باســتثمار ٥٠ مليار 
دوالر لدعــم وتطوير البنية 
التحتيــة فــي منطقة آســيا 
الهــادئ على مدى  واحمليط 
السنوات اخلمس املقبلة، في 

محاولة لكبح جماح النفوذ 
الصيني، حسبما ذكرت وكالة 
أنباء «كيودو» اليابانية. وبعد 
ســاعات على القمــة، أعلنت 
اليابان أن طائرات عسكرية 
صينيــة وروســية قامــت 
بطلعات مشتركة فوق بحر 
اليابان وبحر الصني الشرقي 
تزامنا مــع اجتمــاع القادة، 
في خطــوة اعتبرهــا وزير 
الدفاع الياباني نوبو كيشي 

«استفزازية».

والواليــات املتحدة أمس من 
محــاوالت «تغييــر الوضع 
القائم بالقــوة» في املنطقة، 
ولم يأت بيان املجموعة على 
ذكر روســيا أو الصني، لكنه 
ندد بعدد من األنشــطة التي 
كثيرا ما تتهم الصني بالقيام 

بها في املنطقة.
وأكــد بايــدن ورئيــس 
اليابانــي فوميــو  الــوزراء 
وزراء  ورئيــس  كيشــيدا 
التفاصيل ص١٧أســتراليا اجلديــد أنتونــي 
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األربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ محليات

مصادر لـ «األنباء»: ارتفاع أسعار خدمات املطّوفني 
في السعودية ضاعف رسوم حمالت احلج أكثر من ٢٠٠٪ هذا العام

أسامة أبوالسعود

كشــفت مصادر خاصة من حمــالت احلج الكويتية ان 
ارتفاع أسعار خدمات املطوفني في اململكة ضاعفت أسعار 

رسوم احلمالت أكثر من ٢٠٠٪ هذا العام.
وقالــت املصــادر لـ «األنبــاء» ان أدنــى حزمة من تلك 
اخلدمــات التي تقدم للحاج فئــة (د) تبدأ من ٦٠٠٠ ريال 
وتصل ألكثر من ١٠ آالف للفئة (أ) خالل موسم احلج للعام 
احلالي، الفتة إلى ان الشرائح مقسمة الى أ، ب، ج، د وأعلى 
األسعار هي الفئة «أ» أو vvip، وهذا بخالف رسوم القيمة 
املضافة وهذه رســوم أخرى حتصــل من احلمالت والتي 
كانت تدفع في الســابق مبالغ ال تتجــاوز ٢٠٠٠ ريال مع 
شيك املطوف، مبينة ان نقابة سيارات نقل الباصات أيضا 

أصابها نصيب من الزيادة بخالف القيمة املضافة ١٥٪.
وعن األسعار هذا العام شددت املصادر إلى انها متفاوتة 

تبعا للخدمات املقدمة و«القادم أصعب».
وفيما يخص ترتيبات موسم احلج هذا العام أيضا أصدرت 
إدارة احلج والعمرة التعميم رقم ١٤/١٤٤٣هـ واملوجه إلى 
أصحاب حمالت احلــج الكويتية بخصوص توزيع أعداد 

احلجاج وتلقت «األنباء» نسخة منه، وجاء فيه:
٭ أوال: يتم توزيع أعداد احلجاج ملوسم حج ١٤٤٣هـ بالتساوي 

طبقا للمادة ٢٦ من الالئحة التنفيذية رقم ٥١/٢٠٢١.
٭ ثانيا: العدد املخصص حلجاج الكويت ملوسم حج ١٤٤٣هـ 

هو ٣٦٢٢ حاجا.
٭ ثالثا: بعد استقطاع نسبة ١٥٪ من العدد املخصص حلجاج 
الكويت ملشروع برنامج احلج امليسر تكون حصة كل حملة 
٤١ حاجا ويشــمل هذا العدد الكادر الطبي املرشــد الديني 

صاحب احلملة.
٭ رابعا: الكادر الطبي يكون بعدد ٢ للحمالت األقل من ١٠٠ 

حاج و٤ للحمالت األكثر من ١٠٠.
٭ خامسا: شروط التسجيل للحجاج:

١- أن يكون الشخص لم يسبق له احلج.
٢- أن يكون كويتي اجلنسية.

٣- اشتراطات استكمال التحصينات األساسية بلقاحات 
معتمدة.

٤- اشتراط تقدمي فحص سلبي لڤيروس كورونا لعينة أخذت 
خالل ٧٢ ساعة من موعد املغادرة إلى اململكة العربية السعودية.

٥- اشتراط لبس الكمامة أثناء أداء مناسك احلج في جميع 
األماكن املغلقة واملفتوحة في اململكة العربية السعودية.
٦- اشتراط احلصول على تأمني يتضمن تغطية تكاليف 
العــالج من اإلصابة بڤيــروس كورونا خالل فترة تواجد 

احلجاج.
٧- يكــون حج هذا العام للفئة العمرية األقل من ٦٥ عاما 

أي مواليد قبل تاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠.
٭ سادسا: علــى كل حملة تقدمي عرض السعر لهذا املوسم 

وفقا للنموذج املرفق.

٭ ســابعا: احلمالت املقيمة في فندق فــور بوينتس باي 
شيراتون النسيم تعفى من العيادة الطبية.

٭ ثامنا: احلمالت املتشاركة في السكن يكتفى بعيادة واحدة 
على أن يكون الكادر الطبي وفقا للبند رابعا.

٭ تاسعا: عدم اإلعــالن بأي وسيلة كانت قبل اعتماد إدارة 
شؤون احلج والعمرة لإلعالن.

٭ عاشرا: تقــدم األسعار إلى إدارة شــؤون احلج والعمرة 
اعتبارا من يوم االثنني املوافق ٢٠٢٢/٥/٢٣.

٭ احلادي عشر: يتم إعالن تســجيل احلجــاج بعد اعتماد 
سعر احلملة.

احلج امليسر

كما أصدرت إدارة احلج والعمرة تعميما بشأن اإلعالن 
عن برنامج احلج امليسر ملوسم ١٤٤٣هـ وجاء فيه:

أوًال: العدد املخصص لبرنامج احلج امليسر هو ٧٠٤ حجاج 
موزعني على ٤ حمالت لكل حملة ١٧٦ حاجا شامال صاحب 

احلملة واملرشد الديني و٢ من الكادر الطبي.
ثانيا: شروط املتقدمني لبرنامج احلج امليسر:

١- يشترط أن تكون احلملة املتقدمة ليست من ضمن 
احلمالت املتقدمة لبرامج احلج امليسر سابقا ومت مخالفتها 

نتيجة التقصير في تقدمي اخلدمات.
٢- يجوز للشــركات وفقا لنظام االحتاد التقدم للحج 
امليسر على أن يكون لهم حصة واحدة فقط على أن يلتزم 

بتوفير مقرين مختلفني في السكن واملشاعر وبعد الفوز 
بالعطاء يجوز له ضم حصة البرنامج العادي مع برنامج 

احلج امليسر في نفس تسعيرة برنامج احلج امليسر.
ثالثا: تقدمي السعر وفقا لنظام العطاءات الختيار األقل 
سعرا بالظرف املغلق املختوم موضحا به تفاصيل السعر 
من حيث العقود األساســية وهي تذكرة الســفر، املشاعر 
السكن، النقل، اإلعاشة، تذكرة القطار على أن يشمل السعر 

رحلة املدينة املنورة ملن يرغب من احلمالت.
رابعا: شروط التسجيل: أن يكون كويتي اجلنسية، ولم 
يســبق له احلج، وتقدمي فحص ســلبي لڤيروس كورونا 
لعينة أخذت خالل ٧٢ ساعة من موعد املغادرة إلى اململكة 
العربية الســعودية، واســتكمال التحصينات األساسية 
بلقاحات تعتمدها وزارة الصحة الســعودية، واحلصول 
على تأمني يتضمن تغطية تكاليف العالج، واشتراط لبس 
الكمامة أثناء أداء مناسك احلج في جميع األماكن - املغلقة 
واملفتوحة، ويكون حج هذا العام للفئة العمرية األقل من 

٦٥ عاما ميالديا.
خامسا: تقــدم العطــاءات إلى إدارة شــؤون احلج والعمرة 
اعتبارا من يوم االثنني املاضي إلى اليوم األربعاء ٢٥ مايو 
الساعة ١٢ ظهرا على أن يتم فتح العطاءات الساعة الواحدة 

ظهرا من اليوم نفسه.
سادســا: على جميع احلمالت االلتزام باملوعد احملدد ولن 

يقبل أي عطاء بعد ذلك.

٧٠٤ العدد املخصص لبرنامج احلج امليسر موزعني على ٤ حمالت شامالً صاحب احلملة واملرشد الديني وشخصني من الكادر الطبي

يجوز للشركات وفقًا لنظام االحتاد التقدم للحج امليسر على أن تكون لها حصة واحدة فقطأفراد الـكادر الطبي ٤ أشـخاص للحمالت األكثر مـن ١٠٠ حاج و٢ للحمـالت األقل منها

العوفان: إطالق برامج «من بعد غيبة» ألسر الشهداء
دارين العلي

أعلــن مدير عــام مكتب 
الشــهيد د. صالح العوفان 
عــن انطــالق برامج أســر 
الشهداء التي ينظمها املكتب 
بعد توقــف دام ملدة عامني 
وذلك بتوجيهات من وزير 

شؤون الديون األميري.
تصريــح  فــي  وقــال 
للصحافيني خالل حفل شاي 
الضحى الذي يجمع أمهات 
وأرامل الشهداء حتت عنوان 
(مــن بعــد غيبــة) صباح 
أمس إن االجتماع األول مع 
األســر من بعد غيبة دامت 
ملدة عامني كان مشرفا بلقاء 
أمهات وأرامل الشهداء مجددا 
بعد غياب فرضته إجراءات 

مواجهة جائحة كورونا.
إلــى أن هنــاك  ولفــت 
سلســلة مــن البرامــج من 
التحرير  ضمنها احتفاالت 
الثاني من أغســطس  فــي 
ثم االحتفال باملتفوقني من 
أبناء الشــهداء فــي أكتوبر 
املقبل، حيث ســيتم تكرمي 
ثــالث دفعات بعــد توقف 
االحتفال بهم أثناء جائحة 
كورونا، كما يتم التحضير 
لالحتفال باألعياد الوطنية 
التي اقتصــر االحتفال بها 
خالل العامني املاضيني على 

املستوى الضيق.
وحتــدث عن اســتمرار 
مشاريع املكتب في تخليد 

في مراحله النهائية بانتظار 
التصاميم لتسمية احلدائق 

بأسماء شهداء املنطقة.
وحول استخدام اجلسور 
لتخليد الشهداء، قال إن هناك 
إجراءات مالية يتم االنتهاء 
منها مع الديــوان األميري 
للبــدء بإجــراءات وضــع 
أسماء وجداريات الشهداء 
علــى اجلســور بالتعاون 
مع وزارة األشــغال وطلبة 

جامعة الكويت.
بدورهــا، قالــت مديرة 

التي عاشها الكويتيون في 
أثناء جائحة كورونا. فيما 
أكدت أسر الشهداء أهمية 
إقامة هذا النوع من األنشطة 
ملــا له من أثــر إيجابي في 

نفوسهم.
مراقبــــة  وأوضحـــت 
األنشطة والعالقات العامة 
ذكريات احلمدان أن مكتب 
الشهيد أعد برنامجا متكامال 
ألسر الشهداء ليجمعهم في 
لقاءات ودية، يجرى خاللها 

توزيع هدايا تذكارية.

امليدانــي  العمــل  إدارة 
ســليمة مبارك إن نشــاط 
«شــاي الضحــى» عــادة 
كويتيــة قدمية لســيدات 
الكويت. واستضاف املكتب 
بهذه املناســبة الناشــطة 
االجتماعية زيزي بوشهري 
التــي وجهــت بدورهـــــا 
مــن  العديــد  للحضــور 
النصائح والتوجيهات من 
خالل حوار ممتع وسلس، 
تنــاول عــددا مــن مناحي 
التجربة  احلياة وبخاصة 

بدأت أمس بـ «شاي الضحى» ضمن سلسلة أنشطة منها تكرمي املتفوقني واالحتفاالت بالتحرير واألعياد الوطنية

جانب من أسر الشهداءد. صالح العوفان ملقيا كلمته

ذكــرى الشــهداء، الفتا إلى 
أن مشــروع التعــاون مــع 
كليــة العمارة فــي جامعة 
الكويت يســير وفق ما هو 
مأمــول بفتح املجــال أمام 
الكليــة لتصميــم  طــالب 
نصب للشهيد سيتم وضع 
التصميم الفائز في احلدائق 
العامة وأمــام مبنى مكتب 

الشهيد.
وأوضــح أن مشــــروع 
إطالق أسماء الشهداء على 
احلدائق العامة لكل منطقة 

الكويت تشارك 
في اجتماع حول 

«حقوق اإلنسان»

القاهرة ـ هناء السيد

يتــرأس مســاعد وزيــر 
اخلارجيــة لشــؤون حقوق 
اإلنسان السفير طالل املطيري 
فد وزارة اخلارجية في اجتماع 
فريــق اخلبــراء احلكوميني 
املعنــي بوضــع الضوابــط 
واملعايير واإلجراءات اخلاصة 
مبنح صفة مراقب للمؤسسات 
الوطنية حلقوق اإلنسان لدى 
اللجنة العربية الدائمة حلقوق 
اإلنسان، خالل الفترة من ٣٠-

٣١ مايو اجلاري مبقر األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية، 
كمــا تشــارك فــي االجتماع 
السكرتير ثالث أبرار جراق.

مشـروع إطالق أسـماء الشـهداء على احلدائـق العامة لـكل منطقة فـي مراحلـه النهائية
االسـتفادة من اجلسـور فـي وضع «جداريـات الشـهداء» بانتظار بعـض اإلجـراءات املالية

السفير طالل املطيري

الفريج: آخر موعد لتقدمي طلبات 
بيع اإلجازات في «الكهرباء» نهاية يونيو

دارين العلي

أعلن وكيل وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
الفريج  بالتكليــف م.خليفة 
أن الوزارة بصدد إصدار قرار 
يتضمن حتديد موعد نهائي 
للموظفني الراغبني في تقدمي 
بيع اجازاتهم، مبينا أنه على 
األرجح سيحدد القرار نهاية 
شهر يونيو املقبل كآخر موعد 
لتقدمي طلبات بيع االجازات 
علــى أن يتم فتح باب تقدمي 

الطلبات مرة أخرى فــي مدة الحقة من العام 
احلالي. وقال الفريج في تصريح صحافي ان 
قرار بيع االجازات الذي اصدرته الوزارة في ٢١ 
ابريل املاضي لم يكن محددا مبدة معينة لتقدمي 
الطلبات، لذا مت حتديد موعد نهائي يسمح فيه 
للموظفني تقدمي طلباتهم حتى يتسنى للوزارة 
حصر وتدقيق طلبات االجازات ملعرفة املبالغ 
املراد صرفها قبل مخاطبة وزارة املالية، مشيرا 
إلى استالم قطاع الشؤون اإلدارية ٤٩٧٢ طلبا 
منذ فتح باب استقبال الطلبات. وكان قرار بيع 

االجازات السابق قد حدد آلية 
عملية الصرف بعد استيفاء 
املوظفني من أصحاب الطلبات 
للشــروط والضوابط لقرار 
مجلس اخلدمة املدنية ٢٠٢٢/٢، 
بحيث تبدأ عملية الصرف من 
موقع عمل املوظف، من خالل 
تعبئة منوذج صرف البدل، 
ومن ثم اعتماده من مسؤوله 
املباشر، ليتولى قطاعه املعني 
التنسيق مع اإلدارات املعنية 
في القطاعات املختلفة، بتقدمي 
البــدل مــن دون احلاجة إلى 
مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي. وكما حددت 
القرارات أيضا اخلطوات التي تبدأ بعد تسلم 
إدارة شؤون العاملني الطلب عن طريق التراسل 
اإللكتروني workflow، وقيامها بإرسال النماذج 
إلى الشؤون القانونية، للتأكد من عدم وجود 
عقوبــة تأديبية على صاحب الطلب، ومن ثم 
تقوم الشــؤون اإلدارية بإرسال الكشوف إلى 
القطاع املالي ليتســنى إلدارة الشؤون املالية 
حصر الطلبات املقدمة، متهيدا ملخاطبة وزارة 

املالية.

سيتم فتح باب التقدمي مرة أخرى في مدة الحقة من العام احلالي

م.خليفة الفريج
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نائب األمير استقبل احملمد والفارس

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إسياس 
أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة عبر 
فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناســبة 
العيــد الوطني لبــالده، متمنيا له موفور 
الصحــة والعافية وللبلــد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا 
الصديقة ضمنها ســموه خالــص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية.

كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

إلى ذلك، استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد سمو الشيخ 

ناصر احملمد.
كما اســتقبل ســمو نائب األمير وولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

د.محمد الفارس.

صاحب السمو هنأ رئيس إريتريا بالعيد الوطني

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

فيصل احلمود: تكاتف اجلهود 
الستثمار الطاقات الشبابية

د.محمد الطبطبائي: التجمعات 
في الساحات بغير إذن ال جتوز شرعًا

العراق يدعو مواطنيه مجددًا لإلبالغ 
عن األرشيف ورفات املفقودين الكويتيني

شــدد املستشــار فــي 
الديــوان األميري الشــيخ 
فيصل احلمود على ضرورة 
االهتمام بالشباب وتذليل 
التــي  كافــة الصعوبــات 
تواجههــم ومعرفة آرائهم 
وتطلعاتهــم واالســتماع 
ألفكارهم ودعمهم من أجل 
تطوير وتعزيــز قدراتهم 
ومواهبهــم،  اإلبداعيــة 
خصوصا أنهم ركيزة البناء 
والتطوير في املجتمعات.

الشــيخ فيصل  وقــال 
احلمود، في تصريح صحافي، إن للشباب 
دورا في كل جهد ومسعى لتحقيق التنمية 

املستدامة.
وأوضح أنه في ظل املتغيرات والتحديات 
التــي تعيشــها األوطان العربيــة البد ان 
يكون للشــباب الدور الفاعل بل االساس 
في هذه املرحلة بالتسلح بالعلم الرصني 

وان يكــون والؤهم األول 
للوطن ورفعته وازدهاره 
وخدمة مجتمعاتهم، سواء 
كانوا على مقاعد الدراسة او 
في معترك احلياة. وشدد 
احلمود على ضرورة تكاتف 
جميع اجلهات الســتثمار 
طاقات الشباب وحماسهم 
وإبداعاتهم وايجاد حلول 
حلاجاتهم، وإزالة املعوقات 
والتحديات التــي أمامهم، 
ومناقشة البرامج التي من 
شأنها دعم القطاع الشبابي 
واستيعاب الشباب بشكل كامل، ذلك االمر 
الذي يزيد من إدماج الشباب في املجتمع 
بشــكل ايجابــي. يذكر أن الشــيخ فيصل 
احلمود قد ترأس املجلس االعلى للشباب 
العــرب ملدة أربع ســنوات وضــع خاللها 
إستراتيجية عمل وخارطة طريق ومنهج 

مسار تطوير ناجح للشباب.

رأى عميد كلية الشريعة 
الســابق د. ســيد محمــد 
الطبطبائي، ان التجمعات 
في الساحات من غير إذن ال 
جتوز شرعا بنوعيها سواء 
ســلمية أو غير سلمية ملا 
الشــرعية  املآخذ  فيها من 
املتعــددة، منهــا مخالفتها 
القومي  للمنهج اإلســالمي 
في أسلوب اإلصالح القائم 
علــى النصيحــة باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، وفيها 
بالدولة  إحلــاق الضعــف 

واملجتمع، ملا فيها من التنازع الذي قد يؤدي 

إلــى الفشــل وذهــاب قوة 
الدولة وتعطيل املصالح.

وأضاف: قد يندس بني 
املجتمعــني من يريد إيقاع 
الناس فــي الفتنة، وبذلك 
تضطرب األمور من خالل 
اخلروج على أنظمة الدولة، 
وإلى اختــالل األمن وعدم 
القدرة على معاجلة األمور 
بشــكل موضوعي وتولي 
العامــة للملمــات واألمور 
العظيمــة التــي يجــب أن 
يتوالها أهل احلكمة والثقة 

ممن له النظر في عواقب األمور.

بغــداد ـ كونا: دعــت وزارتا اخلارجية 
والدفاع العراقيتان املواطنني العراقيني الى 
االبالغ عن أي معلومات لديهم عن املفقودين 
الكويتيني داخل العراق او أي معلومات عن 
اماكن وجــود املمتلكات الكويتية املتمثلة 

في احملفوظات واالرشيف االميري.
وذكرت الوزارتان، في بيان، ان ذلك يأتي 
متاشــيا مع متطلبات هذا امللف االنساني 
وتعبيرا عن حرص العراق حكومة وشعبا 
على بذل اقصى درجات التعاون املبني على 
اســس االخوة وحسن النية ومبا ينسجم 
مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن.

وخصصت الوزارة أرقام هواتف لتقدمي 
املعلومات وهــي رقمان لوزارة اخلارجية 

 (٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣٥٦٢٢ - ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣٥٦٢٣)
ورقــم ملديرية حقوق االنســان في وزارة 
العراقيــة (٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٤٥٤٧٦)  الدفــاع 
وثالثــة ارقــام للجنــة الدوليــة للصليب 
االحمر في العراق (٠٠٩٦٤٧٧٣٠١٥٧٤٤٤ - 
 (٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣٠٧٨٤ - ٠٠٩٦٤٧٥٠٢١٢٠٢٤٥
فضال عن التواصل مع سفارات وقنصليات 

العراق في اخلارج.
وتوجــه الوزارتان بــني احلني واآلخر 
دعــوات ملواطنيهــم لالبــالغ عــن الرفات 
الكويتيني، اذ تتولى مديرية حقوق االنسان 
في وزارة الدفــاع متابعة امللف والتقصي 
داخليــا، بينمــا تتولــى وزارة اخلارجية 

املتابعة خارجيا.

تذليل التحديات أمام الشباب يُعزز من قدراتهم اإلبداعية

الشيخ فيصل احلمود

د. سيد محمد الطبطبائي

وزير الداخلية: القيادة السياسية حريصة 
على دعم املنظومة األمنية بأحدث املعدات واألجهزة

الدوحةـ  كونا: بحث النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخليــة الفريق أول 
متقاعد الشيخ أحمد النواف مع 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية في دولة قطر الشيخ 
خالد بن خليفة بن عبد العزيز 
آل ثاني عددا من امللفات األمنية 

ذات االهتمام املشترك.
جاء ذلك خالل لقاء الشيخ 
أحمد النواف مع رئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر الداخلية في 
دولة قطر على هامش افتتاح 
والســالمة  األمــن  معــرض 

«ميليبول قطر ٢٠٢٢».
وبحــث اجلانبــان خــالل 
اللقاء ســبل تعزيــز التعاون 
في مجــاالت تبــادل اخلبرات 
واملعلومات وإقامة التمرينات 
املشتركة لزيادة آفاق العالقات 
الراسخة بني البلدين الشقيقني.

أن «القيــادة  النــواف  أحمــد 
السياسية العليا حريصة كل 
احلرص على دعــم املنظومة 
األمنيــة في الكويــت بأحدث 
املعــدات واألجهزة والتقنيات 
التي تســاهم في تعزيز األمن 

املعدات وأجهزة وأنظمة الكشف 
والوقاية ذات التقنية العالية 

اجلودة.
وأوضح ان املعرض الذي 
يقــام حتت رعايــة أمير قطر 
الشــيخ متيــم بــن حمــد آل 
ثاني متيز باســتقطابه كبرى 
الشركات العاملية املتخصصة 
في التقنيات واملعدات األمنية، 
مبينا ان املعــرض يضم عدة 
فعاليات وورش عمل وندوات 
التي تساهم في تبادل املعلومات 
واخلبرات وتثري العمل األمني.
وأضــاف ان املعرض يقام 
وســط تنامــي الطلــب علــى 
املبتكــرة وأنظمــة  احللــول 
الدفاع املتقدمة وذلك ملواجهة 
التحديات الكبيرة املعقدة التي 
تواجــه قطاع األمــن الداخلي 
وارتفــاع معــدالت التهديدات 

السيبرانية.

واالستقرار في البالد».
وقال فــي تصريــح عقب 
مشــاركته في افتتاح معرض 
األمــن والســالمة «ميليبــول 
قطر ٢٠٢٢» ان املعرض يتيح 
الفرصة لالطــالع على أحدث 

بحث مع رئيس الوزراء القطري امللفات األمنية ذات االهتمام املشترك

الشيخ أحمد النواف خالل اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر الشيخ خالد بن خليفة

أحمــد  الشــيخ  وأشــار 
النواف إلى أهمية ما مت بحثه 
من موضوعــات، مؤكدا عمق 
العالقات األخوية بني الكويت 

وقطر الشقيقة.
من جانب آخر، أكد الشيخ 

ممثل رئيس الوزراء من جلسة «هيكل أمني جديد في الشرق 
األوسط» في دافوس: بحث التحديات واألزمات في املنطقة

شارك ممثل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وزير اخلارجية، 
في جلسة املنتدى االقتصادي العاملي 
فــي دافوس بعنــوان «هيــكل أمني 
جديد في الشرق األوسط» مبشاركة 
وزير اخلارجية في اململكة العربية 
الســعودية ســمو األمير فيصل بن 
فرحان آل ســعود ورئيــس الوزراء 
في إقليم كردســتان العراق مسرور 
الــوزراء  البرزانــي ونائــب رئيس 
ووزير اخلارجية وشؤون املغتربني 
في اململكة األردنية الهاشــمية أمين 

الصفدي.
ومت خاللها تســليط الضوء على 
التحديات واألزمات في الشرق األوسط 

وعلى رأســها القضية الفلسطينية 
وبحث سبل تعزيز التعاون اإلقليمي 
في ظل املتغيرات العديدة التي تشهدها 
الســاحة الدولية مبا في ذلك أهمية 
تعزيــز األمــن الغذائــي وانعــكاس 
التطورات الدولية على الشرق األوسط 

وعلى سوق الطاقة الدولية.
والتقى ممثل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وزير اخلارجية، 
مع رئيســة شــركة «غوغــل كالود 
 Google Cloud International «الدولية
أدير فوكس مارتن على هامش مشاركة 
وزير اخلارجية في املنتدى االقتصادي 
العاملي املنعقد في دافوس، حيث تناول 
اللقاء بحث التعاون املشترك وفرص 

تعزيز التنمية االقتصادية.
كما التقى ممثل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وزير اخلارجية، 
برئيســة مجلس إدارة شركة ليماك 
القابضة إبرو أوزدميير، حيث تناول 
اللقاء بحث التعاون املشترك وفرص 

تعزيز التنمية االقتصادية.
كما التقى ممثل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وزير اخلارجية، 
بنائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
والتكامــل األوروبي فــي جمهورية 

مولدوفا الصديقة نيكو بوبيسكو.
ومت خالل اللقاء بحث سبل تطوير 
العالقات الثنائية في مختلف املجاالت 

وآخــر التطــورات على الســاحتني 
االقليمية والدولية.

والتقى ممثل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وزير اخلارجية، 
برئيس وزراء دولة فلسطني الشقيقة 

محمد اشتيه.
ونقل وزير اخلارجية إليه حتيات 
القيادة السياسية في الكويت، مؤكدا 
موقف الكويت املبدئي والثابت الداعم 
للقضية الفلسطينية وحلقوق الشعب 
الفلســطيني املشروعة واستمع من 
رئيــس الــوزراء الفلســطيني عــن 
مستجدات القضية الفلسطينية كما 
بحــث اجلانبان آخر التطورات على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

التقى رئيسة شركة «غوغل كالود» ورئيسة مجلس إدارة «ليماك» ووزير اخلارجية الفلسطيني ووزير اخلارجية في مولدوفا

ممثل سمو الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه رئيسة مجلس إدارة شركة «ليماك» القابضة إبرو أوزدمييرممثل سمو الشيخ صباح اخلالد الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل لقائه رئيسة شركة «غوغل»

«الصحة»: إجراءات وقائية استباقية للكشف 
عن «جدري القردة» في مختلف املرافق الصحية واحلدودية

٤٩٫٩٪ من الرجال و٤٫٤٪ من النساء في الكويت مدخنون

حنان عبداملعبود

أكــد مديــر إدارة الصحــة 
العامــة د.محمــد الســعيدان 
اتخاذ وزارة الصحة سلسلة 
الوقائيــة  اإلجــراءات  مــن 
االســتباقية التي تأتي ضمن 
سياســة الترصــد والتقصي 
املبكر للكشف عن مرض جدري 
القــردة فــي مختلــف املرافق 
الصحية واحلدودية بناء على 
بروتوكول علمي عاملي معتمد، 
مؤكدا في الوقت نفســه خلو 

البالد من هذا املرض.

حنان عبداملعبود

استنكــــرت اجلمعيــــــة 
التدخني  الكويتيــة ملكافحــة 
والســرطان ما مت تداوله عن 
انخفاض أسعار السجائر في 
الكويت، مبينة ان ذلك ينعكس 
سلبا على جهود اجلمعية في 
مجــال التوعيــة مــن أضرار 
التدخني وغيرها من اجلهات، 
الفتة الى أن نسبة التدخني في 
الكويت عاليــة مقارنة بدول 
اإلقليم وان ٤٩٫٩٪ من الرجال 
و٤٫٤٪ من النســاء مارســوا 
التدخني. وأكدت اجلمعية في 
بيان لها انها ضد ما يقال بأن 
هناك سيجارة آمنة وخفيفة أو 
أقل ضررا، فالتدخني وأضراره 
يشمل كل األنواع، بل إن مثل 

جــاء هذا ضمــن تصريح 
إعالمــي أكد خالله أن الوزارة 
علــى تواصل دائم مع منظمة 
الصحــة العامليــة لتزويدهــا 
بأحدث التقارير والتوصيات 
املتعلقــة بجــدري  العلميــة 
القردة، والــذي مت رصده في 
أكثــر مــن دولــة حتــى اآلن. 
وأضــاف: «اننــا متابعني ألي 
حتديثات عاملية في هذا الصدد 
وكذلك احلاالت اجلديدة التي 
يتم اإلعالن عنها عامليا من قبل 
منظمة الصحة العاملية». وأعلن 
الســعيدان ان قطــاع الصحة 

التخلص من إدمان السجائر، 
مشددة على ان الدراسات بينت 
أن خطرها مماثل للســيجارة 
التقليدية بل تفوقها الحتوائها 
على مادة النيكوتني باإلضافة 
لغيرها من املواد السامة، وقد 
التســويق للسيجارة  أصبح 
اإللكترونية مدخال الستهداف 
الشباب صغار السن، وحثهم 
واإلدمــان  التدخــني،  علــى 
عليه، كما أن بائعي السجائر 
التقليديــة يقومــون ببيعها 
لهــؤالء الشــباب واملراهقــني 

باملفرق مهددة حياتهم.
وأشارت ايضا الى أن مادة 
النيكوتــني تؤثر ســلبا على 
الدمــاغ وتزيد من الرغبة في 
جتربة املواد اإلدمانية األخرى 
مثل املخدرات، كما تؤثر على 

ومنها الطفح اجللدي ودرجة 
حرارة مرتفعة وعدة أعراض 
أخرى ويتم التقصي عنها اذا 
كان هناك اشــتباه في احلالة 
فيقوم الطبيب بإبالغ الفريق 
املختص من الصحة الوقائية، 
والذي بدوره يتابع مع احلالة 
حتى الوصول الى التأكد عبر 
الفحوصات املخبرية، وبعدها 
يتــم التقصي عــن املخالطني 
ورصد احلاالت املخالطة للحالة 
املؤكدة هذا اذا كانت هناك حالة 
مشتبهة أو مؤكدة، وهو ما لم 

يحدث إلى اآلن.

الى ان هذا األمر مت لعدم وجود 
قانون يحد من هذا األمر، آمال أن 
تتم مواجهة مثل هذه التحركات 
التي تضعف اجلهود احلكومية 
والتطوعيــة للقضــاء علــى 
انتشــار التدخني في املجتمع 
الكويتــي بــني كل األعمار من 
اجلنســني، مطالب بالتصدي 
ملثل هذه القرارات التي يقصد 
من ورائها التربح بدون األخذ 
باعتبــارات احملافظــة علــى 
الصحة العامة للفرد واملجتمع، 
آملني وقف هذا التوجه اخلطير 
خلفض أسعار السجائر بكل 
أنواعهــا وأشــكالها، موضحا 
أن هنــاك العديد من مراجعي 
عيــادة اإلقــالع عــن التدخني 
باجلمعية من الشباب صغار 

السن واألطفال.

العامــة فــي الكويــت يقــوم 
بتحديث كل اإلجراءات سواء 
بالتقصي أو اإلبالغ، مبينا أن 
هــذه اإلجــراءات مت تعميمها 
على املناطق الصحية، والفتا 
إلى انها تتضمن آلية التعرف 
على احلاالت واألعراض وكيفية 
التقصــي عنها وطرق اإلبالغ 
بشــكل صحيح، ومشددا في 
الوقت نفسه على أنه إلى اآلن 
ليس لدينا أي حاالت مشتبهة 
أو مؤكدة في الكويت. وأشار 
إلى أن آلية التقصي تتضمن 
أعــراض متثــل متالزمة معا، 

مراكز االنتباه والتعلم واملزاج 
في الدماغ، متسائلة أين الفائدة 
في استخدام أي من أنواعها؟ 
وكيف تتم حماية املدخنني من 
األمراض، إذا مت االستمرار في 
خفــض أســعارها؟، فاملدخن 
يكون لديه فرصة أكبر لإلصابة 
بالنوبات القلبية، والسكتات 
الدماغيــة باإلضافة ألمراض 
التهاب الشعب الهوائية املزمن 
وسرطان الرئة وأنواع أخرى 
مــن الســرطانات مثل املريء 
واحلنجــرة والفــم والبلعوم 

وغيرها.
من جانبــه، أعرب رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية د.خالد 
الصالح عن اسفه حيال ما مت 
نشــره حول انخفاض أسعار 
السجائر في الكويت، مشيرا 

الوزارة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العاملية لتزويدها بأحدث التقارير والتوصيات العلمية املتعلقة باملرض

محمد السعيدان

د.خالد الصالح

هذا النوع من السجائر يدفع 
املدخــن لتدخني عدد أكبر من 
السجائر للوصول للمستوى 
املطلوب من النيكوتني، وكذلك 
السيجارة اإللكترونية، والتي 
يشــاع بأنهــا تســاعد علــى 

باقة شكر
أولياء أمور ذوي االحتياجات 
اخلاصة وكبار السن يشكرون نائب 
الهيئــة العامة لذوي االحتياجات 
العنــزي علــى  اخلاصــة عامــر 
حسن التعامل لذويهم وفتح بابه 
للمراجعني وسرعة اجناز املعامالت، 
نقــول بــارك اهللا فيــك، واهللا ال 

عامر العنزييحرمك أجرهم يا بوعبداهللا.
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التعاون اخلليجي متاشيا مع النهضة 
التجاريــة التي تشــهدها منطقتنا، 
اضافة الى ضــرورة توحيد قواعد 
التنفيــذ اخلاصــة بتنفيــذ احــكام 
التحكيم فــي دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ألن االشكالية في التحكيم 
دائما تقع في التنفيذ، فتوحيد تلك 

القواعد يسهل عملية تنفيذ مثل هذه 
االحكام.

وأكد احلضور على أال تســتثمر 
الصناديــق الســيادية فــي دولــة 
يستشــري فيها الفســاد، ففي ذلك 
ضياع للموقف املطلوب في االزمات 
وديون يستحيل استردادها، ودعوا 
الى التصدي للفساد بسالح الوضوح، 
ويتطلب منا اعترافا صريحا باملشكلة، 
فهنــاك من صناع القرار املوكل لهم 
التعامل مع اخلارج تشابكت تراتبية 
اولوياتهم الوطنيــة مع اولوياتهم 
اخلاصــة، وضرورة تعزيــز ثقافة 
مساهمة ومشاركة منظمات املجتمع 
املدني وتقليل االعتماد على الدولة 
في رسم السياسات وتوجيه القرار 
من اجل تعزيز التنمية املستدامة.

وطالبوا منظمات املجتمع املدني 
بالعمل على نشر الوعي والتعريف 
بالتنمية املستدامة من حيث ابعادها 
الثالث، كما أهابوا بالعمل على تطوير 
القوانني وتطويعها لتتوائم وتتالئم 
وغايات االستدامة، ودعوا احلكومات 
الــى تطبيــق منظومــة معلوماتية 
متكاملــة مثــل املكتبــات املتنقلــة 
وشــبكات التواصــل املتخصصــة 
لضمان حصول الطلبة على الكتب 
القصيــرة  واملنشــورات واالفــالم 

لتوجيههم وتوعيتهم وارشادهم.

االلكترونية»، وبذل اجلهود الدخال 
تطبيقــات احملكمة االلكترونية الى 
احملاكــم القضائية كافــة، وتدريب 
العاملــني في وزارة العدل واحملاكم 
واحملامني على التقاضي االلكتروني، 
وضــرورة وجــود قانــون حتكيم 
خليجــي موحــد لــكل دول مجلس 

من دول مجلس التعاون.
توصيات

هذا وأكد املشاركون في املؤمتر 
اخلليجــي الذي عقد حتــت عنوان 
«نحو شــرق آمن بتنمية مستدامة 
في ظل اجلوائح واألزمات» ضرورة 
االعتمــاد على االنتــاج الوطني في 
الغذاء والدواء دون وقف االستيراد 

طاملا كان ذلك ضروريا.
كما صدق املشــاركون على عدد 
من التوصيات التي خرج بها املؤمتر 
واهمها تنويع مصادر الدخل الوطني 
وذلك بالعمل على ان تكون ايرادات 
النفــط احد مصادر دخــول الدولة 
وليــس املصــدر الوحيــد او شــبه 

الوحيد.
ودعــا املشــاركون كذلــك الــى 
التعاون وتنســيق اجلهود  تعزيز 
مع الــدول املجــاورة وبالذات دول 
مجلس التعاون اخلليجي لتحقيق 
التكامــل االقتصــادي وخاصــة في 
مجالي االنتاج الزراعي والصناعي، 
وتغييــر منط التفكيــر االداري في 
مجال العمل القضائي، بحيث ننتقل 
من الشــكليات والبيروقراطية الى 
الشفافية واالبداع، كما دعا الى اعداد 
منهج يــدرس لطلبة كلية احلقوق 
«التقاضــي االلكتروني» و«احملاكم 

قالت رئيســة الوكالة العربية 
الفكريــة املستشــارة  للملكيــة 
القانونيــة د.تهانــي العبيدلي إن 
مؤمتر «نحو شــرق آمــن بتنمية 
مستدامة في ظل اجلوائح واألزمات» 
العلمــي  التعــاون  جّســد روح 
والتوعية املجتمعية وحقق النجاح 
الباهر بصــداه ومبحاوره الثرية 

املتخصصة.
وأضافت في ختام املؤمتر انه 
اســتهدف تســليط الضوء على 
تداعيات األزمات واجلوائح التي 
تكبدتها أوطاننا في دول التعاون 
وألقت بآثارها السلبية على كل 
مرافق الدولة وأضرت مبصاحلها 
وأبنائها، مشــيرة الــى محاربة 
كل اجلرائم والظواهر الســلبية 
مبجتمعنــا من خــالل املكافحة 
والتصدي، إلى جانب بذل سبل 
التعاون الدولــي األمثل بتبادل 
اخلبــرات والتجــارب على كافة 
األصعــدة، مع توعيــة وتدريب 
املجتمعات البشرية على انتهاج 
أفضــل األســاليب للوصول الى 

التنمية املستدامة.
وشــددت علــى أهميــة خلق 
شرق أوسط آمن بتنمية مستدامة 
على أيدي الشباب وفقا لألهداف 
احمللية والدولية ودعم املشاريع 
الوطنية املتوســطة والصغيرة 
وإبراز دور الشباب في التنمية 

االقتصادية املجتمعية.
وقد قــدم د.عايــد املناع، من 
الكويــت، ورقة علميــة بعنوان 
«تداعيات وأثر احلروب واألزمات 
على دول الشرق األوسط»، فيما 
قــّدم د.فهد املكــراد ورقة علمية 
بعنوان «مناذج وأساليب اإلصالح 
املؤسسي» ود.ظافر العجمي ورقة 
بعنوان «أثر الفساد الداخلي في 
عالقــات الدولة اخلارجية»، إلى 
جانــب عــدد مــن أوراق العمل 
العلمية الثرية من الكويت وعدد 

العبيدلي: تسليط الضوء على تداعيات األزمات واجلوائح التي تكبدتها أوطاننا في دول «التعاون»

صورة جماعية للمشاركني في املؤمتر

من أجواء املؤمتر
٭ تأجــل حفــل االفتتاح املكتــوب في البرنامج مــن ٨٫٣٠ إلى 

الساعة العاشرة لتسجيل احلضور والبدء.
٭ اختيــار يوم الســبت لالفتتــاح تصادف مع موعــد إجراء 
انتخابات املجلس البلدي وهذا يعني غياب كثير من املدعوين 

والصحافة النشغالهم باالنتخابات.
٭ من املســتحبات املســتدامة ان تناظر الطقــس والفعاليات 

املصاحبة معك قبل حتديد موعد مؤمترك.
٭ املذيــع فهــد مرشــد املطيري الــذي قاد حفــل االفتتاح كان 

«دينامو» املؤمتر متنقًال بني املشاركني والضيوف.
٭ بذلت د.تهاني حمد العبيدلي الشــمري جهوداً مشكورة في 

إدارتها للمؤمتر وفعالياته.
٭ مّثل «األنباء» الزميل يوســف عبدالرحمن مستشار اإلدارة 

العامة في املؤمتر.
٭ واضح من تسمية املؤمتر أنه يندرج في خانة األمنيات!

٭ ٤٢ توصيــة خرجت من املؤمتر في حني الواقع يقول نحن 
بحاجة إلى عدد قليل من التوصيات لبدء التنفيذ.

رئيس التحرير بحث مع رؤساء حترير الصحف القطرية تعزيز التعاون اإلعالمي

بحــث رئيــس التحريــر الزميل 
يوســف خالد املرزوق مــع وفد من 
دولة قطر الشــقيقة يــزور الكويت 
افتتــاح دورة األلعــاب  مبناســبة 
اإلعالميــة  الشــؤون  اخلليجيــة، 
والتعــاون البنــاء ملا فيــه مصلحة 
أبناء اخلليج عمومــا، وميثل الوفد 
عددا من الصحف يضم كال من رئيس 
حترير جريدة «الوطن» القطرية محمد 
املري، ورئيس حترير «الراية» عبداهللا 
املهندي ورئيس حترير «لوســيل» 
محمد حجي، وعضــو جلنة اإلعالم 
الرياضــي مبــارك البوعينني، وذلك 
خالل زيارتهم ملقر «األنباء» بحضور 
نائب رئيس التحرير الزميل عدنان 
الراشــد ومستشــار اإلدارة الزميــل 

حسام فتحي.
البدايــة، رحــب رئيــس  وفــي 
التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق 
بالضيوف، متمنيا لهم طيب اإلقامة 
في بلدهم الثاني الكويت وبني أهلهم، 
مشيدا بالنهضة الكبيرة التي تشهدها 
دولة قطر الشقيقة في جميع املجاالت 

التنموية، وكذلك باالستعدادات الكبيرة 
التي تتم إلجناح بطولة كأس العالم 
٢٠٢٢ في نوفمبر املقبل، وتســخير 
كل اإلمكانات لتقدميها بأفضل صورة 
ولتحقق النجاح والتألق املرجوين.

وأكد املرزوق أهمية التعاون بني 
جميع وسائل اإلعالم العربية عموما 
واخلليجية خصوصا وتبادل اخلبرات 
والتجارب لالســتفادة في النهوض 
باملســتوى اإلعالمي وإبراز اجلهود 
املبذولة في تأكيد دور اإلعالم اإليجابي 
على أن يكون شريكا مؤثرا بعملية 
التنميــة االقتصاديــة واملجتمعيــة 
والدفاع عن الوطن مع التركيز على 
املهنية العالية واحليادية في تناول 

جميع القضايا واألحداث.
هذا، وأشــاد أعضاء الوفد الزائر 
مبســيرة اإلعالم في الكويت وبدور 
الصحافة الكويتية في نشر احلقائق 
ومتابعة األخبــار والقضايا احمللية 
واخلليجية والعربية والدولية وفقا 
ألهميتها للقارئ اخلليجي والعربي 
ومبا يسهم في نشر احلقائق وتعريف 

اجلمهــور باألحــداث بطريقة مهنية 
قائمة على النزاهة واحليادية، إضافة 
إلى تناول العديد من األمور املتعلقة 
بأوضاع الصحافــة وما تواجهه من 
حتديــات خصوصا خــالل األزمات 
كجائحــة «كورونا» ومــا رافقها من 
ظروف استثنائية استطاعت خاللها 
وســائل اإلعــالم عمومــا والصحف 
خصوصا مواكبة األحــداث وإثبات 
مصداقيتها في طرح جميع القضايا، 
وكيف أثبتت أنهــا املصدر املوثوق 
واألهم للقارئ الباحث عن احلقيقة 
واعتمادهــا على مصادر متخصصة 

ومسؤولة.
كما بحث احلضور ما يشهده قطاع 
اإلعالم واإلعالن من متغيرات متسارعة 
وتأثير وسائل الواصل االجتماعي على 
اإلعالم املطبوع، واجتاه البعض نحو 
اإلعالم الرقمي في نشــر إعالناتهم، 
وأهمية مواكبة التطورات اإلعالمية 
واستثمارها بالشكل الصحيح كون 
الصحف لها مكانتها واسمها ولديها 
اإلمكانات البشرية والكفاءات املهنية، 

وهي قادرة على حتقيق الفضل وما 
يريده املعلن وكذلك املتلقي بكل مهنية 

ومصداقية.
بدوره، أكد نائب رئيس التحرير 
الزميل عدنان الراشد مكانة الصحف 
القطرية وما تقوم به من أدوار إعالمية 
متكاملة، مشيرا إلى ما يشهده اإلعالم 
القطري مــن تطور ومواكبة ألحدث 
املستجدات، ووصول بعض وسائل 
اإلعالم في قطر الشقيقة إلى العاملية، 
حيث يتمتع اإلعالميون فيها باملهارة 
والقدرة الكبيرتني في متابعة األحداث 
والقضايا وتغطيتها بالشكل املهني 
املرموق ومبا يســهم بنشر التوعية 
واملعرفــة من جهة والقيــام بدورها 
الوطنــي واإلعالمــي واملجتمعي من 

جهة أخرى.
وفي اخلتام، شكر رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد املرزوق الضيوف 
علــى زيارتهم لـ «األنبــاء»، متمنيا 
لهم النجــاح والتوفيق ولدولة قطر 
الشــقيقة دوام التقــدم واالزدهار ملا 

فيه اخلير والنماء.

يوسف خالد املرزوق أشاد باستعدادات دولة قطر الشقيقة لكأس العالم وبدور وسائل اإلعالم وتطورها

الزميالن حسام فتحي ومحمد حجي

الزميالن يوسف خالد املرزوق وعدنان الراشد مع الضيوف

جانب من اللقاء الزميالن محمد املري ومبارك البوعينني

(هاني الشمري)الزمالء رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق وعدنان الراشد وعبداهللا املهندي الزميل يوسف خالد املرزوق متوسطا الضيوف عبداهللا املهندي ومحمد املري ومبارك البوعينني ومحمد حجي والزميلني عدنان الراشد وحسام فتحي  

عدنان الراشـد: اإلعالم القطري يشـهد تطورًا متسـارعًا وأثبت رسـوخ مكانتـه خليجيًا وعربيـًا وعامليًا

عريف املؤمتر فهد مرشد املطيري
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م.أسيل املسعد: التواصل والتعليم عن ُبعد
ضرورة فرضتها تداعيات «كورونا»

عبداهللا الراكان

نظمــت الهيئة العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب امللتقى الرابع بعنوان «املرأة في مجال 
علم البيانات» بالشراكة مع جامعة ستانفورد 
األميركية وذلك في مركز ابن الهيثم للتدريب 

أول من أمس.
افتتح امللتقى بكلمة ملدير مركز ابن الهيثم 
للتدريب د.وليد اظبية نيابة عن راعي امللتقى 
مدير عــام الهيئة العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب باإلنابة د.جاسم األنصاري، مؤكدا ان 
«التطبيقي» حرصت خالل السنوات املاضية على 
تطوير العملية التعليمية واستمرارها بتوظيف 
التكنولوجية احلديثة والتطبيقات  املنصات 
والبرامــج التعليمية كبرنامج «تيمز» بكل ما 
حتمله هذه التجربة من إيجابيات وسلبيات، 
متقدما بالشــكر جلميع اجلهات واملؤسسات 

التعليمية على تعاونهم املثمر.
بدورها، قالت رئيسة امللتقى م.أسيل املسعد 
أنه يأتي بعد الظروف االستثنائية التي عصفت 
بالعالم وأجبرت اجلميع على استمرارية التعليم 
وتوفير طرق التواصل والتفاعل بني املعلمني 
والطلبة، فكانت تقنيات التوصل عن بعد هي 
الوسيلة التي مت استخدامها، وأصبح التعليم 
عن بعــد ضرورة فرضتها تداعيات اجلائحة، 
مؤكدة على دور البيانات ومساهمتها الفعالة 
فــي تطوير التعليم باســتخدام تقنيات تعلم 

اآللة والذكاء االصطناعي.
وأوضحت املسعد أن امللتقى يسلط الضوء 
علــى اإلجنــازات املميــزة والواعدة للنســاء 
الكويتيات واخلليجيات في مجال علم البيانات 

وجتاربهن ومشاريعهن امللهمة.
وبــدأ امللتقــى مبحاضرة قدمتها األســتاذ 
املشارك بقسم علوم املعلومات في كلية العلوم 
احلياتيــة بجامعة الكويت د.اميان الشــمري 
بعنوان «حتليل الســلوك باســتخدام التعلم 
العميق»، ثم قدمت األســتاذ املشارك في قسم 
اللغة العربية بجامعة الكويت د.اميان الشرهان 
محاضرة بعنوان «االستغالل األمثل للبيانات 
في بناء أنظمة تعرف آلي على الكالم العربي».
من جانبها، قدمت األســتاذ املساعد بقسم 
اللغة العربيــة من جامعة الكويت د.بشــاير 
العتيبي موضوع «األفاق البحثية والتطبيقية 
باســتخدام بيانات الطلبة في منصات التعلم 
عن بعد»، كما ناقشــت األستاذ املساعد بقسم 
علوم املكتبات واملعلومــات في كلية التربية 
األساسية د.جميلة العتيبي «تطبيقات الذكاء 
االصطناعي فــي التعليم»، وحتدث االســتاذ 
املســاعد فــي احلوســبة الســحابية والذكاء 
االصطناعي وكيل عمــادة التعلم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل باململكة العربية السعودية د ظبية 
البوعينني عن «التنبؤ باملســتوى الدراســي 

للطالب باستخدام الذكاء االصطناعي».

خالل ملتقى «التطبيقي» الرابع «املرأة في مجال علم البيانات»

م.أسيل املسعد تلقي كلمتها د.وليد اظبية متحدثا

مهدي: ٣٨ وحدة إدارية سيشملها برنامج التخصيص

إعفاء ٩٣١٨ طالبًا «بدون» من سداد رسوم فرق الشريحة

بشرى شعبان

كشف األمني العام للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 
د.خالــد مهدي ان إعادة هيكلة 
القطاع احلكومــي مدرجة في 
برنامــج عمل احلكومة، مؤكدا 
ان ذلــك يقــع حتــت إشــراف 
ديوان اخلدمة املدنية و«أمانة 
التخطيط» عضــو في اللجان 

املعنية بامللف.
وحــول املبــادرة التي يتم 
العمــل عليهــا ضمــن خطــة 
التنميــة إلدارة ملف الطفولة 
املبكرة أوضح مهدي في تصريح 

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص والنوعي د.عبداحملسن 
احلويلــة عــن إعفــاء الطلبة 
املقيمني بصورة غير قانونية 
«البدون» من سداد رسوم فرق 
الشريحة في املدارس اخلاصة 
األهلية العربيــة والنموذجية 
التعليمية،  بجميــع مراحلهــا 
مؤكــدا ان «التربيــة» تتحمل 
بالتعاون مع بيت الزكاة سداد 
فرق الشريحة جلميع الطالب 

وزارة الصحــة املعنية بصحة 
الطفــل، و«الشــؤون» املعنية 
مبرحلــة احلضانــة، ووزارة 
التربيــة املعنيــة بالبرامــج 
التعليميــة والتأهيلية لوضع 
خريطة طريق إلدارة هذا امللف 

األساسي في املجتمع.
وقال ان األمانة أعدت دراسة 
إلعادة الهيكلة والتي ترتكز على 
فك األدوار في احلكومة، مبنيا 
ان احلكومة اآلن تقوم بكل أدوار 
وضــع السياســات والتنظيم 
والرقابة والتشغيل، وفي إعادة 
الهيكلة ســيكون التشغيل إما 
عبر شــركة خاصة أو عامة أو 

املشــمولني برعاية الصندوق 
اخليري للعام الدراسي احلالي 
٢٠٢٢/٢٠٢١ من املقيمني بصورة 

غير قانونية.
وقال احلويلة في تصريح 
صحافــي أمــس إنه فــي إطار 
حــرص الكويــت ممثلــة فــي 
وزارة التربيــة على التخفيف 
من معانــاة أبنائها الطلبة من 
املقيمني بصورة غير قانونية 
قامت اللجنة املختصة باإلشراف 
على أعمال الصندوق اخليري 
بتوفير الدعم املالي بالتنسيق 

أعلى للتعليم يضع السياسات 
العامة وحتويــل املدارس إلى 
وحدات مستقلة، مشددا على ان 
هذه اخلطوات ستكون بحاجة 

لقوانني.
امليزانيــة،  وبخصــوص 
لفــت إلى ان احدى سياســات 
خطة التنمية هي إعادة هيكلة 
ميزانية الدولة بحيث تصبح 
هناك ميزانية للبرامج واألداء، 
والتي عادة تكون لـ ٣ سنوات، 
وهناك مشــروع قانون إلعادة 
هيكلة امليزانية، مؤكدا ان هذا 
من شأنه حل العديد من مشاكل 

االعتمادات للمشاريع.

الــوزارة حتملت مــن ميزانية 
الصندوق اخليري سداد رسوم 
فرق الشريحة لباقي املتعلمني 
اآلخرين من ذات الفئة والبالغ 
عددهــم ٢١٨٠، حتقيقــا ملبــدأ 
املســاواة بني جميــع الطلبة، 
موضحــا أن الكويت مبختلف 
مؤسساتها حريصة على جتسيد 
ثوابتها الراســخة في التعامل 
اإلنســاني واحلضاري مع كل 
من يعيش على أرضها الطيبة 
انســجاما مــع ما جبــل عليه 
املجتمع الكويتي عبر تاريخه.

شراكة بني القطاعني، مؤكدا ان 
برنامج التخصيص ضمن إعادة 
الهيكلة سيشمل ٣٨ وحدة إدارية 
وفقا للخطة التي أعدتها األمانة.

وفيما يتعلق باجلهات، ذكر 
ان الدراسة تتضمن فك جهات 
أو دمجها أو فصلها، مشددا على 
أن أبرز مبدأ في إعادة الهيكلة 
هــو أال تؤدي اجلهــة الواحدة 
األدوار الـــ ٣ املتمثلــة بوضع 
التنظيم والرقابة  السياسات، 
والتشغيل، ضاربا املثل بوزارة 
التربيــة التي تؤدي األدوار الـ 
٣ بينمــا من املمكن فصلها إلى 
وحــدات تنظيميــة، ومجلس 

الــزكاة مبوجــب  مــع بيــت 
اتفاقية التعاون بشــأن سداد 
فرق الشريحة لطالب املدارس 
العربية األهلية «شــريحة أ»، 
والنموذجية املشمولني برعاية 
الصنــدوق اخليــري والبالــغ 
عددهــم ٩٣١٨ طالبــا وطالبــة 

مبختلف املراحل التعليمية.
وثمن الدور املجتمعي الذي 
يقوم به بيت الزكاة ودعمه في 
سداد رسوم فرق الشريحة لـ 
٧١٣٨ طالبا من املقيمني بصورة 
غيــر قانونية، مشــيرا الى أن 

مشروع قانون إلعادة هيكلة امليزانية حلل العديد من مشاكل االعتمادات للمشاريع

احلويلة: «التربية» تتحمل سداد الفرق في املدارس اخلاصة بالتعاون مع بيت الزكاة للعام الدراسي احلالي

د.خالد مهدي

د.عبداحملسن احلويلة

صحافي ان تنظيــم هذا امللف 
يستدعي التنسيق واملتابعة من 

السلطان: «التربية» تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلبة بطيئي التعلم
عبدالعزيز الفضلي

أكــد وكيــل التعليــم العام 
أن وزارة  الســلطان  أســامة 
التربيــة تولــي اهتماما كبيرا 
بالطلبة بطيئي التعلم ودمجهم 
في املجتمع منذ بداية تشخيص 
حالتهم، مشيرا الى احلرص على 
متابعة تنفيذ مشاريع تطوير 
التعليم لفئــات ذوي اإلعاقة، 
وتقــدمي التســهيالت من اجل 
جناح جتربة الدمج في فصول 

التعليم العام.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به السلطان خالل حضوره 
امللتقى التربوي الذي نظمته 
«مدرسة أبو هريرة االبتدائية 
التابعــة ملنطقــة  للبنــني» 
اجلهــراء التعليمية برعاية 
وكيل الوزارة د.علي اليعقوب 
بعنــوان: «تطوير منظومة 

مشــيرا إال أن هناك تســاؤالت 
كثيرة تطرح من قبل االداريني 
واملعلمني وأولياء األمور وهم 
الفئة األكثر تساؤال ملعرفة آلية 
النظام التعليمي لبطيئي التعلم.

وأضاف السعيد: هناك أيضا 

وأضافــت الربيــع من هنا 
عقدنــا العــزم علــى إقامة هذا 
امللتقى لتســليط الضوء على 
أهم القوانني والقرارات وملناقشة 
بعض املجاالت املهمة اخلاصة 
بهذه الفصول والتي حان الوقت 
لبحثها ودراستها ومناقشتها 
بهــدف تطويرها وحتســينها 
وذلك ســعيا لتحقيق األهداف 
اخلاصة بهذه الفصول، مشيرا 
إلى أن التربية قدمت اخلدمات 
التعليميــة والتربوية الالزمة 
للمتعلمني ذوي اإلعاقة من فئة 

بطيئي التعلم.
وافتتح امللتقى بورشة عمل 
قدمتها معلمة اللغة االجنليزية 
في مدرسة ابوهريرة االبتدائية 
بدرية الظفيــري حول قانون 
إنشــاء فصول بطيئي التعلم 
بني التطبيق والتنفيذ وحازت 

إعجاب احلضور. 

صعوبات التعلم والتي تختلف 
عن بطء التعلــم ولكن بنفس 
النمط، متمنيا ان تتبلور تلك 
احملاور بشكل توصيات وترفع 
الى القيادات التربوية العليا في 
الوزارة خاصــة وأنها متفهمة 
جدا وتتقبل املعلومة احلقيقية.
مــن جانبها، أكــدت مديرة 
مدرســة أبوهريــرة االبتدائية 
للبنني سلمى الربيع ان امللتقى 
جاء في إطار ســعي املدرســة 
لتطويــر  واجلــاد  املســتمر 
وحتســني كل جوانب العملية 
التعليمية، الفتة الى إن فصول 
بطيئي التعلم حتظى باهتمام 
كبيــر من قبل أعضــاء الهيئة 
التعليمية واإلشرافية وجهاز 
التوجيه الفني املشرف عليها، 
كمــا حتظــى بــذات االهتمــام 
والرعاية من قبل إدارة املنطقة 

التعليمية ومراقبي املراحل.

حمد السعيد يُكرِّم أسامة السلطان

فصول بطيئي التعلم».
من جانبه، قــال مدير عام 
التعليميــة  منطقــة اجلهــراء 
باالنابة حمد السعيد أن امللتقى 
يناقــش موضوعــا مهمــا جدا 
وخاصا بفئــة بطيئي التعلم، 

انطالق اختبارات صفوف النقل في التعليم الديني اليوم
عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعدادات وزارة 
التربيــة لعقــد االختبــارات 
النقــل  لصفــوف  النهائيــة 
للمرحلتني املتوسطة والثانوية، 
أكد مدير ادارة التعليم الديني 
أنور عبدالغفور أن االدارة قامت 
برسم خطط التنظيم الالزمة 
املناســبة  وتهيئــة األجــواء 

توفير املتطلبات الضرورية 
والتــي بهــا تهيــئ األجــواء 
الطلبــة  املناســبة ألبنائنــا 
ليــؤدوا اختباراتهــم في جو 
مناســب مما ينعكس إيجابا 
على درجاتهم وســتبدأ بعقد 
النقــل  اختبــارات صفــوف 
للمرحلة املتوسطة والذي يبلغ 
عددهــم ١٥٥٢ طالبــا وطالبه 
موزعــني على خمــس جلان 

بالفخــر واالعتــزاز ولتهيئة 
األجواء املناســبة وبأريحية 
تامة ألبنائنا الطلبة، والشكر 
موصول إلدارة العالقات العامة 
واإلعــالم التربــوي بــوزارة 
التربية على تغطيتها ألخبار 
معاهدنا الدينية ونطمح ملزيد 
من التغطيات والتي من شأنها 
أن تبرز دور املعاهد الدينية 

ونشاطاتها التربوية.

مراقبة أما طلبة صفوف النقل 
باملرحلة الثانوية فسيتوزعون 
على عشر جلان رقابية، حيث 
إن عدد املتقدمني الكلي يفوق 

٢٤٥٠ طالبا وطالبة.
وتوجه بالشكر لإلخوة  في 
إدارة التعليــم الديني مثمنا 
املبذولــة إلخــراج  اجلهــود 
صورة املعاهد الدينية في أبهى 
حلة وأجمل صورة تشــعرنا 

الستقبال طلبة صفوف النقل 
فــي االمتحانات التــي تنتهي 
اخلميــس ٩ يونيــو للمرحلة 

الثانوية.
وقال عبدالغفور إن املرحلة 
املتوسطة ستبدأ اختباراتها 
اليــوم األربعــاء وتنتهــي ٦ 
يونيــو، متمنيا لهم التوفيق 
للجميــع، الفتا الــى ان إدارة 
التعليم الديني حريصة على 

العنزي: استئناف إجراء انتخابات «التعاونيات» والبداية بجمعية خيطان اليوم
بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة الشؤون 
أحمد العنزي استئناف إجراء انتخابات اجلمعيات التعاونية 
بعد توقف أكثر من عامني بسبب التداعيات التي فرضتها 
جائحة كورونا. وأشــار العنزي في تصريح صحافي أن 
البداية ستكون بانتخابات جمعية خيطان التي ستجرى 
اليــوم األربعاء بعد أن كان مقررا إجراؤها االثنني املاضي 

ومت تأجيلها بسبب موجة الغبار التي عمت البالد، موضحا 
أن االنتخابات ستكون في مدرسة معاذ بن جبل املتوسطة 
بنني من اخلامسة حتى الثامنة مساء، مضيفا أن التصويت 
بالبطاقــة املدنية. وذكر أن عدد املرشــحني في انتخابات 
جمعية خيطان ١٢ مرشحا يتنافسون على ٩ مقاعد، الفتا 
إلى تخصيص ١٠ جلان للرجال و٩ للنساء، حيث إن قطاع 
التعاون ســخر كل اإلمكانات إلجراء هذه االنتخابات على 
أحمد العنزيأكمل وجه من خالل الفرق املشرفة على عملية االقتراع.

ملشاهدة الڤيديو

إعادة هيكلة اجلهات مدرجة ضمن برنامج عمل احلكومة ويقع حتت إشراف «اخلدمة املدنية»

في ذاكرتي سجل ناصع خلبير النخيل 
العم يوسف بن محمد النصف - بوعمر - 
والذي قال إن املرحوم، بإذن اهللا، يوسف 
اإلبراهيم هو أول من زرع النخيل في 
الكويت.. ويذكر دائما (أبوعمر) ألنه أول 

من بدأ بالتوعية النخيلية!
يدور في أروقة مجتمعنا ترديد عبارة 
(األمن الغذائي) فيما ســارع من وتيرة 
هذا األمــر (ڤيديوهات) هنا وهناك في 
«امليديا» والتواصل االجتماعي حتذر من 
كارثة غذائية مقبلة، بل هي جائحة غذائية 
بهذا الوصف الدقيق، فيما شكلت جلنة 
وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء د.محمد الفارس لتعزيز منظومة 

األمن الغذائي.
طالعتنا اليوم زميلتنا جريدة «القبس» 
بتقرير في صدر صفحتها األولى كتبه 
الزمالء األعزاء: (حمد الســالمة وفهاد 
الشمري وحمد احلمدان) بعنوان: رفع 
الذاتي لعدد من السلع بحلول  االكتفاء 
٢٠٢٥ وحترك حكومي لتحصني األمن 
الغذائي، وزيادة الرقعة احملصولية احلالية 
٥٠٪ بتخصيــص األراضي والتوســع 

الرأسي.
فيما تقدم النائب خليل الصالح باقتراح 
برغبة بإنشــاء هيئة مستقلة واعتماد 
استراتيجية وطنية بشأن األمن الغذائي.
أنــا وكل من يفكر بعقــل متوازن 
يستشــرف فيه املســتقبل ندرك أن 
«البدايــة» تكون بدعــم كل ما له صلة 
باألمن الغذائي واملائي ووضع كل الركائز 
لتطوير كل اجلهود املخلصة لدعم مطلبنا 
بالوصول إلى االكتفــاء الغذائي الذاتي 
وتأمني (املياه) مثلما فعل (أبو الدستور) 
الشــيخ عبداهللا السالم بإنشاء محطات 

توليد املاء والكهرباء.
الوضع احلالي يتطلب منا أن نعزز 
املنتج احمللــي ونحافظ علــى مياهنا 
اجلوفية، فكل االحتماالت مفتوحة أمام 
كوارث احلروب والزالزل ما يخل باألمن 

الغذائي واملائي والتنموي.
بودي في هذا السياق أن أؤكد على 
أولوية  الكويتية»  «النخلة  إعطاء  أهمية 
قصوى مــن حيث االهتمام بها من كل 
اجلوانب ألنها أساس األمن الغذائي القادم 
فهي واهللا شجرة مباركة وصديقة للبيئة، 
وقد عمل أهلنا في القدم على االستفادة 
من كل جزء من النخلة، فال يرمى منها 
شيء ســواء من سعفها أو جذوعها أو 

ثمارها أو طلعها.
واليوم (النخل) في دول اخلليج صار 

استثمارا وهو من أهم الصادرات.
كما نأمل أن يعطــي معهد الكويت 
لألبحــاث العلمية أولوية بحثية للنخلة 
الكويتية لالســتفادة منها ومنتوجاتها 

اجلمة.

النخلة تنتج التمر وهو اليوم األكثر 
شهرة على مســتوى العالم وله فوائد 
كثيرة لصحة اإلنسان ألنه غني بالعناصر 
املعدنية املفيدة لإلنسان مثل املاغنسيوم 
والصوديوم والكبريت والســكريات 

السهلة ومليء بالڤيتامينات.
لقد استفاد اإلنسان من النخلة قدميا 
ومع التطور البشــري اتضح أن هناك 
صناعات جديدة وعظيمة تقوم على جتارة 

التمور، خاصة احللويات والعصائر.

٭ ومضة:
ما أجمل بيوتنا بهذه الشجرة املرتفعة 
التي  الباسقة  للنخلة  الشامخة ونظرة 
ترتفع كتلة من أغصانها بشكل متوازن 
واألجمل عندما حتمل (شماريخها) وفيها 
اخلالل والرطب األصفر واألحمر، وكلما 
هبت نسمات الريح متايلت وكأنها تلوح 

لك بالسالم!
نعم.. النخلة شــكلها فريد وطلعها 
نضيد وطعمها لذيذ وثمرها مفيد، وعليه 
أقترح على وزارة التربية إدخال كتاب 
«نخلتك» في مناهجها والذي أعده ورتبه 

يوسف بن محمد النصف.

٭ آخر الكالم: يا أصحاب القرار في قضية 
األمن الغذائي أعطوا النخلة األولوية فهي 
بكل جدارة من (أمننا القومي والوطني 

الغذائي)!
عودة للتاريخ جند أن ملكية الكويتيني 
للنخيل في البصرة كانت اســتثمارا 
ناجحا، وذكر خبيــر التمور العراقي 
عبداجلبار البكر أن مجموع األراضي 
التي ميلكها الكويتيون في البصرة حوالي 
٧٣ مليون متر مربع فيها حوالي مليون 
و٨٦٥ نخلة مثمرة، متلكها عوائل كويتية 

كرمية.

٭ زبدة احلچي: هناك رجال عرفوا على 
مدار الوقت والتاريخ في الكويت بأنهم 
من شجعوا (زراعة النخلة) وكانوا بالفعل 
بعيدي النظر، وعليه نرجو غرس النخيل 
الطيب ومنع السيئ واملسن ألنه ينقل 

األمراض احلشرية!
كما أننا نشيد بجهود الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية في تعزيز مكانة 
النخلة فــي املزارع واحلدائق واملنازل 
وباستخدام التقنيات احلديثة في الزراعة 

التي توفر لنا املياه.
إنني أثق متامــا بجهود املخلصني 
لتحصني األمن الغذائي لقادمات األيام!
هناك مواطن كويتي اســمه خالد 
عبداللطيف الشميس زرع النخيل في 
مســاجد الكويت دون ضجة إعالمية 
ويســتحق منا جميعا عبارة «شــكرا 

لك» يا بوليد.
في أمان اهللا..

ومضات

النخلة الكويتية 
«أمن غذائي»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن
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الدهيم: معرض العطور يشهد تسابقًا من الشركات
املشاركة بطرح منتجات جديدة وخصومات مميزة

واصل معرض «العطور 
والساعات وأدوات التجميل 
لليوم السابع على التوالي 
استقبال املئات من الزائرين 
يوميــا لشــراء املنتجــات 
العطــور  املعروضــة مــن 
والبخــور وأدوات التجميل 
وســط مشــاركة حشد من 
الشركات احمللية واخلليجية 
ووكالء أكبر املاركات العاملية.
الــذي  وشــهد املعــرض 
يونيــو   ٦ حتــى  يســتمر 
املقبــل تســابقا واســعا من 
قبل الشــركات املشــاركة من 
خالل العروض واخلصومات 
املميــزة، باإلضافة إلى طرح 
آخر منتجاتهم لتتناسب مع 
جميــع متطلبات الــزوار في 
أجواء تســوق مميزة خاصة 
مع قرب العطلة الصيفية، كما 
لقى املعرض إقباال من اجلمهور 
خاصة محبو أحدث املوضات 
العاملية من العطور والبخور.

منتجــات جديدة، ســواء 
للرجال أو النساء واألطفال 

بأسعار تنافسية.
وأضافــت أن املعــرض 
يهــدف إلــى جمــع أحدث 
املنتجات من العطور والعود 
حتت سقف واحد، كما ميثل 
املعرض جتمعا ألهم وأكبر 
األسماء في مجال العطور 
محليا وخليجيــا بطريقة 
عصرية ومختلفة، مؤكدة 
أن شركة معرض الكويت 
تهــدف إلى توفيــر العناء 
على عشاق ومحبي العطور 
والباحثني عــن التميز في 
عالــم العطــور مــن خالل 

املعرض.
املعــرض  أن  وذكــرت 
يحتضن مشاركة العديد من 
الشركات العريقة واملميزة في 
عالم العطور سواء الشرقية 
أو الغربية، إضافة إلى أفخم 
العــود واملرشــات  أنــواع 

والساعات وأدوات التجميل، 
الفتة إلــى أن املعرض بات 
قاعدة انطالق مثالية وفرصة 
مناســبة اللتقــاء اجلمهور 
املستهلك باملختصني سواء 
مــع الشــركات احملليــة أو 
اخلارجية وتبادل املعلومات 

واخلبرات أيضا.
الدهيــم عــن  وأعربــت 
ثقتها في ان يحقق املعرض 
النجاح املنشــود، متوقعة 
أيضا أن يشهد إقباال ملحوظا 
بتوافد الزوار عليه القتناء 
احتياجاتهم من الكماليات من 
البخور والعطور واملرشات 
العطرية والساعات وأدوات 

التجميل.
يذكر أن فعاليات معرض 
«العطــور وأدوات التجميل 
والســاعات» انطلقــت فــي 
يوم اخلميس املاضي وتبدأ 
مواعيده من الساعة ٤ عصرا 

لغاية الساعة ١١ مساء.

يجمع أحدث منتجات العطور والعود حتت سقف واحد

باسمة الدهيم

من جهتها، قالت املدير 
التنفيذي لقطاع التسويق 
واملبيعات في شركة معرض 
الكويــت الدولــي باســمة 
الدهيم: ان املعرض يشهد 
حاليــا تســابقا كبيرا من 
الشــركات بعروض  قبــل 
وخصومــات كبيرة تالئم 
حيــث  األذواق،  جميــع 
تتسابق الشركات في طرح 

«العيد لألغذية» توّقع عقد شراكة مع «برانش» 
وقعت شركة العيد لألغذية 
عقد اســتحواذ بنسبة ٥٠٪ 
مع شــركة برانش لتحضير 
الوجبــات الغذائية اجلاهزة 
لتعزيز مكانتها في الســوق 
احمللي، ووضع خطط للتوسع 
فــي بيع وتوزيع وتســويق 

منتجاتها رقميا وتقليديا.
وحتــوي شــركة برانش 
عالمات غذائية مبتكرة تدار 
مبقاييس تشــغيلية خاصة 
حتاكــي فــي تفاصيلها مبدأ 
النكهات وتصنف في  عوملة 
٥ خطوط إنتاج أساسية وهي 
أوال «إكس أوو ستريت فوود» 
الذي يقدم تشكيلة متنوعة 
من أطباق الشارع حول العالم 
بجودة عالية، و«كومو» الذي 
يتميز بقائمــة من املأكوالت 
اإليطالية للحفالت واملناسبات 
اخلاصة، و«فيرين» وهو خط 
إنتاج مخصص للمخبوزات 
 ٪١٠٠ اخلاليــة  بأنواعهــا 
مــن الغلوتــني، و«زرشــك» 
للمأكوالت التقليدية اإليرانية 
خاصــة،  عامليــة  بنكهــات 

بالشــراكة مع شــركة العيد 
لألغذية التي ستدعم انتشار 
الفكر اجلديــد واملتخصص 
لألطباق واملأكوالت اخلاصة 
بالشركة والذي يبلور سنوات 
من العمل والدراسة والتقييم 
للمــواد األولية املســتخدمة 
في مطبخ الشركة وخطوات 
واحتياجــات  التحضيــر، 
العمــالء مــع األخــذ بعــني 
االعتبار مقترحاتهم لتطوير 
األطبــاق التابعة لكل عالمة 
من العالمات التابعة للشركة، 

مؤكدا على إن ارتباط شركة 
العيد لألغذية  برانش باسم 
ســيمنحها فرصة لالنطالق 
والتطــور لتنال املكانة التي 

تستحقها في السوق.
بدوره، ثمن مدير التطوير 
التجــاري في شــركة العيد 
الغــامن  لألغذيــة عبــداهللا 
الشراكة واالستحواذ اجلزئي 
مع شــركة برانش، مشــيرا 
إلــى انها خطوة ســتنعكس 
إيجابيا على طموح الشركة 
في الدخــول بخطوط إنتاج 
جديــدة وتنويــع اخلدمــات 
للوصول إلى أكبر شــريحة 
من املستهلكني، موضحا انها 
تتوافق مع توجه الشركة نحو 
تقدمي منتجات جديدة بأفكار 
التوجهات  مبتكــرة، تالئــم 
والصيحات الغذائية العصرية 
واملتغيــرة وتدعــم جهودها 
للدفع قدما باملشاريع الواعدة 
واملتميزة لتحقيق االستفادة 
القصوى من أعمالها املتفوقة 
واستثمار خبراتها لالنتشار 

والتوسع محليا وإقليميا.

لقطة تذكارية خالل توقيع العقد

وأخيــرا خط إنتــاج برانش 
الــذي يقدم خيارات متنوعة 
مــن املشــروبات والوجبات 
الصحيــة املتوازنــة والتــي 
تستهدف شريحة محددة من 
العمالء الذيــن يبحثون عن 
األغذيــة احملضرة مبقاييس 
صحية سليمة ومذاق مثالي 
في أوقات انشغالهم بالعمل.
وأعرب املؤســس واملدير 
العام لشركة برانش لتحضير 
الوجبــات الغذائية اجلاهزة 
عبدالعزيز الفهد عن سعادته 

«مناء اخليرية» تنعى الشيخ القطان

والثابتــة في مدارس الكويــت، كما قدم 
الدروس والسالســل الكاملــة في إذاعة 
القــرآن الكريم، إضافة إلــى دروس في 
لجان العمــل االجتماعــي والفضائيات 
والمؤتمــرات ولجــان العمل النســائي 

ومراكز القرآن.
وأعلن عن إطالق وقفية الشيخ أحمد 
القطــان لعمــوم الخير ودعم المســجد 
األقصى التي يصرف من ريعها على رعاية 
المسجد األقصى، ودعم قضيته والمساهمة 

في صيانته، وترميمه والتعريف به.

الخيرية  نعت نمــاء 
بجمعـيـــــة اإلصــــالح 
االجتماعي الشيخ أحمد 
الــذي توفــي  القطــان 
االثنين إثر وعكة صحة 
عن عمــر ناهز الـــ ٧٦، 
بعد مســيرة طويلة في 
الدعوة والوعظ واإلرشاد 
والجهاد، كان خاللها علما 
من أعالم الكويت واألمة 
يتبنى قضاياهــا كافة، 
وفــي مقدمتهــا القضية 

الفلسطينية.
وقال الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية 
سعد العتيبي: الشيخ القطان، رحمه اهللا 
تعالى، ترك بصمات واضحة في ميادين 
العمل الدعوي والذود عن قضايا األمة، فقد 
تبنى قضية الدفاع عن المسجد األقصى، 
فأسس منبر الدفاع عن األقصى، وأعلن 
عنه عام ١٩٧٩، وتنقل بين مساجد الكويت 

محاضرا وخطيبا.
العتيبــي: كان رحمــه اهللا  وتابــع 
مدرســة دعوية، رقق القلوب بمواعظه، 
وقدم الدروس والمحاضرات التطوعية 

سعد العتيبي

«زكاة الفحيحيل»: ٣٩ ألف 
مستفيد من مشاريعنا الرمضانية

الزعبي: ٦٣٫٨ ألفًا زكاة «تعاونية 
الصليبخات والدوحة» في ٢٠٢٠

بيت الزكاة يحقق إجنازات كثيرة
خالل رمضان املاضي

شكر مدير زكاة الفحيحيل التابعة لقطاع البرامج واملشاريع 
بجمعيــة النجاة اخليرية إيهاب الدبوس أهل اخلير داعمي 
زكاة الفحيحيل، مؤكدا أنه بجميل عطائهم ساهمنا في إدخال 
السعادة لقرابة ٣٩ ألف إنسان داخل الكويت وخارجها خالل 

شهر رمضان املبارك.
وأعلن الدبوس أن «زكاة الفحيحيل» تلقت خالل رمضان 
تبرعات من أهل اخلير منها بناء عدد ٨ مساجد في عدة دول، 
ونحرص على بناء املســاجد في األماكن التي تكون بحاجة 
شــديدة إليها. وبلغت حصيلة تبرعات شهر رمضان حفر 
٧٦ بئــرا في دول تفتقر إلى امليــاه النظيفة، وبناء ٥ بيوت 
للفقراء، وتوزيع ١٣٢ مصحفا وكفالة حلقة لتحفيظ القرآن 
الكــرمي وكفالة ٦٨ داعية مع مســاعدات ماديــة لـ ٦٢ أماما، 
وتوزيع زكاة الفطر، كذلك وزعت قرابة ٣٠٠٠ سلة رمضانية.

محمد راتب

أكد املدير املعني جلمعية الصليبخات والدوحة التعاونية 
عبداهللا الزعبي، أنه مت تســليم بيت الزكاة شيكا بـ٦٣٫٨٦٤ 
ألف دينار زكاة اجلمعية عن ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن دعم البيت 
يأتــي في إطار اجلهود التــي تبذلها اجلمعية خلدمة الوطن 
واملواطنني، واملساهمة بدفع مسيرة التقدم والبناء للمجتمع 
الكويتي، جتســيدا لألهداف التي تضمنها قانون العمل في 
اجلمعيات التعاونية. وقد زار وفد من بيت الزكاة مقر اجلمعية 
ضم مدير إدارة تنمية املوارد في بيت الزكاة نايف اجليماز، 
ومحاسب الشركات محمد القضيبي، حيث استقبلهما املدير 
املعني عبداهللا الزعبي واملدير العام طالل اخلرينج. بدوره، 

شكر اجليماز الزعبي على دعمه املستمر للبيت.

صرح مراقــب اإلعالم 
املتحــدث الرســمي لبيت 
الزكاة حمد املري بأن البيت 
حقق من إجنازات كثيرة 
خالل شهر رمضان املبارك 
الذي يعتبر أهم املواســم 
للبيــت بســبب تســابق 
أهــل الكويت على التبرع 
لألعمال اخليرية وإخراج 

زكاة أموالهم بأنواعها.
وقــال املري: مــن أهم 
إجنازاته استمرار استقبال 
طلبــات املســاعدة املالية 

ومــن خــالل موقعه علــى االنترنت وصرف املســاعدات 
للمستحقني كاألرامل واملطلقات واأليتام واملرضى والغارمني 
ممن صدرت بحقهم أحكام واجبة النفاذ لتســديد الديون 
واملنكوبني واملتضررين ماليا وضعاف الدخل، وبلغت هذه 
املساعدات ١٫٨٣٠٫٣٤٠ دينارا استفادت منها ٥٫٩٨١ أسرة. 
كما نفذ البيت مشروع توزيع ٦٫٩٢٢ سلة رمضانية على 
٤٫٤١٦ اســرة، إذ استفادت األســر املكونة من ٤ أشخاص 
فأقل سلة واحدة واألسر من أكثر من ٤ اشخاص سلتني، 

والسلة تتكون من ١٦ صنفا من املواد الغذائية.
وأشــار املري الى أن البيت نفذ أيضا مشــروع والئم 
اإلفطــار خارج الكويــت في ٢٣ دولة في أفريقيا وآســيا 
وأوروبا اســتفاد منــه ١٣٥٫٩٢٣ فردا، مع اســتمراره في 

متابعة تنفيذ مشاريعه اخليرية األخرى.

الدبوس خالل افتتاح مركز العجيل الصحي باليمن عبداهللا الزعبي يسلم وفد بيت الزكاة شيك اجلمعية بحضور طالل اخلرينج حمد املري

رئيس مجلس إدارة لولو جروب العاملية يشارك
في االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العاملي

التقى رئيس مجلس إدارة 
مجموعة لولو جروب العاملية 
يوســف علي، وهي شــركة 
هندية متعددة اجلنســيات 
الشــيخ  بوزيــر اخلارجية 
د.أحمد ناصر احملمد ووزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
عبدالوهاب الرشــيد ومدير 
عام هيئة االستثمار املباشر 
الشــيخ مشــعل اجلابــر، 
وشخصيات أخرى بارزة على 
هامــش املنتدى االقتصادي 
العاملي في دافوس بسويسرا 
خالل االجتماع السنوي في 

الشيخ د.أحمد الناصر وعبدالوهاب الرشيد والشيخ مشعل اجلابر ويوسف علي وعدد من املشاركني٢٣ مايو ٢٠٢٢.

اجلامعة األمريكية في الكويت تشارك مبعرض «دراستي» 

الزوار وتوزيع اســتمارات 
البيانات والهدايا ونشــرات 
وكتيبات اجلامعة من خالل 
جنــاح اجلامعــة باملعرض، 
وذلــك لتوفير جتربة كاملة 
للزوار متكنهــم من تكوين 
صورة كاملة حول اجلامعة 

األمريكية في الكويت.

CCE معلومات حول احلياة 
في احلرم اجلامعي والبرامج 
والتدريبيــة  األكادمييــة 
املختلفة واخلدمات وورش 
العمل والدورات والشهادات 
واملنــح   IEP وبرنامــج 

الدراسية.
ومت إقامــة حــوارات مع 

حيث قالــت: «نحن ال نفكر 
فقط في االستعداد للمستقبل 
ولكننا نقود الطريق من خالل 
املبتكــر وبرامج  احترافنــا 
التطويــر الوظيفي ملختلف 

اجلماهير».
كمــا قــدم ماهر دبوســة 
ومستشــارو القبول وممثل 

وهي جامعة دارمتوث، ولذلك، 
فنحن نفخر باستقطاب أفضل 

الطالب في الكويت».
ومن جهتها، ناقشت مديرة 
مركز التعليم املستمر نهال 
الشــافعي، كيفيــة عــرض 
التعليمية  املركــز خدماتــه 
املتكاملــة أثنــاء املعــرض، 

شـــاركـــــت اجلـامـــعة 
األمريكيــة فــي الكويت في 
معرض اجلامعات «دراستي» 
الذي أقيم في مجمع األڤنيوز 
بحضور ومشاركة عدد من 
اجلامعات احمللية وعلى مدار 
األيام الثالثة للمعرض، قام 
فريــق مكتــب القبــول فــي 
اجلامعة األمريكية وممثلي 
 (CCE) مركز التعليم املستمر
باجلامعــة األمريكيــة فــي 
الزائرين  الكويت باستقبال 
والرد على استفسارات أولياء 
األمور والطالب الذين يسعون 

إلى االنضمام للجامعة.
وأعرب مدير القبول ماهر 
دبوسة عن حماسه للمعرض 
قائــال: «نحــن متحمســون 
لعــودة الطالب إلــى احلرم 
اجلامعي، وAUK هي اجلامعة 
الوحيــدة فــي الكويت التي 
لديها شــريك مــن مجموعة 
الواليــات املتحدة  جامعات 
 (Ivy League) املعروفة باسم

جناح اجلامعة في املعرض

كّتاب في «الشارقة القرائي»: تكريس التسامح 
ونبذ التمييز في أدب األطفال للتعايش واالرتقاء

الشارقة - يوسف غامن

ســلط عدد مــن الكّتاب 
واملؤلفــني الضــوء علــى 
قضايا التمييز والعنصرية 
في أدب األطفال، وضرورة 
مناقشة هذه املواضيع مع 
الصغار من خالل األدب، وأثر 
تكريس االحتــرام املتبادل 
ونبذ التعصــب والكراهية 
الثقافات املختلفة،  وتقدمي 
باملجتمــع  مستشــهدين 
اإلماراتي الذي يضم مئات 
والثقافــات  اجلنســيات 
خــالل  وذلــك  املختلفــة، 
جلسة «ضد التمييز» ضمن 
فعاليات الــدورة الـ ١٣ من 
القرائي  الشارقة  «مهرجان 

للطفل».
وشارك في اجللسة كل 
مــن الكاتبــة البريطانيــة 
راضيــة حفيظــة، مؤلفــة 
إصــدار «رميســاء: قصــة 
خياليــة»، واألديبة فاطمة 
سلطان املزروعي، التي فازت 
بالعديد من اجلوائز األدبية، 
ومتتلك فــي رصيدها أكثر 
مــن ٢٠ إصــدارا، والكاتب 
البحريني جعفــر الديري، 
وأدارت اجللســة اإلعالمية 

منى الرئيسي.
وقدمت راضية حفيظة، 
تفصيالت في احملتوى األدبي 

وباملدرسة التي جتسد أيضا 
كل هذا التنوع واالختالف، 
مطالبة بضرورة الشراكة بني 
كتاب أدب الطفل والتربويني 
وأوليــاء األمور لتجســيد 
القيــم، وإدخــال هذه  هذه 
القصــص في املناهج حتى 
تصل للناشئة، ألن الطفل في 
هذه السن له ميول خيالية، 
والنافذة األكثر تشويقا هي 

القصة.
الديــري جتربة  وقــدم 
مملكة البحرين في التعليم 
املبكــر للفتيــات والتاريخ 
الطويــل للمرأة البحرينية 
مــع الثقافة، وهــو ما يدل 

التمييــز على  علــى عــدم 
أساس النوع، ووعي مبكر 
بهــذا األمــر، حيــث كانــت 
املجالس النســوية مدارس 
قبــل املدرســة النظاميــة، 
كما حتدث عــن مجتمعات 
الساحل وطبيعتها املنفتحة 
وأثر ذلــك علــى التعايش 
الثقافي وتقبل اآلخر، منبها 
إلى أهمية االرتقاء باحملتوى، 
واالقتداء بالرواد في مجال 
الكتابــة للطفــل، لتقــدمي 
منتــج نوعــي وترســيخ 
القيم الرصينة، املبنية على 
أسس صلبة والقائمة على 

التسامح واحلوار.

املشاركون باجللسة احلوارية خالل مهرجان الشارقة القرائي للطفل

املوجه لألطفال واليافعني، 
وأمثلة من قصص األطفال 
الكالسيكية حتمل تفضيالت 
على أساس اللون، منبهة إلى 
ضرورة نقاش هذه املواضيع 
من خالل األدب وعدم إخفائها 
عن األطفال، مشيرة ألهمية 
تكريس االحتــرام املتبادل 
ونبذ التعصب والكراهية.

بدورها، افتتحت فاطمة 
املزروعي مداخلتها باحلديث 
حول التنوع فــي املجتمع 
اإلماراتي، الذي تتأصل فيه 
قيم التسامح وتقبل اآلخر، 
وما لذلك من أهمية، مبينة 
أن الطفــل يتأثر باألســرة 

AUK شرح عن مزايا

«املهندسني» ملواكبة املجلس 
البلدي لتطلعات املواطنني

هنــأ أمني ســر جمعية 
املهندسني الكويتية م.فهد 
العتيبي الفائزين بعضوية 
املجلس البلدي، مشيرا إلى 
أن جناح االنتخابات ونسبة 
التغيير في األعضاء والتي 
إلــى ٧٠٪ تعكس  وصلت 
اهتماما شعبيا بأهمية دور 

املجلس.
وأضاف العتيبي: نأمل 
أن يواكب املجلس اجلديد 
القضايا املهمة التي يتطلع 
املواطنــون والدولة  إليها 

على حد سواء، الفتا الى وجود مجموعة من األمور الفنية 
- الهندســية التي يجب أن تعالــج من خالل املجلس وفي 
مقدمتها املخطط الهيكلي اجلديد، مشيرا إلى ضرورة العمل 
على تطوير بنيتنا التحتية وفي مقدمتها توفير املزيد من 
مواقف السيارات من خالل التحديث املطلوب للوائح البناء 
على الصعيدين الشخصي واالستثماري، الفتا الى ضرورة 
احلد من ظاهرة حتويل الســكن اخلاص الى استثماري في 

كثير من املناطق النموذجية.
ودعا الى االستعانة بذوي اخلبرة واالختصاص من أبناء 
الكويت لدعم عمل املجلس ووضع كل احللول املمكنة، الفتا 
إلى ضرورة تطوير منظومة اخلدمات التي تقدمها البلدية 
وفي مقدمتها الئحة النظافة، وتطوير قانون البلدية ليحقق 

التعاون املنشود بني اجلهاز التنفيذي للبلدية واملجلس.

م.فهد العتيبي
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توقيع أكثر من ١٠ اتفاقيات بني الكويت وجورجيا
أسامة دياب

أكد مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون التنميــة والتعــاون 
الدولــي الوزيــر املفوض حمد 
املشــعان وجــود أكثــر من ١٠ 
اتفاقيــات مت توقيعهــا بــني 
الكويــت وجورجيــا، مشــيرا 
الى أن تيســير رحالت طيران 
الكويتية  للخطــوط اجلويــة 
واجلزيرة بني البلدين يعكس 
قوة العالقات السياحية، الفتا 
الى االحتفال مبرور ٣٠ عاما على 
إقامة العالقات الديبلوماســية 

مع جورجيا هذا العام.
وقال املشعان في تصريحات 
للصحافيني على هامش االحتفال 
الذي أقامته ســفارة جورجيا 
مبناسبة عيد االستقالل ومرور 
٣٠ عامــا على اقامــة العالقات 
الديبلوماســية أول من أمس، 
أن إعفاء الكويتيني الراغبني في 
زيارة جورجيا من التأشــيرة 
يعد أمرا ايجابيا وقويا سيعزز 
من فــرص القطاع اخلاص في 
االســتثمار بجورجيــا، فهــي 
بلد مســتقر ونتمنى لهم دوام 

التوفيق واالزدهار.
بدوره، أشار سفير جورجيا 
كونســتانتني  البــالد  لــدى 
العالقات  إلى تطور  جغينطي 
البلديــن بشــكل متزايد  بــني 

اننا نتعاون في دعم ترشيحات 
بعضنا البعض في األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية املختلفة، آمال 
أن تتعزز العالقات السياسية 
وغيرهــا بــني بلدينــا نتيجة 
الرفيعة املســتوى  للزيــارات 

املقبلة.
وحول العالقات االقتصادية 
والثقافية الثنائية وبني شعبي 
الكويــت وجورجيــا، قال إنها 
شــهدت تطورا السيما منذ أن 
بــدأ تســيير رحالت مباشــرة 

بني البلدين على منت شــركتي 
طيران «اجلزيرة» و«اخلطوط 
الشــهر  الكويتيــة»، وبدايــة 
اجلاري سيرت شركة الطيران 
اجلورجية رحالت إلى الكويت، 
وأتيحت الفرصــة للعديد من 
مواطني الكويت لقضاء عطلة 
عيــد الفطــر فــي بالدنــا، آمال 
توســيع التعــاون بــني هيئة 
االســتثمار الكويتيــة ووكالة 

االستثمار اجلورجية.
الرحالت  وتابــع: مكنتنــا 
اجلوية املباشــرة مــن تطوير 
العالقات ليس فقط في السياحة، 
ولكن مبجاالت األعمال والتجارة 
والتعليم والتوجهات الثقافية، 
الفتا إلى أن األساتذة واملعلمني 
اجلورجيــني يعملــون بنجاح 
في مؤسســات التعليم العالي 
بالكويت منذ فترة طويلة، بينما 
يــدرس الطــالب اجلورجيون 

اللغة العربية.
وحتدث عن معرض لوحات 
أقيم باملناســبة قائال: املعرض 
دليــل واضــح علــى العالقات 
الثقافيــة بــني بلدينــا، حيث 
أجنزت هــذه األعمــال فنانات 
كويتيات خــالل زيارتهن إلى 
جورجيا، والتقني أيضا زمالءهن 
اجلورجيــني ونأمل أن نتمكن 
من رؤية معرض ألعمالهن في 

الكويت مستقبال.

خالل احتفال السفارة اجلورجية مبناسبة العيد الوطني والذكرى الـ ٣٠ لتأسيس العالقات الديبلوماسية

حمد املشعان وسفير جورجيا كونستانتني جغينطي يقطعان كيكة االحتفال (قاسم باشا)

والفت، وفيما يتعلق بالعالقات 
فــي  والتعــاون  السياســية 
املنظمات الدولية الرائدة فهي 
في تطور باســتمرار وبنجاح، 
مثمنا دعم احلكومة الكويتية 

املستمر ودورها في ذلك.
وأعرب جغينطي عن امتنانه 
للكويت على التزامها مببادئ 
التــي تتعلــق  األمم املتحــدة 
أراضــي  باســتقالل وســالمة 
وســيادة الدول وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية، مضيفا: 

السفير اإليراني: ال توجد أي ضغوط على إيران 
بشأن حقل الدرة واجلرف القاري

أسامة دياب

نفــى ســفير اجلمهوريــة 
اإلســالمية لدى البالد د.محمد 
إيراني حصوله على أي معلومات 
تتعلق بضلوع مواطنني إيرانيني 

في تهريب الديزل.
وأضاف إيراني في تصريح 
هامــش  علــى  للصحافيــني 
مشــاركته في احتفال سفارة 
جورجيــا أن بيان «الداخلية» 
لــم يحدد جنســية املتورطني 
واملعلومــات املتعلقة بضلوع 
إيرانيــني جاءت وفــق تقرير 
صحافــي وليــس لدينــا أي 
معلومــات تفيــد بأنهــم مــن 

اجلنسية االيرانية.

حقل الدرة ثم اجلرف القاري، 
قال إن املشكالت احلدودية سواء 
البحرية أو البرية موجودة بني 
كثير من الدول، وال توجد أي 
ضغوط علينا وأفضل شيء في 
أي خــالف اللجوء إلى احلوار 

واملفاوضات.
وبخصــوص اجلولة التي 
قام بها الرئيــس االيراني إلى 
قطر وعمان واذا ما كانت هناك 
زيارة مرتقبة له إلى الكويت، 
ذكــر أن الرئيس االيراني منذ 
بدايــة توليه الرئاســة أشــار 
إلــى األفضليــة فــي توطيــد 
إيــران ودول  بــني  العالقــات 
اجلوار، مشيرا الى أن زيارات 
الرئيس إلى اخلارج كانت إلى 

روسيا والعراق وطاجيكستان 
وأذربيجان وقطر وعمان، وبكل 
تأكيــد هنــاك رغبــة للرئيس 
رئيسي في زيارة الكويت، وأن 
تكــون هناك زيــارات متبادلة 
ملســؤولي البلديــن، لكن هذا 
األمر مرتبط بعدد من القضايا 
الداخلية لكال البلدين وأعتقد 
أن تبادل الزيارات يحتاج إلى 

بعض الوقت.
امللــف  وعــن مســتجدات 
النووي االيراني، قال «متفائلون 
بالوصول إلى اتفاق في امللف 
النــووي ولكن األمــر متعلق 
لــإلدارة  الصادقــة  بالنيــة 
األميركية للوصول إلى اتفاق 

نهائي».

محمد ايراني

وحول رؤيتــه أن اإلعالن 
الســعودي شــّكل  الكويتي- 
ضغطــا علــى إيــران لطلــب 
الدخول فــي مفاوضات حول 

املشعان: ال كويتيني ضمن املجموعات اإلرهابية في سورية أو أفغانستان

أسامة دياب

أكد مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون التنميــة والتعــاون 
الدولــي الوزيــر املفوض حمد 
املشــعان عدم وجــود مقاتلني 
كويتيــني ضمــن املجموعــات 
اإلرهابية سواء في مخيم الهول 
بســورية أو في دول الساحل 
أو في أفغانســتان، وذلك وفق 
املعلومات الرسمية التي وصلت 
إلــى الكويت، نافيــا أن تكون 
اخلزانــة األميركية قد أضافت 
أسماء جديدة ملواطنني كويتيني  

إلى القوائم السابقة.
فــي  ـ  املشــعان  وأشــار 
تصريحــات للصحافيني على 
هامــش اجللســة االفتتاحيــة 
العمــل  الجتمــاع مجموعــة 
اخلاصــة باملقاتلني اإلرهابيني 
األجانب التابع للتحالف الدولي 
ضد «داعش» مبشــاركة وفود 
٦٠ دولة ـ والــذي عقد صباح 
امس ـ إلى جهــود الكويت في 
جتفيــف منابع اإلرهــاب عبر 
التشــريعات والقوانــني، الفتا 
إلى حرصها على املشاركة في 
جميع احملافل الدولية ملكافحة 
اإلرهــاب وجتفيــف منابعــه، 

والتعاون الدولي الوزير املفوض 
حمد املشعان أن الكويت بذلت 
جهــودا حثيثة ومشــتركة مع 
املجتمــع الدولي فــي مكافحة 
اإلرهاب ومتويله التزاما بدورها 
الفعــال كعضو فــي التحالف 
الدولي ضد «داعش» وترجمة 

في عمليات تسهيل نقل عائالت 
املقاتلني املتواجدين في مناطق 
النــزاع وتأمــني وصولهم إلى 
دولهم والــذي بلغ عددهم ١٨٦ 

شخصا إلى يومنا هذا.
وأشار إلى النتائج اإليجابية 
التــي تضمنها البيان اخلتامي 

االفريقيــة وضــرورة تعزيــز 
القــدرات فــي نقــل الــدروس 
املستفادة للقضاء على هزمية 

داعش في كل أنحاء العالم.
وذكر املشــعان أن الكويت 
قامت بتبني أمر مهم من خالل 
إنشــاء برنامج إلعادة التأهيل 
للمدرجني علــى قوائم مجلس 
األمــن والذي ســاهم في خلق 
اتصــال إيجابــي وتفعيل دور 
األجهــزة القضائيــة وتقــدمي 
املساعدة القانونية الالزمة في 
سبيل جمع أكبر قدر من تبادل 
املعلومات بالتعاون مع الدول 
الشــقيقة والصديقة واملنظمة 
الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة 
اللجــان  ومكاتــب  الدوليــة 
املختصــة لــدى األمم املتحدة 
ومجلــس األمن، كمــا أن هناك 
العديد من املعاهدات واالتفاقيات 
الدوليــة التــي انضمــت إليها 
الكويــت فــي مجــال التعاون 
القضائــي والقانونــي الدولي 

ومالحقة املجرمني.
وأضاف أنه على الرغم من 
التطورات اإليجابية اجلارية 
على أرض الواقع إال أنه اليزال 
املجتمع الدولــي مير بأوقات 
صعبــة وظروف قاهــرة إثر 

علــى أرض الواقــع من خالل 
ترؤس الكويت لهذه املجموعة 
مبشــاركة تركيــة -هولندية 
مــن  للعديــد  واســتضافتها 
االجتماعات الدولية واحللقات 
النقاشية ذات الصلة، وعالوة 
على ذلك دور الكويت الريادي 

لالجتمــاع الــوزاري للتحالف 
الدولــي ضد «داعــش» والذي 
انعقد مؤخرا في مدينة مراكش، 
وتضمــن أهمية تضافر جهود 
الــدول األعضاء فــي مواجهة 
التهديــدات املتطــورة لداعش 
اإلرهابــي وخاصة فــي القارة 

األوضاع املتردية التي يتعرض 
لهــا املجتمع الدولــي على يد 
اجلماعــات اإلرهابية الفردية 
املسلحة، وأصبح من األهمية 
الدولــي  أن يقــوم املجتمــع 
من خــالل املجاميــع املنبثقة 
عن التحالــف الدولي بتنفيذ 
اخلطــط التي مت رســمها من 
خالل االجتماعات املســتمرة 
لتحقيق األهداف التي يسعى 

إليها املجتمع الدولي.
  وجــدد املشــعان التأكيــد 
على موقــف الكويت الواضح 
واحلازم في دعم هذه املجموعة 
املهمة ملساعدة املجتمع الدولي 
في حتقيق الهدف املنشود في 
الوصول إلى الســالم الشــامل 
في مناطــق النــزاع من خالل 
جتفيــف منابــع متويــل تلك 
التنظيمــات وصــد ومكافحة 
مخاطــر املقاتلــني اإلرهابيــني 
األجانب. وأضــاف إن العناية 
الالحقة والرعاية للعائدين من 
مناطق النزاع شيء مهم وأمر 
كبيــر ومن خالل التجربة البد 
من مراعاة اجلوانب النفســية 
وكذلك تقدمي املســاعدة املالية 
وإيجاد احللول االجتماعية وذلك 
لالندماج واالنخراط في املجتمع.

أكد خالل مشاركته في اجتماع مجموعة العمل اخلاصة باملقاتلني اإلرهابيني أن الكويت تدعم جميع التشريعات والقوانني التي متنع وحتارب اإلرهاب

جانب من املشاركني في االجتماع حمد املشعان يلقي كلمة الكويت  (أحمد علي)

مشــيرا إلــى املشــاركة الهامة 
لوزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
الناصر في االجتماع الوزاري 

الدولي الذي عقد مبراكش.
أن  إلــى  وأشــار املشــعان 
الكويت تدعم جميع التشريعات 
والقوانني التي متنع اإلرهاب، 
الفتا إلــى أن وزارة اخلارجية 
تنفــذ قــرارات مجلــس األمن 
فيما يتعلق مبوضوع اإلرهاب 
ومتويلــه إضافة إلــى مراقبة 
التــي قــد  األعمــال اخليريــة 
يستغلها ضعاف النفوس في 
تغيير مسارها ومتويل اإلرهاب.
وكشــف املشــعان عن نية 
وزارة اخلارجية إحداث تطوير 
ضخم ملنصة «بيان» اإللكترونية 
خالل الشهرين املقبلني، وذلك 
الداخليــة  مبشــاركة وزارات 
واخلارجية والشــؤون، حيث 
تكون املراقبة كاملة ألي حتويل 
مالي من اجلمعيات اخليرية إلى 
املستفيدين من هذه التبرعات 
وذلك حتصينا للعمل اخليري 
الكويتي وحفاظا على ســمعة 

الكويت.
وفي كلمته خالل اجللســة 
االفتتاحية، أكد مســاعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون التنميــة 

السفير شلتوت: مصر تطبق مقاربة شاملة 
للتعامل مع اإلرهاب والتطرف ومسبباتهما

أسامة دياب

أكد السفير املصري أسامة شلتوت أن بالده 
تعطي مكافحــة اإلرهاب والتطرف والوقاية 
منهما أولوية قصوى، وحترص على املشاركة 
بفاعلية ضمن اآلليات اإلقليمية والدولية ذات 
الصلة، كما أنها حترص على املشاركة الفعالة 
في اجتماعات التحالف الدولي ضد «داعش»، 
سواء املستوى الوزاري، وآخرها االجتماع الذي 
استضفته املغرب يوم ١١ اجلاري، أو اجتماعات 

مجموعات العمل املنبثقة عن التحالف. 
وأشــار السفير شــلتوت، على هامش 
املشــاركة في االجتماع، إلى أن مصر تطبق 

مقاربة شاملة للتعامل مع اإلرهاب والتطرف 
ومســبباتهما، ال تقتصر على البعد األمني، 
وإمنا تشــمل جوانب اقتصادية واجتماعية 

وفكرية وتعليمية. 
 وذكر أن التعاون في مجال اإلرهاب بني 
الكويت ومصر قائم ومســتمر سواء على 
املستوى الثنائي أو اجلماعي وأيضا في احملافل 
اإلقليمية والدولية، آمال أن يتم القضاء على 
ظاهرة اإلرهــاب عاجال وليس آجال لضمان 
استقرار الدول، والعمل على التنمية املستدامة، 
وهذا ما انتهجتــه مصر حيث قامت بتنفيذ 
مشروعات قومية على سبيل املثال بـ٧٠٠ مليار 
جنيه مصري لتنمية سيناء خالل ٨ سنوات.

تطوير ضخم ملنصة «بيان» اإللكترونية خالل الشهرين املقبلني بالتعاون بني اجلهات املعنيةالكويت تواصل دعم اجلهود الدولية في الوصول إلى السالم الشامل والعادل مبناطق النزاع
املجتمع الدولي اليزال مير بأوقات صعبة وظروف قاهرة بسبب اجلماعات اإلرهابية الفردية املسلحةمراقبة كاملة لتحويالت اجلمعيات اخليرية حتصينًا للعمل اخليري وحفاظًا على سمعة الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

أسامة شلتوت
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بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

قطع كيكة االحتفال باملبطط الكبدي في ديوانية الغنيم باملنصورية

املبطط الكبدي.. خيال وحقيقة
الفنان عبداهللا غلوم بادر بإقامة معرض يوّثق كل ما قام به وسيفتتح مساء غٍد اخلميس مبقر املسرح الكويتي

مشاركة غلوم في «عائلة بوجسوم» و«بيت بوصالح» و«افتح  يا سمسم» و«اخلروج من الهاوية».. ال تنسى
قدم غلوم ٢٢ مسرحية وعمًال فنيًا كان منها «النواخذة» و«شياطني املدرسة» و«التالي ما يلحق» .. وغيرها

د. يعقوب الغنيم مع املبطط الكبدي وإبراهيم فارس ديوانية الغنيم استضافت االحتفال باملبطط الكبدي 

ابراهيم الشطي (رحمه اهللا) مع شخصية املبطط الكبدي التي ابتكرها شخصية املبطط الكبدي

للفنان عبداهللا غلوم علي محمد باع 
طويل في فن التمثيل بجميع مجاالته، 
فقد مارس هذا الفن اجلميل منذ بداية 
شــبابه وشــارك في أعمال مسرحية 
وتلفزيونيــة وإذاعيــة، وزامل أوائل 
املمثلــني الكويتيني حتى عّده متابعو 
فنه من الطليعة التي بها ابتدأت أنشطة 
فن التمثيل في الكويت بعد أن احتضنها 
املرحوم األستاذ حمد عيسى الرجيب، 

وهّيأ لها سبل النجاح.
هذا الفنان من مواليد سنة ١٩٤٤م، 
بدأ حياته العملية مدرسا بعد تخرجه 
في معهد املعلمني في السنة الدراسية 
١٩٦٩م- ١٩٧٠م، ثــم درس فــي املعهد 
العالي للفنون املسرحية وحصل منه 
على شــهادة البكالوريوس في ســنة 
١٩٨٠م. وقــد عمل بعد ذلك في توجيه 
األنشــطة املدرســية، وتنقل بصفته 
موجها بني منطقتي األحمدي التعليمية 
والعاصمة التعليمية إلى أن تقاعد في 

سنة ١٩٩٥م.
كان من الــرواد الذين بدأوا العمل 
املســرحي في فرقة املسرح الكويتي، 
وذلك منذ سنة ١٩٧٣م، وال يزال ميارس 
النشاط املسرحي مع هذه الفرقة التي 
قدمــت كثيــرا من األعمال املســرحية 
اجلادة. ولقد اختير هذا الفنان ليكون 
عضوا في مجلس إدارة فرقته هذه لعدد 
من السنني، وهو اآلن عضو في اللجنة 
الدائمة للفرق املسرحية األهلية لدول 
اخلليــج العربية. وعضــو في احتاد 
املســارح األهلية لعدة سنوات وكان 

من الذين سعوا إلى تأسيسه.
وشارك خالل هذه الفترة في العديد 
من األعمال املسرحية والدرامية، وقام 
بإعداد وكتابة مسرحيات أداها الطالب 
والطالبات ضمن األنشطة املدرسية.

ومن أعماله التي قام بها من خالل 
فرقة املسرح الكويتي مسرحيات وأعمال 
بلغ عددها اثنتني وعشرين مسرحية 
وعمل فني كان منها النواخذة، وشياطني 

املدرسة، والتالي ما يلحق، وغيرها.
وشارك في تســعة عشر عمال مع 
بعض املسارح األهلية ومن هذه األعمال: 
رأس اململــوك مع املســرح الشــعبي، 
ومسرحية احلامي واحلرامي مع مسرح 
اخلليج، ومسرحية: في السما غيم مع 

مسرح السور.. وهكذا.
وإلــى جانــب ذلك، فلقــد كانت له 
مشاركات في عدد من األعمال اإلذاعية 
والتلفزيونية، بعضهــا بالتمثيل في 
تلك األعمال وبعضها اآلخر في كتابة 
النصوص. ولم يكن هذا كل شيء، إذ 
هو مستعد دائما للقيام بأي عمل مساعد 
لألعمال الفنية التي عايشها وذلك أنه 

الرمز الذي صار حديثا بني اجلميع 
وقد سعدت بحضوري وبإلقاء تلك 
احملاضرة، وسرني حضور ذلك العدد 
الكبير مــن املتابعني على الرغم من 
أن الظــروف املناخية في ذلك اليوم 
لم تكن مالئمة بسبب شدة األمطار.
هذا هو حديــث املبطط الكبدي 
اخليالــي، والواقعــي، وينبغي في 
اخلتام أن أشكر األخ الفاضل األستاذ 
محمود إســماعيل دشتي الذي كان 
صلــة الوصــل باملبطــط الكبــدي 
الواقعي: عبداهللا غلوم علي محمد. 
كما أدعــو اهللا عز وجــل أن يغفر 
ألخ اجلميع االستاذ إبراهيم محمد 
الشطي صاحب هذه الفكرة النيرة.

<<<
الفنــان  حتــدث أصدقــاء هــذا 
ومحبــوه إليه قائلــني: إنه البد أن 
يعلن ألبناء هذه الفترة من حياتنا 
مــا خفي عنهم من أخباره، وكل ما 
يتعلق مبســيرته الفنية. وقد رأوا 
أنــه إن لم يكن اإلعالن الكافي عنه 
عن اجلهات الرسمية املختصة، وهذا 
تقصير في حقه، فإنه يستطيع أن 

يقوم بذلك دون اعتماد على أحد.
واستجاب الرجل ملا طرح عليه، 
وبادر إلى إقامة معرض يعبر فيه عن 
كل ما قام به، ويري اجليل اجلديد 
األعمال التي قام بها رجل من رجال 
الفن في جيل ســابق جليلهم. وقد 
حشد لذلك كل ما جمعه خالل حياته 
من وثائق ومن مؤشرات على األعمال 
الفنية التي قام بها، ونالت استحسان 
املتابعني لها. واتفق مع الهيئة التي 
ارتبط بها أكثر من غيرها في أعماله 
الفنية فــي التمثيل وفي غيره من 
األمور املرتبطة به، وهذه الهيئة هي 
التي تضم جماعة مســرحية حتت 
اسم املسرح الكويتي. وقد خصص 
هذا املسرح صالة من صاالته لكي 
تكون مقرا يتيــح له فرصة تقدمي 
كل مــا لديه من وثائق وصور دالة 
على تلك املسيرة الفنية التي سارها، 
وسيكون ذلك في مقر املسرح املذكور 
بالساملية، كما ســيكون موعد هذا 
املعــرض ابتــداء من مســاء اليوم 
الســادس والعشــرين من الشــهر 
اجلاري إن شاء اهللا. وهكذا يكون 
أبوعيســى قــد قام مبا لــم تقم به 
اجلهات املعنية ويكفي املعجبني به 
أن يروا ما يدل على أعماله السابقة، 
ويتذكروا برؤياها طلته على املسرح 
أو على شاشــة التلفزيون، إلى أن 
صار منوذجا حيا للمبطط الكبدي. 

وفقه اهللا إلى مزيد من النشاط.

تولى إدارة اإلنتاج في مسرحية عالمة 
استفهام في سنة ٢٠٠١م، وقام بتحريك 
الدمى في مسرح العرايس مبا في ذلك 
أداء متثيل الصوت في مسرحية أبوزيد 

بطل الرويد سنة ١٩٧٤م.
ومن املسلسالت التلفزيونية التي 
ال تنسى مشاركته فيها مسلسل: عائلة 
بوجسوم، وبيت بوصالح، وافتح يا 
سمســم، واخلروج من الهاوية وغير 

ذلك.
وتضــاف إلى ما تقــدم مجموعة ال 

بأس بها من املسلسالت اإلذاعية.
ولقد مت تكرمي الفنان عبداهللا غلوم 
فــي عدة مناســبات أجمــل لنا ذلك 

بقوله:
- مت تكرميــي عدة مــرات من قبل 

فرقة مسرح اخلليج.
- وكذلــك مــن قبل فرقة املســرح 

الشعبي.
- ومت تكرميــي عدة مرات من قبل 
املجلس الوطنــي للثقافة والفنون 

واآلداب.

- ومت تكرميــي مــن عــدد مــن 
الوزارات.

كل ذلك التكرمي ملشاركاته املتعددة 
في األعمال التي ترعاها هذا الوزارات. 
ولكن ما ينبغي أن يقال هو أن هذا 
التكرمي ال يتعدى رســالة شكر من 
اجلهة املعنية، في الوقت الذي ينتظر 
أن ينال شيئا أكبر من ذلك، وفق ما 
جرى ألمثاله من مستحقي التقدير. 
وهذا هو ما نأمله له قريبا من اجلهات 

املختصة.
وللفنــان عبداهللا غلوم نشــاط 
آخر فيه شــيء من التمثيل، ولكنه 
متثيل ال يزاوله على مسرح، وال في 
التلفزيون أو أي وسيلة أخرى كان 
يقدم نشاطه الفني من خاللها. هذا 
النوع الذي أشير إليه هنا هو ما يرد 

أدناه، ففيه تفصيل كاف:
املبطط الكبدي

يتعلــق األمر باملبطــط الكبدي 
الــذي صــار رمزا من الرمــوز التي 

يتــردد ذكرها عند اإلشــارة الى أي 
أمر يثيــر القلق، ويــؤذي النفس، 
خاصة فيما يحدث من أمور مخالفة 
في احلياة العامة. وهو شــخصية 
خياليــة ابتدعها املرحوم األســتاذ 
إبراهيــم محمد الشــطي خالل لقاء 
لنا معه في ديوانيــة الثالثاء، وقد 
تداول اجلالسون في الديوانية أمر 
هــذا الرمز وكثر احلديث عنه حتى 
ظنه البعض شخصية حقيقية، وبلغ 
األمر لدى بعض الناس انهم صاروا 
يســألون رواد الديوانية عنه، وهم 
يريدون معرفة مواعيد حضوره إلى 
بالدنا رغبة منهم في لقائه والتعرف 
عليه ولقد منــا أمر املبطط الكبدي 

حتى حدث ما يلي:
١ - كثرت االحتفاالت التي تصف 
مجيئه وزيارته للديوانية، وخالل 
هذه االحتفاالت كانت تنشد قصائد 
من الشعر متدحه وحتبذ ما يقوم به.
٢ - جــاء املبطــط الكبــدي إلى 
الكويــت فــي فتــرة أجريــت فيهــا 

انتخابــات مجلــس األمــة فــي أحد 
أدواره، فخرجــت فكــرة ترشــيحه 
لهذه االنتخابات وقد نشرت الصحف 
مقــاالت كثيرة كان بعضها نقال عن 
أقواله التي بني فيها أهدافه واألفكار 
التي يسعى الى تنفيذها اذا فاز وال 
يزال رواد ديوانية الثالثاء يتذكرون 
هذه األيام ويتبادلون احلديث حول 

ما جرى خاللها.
٣ - وجدنا أن االحتفال باملبطط 
الكبــدي ينبغــي أال يكــون إال على 
الواقــع، فتــم االتفــاق مع األســتاذ 
الفنان عبداهللا غلوم علي محمد على 
أن يقــوم بدور املبطط الكبدي كلما 
جرى االحتفاء به وقد وافق مشكورا 
على ذلك وصار يتمثل بزي املبطط 
وشــكله في املناسبات التي جترى، 
ولعل من أهم تلك املناسبات األمسية 
التي كانت قد جرت خارج الديوانية، 
فقد تكرم مركز الشيخ جابر األحمد 
الصبــاح الثقافي، فدعاني الى إلقاء 
محاضرة ألقي فيها الضوء على هذا 

املبطط الكبدي شخصية خيالية ابتدعها إبراهيم الشطي خالل لقاء في ديوانية الثالثاء وظنها اجلالسون حقيقة
منا أمر املبطط الكبدي حتى كثرت االحتفاالت الواصفة ملجيئه وزيارته للديوانية ونظمت القصائد في مدحه

مت االتفاق مع الفنان عبداهللا غلوم على القيام بدور املبطط الكبدي كلما جرى االحتفاء به ويتمثل بزيه وشكله
الفنان عبداهللا غلوم رائد في العمل املسرحي واليزال ميارس نشاطه في فرقة املسرح الكويتي

د. يعقوب الغنيم وإبراهيم الشطي (رحمه اهللا) وجمعة ياسني وبعض احلضور          (قاسم باشا)

«املبطط الكبدي» صار رمزًا يتردد ذكره عند اإلشارة إلى أي أمر يثير القلق ويؤذي النفس في احلياة العامة

عبداهللا غلوم يلقي كلمته 
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الشاهني واملطر والصقعبي يقترحون إطالق اسم
الشيخ أحمد القطان على أحد املرافق العامة

تقدم النواب أســامة الشــاهني ود. 
عبدالعزيز الصقعبــي ود. حمد املطر 
باقتراح برغبة بإطالق اسم أحمد القطان 

على أحد املرافق العامة في الدولة.
وقالــوا في مقدمة اقتراحهم: فقدت 
الكويــت العالــم اإلســالمي والداعية 
واخلطيــب الكبير املرحــوم بإذن اهللا 
تعالى الشيخ اجلليل أحمد عبدالعزيز 
القطــان عن عمــر يناهز الـــ٧٦ عاما، 
مؤكدين أنه أفنى الفقيد حياته وسخرها 
في خدمة دين اهللا عز وجل، حيث كان 

من أبرز وأشــهر اخلطبــاء حتى لقب 
بخطيب منبر الدفاع عن املسجد األقصى. 
وأضافوا أنه قد حصل رحمه اهللا على 
دبلــوم املعلمني من معهد املعلمني عام 
١٩٦٩، وقام بالتعليم والتربية سنوات 
طويلة، وانتهج طوال مســيرته منهج 
الوسطية واالعتدال في دعوته وتبنيه 
للقضايا اإلســالمية، وعــرف املرحوم 
الشيخ أحمد القطان بدفاعه القوي من 
على املنابر عن قضايا األمة اإلسالمية 
وخاصــة القدس الشــريف واملســجد 

األقصــى املبــارك. وتابعــوا: كما كان 
للداعية رحمه اهللا العديد من املؤلفات 
ومنها: (سلسلة اللمسات املؤمنة لألسرة 
املســلمة - سلســلة تربية األوالد في 
اإلسالمـ  سلسلة خواطر داعيةـ  سلسلة 
قراءة لكتاب رياض الصاحلنيـ  سلسلة 
ثورة الشــعب الفلســطيني ـ سلسلة 
إعداد الفاحتنيـ  سلسلة مفاتيح اجلنة)، 
كمــا لــه آالف املشــاركات واملداخالت 
واألشــرطة املسجلة بخطبه ودروسه 
القيمــة، كمــا حصل رحمــه اهللا على 

جائزة (أســتاذ اجليــل) واملقدمة من 
جاللة ملــك البحرين في عــام ٢٠٠٩، 
وكان عضوا بارزا في الوفد الشــعبي 
الكويتي أثناء االحتالل العراقي الغاشم 
في اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
الشعبية وشمال أفريقيا. ونص االقتراح 
على اآلتي: «إطالق اسم الشيخ اجلليل 
أحمد عبدالعزيز القطان (رحمه اهللا) 
على إحــدى املرافق العامة، التعليمية 
أو الدينيــة، تقديــرا وعرفانا جلهوده 

ومسيرته الدعوية والتربوية».

عرفاناً جلهوده ومسيرته الدعوية والتربوية

أسامة املناور يقترح تعديًال على مرسوم اإليجارات مبنح 
رئيس احملكمة حق إعطاء صالحية اإلخالء لـ «التحقيقات»

الطريجي والعتيبي والدوسري يؤكدون أهمية تهيئة
بيئة تشريعية مرنة لتحقيق التكامل االقتصادي العربي

تقدم النائب أسامة املناور 
عن تقدميه اقتراحا بقانون 
باستبدال نص املادة ٢٤ من 
بالقانون  أحــكام املرســوم 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن 

إيجارات العقارات.
وجاء في نص االقتراح:

مادة أولى

الثانية من  الفقرة  تعدل 
املادة ٢٤ املرسوم بقانون رقم 
٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار 
العقارات والقوانني املعدلة له 

لتصبح كاآلتي:
«وتشــكل دائــرة خاصة 
باحملكمــة الكليــة إلصــدار 
األحكام فــي دعاوى اإلخالء 
التي يثبت تخلف املستأجر 
عــن دفع اإليجار الشــهري، 
بعد إنذاره عن طريق املخفر، 
ويكون األمر غير قابل للطعن، 

القاهرة - هناء السيد

البرملــان  أعضــاء  أكــد 
العربي أعضــاء مجلس األمة 
علــى ضــرورة تهيئــة بيئة 
تشــريعية من أجــل حتقيق 
التكامل االقتصادي بني الدول 
العربيــة في كافــة املجاالت، 
بهدف حتقيق التنمية املستدامة 
في الدول العربية. وأشادوا في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
على هامش مشاركتهم بأعمال 
العربــي للتكامــل  املنتــدى 
االقتصــادي بــدور البرملــان 
العربــي واهتمامــه بالقضايا 
العربيــة التي من شــأنها أن 
تخدم املواطن العربي، الفتني 
فــي الوقت نفســه إلــى عقد 
البرملان العربي مؤمتر وثيقة 
البحريــن  التعليــم مبملكــة 
ملناقشة قضايا التعليم والبحث 

العلمي بالوطن العربي.
وفــي البداية، أكــد النائب 
الطريجــي علــى  د.عبــداهللا 
التكامــل  ضــرورة حتقيــق 
االقتصادي بني الدول العربية 
فــي كل املجــاالت وخاصــة 
التجارة البينية واالستثمار، 
الفتــا إلى أن هذا يســاعد في 
حتقيق التنمية املستدامة في 
الدول العربية. ودعا الطريجي 
إلى ضــرورة توحيد اجلهود 
التكامــل االقتصادي  لتعزيز 
بــني الــدول العربيــة. وقــال 
الطريجي إن الفعالية تتزامن 
مــع التداعيات التــي خلفتها 
جائحــة (كورونــا) واحلرب 
الروســية األوكرانيــة والتي 
كان لهــا تبعــات علــى األمن 
الغذائــي واقتصــادات بعض 

الدول العربية.
وأشار إلى أهمية أن تكون 
الدول العربيــة «يدا واحدة» 
ملواجهة هذه التبعات وتعزيز 
التعاون االقتصادي املشترك 
بني الدول العربية في شــتى 
املجاالت وخاصة موضوعات 

يخصــه - تنفيذ أحكام هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.
املذكــــــرة  فــي  وجــاء 
اإليضاحية انه نظرا ملا لوحظ 
من تزايد دعاوى اإليجارات 
مبــا يعكس وجود مشــكلة 
حقيقية في العالقة بني املؤجر 

العربي املأمول.
وأوضــح أن عقد مثل هذه 
املنتديات يساهم بشكل أسرع 
في بناء تكامل اقتصادي عربي 
يشارك فيه اجلميع، الفتا إلى 
أن «وجــود تكتــالت إقليمية 
وجغرافية معاصرة هو احلل 
والسبيل ملواجهة املؤسسات 
االقتصاديــة العمالقــة التــي 
تهدد الــدول الناميــة». واكد 
العتيبــي أهمية إبــراز جهود 
القطــاع اخلــاص العربي في 
زيادة التجارة العربية البينية 
وإقامة االحتاد اجلمركي العربي 
التكامل  إلى  متهيدا للوصول 

االقتصادي العربي املنشود.
ومــن جانبــه، أكــد مدير 
عام املنظمة العربية للتنمية 
اإلدارية د.ناصــر القحطاني، 
علــى حاجــة الــدول العربية 
املصيرية للتوجه احلازم إلقامة 
تكتل اقتصادي عربي حقيقي 
جادة وفعال، لضمان مستقبل 
آمن وزاهر لشعوبها، في ظل 
االرتباك احلالــي في التجارة 
الدوليــة جــراء أزمــة ســالل 
التوريد واملشكالت االقتصادية 

والسياسية األخرى.
إن  القحطانــي  وقــال 
أهميــة هــذا املنتــدى تنبثق 
مــن احلاجــة لوضــع آليات 
رصينــة مــن العمــل العربي 
املشترك، والتعاون في املجال 
االقتصادي العربي خاصة في 

رئيس احملكمــة ومدير عام 
اإلدارة العامــة للتحقيقــات 
مكاتب في احملافظات للفصل 

في مثل هذه الدعاوى.
ويهــدف القانــون إلــى 
أداء احلقــــــوق  تسهيـــل 
للمؤجرين من املستأجرين 
وردع املستغلني واملماطلني 
في أداء األجرة املســتحقة 
او املتالعبــــــني  عليهــــم 
االلتــزام  واملتهربــني مــن 
اإليجاريــة،  بالتعاقــدات 
خاصة ذات النصاب املالي 
الذي ال يزيد على ٥٠٠ دينار 
وتكون فيه احلقوق واضحة 
وال تســتلزم ان يتعــرض 
املؤجــرون إلــى ثقل عبء 
التقاضي وطول املدة وتعطل 
إشغال العني محل اإليجار 
في ظل التنــازع القضائي 

على عدة درجات.

العالم من أوضاعا اقتصادية 
استثنائية صعبة تدق ناقوس 
بــأن هــذه  اخلطــر، محــذرا 
الظروف لن يكون أحد بعيدا 
أو مبنأى عنهــا، ولن تتمكن 
دولنــا العربية من مواجهتها 
إال من خــالل حتقيق التكامل 
االقتصادي العربي باعتباره من 
أهم القضايا امللحة في وقتنا 
احلاضر وأيضا في ظل عصر 
يقوم على التكتالت االقتصادية 
اإلقليميــة التــي تســعى إلى 
تأمني ظروف معيشية أفضل 
لشــعوبها. ولفت العســومي 
إلى التداعيات الســلبية التي 
العاملــي  شــهدها االقتصــاد 
مبختلف قطاعاتــه، لألزمات 
التي ظهــرت مؤخرا بســبب 
جائحة كورونا، ثم التطورات 
الدولية،  السياسية واألمنية 
وخاصة تلك املرتبطة باألزمة 
الروسية - األوكرانية، والتي 
فاقمت من وتيرة هذه التحديات 
ووضعت العالم بأســره أمام 
أزمة اقتصادية غير مسبوقة، 
تعاني منها شعوب العالم كافة 
وبخاصــة الشــعب العربــي، 
مؤكدا أن حلم إقامة الســوق 
العربية املشــتركة ومنافسة 
باقي التكتالت االقتصادية، لم 
يتحقق إال من خالل الشراكة 
االقتصاديــة القوية وقدرتها 
علــى التصــدي أليــة أزمات 

اقتصادية.

واملستأجر واستغالل البعض 
لبعــض نصــوص القانون 
للتهرب من الوفاء بااللتزامات 
الناشئة عن تأجير العقارات 
مبا يهــدد االطمئنــان بعدم 
وجود ضمانات حلقوق املالك 
املؤجرين من عمليات التهرب 

عن سداد األجرة.
لذا جاء هذا القانون ليحدد 
ميعاد شــهر من تاريخ اول 
جلســة للفصل فــي دعاوى 
اإليجارات واإلخالء للمستأجر 
عــن الدعاوى التــي ال يزيد 
نصابهــا املالــي علــى ٥٠٠ 
دينار، كما نص القانون على 
جواز تفويض اإلدارة العامة 
للتحقيقات للفصل في دعاوى 
اإليجــارات باإلخالء واألداء 
عن األجرة املستحقة، وذلك 
بعد إنذار املتخلف عن السداد 
عبر مخفر املنطقة، وان يحدد 

التجارة البينية، مع األخذ في 
االعتبار على احلاجة البالغة 
إلقامة التكتــالت االقتصادية 
اإلقليمية للتعامل مع الكيانات 
العمالقة واملؤسسات الدولية 
واقتصــادات الــدول الكبرى، 
دون أن تــؤدي هذه التكتالت 
إلــى التأثيــر على سياســات 
الدول وحريــات وفرص منو 

اقتصاداتها.
وأضاف ان االرتباك احلالي 
في التجارة الدولية جراء أزمة 
ســالل التوريــد واملشــكالت 
االقتصادية يؤكد أهمية تعزيز 
العربي،  التعاون االقتصادي 

وخاصة التجارة البينية.
ودعا إلى وضع التشريعات 
الفجوات  الالزمــة لتجســير 
االقتصادية بني الدول العربية 
التكامــل والتعاون  وحتقيق 
االقتصادي، مشيرا إلى أن هذا 
املنتدى الذي ينظم بالتعاون 
بني املنظمة العربية للتنمية 
العربي،  اإلداريــة والبرملــان 
يأتي عقده سعيا لبناء مقدمات 
تؤسس آلليات فعالة لتحقيق 
تكامل اقتصادي عربي مستقر.

وأكد رئيس البرملان العربي 
عادل العسومي، على ضرورة 
أهمية تعزيز التعاون العربي 
في املجال االقتصادي وحشد 
كافة اجلهود من أجل حتقيق 
العربي  التكامل االقتصــادي 
املنشــود في ظل مــا يواجهه 

خالل مشاركتهم في افتتاح أعمال املنتدى العربي في القاهرة

أسامة املناور

د. عبداهللا الطريجي متحدثا للزميلة هناء السيدناصر الدوسري خالد العتيبي

وذلك خالل ميعاد ال يجاوز 
مدة الـــ ٣٠ يوما، وذلك عن 
الدعاوى التي ال يزيد نصابها 
املالي عن ٥٠٠ دينار، ويكون 
مشــموال بالتنفيذ اجلبري، 
كما يجوز أن يفوض رئيس 
احملكمــة الكليــة مديــر عام 
اإلدارة العامــة للتحقيقــات 
في إصدار أمر اإلخالء للعني 
املستأجرة واألداء عن األجرة 
املستحقة، على أال تقل درجة 

مصدر القرار عن مدع.
ويحدد رئيــس احملكمة 
الكليــة ومدير عــام اإلدارة 
العامــة للتحقيقــات في كل 
محافظة مكتــب للفصل في 

الدعاوى».
مادة ثانية

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 

التعريفة  اجلمارك وتوحيــد 
اجلمركية بني الدول العربية.

وأكد أهمية املشــاركة في 
هذا املنتدى واالستماع إلى ما 
يطرحه املختصون حول أهمية 
تعزيــز التكامــل االقتصادي 

العربي.
ومن جانبــه، ثمن النائب 
الدوســري عضــو  د.ناصــر 
الشــبابية بالبرملان  اللجنــة 
العربي أهمية انطالق املنتدى 
مما يخلق مناخا من التواصل 
الدائم الذي من شأنه الوصول 
لصيغ مشتركة تدفع للتطوير 
الدائم للعالقات املشتركة بني 
الدول العربية على كل األصعدة 
وباألخص العالقات االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية خللق 
ســوق عربي مشــترك، ميثل 
تكتال عربيا ملواجهة التغييرات 

والتحديات االقتصادية.
وأشــاد الدوســري بــدور 
البرملــان العربــي واهتمامــه 
بالقضايــا العربيــة التي من 
شأنها خدمة املواطن العربي، 
مشيرا إلى عقد البرملان العربي 
مؤمتر وثيقة التعليم مبملكة 
البحريــن ملناقشــة قضايــا 
العلمــي  التعليــم والبحــث 

بالوطن العربي.
من جهته، أكد النائب خالد 
العتيبي أهمية السعي لتهيئة 
بيئة تشريعية مرنة ومناسبة 
لتحقيــق التكامل االقتصادي 

خليل الصالح يقترح إنشاء 
هيئة مستقلة لألمن الغذائي

مبارك احلجرف: ما خطة «األشغال» لصيانة 
وإصالح وجتديد طرق الرابية والعمرية؟

الصيفي الصيفي يسأل وزير الصحة عن صحة 
النقص املستمر في أدوية مرضى السرطان

عبداهللا املضف: سأستمر 
في محاسبة القياديني اُملقّصرين

تقدم النائب خليل الصالح 
باقتراح برغبة بإنشاء هيئة 
مستقلة واعتماد استراتيجية 
وطنية بشأن األمن الغذائية. 
وقــال الصالح فــي اقتراحه 
يعــد  الغذائــي  األمــن  ان 
مــن أهــم امللفــات احليوية 
واالستراتيجية التي تشغل 
كل الدول في الوقت احلالي، 
خاصــة بعــد كارثــة وبائية 
تســببت في صعوبة حركة 
التصدير واعتماد الدول على 
مخزونها االستراتيجي في ظل 

وجود تخوفات صحيــة، عززت من ضرورة 
العمل علــى دعم األمن الغذائــي وبذل املزيد 
مــن اجلهود في هذا الشــأن.  وملا كان العالم 
مير بأزمــة جديدة بني دولتــني تعتبران من 

أهــم الدول املصدرة للســلع 
الغذائية، ما يســتلزم وجود 
خطــة اســتراتيجية عاجلة 
لتأمــني املخــزون احليــوي 
للبــالد، لــذا فإننــي اتقــدم 
باالقتراح برغبة التالي: إنشاء 
هيئة مســتقلة تعنى باألمن 
الغذائي تستجمع كل القرارات 
واإلجراءات التي تخص األمن 
الغذائي لتسريع اإلجراءات، 
واعتماد استراتيجية وطنية 
لألمن الغذائي، بخطة عاجلة 
وتوفيــر امليزانيــات الالزمة 
كأولوية قصوى، وتأمني مخزون غذائي للسلع 
األساسية في أسرع وقت وتشجيع االستثمار في 
مجاالت األمن الغذائي، ودعم الدراسات والبحوث 

املخصصة لتطوير قطاعات األمن الغذائي.

النائــب مبــارك  وجــه 
احلجرف سؤالني إلى وزير 
األشغال العامة وزير الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
علي املوسى، قال في مقدمة 
األول منهما: تعاني منطقتا 
الرابية والعمريــة من عدم 
االهتمــام واإلهمال بالطرق 
الرئيسية والداخلية املتهالكة 
التــي حتتاج إلــى الصيانة 
والترميــم  واإلصالحــات 
والســفلتة، وطالب تزويده 
وإفادته باآلتي: ما خطة وزارة 

األشــغال العامة لصيانــة وإصالح وجتديد 
طرق منطقتي الرابية والعمرية؟ وكشف بآخر 
أعمال الصيانة للطرق الرئيسية والداخلية 
ملنطقتي الرابية والعمرية، وتاريخ الصيانة 
واإلصــالح، والشــركة املنفــذة لألعمال، مع 
تضمينه أسماء الشوارع. وهل توجد عقود 
صيانة للطرق بصفة دورية؟ إذا كانت اإلجابة 

باإليجاب، فيرجى تزويدي 
بها. وقال في مقدمة السؤال 
الثاني: تعاني طرق مناطق 
محافظــة اجلهــراء (القصر 
والنعيم والنســيم وتيماء 
وســعد العبداهللا قطعة ١١، 
١٠، ٩، ٨) من حفر األرضيات 
وعدم االهتمام واإلهمال في 
الطرق الرئيسية والداخلية 
املتهالكة مما تتطلب الصيانة 
والترميــم  واإلصالحــات 
والســفلتة، وطالب تزويده 
وإفادته باآلتي: ما خطة وزارة 
األشغال العامة لصيانة وإصالح وجتديد طرق 
مناطــق محافظة اجلهــراء (القصر والنعيم 
والنسيم وتيماء وسعد العبداهللا قطعة ١١، ١٠، 
٩، ٨)؟ وكشف بآخر أعمال الصيانة للطرق 
الرئيسية والداخلية ملناطق محافظة اجلهراء 
املذكــورة وتاريخ أعمال الصيانة واإلصالح 

والشركة املنفذة لألعمال.

النائــب الصيفي  وجــه 
الصيفي ٣ أسئلة إلى وزير 
الصحة د. خالد السعيد بشأن 
النقص املســتمر في أدوية 
الســرطان، وغالء  مرضــى 

أسعارها.
وطالب في السؤال األول 

بتزويده وإفادته باآلتي:
١ـ  ما مدى صحة وجود نقص 
مستمر في أدوية مرضــــى 
الســـرطان، خصوصا بعض 
أدوية الكيماوي التي تكون 
احلاجة لها ماسة بشكل يومي 

جلميع أمراض السرطان، والتي تكرر انقطاعها 
على نحو الفت؟

٢ـ  من املعلوم لدى املختصني في علوم األورام 
أن االلتهابات التي قد تنتج عن هبوط املناعة 
بعد العالج الكيماوي وما يعقبها من حدوث 
التسمم الدموي والذي يعد العامل األساسي 
في وفاة مرضى السرطان، فما سبب االنقطاع 
املستمر للمضادات احليوية التي يعد وجودها 
أمرا حيويا لهؤالء املرضى وعلى مدار الساعة 

إلنقاذ حياتهم من خطر التسمم الدموي؟
وقال في مقدمة الســؤال الثاني: منى إلى 
علمــي توجــه وزارة الصحة العتمــاد مبدأ 
(األرخص وليــس األجود) في توفير أدوية 
عمــوم املرضى والتي ســوف تشــتمل على 
أدوية مرضى السرطان والتصلب العصبي 

اللويحي حتت ذريعة غالء 
أسعارها دون التفاوض مع 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة العتمــــاد األدويـــة 
األصليــة دون التقليد منها 
والتــي تســمى (األدويــة 
اجلنسيــــة) لطبيعــــة هذه 
األمراض، مطالبا تزويـــده 

وإفــــادته باآلتي:
ـ كشــف عن الكمية التي 
صرفت لألدوية اجلنســية 
(غير أصلية) لعالج التصلب 
العصبي اللويحي في بعض 
املستشفيات، والتكلفة املالية لها، وعدد املرضى 

الذيـــن استفادوا منهـــا.
وجــاء في مقدمة الســؤال الثالث أنه من 
املعلــوم لدى املختصني فــي مجال املكمالت 
الغذائيــة ملرضــى الســرطان أن تكون هذه 
املكمالت ذات قيمــة غذائية متكاملة وتكون 
على وجــه اخلصوص محتوية على عنصر 
(األوميجا ٣)، وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ مــا مدى صحة إرســال مكمل غذائي غير 
مســجل بل وغير معتــرف به لدى مختصي 
التغذية في املستشفيات كونه ال يحتوي على 
تلك املواصفات؟ وما مدى دقة املعلومة التي 

تفيد بإعادة شحناته ملرات عديدة؟
٢ـ  صورة ضوئية من املراسالت بني اجلهات 

املعنية في الوزارة في هذا اخلصوص.

عبــداهللا  النائــب  أكــد 
املضــف أن بعــض القيادات 
غير مؤمتنة على املال العام، 
مؤكدا استمراره في السعي 
إلــى محاســبة كل شــخص 
اعتــدى على املــال العام او 
تسبب باإلضرار باملال العام.

وقال املضف، في تصريح 
صحافي، «لــن نقبل من أي 
قيــادي بأن يرتكــب قضايا 
فساد أو يتجاوز على القانون 
وسأســتمر في محاسبة كل 
شــخص ال يطبــق القانون، 

وفي الوقت نفسه سأكون في ظهر كل قيادي 
ينتصر للبلد ومؤسساته واملال العام». وفي 
موضوع آخر، قال املضف إنني اكتشفت بعد 
كل مراحل احملاسبة في كل مؤسسات الدولة أن 
هناك خانة مشتركة وهي الفتوى والتشريع، 

الفتا إلى أنه قدم أمس سؤالني 
األول عن الفتوى والتشريع 
إن كانــت ناجحة أو فاشــلة 
كونها تعتبر محاميا للدولة 
باإلضافــة إلى أننــي طلبت 
أيضــا كشــفا عــن القضايا 
التي تولتها الفتوى نيابة عن 
الدولة سواء كانت رابحة أو 
خاسرة وكم قيمة األموال التي 
خســرتها في هذه القضايا. 
وأضاف «حتى أكون منصفا 
فإن هيئة الفتوى فيها رجال 
مخلصون يعملون جاهدين 
لتحقيق الصالح العام»، مشددا على ضرورة 
اإلجابة عن األسئلة وأن يتم تصويب املالحظات 
وأن تتم محاسبة املخطئ، وإال فإننا سنحاسب 
الشخص املسؤول أمامنا، خاصة انني اعتدت 
املكاشفة واملصارحة والوضوح بهذه امللفات.

خليل الصالح

مبارك احلجرف

الصيفي الصيفي

عبداهللا املضف

مهند الساير يطلب من «اإلسكان» كشفًا تفصيليًا بأسماء الشركات التي 
تسلَّمت مستحقاتها املالية فور االنتهاء من إجناز املتفق عليه وفق العقود

وّجه النائب مهند الساير سؤاال إلى 
وزير الشــؤون االجتماعيــة والتنمية 
املجتمعية وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني مبارك العرو، وطالب 

في سؤاله تزويده وإفادته باآلتي:
١- كشــف تفصيلي موضحا به أسماء 
الشركات التي لديها مستحقات مالية 
متأخــرة لم يتم دفعهــا مقابل خدمات 
قدمتهــا لوزارتكم أو اجلهــات التابعة 

لكم على أن يبني فيه قيمة املستحقات 
وتاريخ االســتحقاق ونوع اخلدمة أو 
الســلعة محل العقد (عقــود نظافة أو 

إنشائية أو توريد إلخ).
٢- كشف تفصيلي موضحا به أسماء 
الشركات التي تسلمت مستحقاتها املالية 
فــور االنتهــاء من إجنــاز املتفق عليه 
وفــق العقود، علــى أن يبني فيه قيمة 
املستحقات وتاريخ االستحقاق وتاريخ 

دفع املستحقات كافة ونوع اخلدمة أو 
الســلعة محل العقد (عقــود نظافة أو 

إنشائية أو توريد إلخ).
٣- أسباب التأخر في صرف املستحقات 
املالية للشركات التي قامت بإجناز املتفق 

عليه وفق العقود من دون تأخير؟
٤- عدد القضايا املرفوعة ضد وزارتكم 
أو اجلهــات التابعة لكم بســبب تأخر 

مهند السايرصرف املستحقات املالية.

مرزوق الغامن يعود للبالد بعد مشاركته 
باملؤمتر الطارئ لالحتاد البرملاني العربي

عاد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والوفد البرملاني 
املرافق له، إلى البالد أمس قادما من العاصمة املصرية 
القاهرة بعد مشاركته في املؤمتر الطارئ لالحتاد البرملاني 
العربي بشأن األوضاع في القدس احملتلة. وضم الوفد 
البرملاني كال من وكيل الشعبة البرملانية النائب د.عبيد 
الوسمي، وأمني صندوق الشعبة النائب سلمان احلليلة، 

مرزوق الغامنوالنائبني د.عبداهللا الطريجي وناصر الدوسري.



تسالي
االربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢

10

٩١٥٤
٤٧
٥٦٤٩٣

٧٩١٣
٣

٩٣٥٤٦٨٧
٨٦٢

٥٨
٦٨١

٣١٤٢
٩٦٨١٣

٤٣٩١٦
٣٩٦١

٥٣٧
٨٤

٢٧٦٣٩
٧٦٣٢

١٨٦٧

٨٣٥٤
١٩

٢١٣
١٩٧

٤٣١٦
٢٤٦٣١
٥

٦٤
٩٧٦

٣ ٥ ١ ٦ ٨ ٤ ٧ ٩ ٢
٩ ٦ ٨ ٧ ١ ٢ ٣ ٥ ٤
٧ ٢ ٤ ٣ ٩ ٥ ١ ٨ ٦
٥ ٤ ٣ ٩ ٦ ٧ ٨ ٢ ١
٦ ١ ٢ ٨ ٥ ٣ ٩ ٤ ٧
٨ ٩ ٧ ٤ ٢ ١ ٥ ٦ ٣
١ ٨ ٥ ٢ ٧ ٦ ٤ ٣ ٩
٤ ٧ ٦ ٥ ٣ ٩ ٢ ١ ٨
٢ ٣ ٩ ١ ٤ ٨ ٦ ٧ ٥

٨ ٧ ٩ ١ ٣ ٢ ٥ ٦ ٤
١ ٤ ٣ ٦ ٩ ٥ ٢ ٧ ٨
٢ ٥ ٦ ٨ ٧ ٤ ٩ ١ ٣
٧ ٦ ٢ ٩ ١ ٨ ٤ ٣ ٥
٤ ٨ ١ ٣ ٥ ٧ ٦ ٩ ٢
٩ ٣ ٥ ٢ ٤ ٦ ١ ٨ ٧
٥ ١ ٨ ٤ ٦ ٣ ٧ ٢ ٩
٣ ٩ ٧ ٥ ٢ ١ ٨ ٤ ٦
٦ ٢ ٤ ٧ ٨ ٩ ٣ ٥ ١

٨ ٩ ٣ ٦ ١ ٥ ٢ ٧ ٤
٢ ١ ٤ ٣ ٩ ٧ ٦ ٨ ٥
٦ ٧ ٥ ٤ ٨ ٢ ١ ٣ ٩
٥ ٦ ١ ٢ ٣ ٨ ٩ ٤ ٧
٤ ٣ ٨ ٩ ٧ ١ ٥ ٢ ٦
٧ ٢ ٩ ٥ ٤ ٦ ٣ ١ ٨
١ ٥ ٦ ٨ ٢ ٤ ٧ ٩ ٣
٣ ٨ ٧ ١ ٦ ٩ ٤ ٥ ٢
٩ ٤ ٢ ٧ ٥ ٣ ٨ ٦ ١

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:

كلمة السر: أحد كواكب املجموعة الشمسية من ٩ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

وااديعبلاك

اللكرااااا

لسجةسللللل

فررينكارصا

ايفئباحانح

رةلاامسبوت

قتوضلنايبم

ةصقفسةنةرا

صمبلحبينةل

ايلارارسلا

فماءابنالا

ينامرضنيتر

ـ  العمل  النقيصة ـ هدم (معكوسة)، ٢ ـ نترك  ـ   ١
أجابا، ٣ـ  منحرفتانـ  عالمة موسيقية، ٤ـ  من األلوان 
(معكوسة)ـ  عكس يفضح، ٥ـ  اهتز، ٦ـ  يجنحـ  مرض 
(معكوسة)، ٧ـ  في الوجه (معكوسة)ـ  مطلبي، ٨ـ  قادم 
ـ ألزما ـ عملة آسيوية، ٩ ـ ضمير متصل ـ أصل ـ 

عكس مشغول، ١٠ ـ أحد األطراف ـ نطوي ونلف.

صافي
االحتمال

رمان
البقول

تصميم
سحر

االحسان
البعيد

الصنوبر
الفارقة
االنباء

اجلرف

الكامنة
تني

السر
السرية

الرابية
الفضائية

رسن
بينة

١ـ  أزيد وأكثرـ  يذل ويهان، ٢ـ  في الفمـ  عمدة احلي، 
٣ ـ لوم، ٤ ـ عكس يكثر ـ غير ممكن احلدوث، ٥ ـ 
منزلي ـ غطي (معكوسة)، ٦ ـ جرى (معكوسة) ـ رقد، 
٧ـ  نكملـ  عكس خارج، ٨ـ  قطـ  علم مذكرـ  للتمني، 
٩ ـ متشابهان ـ قوام (معكوسة) ـ متشابهة، ١٠ ـ أحد 

األنبياء ـ مدينة فرنسية (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ـ  العيبـ  هَد (معكوسة)، ٢ـ  نستقيلـ  ردا، ٣ـ  مائلتان 
ـ دو، ٤ ـ بني (معكوسة) ـ يستر، ٥ ـ ماد، ٦ ـ مييل 
ـ سقم (معكوسة)، ٧ ـ خد (معكوسة) ـ مرادي، ٨ ـ آت 
ـ حتما ـ ين، ٩ ـ نا ـ اس ـ خلي، ١٠ ـ رجل ـ نلوي.

١ـ  أمنيـ  يدان، ٢ـ  لسانـ  مختار، ٣ـ  عتاب، ٤ـ  يقل 
ـ احملال، ٥ـ  بيتيـ  ستر (معكوسة)، ٦ـ  سال (معكوسة) 
ـ نام، ٧ ـ نتم ـ داخل، ٨ ـ هر ـ رامي ـ لو، ٩ ـ دد ـ 
قد (معكوسة) ـ ي ي ي، ١٠ ـ داود ـ نيس (معكوسة).

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

كوكب األرض

عبداحملسن القفاص

سؤال وجواب

ما مقدار الوقت ملشاهدة التلفزيون دون 
املخاطرة بصحة القلب؟

قال باحثون في جامعة كامبريدج إن كسر عادة 
أن  التلفزيون ميكن  الطعام خالل مشاهدة  تناول 

مينع آالف األشخاص من اإلصابة بأمراض القلب.
وينصح الباحثون اآلن بتقليص وقت مشاهدة 
التلفزيون اليومي إلى أقل من ساعة، مشيرين إلى 
أن اجللوس بعد تناول وجبة مسائية كبيرة، وتناول 
وجبة خفيفة أمام التلفزيون، جميعها تزيد من مخاطر 
إلى أن  الباحثون  القلب. وأشار  اإلصابة بأمراض 
اجللوس أمام التلفاز مينع الناس من حرق السعرات 
احلرارية في العشاء ويعني أنهم يتناولون املزيد من 

رقائق البطاطس الدهنية والشوكوالتة.
وقدرت الدراسة أن ١١٪ من حاالت اإلصابة بأمراض 
القلب التاجية ميكن الوقاية منها عن طريق خفض 
مدة مشاهدة التلفزيون إلى أقل من ساعة في اليوم. 
ووجد الباحثون أن البالغني الذين جلسوا لفترة أطول 
التلفزيون كانوا أكثر عرضة لإلصابة باحلالة  أمام 
إلى ١٦٪. وأظهرت احلسابات  القاتلة بنسبة تصل 
أنه ميكن منع حالة واحدة من كل ١٠ حاالت من بني 
األشخاص الذين يشاهدون التلفزيون بشكل أقل.

ولكن إذا لم يتمكن األشخاص من التخلص من 
الشاشة، فإن اخلبراء ينصحونهم  إدمانهم على 
بالوقوف على األقل والتنقل بني برامج التلفزيون 
التي يتابعونها لكسر فترات اخلمول. ويجب عليهم 
الوجبات اخلفيفة مثل رقائق  التخلص من  أيضا 
البطاطس والشوكوالتة، وفقا لألكادمييني الذين عملوا 

جنبا إلى جنب مع فريق في جامعة هونغ كونغ.
وقال كبير الباحثني د. يوجنون كيم، من جامعة 
الذي تشاهد  الوقت  هونغ كونغ: «احلد من مقدار 
فيه التلفزيون جالسا ميكن أن يكون تغييرا بسيطا 
نسبيا في منط احلياة ميكن أن يساعد الناس.. كل 
هذه اإلجراءات ميكن أن تساعد بشكل أفضل في 

إدارة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية».
 ،BMC Medicine وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة
قام الباحثون بحساب كيف ميكن الوقاية من ١١٪ من 
حاالت أمراض القلب التاجية إذا شاهد الناس التلفاز 
الذين  أن  النتائج  أقل من ساعة كل يوم. وأظهرت 
يشاهدون التلفزيون ملدة تقل عن ساعة في اليوم 
كانوا أقل عرضة لإلصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 
١٦٪ مقارنة مبن جلسوا يشاهدون البرامج ملدة أربع 
ساعات أو أكثر. وقال اخلبراء إن هذا املعدل املنخفض 
ألمراض القلب كان مستقال عن أي مخاطر وراثية.

املصدر: ديلي ميل

عالم الصحة
دواء مضاد للصرع يسرع تعافي الدماغ بعد اجللطة

أعلن املكتب اإلعالمي جلامعة والية أوهايو األميركية، 
أن العلماء اكتشفوا أن دواء مضادا للصرع يحسن 
عمل الدماغ بعد اجللطة الدماغية. ويشير بيان املكتب، 
إلى أن دواء غابابنتني (Gabapentin) املضاد للصرع، 

يسرع التعافي وتكوين روابط جديدة بني اخلاليا.
ويقول أندريا تيديشي، األستاذ املشارك في اجلامعة، 
القدرة على  للثدييات بعض  العصبي  «لدى اجلهاز 
التجدد، ولكن من الواضح أنها ليست كافية للشفاء 
بعد اجللطة الدماغية. لقد وجدنا أن غابابنتني مينع 
عمل تلك القنوات األيونية في اخلاليا العصبية التي 
حتد من عملية إصالح خاليا الدماغ وتقلل من مستوى 

مرونتها».
وحتدث اجللطة الدماغية نتيجة متزق أحد األوعية 
الدموية أو انسداد أحد الشرايني في الدماغ، ما يؤدي 
إلى اإلصابة بالشلل أو أضرار عصبية أخرى أو حتى 
املوت. عادة ما يعاني الشخص املصاب باجللطة الدماغية 
للتو من صعوبة في التحدث واملشي، وال يستطيع 
رفع ذراعيه فوق رأسه في نفس الوقت، وقد تتدلى 
زاوية الفم عند محاولته االبتسام، ويعاني من الصداع، 
وقد تصبح الرؤية ضبابية. وفقا إلحصاءات منظمة 
اجللطة الدماغية العاملية، يصاب ١٢٫٢ مليون شخص في 
العالم سنويا باجللطة الدماغية، ميوت نصفهم تقريبا.
واتضح أن غابابنتني منع أنواعا معينة من قنوات 
أيونات الكالسيوم في الدماغ. وقد اكتشف الباحثون 
أن هذه البنى البروتينية «متنع» تكوين روابط جديدة 
بني اخلاليا العصبية. وأن نشاطها يزداد بشكل حاد 
بعد اجللطة الدماغية ما مينع استعادة وظائف الدماغ. 
ويأمل العلماء أن تؤدي دراسة هذه العمليات إلى ابتكار 

أدوية أكثر فعالية من الغابابنتني.
«tass» املصدر
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وترّجل فارس املنابر

هندس

Tariq@Al-Derbass.com
@Al _ Derbass

م.طارق جمال الدرباس

فقدنا الكثير برحيل 
الشيخ أحمد القطان

بعد الفاصلة

amalmudahka@gmail.com
عبداحلميد مبارك املضاحكة

أنا مــن الذين كفــروا بدميوقراطية بلــدي، ال عيباً 
بالدميقراطية وال تصغيراً ببلدي. وحتى أوضح أكثر، أرى 
الكويت فتاة جميلة جدا بكل املواصفات، وتتزين بالذهب 
واألملاس، لكنها ترتدي من أغلى ثياب الرجال «دشداشه 
وشماغ وعقال وبشت»، فهذه التركيبة ال متتزج ببعضها 

إال إذا فصلت بينها.
نعم عندنا مبنى جميل ملجلس األمة، ودستور أجمل، 
ولكن الروح واحملتوى ال يشبهان الكويت وأهلها الطيبني، 
لم نكن نعرف التصنيف القبلي وال العرقي وال الطائفي 
وال التفرقة أصال، لكن الذي أنبت هذه الشجرة امللعونة هو 
االنتخابات وأساليبها السلبية، ونتائجها العجيبة، أصبح 
مجلس األمة يتيما -فقد أمه- وتبرأ منه خاله وعمه، أصبح 
مجلســا ال هوية له، ال يشبهنا.. اختلطت فيه السلطتان، 
وكأنه بورصة أسهم تباع فيه وتشترى، ترتفع األصوات، 
وتتطاير الِعقل، وتستباح األلفاظ، لو يعلم من أرسى دعائم 
الدميوقراطية ما وصلنا له من فشل، لفكر ألف مرة قبل 
إدخالــه على حياتنا، إن مضاره اجلانبية أكثر من فوائدة 
فقد عّمق التفرقة، وقامت رؤوس لم تكن رؤوسا، ال حتترم 
تاريخنا، وال مقامات رجالنا، ويقال إن هناك من الناخبني 
من ال يحق لهم االنتخاب، لذلك نحن بحاجة إلى وقفة مع 
النفس، ومراجعة ودراســة هذا النهج الدميوقراطي الذي 
تشــوه وانحرف، وأثر على مسيرتنا التنموية فأصبحنا 
في مؤخرة الدول، ونحن ندعي التحضر والتمدن بوجود 
مبنيني ملجلس األمة والبلدي، كديكور وشكل، أما ما ينفع 

الناس فقد ذهب هباء منذ ٥٠ عاما.
إن نهضة الكويت ومنوها السريع بدأ في اخلمسينيات 
قبل مجلس األمة، كان شعب الكويت يترقب قرارات «مجلس 
اإلنشاء» اإلبداعية، وكأننا ننتظر نتائج االمتحانات، من شدة 
الرغبة ملعرفة القرارات العجيبة، فظهرت املناطق والشوارع 
واملشاريع املفيدة، والذي حتول فيما بعد باملجلس البلدي. 
ذهبنا باألمس القريب وانتخبنا أعضاء جددا للمجلس 
البلدي، ذهبنا لنؤدي واجبنــا الوطني فقط، دون رغبة 
حقيقية بأمل قادم أو تفاؤل، فقد ذهب بريق البلدي، وفقد 
أسنانه، ومات اإلبداع فيه، في نظري أصبح غرفة مثل أي 
غرفة في الكويت ليست فيها منافع للناس، رمبا كما قال 

سبحانه (ولي فيها مآرب أخرى).
في يوم االنتخاب شــعرت بأن الروح الوطنية ليست 
بعافيتها، وكأن الناخبني مرغمــون دون رغبة، والدليل 

تدني نسبة احلضور.
لو قارنــا الكويت بدول اخلليج التي تتنافس بالتنمية 
والتقدم احلضاري الشــامل لوجدنــا أن املعوق الوحيد 
املوجود عندنا وليس عندهم هو ما يسمى بالدميوقراطية 
واالنتخابات، وهي ما تتحجــج بها احلكومة بأن النواب 

يعطلون التنمية.
البد من وقفة مع النفس ومراجعة األحداث والنتائج، 

وحتديد املسؤوليات والتشدد في احملاسبة.
الشعب الكويتي بحاجة جلرعة منشطة تعيد فيه التفاؤل 
واألمل، والنشاط الذهني لإلبداع واملنافسة. هذه ليست 

كويتنا التي نعرفها لقد اختلطت فيها كل املتناقضات.
اللهم نقنا من الشــوائب كما ينقى الثوب األبيض من 

الدنس.

سنتحدث اليوم عن تأثير مرض السكري على العني، 
وســنجيب من خالل املقال عن عدة أسئلة قد تتبادر إلى 
ذهن القارئ الكرمي مثل عالقة «السكري» بأمراض العيون، 

وكيف يؤثر؟ وكيف يتطور التأثير؟
مرض الســكري من أخطر األمراض التي تؤثر على 
شــبكية العني، ولذا فإن النصيحــة األولى التي أوجهها 
ملريض السكري هي ضرورة مراجعة الطبيب كل ٦ أشهر 
لفحص الشبكية، ألن إهمال هذا الفحص يسبب النزيف 

في شبكية العني.
وشبكية العني هي الطبقة املبطنة للعني، ووظيفتها هي 
اإلحساس بالضوء القادم للعني، أوعية دموية دقيقة سهلة 
التلف، ولذا فإن ارتفاع سكر الدم لفترة طويلة ميكن أن 

يتسبب في أذية هذه األوعية، ومن ثم العني.
في البداية ال يشتكي املريض من أي فقد للرؤية، رغم 
تواجد التغيرات في العني، ولهذا السبب يجب فحص العني 
دوريا ملرضى السكري، حتى في ظل عدم وجود أعراض.

ولكن يبقى الســؤال املهم كيــف يتطور تأثير مرض 
السكري على العني؟

ونقول إنه عند انسداد األوعية الدموية املوجودة في 
العني، تنمو أخرى بديلة إال أنها ضعيفة وسهلة التمزق، 
ولذلك يرشح الدم منها إلى السائل الزجاجي بالعني، وهذا 
الدم مينع وصول الضوء إلى الشبكية، وقد يظهر من هذا 
اخللل بعض األعراض منها: انتشار بقع طافية في العينني، 

والشعور بعتمة أثناء النظر في منطقة محددة.
أما األمراض التي قد يســببها تأثير مرض السكري 
على العني فمنها اعتالل الشبكية، وهو من أكثر األمراض 
انتشارا بسبب تأثير مرض الســكري على العني، كذلك 
انفصال الشبكية وهي حالة تتحرك فيها طبقة من أنسجة 
الشبكية من مكانها، وذلك يؤدي إلى انفصال خاليا الشبكية 
عن األوعية الدموية مما يؤدي إلى عدم وصول األكسجني 
والغذاء إلى الشبكية، وهي حالة خطيرة إذا تطورت قد تؤدي 
إلى العمى، كذلك فإن من األمراض التي يسببها السكري 

النزف الزجاجي، والساد ومرض الزرق.
وتظهر عدة أعراض من خاللهــا ميكن التعرف على 
بدء تأثير السكري على العني، ومنها: الرؤية املزدوجة أو 
املشوشــة، كذلك رؤية أضواء المعة، كذلك فإن األلم عند 
الضغط على إحدى العينني أو كلتيهما هو دليل على بدء 

تأثير السكري على العينني.
والنصيحة التي نكررها ملرضى السكري هي ضرورة 
مراجعة الطبيب بصفة دورية واتباع إرشاداته وتعليماته 

بهذا اخلصوص.

بالدين يسمو املرء للعلياء   
 وينال ما يرجو من النعماء
 مبثل هذه الكلمات كان يربي الداعية 
واملربي الفاضل الشيخ أحمد القطان أبناءه 

وبناته نشء الكويت.
أمست الكويت يوم أمس األول على 
خبر وفاة خطيب منبر الدفاع عن املسجد 
األقصى الشيخ أحمد القطان الذي كرس 
خطبه ومنبر اجلمعة للدفاع عن قضية 

املسلمني األولى.
الداعية الــذي كانت تشــهد املنابر 
خلطبه التي تصدح باحلق نصرة للقضايا 
للعمل ونفض غبار  اإلســالمية، دافعة 
الكسل، وداعية إلى مكارم األخالق، مليئة 

باحلكم والشعر والقول الطيب.
ذلك اخلطيب الذي مازالت تتداول خطبه 
على مر الســنني، ألنها خاطبت العقول 

والمست القلوب فتأثر بها اإلنسان.
جــال العديــد مــن دول العالم إبان 
الغزو العراقي الغاشم مخاطبا للشعوب 
اإلســالمية، وداعيا إياهم لنصرة احلق 
ونصرة القضية الكويتية والسعي لتشكيل 
ضغط عاملي ضد العدو العراقي احملتل.

الشــيخ أحمد القطان لم يكن واعظا 
دينيا فحسب، بل كان داعية وقدوة في 

املبادرة والعطاء.
آخر لقاء جمعني به في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٠ في حملة لتنظيف البر شمال الكويت، 
كان مشاركا وداعيا للشباب إلى املساهمة 

في تنظيف البر من املخلفات.
ترجل فارس املنابر الشــيخ أحمد 
القطان وأصبح اليوم من أهل املقابر، فال 
ينتظر منا إال الدعاء له بالرحمة واملغفرة 
واجلنة سكنا له.. وألهله وللكويت واألمة 
اإلسالمية الصبر والسلوان على فقد 

هذا العالم اجلليل.

شهدت منابر مساجد الكويت العديد من 
اخلطباء واملشايخ، ولكن بال شك أن أبرزهم 
وأشهرهم هو املغفور له بإذن اهللا الشيخ 
أحمد القطان «بوعبداهللا»، حيث ال ميكن 
أن تنســى وقفاتهم الصادقة والصارمة 

على املنابر.
كانت له صوالت وجوالت في ميدان 
الدعوة، ســاهم في اســتقامة وإصالح 
الكثيرين من خالل نصائحه الدعوية عبر 
املكتوبة والصوتية وغيرها  اإلصدارات 

من الوسائل.
وعند اجللوس معه تشعر بأن الوقت 
توقف فال تشعر مبضي الدقائق والساعات، 
فكان طيب املعشر واملقام واملقال، ممن 

ال متل صحبته وحديثه.
اسألوا أهل الصمود في الكويت أثناء 
الغزو العراقي عن خطبه التي كانت تسهم 

في تثبيت النفوس والصبر والصمود.
واذكروا له ذهابه إلى العديد من الدول 
في تلــك الفترة إليصال معاناة وقضية 
الكويت في العالم اإلسالمي بذلك الزمن 

العصيب.
رحل عنــا خطيب الصحوة املباركة، 
والصوت العالي في احملافظة على احلق 
والفضيلة في مواجهة التغريب واالنفالت 

واالنحالل األخالقي.
ورحل عنا الرجل الشجاع املقدام الذي 
لم يكن يخشى في اهللا لومة الئم، ودافع 
عن الدين وأهله، في وقت نرى القابض 

على دينه كالقابض على اجلمر.
رحل عنــا فارس منبــر الدفاع عن 
املســجد األقصى الذي ساهم في إعادة 
إحياء القضية من زاوية شرعية وإسالمية 

وكشف مخططات الصهاينة واتباعهم.
رحل عنا الغيــور على العقيدة الذي 
لم يقبل بأن ينتقص من الفكر والدين، 
والذي سّخر حياته في الدعوة اإلسالمية 

الوسطية بال تعصب وغلو.
رحل عنا الداعية الرباني تاركا ميراثا 
عامرا وزاخرا بكل ما هو مفيد ومصلح 
للمجتمع واألمة التي كانت همه وما يهمه.

فقدنا الكثير برحيلك يا أبا عبداهللا.. 
أسأل اهللا الرحمة واملغفرة لفضيلة الشيخ 
أحمد القطان، وأن يسكنه فسيح جنانه 
ويحســن نزله ويكرمه ويرفع منزلته، 
ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وخالص 

العزاء ألهل الكويت واألمة اإلسالمية.

بعده العيد.. عيدك مبارك.. تكفه 
أبوس سماعتك ال تنظرني لي عيد 

األضحى..
املسؤول: خلك «عاجل» ووخر 
عــن ســماعتي.. الوضع احلني 
«العاجــل» من األمور  تصريف 
وحسب ما فهمت أن وضعك مو 
«عاجل» بعدين اليوم غبار.. واحنا 
بالغبــار نوصيك يا مواطن تقعد 
بالبيت ال تسوي زحمة بالشارع 

الن الرؤية معدومة.
الرؤية معدومة.. من  املواطن: 
زمان سعادة املســؤول معدومة 

الرؤية.. مو واقفة على الغبار.
املســؤول: طوط.. طوط … 

طوط.
املواطن: ألو.. شنو طوط طوط.. 
ال يكون حاشه «جدري القردة».. 

ترى سواد وجه!

الطفل وترغبه باملشاهدة واملتعة ذلك 
هو مسرح الطفل «الترغيب وليس 
الترهيب» والــذي يفتقده البعض 
عندما يقوم مبلء املسرح بالدخان 
اخلانق ويعرض الشخصيات املرعبة 

التي تخيف الطفل.
وقفــة مع مركز الشــيخ جابر 
األحمد الثقافي، عندما يســمحون 
ألطفالنا وأخص الفئة العمرية «٢ - 
٤» بالدخول للمركز ليروا بأعينهم 
الكويت  بأن  ويغرس في نفوسهم 
منارة الثقافة اخلليجية وأن الكويت 
متتلك مســارح وقاعــات مجهزة 
للعروض املسرحية وأن الدولة حتترم 
آدميتهم وأن املسرح له مكانه وليس 
مكانه النوادي وقاعات األفراح ذلك 
هو االرتقاء باإلنسان وثقافته وهذا 
هو مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.

٭ مســك اخلتام: كل الشــكر جلميع 
املســؤولني في مركز الشــيخ جابر 
األحمد الثقافي على ما يقدمونه وأخص 
 «Dear Zoo» بالشكر في ذلك العرض
موظفي املركز وما قاموا به من تنظيم 

واستقبال لبراعم كويت املستقبل.

في قلوبكم»، عرف محبا مدافعا 
عن وطنه، وكان قد تعرض حملاولة 
اغتيال لكن اهللا أجناه منها بترتيبه 

وحفظه.
ترك الراحل أحمد القطان مؤلفات 
إسالمية واعظة تعتبر من السالسل 
الدينية التثقيفية للشباب املسلم، 
عالج رحمه اهللا فيها قضايا مجتمعية 
وأخالقية محتواها النصائح والدليل 
الى الطريق القومي، ضمنها عالقة 
الفرد مع اهللا سبحانه وتعالى، لقد 
رحل عنا الشيخ أحمد القطان بعد أن 
وافته املنية يوم االثنني ٢٣ من مايو 
٢٠٢٢، تاركا أثرا وذكرى في نفوس 
من عاشوا حوله وسمعوا حديثه 
وأخذوا بوعظه الديني واألخالقي، 

وأنا واحد منهم.
رحم اهللا شيخي أحمد القطان 
الكويت واخلليج  الدعاة في  أبرز 
والعالم اإلسالمي.. إنا هللا وإنا إليه 

راجعون.

بقوة حتى أن وزارة األوقاف الكويتية 
أوقفت عن اخلطابة أكثر من مرة خاصة 
عندما هاجم بعض الرؤساء العرب 
الذين كان لهــم موقف متخاذل مع 
القضية الفلسطينية، ولكنه استمر، 
لقد كانت القضية الفلسطينية عند 
الشيخ أحمد القطان حياة وأمال وقناعة 
مطلقة، وتوفي الشيخ القطان - رحمه 
اهللا - وبقيت القضية التي عمل على 
إحيائها واستمراريتها ليس في الكويت 
فقط، بل في العالم اإلسالمي وليس 
جليل بل أجيال خلفها أجيال تابعته 
وتأثرت به وتبنــت رؤيته في هذه 

القضية.
رحل صاحب منبــر الدفاع عن 
املسجد األقصى وبقي املسجد األقصى 
وبقي فكر الشــيخ القطان وبقيت 
قضيته األولى وبقي العالم اإلسالمي 
الذي آمن بفكرة القطان مستمرا في 
الدفاع عن املســجد األقصى، لقد 
كان، رحمه اهللا، مدرســة في دفاعه 
عن املسجد واستطاع تخريج أجيال 
تتبنى فكرته، وصدق الكاتب واألديب 
سيد قطب - رحمه اهللا - عندما قال 
«إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع، 
حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها 

الروح وكتبت لها احلياة».

املسؤول:!
املواطن: بعدين دش رمضان.. 
تالي عيد الفطر تالي عيد األضحى 
بعدها املســؤول سافر وملا رجع 
املســؤول تغير وصار مستشار 
وغير رقــم تلفونه، ثــم تغيير 
الوزير.. ووزير ثاني تغير، بعدها 
خلص كورونا ثم صار رمضان 

الطفل وهو مشاركة الطفل «اجلمهور» 
مع العرض املسرحي املقدم له وهذا 
ما حــدث في Dear Zoo عندما كان 
يكشف عن احليوان الذي في صندوق 
ومحاورة «بن وسالي» عن مميزات 
وعيوب احليوان كانوا يطلبون من 
األطفال أن يرددوا معهم الكلمات أو 
يقفــوا للتصفيق أو يقفزوا، وكان 
األطفال يتجاوبون «صورة فنية» 

مبدعة ملسرح الطفل.
وقفة مع الديكور الذي كان بسيطا 
ومتناغمــا بألوانه التي جتذب عني 

كمســلم وعربي، ال ننسى دوره 
إبان الغــزو العراقي على الكويت 
عام ١٩٩٠ ضد الغزو الغاشم، وكان 
حامال الكويت في قلبه ومثاله عندما 
قال للشعب اجلزائري خالل زيارة 
الوفد الشــعبي الكويتي للجزائر 
في ديســمبر ١٩٩٠ يومها تفاعل 
اجلمهور مع كلمته «كما أن اجلزائر 
في قلوبنا فليكن شــعب الكويت 

مســجده (منبر الدفاع عن املسجد 
األقصى) واســتمر في الدفاع عن 
القضية الفلســطينية واملســجد 
األقصى، وعندما جاء الغزو العراقي 
للكويت وتخاذلــت بعض الفصائل 
الفلسطينية وأيدت الغزو كانت ردة 
الفعل من الشعب الكويتي ضد القضية 
الفلسطينية، ولكنه، رحمه اهللا، يفرق 
بني موقف السياسيني ضد الكويت 
وقضية القدس واألقصى وفلسطني 
كواجب شرعي يتحمله كل املسلمني 
في الدافع عنه، واستمر في اخلطابة 

ولم يتوقف ولم يتحول موقفه.
وعندما مت توقيع اتفاق «أوسلو» 
وأصبح التخاذل العربي ضد القضية 
واضحا هاجم االتفاقية وكل من أيدها 

للدخول، وأنا أنطر بارك اهللا فيك، 
بعدين..

املسؤول: حلظة أخوي وقف! 
شنو انت بتقص لي قصة حياتك.. 
خل أييــب بوبكــورن وبنك إذا 

بتطول.. شاطلب لك معاي؟ 
املواطن: بس أبي توقيع املسؤول 

وصورة من الكتاب..

دعوتهما للحديقة وعرض احليوانات 
عليهما من خالل طريقة الصندوق 
الذي يحمل كل مرة حيوانا يختلف 
عن آخر، وعند الكشف عليه يقوم 
«بن وســالي» باحلديث من خالل 
احلوار بينهما بالكشف عن مميزات 
وعيوب ذلك احليوان بطريقة مبسطة 
ومفردات محببة ولغة منغمة ليقدر 
أن يستوعبها الطفل ويتجاوب معها، 
ذلك هو مسرح الطفل الذي يفتقده 

الكثير من مخرجينا ومؤلفينا.
وقفة مع اجلوهر وأسس مسرح 

وقفة املؤمن املدافع عن حقوق األمة 
اإلسالمية، وموقفه من االحتالل 
اإلســرائيلي ألرض املقدس التي 
ذكرها اهللا في القرآن الكرمي، وكان 
صاحب عقيدة حقة صافية مدافعا 
عن املسلمني في كل مكان ومنها 
البوسنة والهرسك، وكذلك متعاطفا 

مع مجازر حماة السورية.
وإن كنت قد ذكرت لقبه اللصيق 

عمره إلى أن توفاه اهللا وقضية القدس 
على لسانه وفي دعائه وفي آماله بأن 

النصر قادم ال محالة.
لعب القطان - رحمه اهللا - دورا 
كبيرا على مستوى العالم اإلسالمي في 
إبقاء هذه القضية في النفوس طوال 
عشرات السنوات، حتى أنه جاء في 
بيان نعى حركة املقاومة اإلسالمية 
حماس للقطــان - رحمه اهللا - أنهم 
كانوا يتداولون أشــرطته في أغلب 
املناطق الفلسطينية، وكانت القوات 
الصهيونية تقبض على أي شخص 
لديه أي شريط خلطب القطان وتعتبر 

تهمة وجرمية.
منذ االنتفاضة الفلسطينية األولى، 
أطلق علــى منبر خطبة اجلمعة في 

* «القصة مقتبسة من الواقع… 
قسما باهللا»

املواطن: ألو.. السالم عليكم.
املسؤول: وعليكم السالم.. هال 

أخوي مواطن.
املواطن: أخوي عندي معاملة 
لكم  وأحتــاج تصريح دخــول 

ملتابعتها.
للتذكيــر: املعاملة متعطلة من 
قبل كورونا.. بعدين وقفنا حظر 
جزئي - كلي - جزئي - كلي - اترك 

مسافة والبس كمامة..
ثم يوم ٢٠٢٠/١٠/٢٠ اجللســة 
اخلتامية ملجلس األمة كل شــي 
لــي راجعنا بعد  بيتعطل.. قلت 
األمة.. ثم قلت  انتخابات مجلس 
لي بعــد انتخابات مجلس األمة.. 
ثم بعد انتخابات الرئاســة.. تالي 
اللجان.. باركود ورا باركود  بعد 

«االرتقاء والثقافة» معادلة جدا 
صعبة أن جتمع في آن واحد، ولكن 
عندما تريد جمع االرتقاء مع الثقافة 
ابحث عن مركز الشيخ جابر األحمد 

الثقافي. 
ذلك ما وجدناه والمسناه األسبوع 
املاضي عندما قام مركز جابر بتقدمي 
«Dear Zoo» على أحد مســارحه، 
اجلماليات كثيرة واإلشكاليات أكثر 
التي قام بتفكيكها مركز جابر، ليقدم 
احللول من خالل هذا العرض، فئة «٢ 
- ٤» تلك الفئة العمرية التي لألسف 
يتناســاها الكثير من أهل املسرح 
الفئة  العلم بــأن تلك  والدراما مع 

العمرية هي أساس بنية اإلنسان.
Dear Zoo قصــة مــن إحدى 
قصــص Rod Campbell’s، كتبت 
للفئة العمرية «٢ - ٤»، عندما أحيكت 
للعرض املسرحي أحيكت بخيوط 
مبسطة ليســتطيع الطفل من تلك 
الفئة العمرية أن يستوعبها، عرض 
قدم باللغة االجنليزية اختصر أحداثه 
بني شخصيتني «بن وسالي» اللذين 
يبحثان عن حيوان أليف ومن خالل 

غيّب املوت الشيخ أحمد القطان، 
شيخنا الفاضل والكرمي واحلبيب 
الباقي بقلوب محبيه من الشباب 
الكويتي الذين كبروا على سماع 
محاضراته ووعظه. وبهذا املصاب 
اجللل أتقدم بأحر التعازي، سائال 
املولى عز وجل أن يسكنه فسيح 

جناته.
عرفت الشيخ أحمد القطان منذ 
القــرن، وكنت اذهب  ثمانينيات 
لالستماع إلى محاضراته وأحاديثه 
في عدة مساجد تنقل الراحل كداعية 
مسلم يدرس بعلمه الذي نقله حملبيه 
من املؤمنني والصاحلني من أبناء 
الكويت، ولم أبتعد عن متابعة أحوال 
شــيخنا أحمد القطان ولم يتغير 
إعجابي بآرائــه وأفكاره الوطنية 

والقومية العربية واإلسالمية.
وعــن مواقفه.. فمن ذلك لقبه 
اللصيق به «خطيب منبر الدفاع عن 
األقصى» الذي يحمل في مضامينه 

«بالنباطــة واملقــالع حطم بني 
قينقــاع.. خيبر خيبر يا يهود جند 
محمد سيعود».. بهذه العبارات كان 
الشــيخ أحمد القطان - رحمه اهللا - 
يهتف من على منبر صالة اجلمعة 
وهو يحمل بيده حجراً، وذلك خالل 
االنتفاضة الفلسطينية األولى والتي 
ابتدأت عــام ١٩٨٧ والتي ســميت 
بانتفاضة أطفال احلجارة كان يفخر 
بهذا احلجر، ويقول هذا حجر قذفه 
طفل وشــج به رأس جندي يهودي 

أهدي لي من أرض اإلسراء.
كانــت هناك توأمة بني الشــيخ 
القطان، رحمه اهللا، وكانت «القدس» 
قضيته األولى في خطبه ودروسه 
ومحاضراته حتى في أحاديثه العادية 
ومجالسه اخلاصة، لقد استطاع القطان 
أن يحيي القضية في نفوس الناس 
وإشعال احلماس لها وعزز مشاعر 
املســلمني جتاهها وان القدس دين 
وعقيدة وليست مجرد قضية عادية أو 
ملف سياسي يتداول بأروقة اجلامعة 
العربيــة واألمم املتحدة كأي قضية 
أخرى، لقد استطاع أن يلهب حماس 
الشباب في تبني هذه القضية وتعزيز 
إســالميتها وأن أمل حتريرها قادم 
كطلوع الشمس وعلى طول سنوات 

ملن يهمه األمر

انتخبنا
دون رغبة.. 

وأكملنا الديكور
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي

رأي طبي

إضاءات طبية
في صحة العيون (٨)

د.يوسف الظفيري ـ استشاري طب وجراحة العيون

محلك سر

من يبحث عن 
االرتقاء.. فليبحث 

عن مركز جابر
Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

سلطنة حرف

رحم اهللا شيخي 
أحمد القطان

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

أفكار

ترّجل فارس 
الدفاع عن 

املسجد األقصى
مرزوق فليج احلربي

الغمندة

خلك عاجل في 
تصريف األمور..!
Malmoasharji@gmail.com مزيد املعوشرجي
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ذكر تقرير احملاســبة أن العمالت االفتراضية املشــفرة تتميز بعدد من 
اخلصائص واملزايا التي منحتها إياها آلية التعامل ونظم إدارتها، فأكســبتها 
انعكاســات ايجابية أهلتها لالستخدام بشــكل واسع، وميكن حصرها بأنها 
متاحة للتعامل والتداول ونقلها بســهولة عبر اإلنترنت في أي وقت ومكان، 
وتســمح بإجناز املعامالت من خالل التعامل املباشر ما بني طرفني فقط دون 
وجود طرف ثالث كوسيط مالي موثوق فيما بينهم، وسرعة معاجلة عملياتها 
وانخفاض تكلفة إجنازها، وصوال إلى الشفافية بتوثيق املعامالت املالية للعمالت 

االفتراضية إلكترونيا، وتسجل كل مراحلها بتقنية سلسلة الكتل

أشــار التقرير إلى أن العمالت املشفرة متثل مالذا 
آمنا للعمليات اخلارجية عن القانون كمعليات غســيل 
االموال ومتويل اإلرهاب واالجتار باملخدرات وتهريب 
رؤوس األموال، ذلك لعدم خضوعها ألي سلطة مركزية 
أو قانونية مما يسهل ايداع ونقل العمالت املشفرة دون 
التعريف بهوية التعامل، فيتمكن كل من املرسل واملتسلم 
من إمتام عملياتها املخالفة وغير املشروعة دون وسيط 

او علم من السلطات احلكومية.

فيما تطرق تقرير «احملاســبة» إلى املؤشرات التي تفيد 
بارتفاع معدالت االســتعداد والقبول للتحول الرقمي في 
التعامالت النقدية بواسطة العمالت الرقمية من قبل مؤسسات 
النقد املركزية في عدد من الدول على مستوى العالم، يرى 
املختصون أن هذا التوجه قــد يعود في جانب منه إلى ما 
فرضته جائحة كورونا من اجراءات احترازية وما يرتبط بها 
من حتذيرات من تداول النقود الورقية بني االفراد وتوجه 

العامة نحو التجارة االلكترونية.

قال تقرير ديوان احملاسبة إنه على الرغم من النظرة اإليجابية 
الســائدة حول جناح االستثمار في العمالت الرقمية، إال أن ذلك 
ال ينفي كونها اســتثمارا عالي املخاطــر، إذ قد تتأرجح قيمتها 
السوقية كما هو احلال مع اي اصول اخرى، باالضافة الى كونها 
غير منظمة، وهناك خطــر لتجرميها، كما ان احتماالت تعرض 
بورصة العمالت الرقمية لالختراق أمر وارد وغير مستبعد، وكما 
هو احلال مع اي اســتثمار آخر، فإن األمر يتطلب تتبع االسعار 

والقيمة السوقية وحجم امداد التداول واية اخبار تتعلق بها.

نبه اجلهات احلكومية إلى أن التعامل بها مشوب بخطر ضياع األموال

«احملاسبة»: «العمالت املشفرة» مصدر قلق.. 
تستخدم في أنشطة غير مشروعة

حّذر من إمكانية استعمالها في غسيل وتهريب رؤوس األموال ومتويل اإلرهاب وجتارة املخدرات

علي إبراهيم 

قــال ديوان احملاســبة إن ظهور العمــالت الرقمية ميثل 
ثورة على النظام املالي التقليدي مبا متتلكه من خصائص 
اقتصاديــة ومميــزات قد تفــوق ظاهريا مــا متتلكه النقود 
التقليدية اإللزامية، والنقود االلكترونية التقليدية من مزايا، 
إال ان الواقع يختلف في تفسيره لهذه اخلصائص كنقاط قوة.

وأكد «احملاسبة» في تقرير موجز حول العمالت الرقمية، 
أن حترر العمالت املشفرة من السلطة الرقابية ميثل مصدر 
قلق حقيقي يحذر من امكانيات استخدامها في أنشطة غير 
مشروعة قانونيا كعمليات غسيل األموال وتهريب رؤوس 
األمــوال ومتويــل االرهاب وجتــارة املخــدرات وغيرها من 
االنشطة اخلارجة عن القانون، والتي متثل مخاطر تتطلب 
إعــادة النظر وإحكام الســيطرة على عمليات التوســع في 
استخدامها والتي ستؤثر سلبا بال شك على سلطة احلكومات 

ومستقبل املؤسسات املالية التقليدية.
وتطرق التقرير إلى موقف الكويت من تلك العمالت، مبينا 
أنه على مستوى الدولة، اليزال التعامل بالعمالت االفتراضية 
محل خالف، وعلى الرغم من عدم صدور تشريعات قانونية 
جتــرم االســتثمار في العمــالت الرقمية، أصــدرت اجلهات 
الرقابية وعلى رأســها بنك الكويت املركزي وهيئة أســواق 
املال تعليمات مباشرة إلى الشركات والبنوك بعدم االستثمار 

في تلك العمالت.
وأكــد الديــوان أنه ملا كانــت العمالت املشــفرة بأنواعها 
املختلفة لــم يصدر من «املركزي» ما يجيز التعامل مع هذا 
النوع من العمالت ولم يحدد لها سعرا للصرف، وعليه اذا 
تبني ملدققي الديوان اثناء مباشــرتهم ألعمالهم الرقابية ان 
اجلهة تتعامل مبثل هذه العمالت عليهم تقييدها كمالحظة 
نظرا ألن التعامل بهذه العمالت غير املعترف بها لدى الكويت 

رسميا ومشوب بخطر ضياع االموال.
يأتي ذلك فيما أشار موجز «احملاسبة» أن بنك الكويت 
املركزي شدد على البنوك احمللية والشركات بعدم التعامل 
أو الدخول في اســتثمارات مباشــرة أو غير مباشرة في 

العملة الرقمية «بيتكوين» وغيرها من العمالت الشبيهة، 
ووفقا لتعليماته فإنه ال يســمح بتمويل أي شــخص أو 
مؤسسة بغرض االستثمار في عملة «البيتكوين» وعليه 
فالتزال سياسات التعامل بها محظورة في بعض البنوك 
الكويتيــة الى مســتوى رفض معامــالت التحويل املالي 
اخلارجي ألموال املستثمرين بها بشركات الوساطة العاملية، 
فــي الوقت الذي حتذر فيه البنــوك التي تقبل بإجراءات 
التحويل عمالئها من مخاطر هذا االســتثمار مقابل اخالء 
مسؤوليتها عن أي التزامات قانونية او خسائر قد يتكبدها 

املستثمر مستقبال.
ويعمــل «املركزي» على مواكبة املتغيرات الرقمية في 
بيئة اخلدمــات املصرفية بهدف تطويــر خدمات القطاع 
املصرفي في الكويت وتعزيز كفاءة نظم املدفوعات بتصميم 
وجتهيز البنية التحتية لالنظمة التقنية للقطاع املصرفي 
مبا يشمل انظمة الدفع االلكتروني وعمل على إطالق وثيقة 
«االطار العام للبيئة الرقابية التجريبية» التي متنح البنوك 
صالحيات اختبار خدماتها االلكترونية متهيدا إلطالقها.

وناقش املوجز املوقف الدولــي من العمالت االفتراضية 
املشفرة، ومستقبل التعامالت املالية بها، مبينا أنها ساهمت 
في إحداث حتول رئيســي في مجال املعامالت املالية، حيث 
قدم هذا التحول مزايا ملموســة علــى ارض الواقع، متثلت 
في ال مركزية ادارتها وانسيابية اصدارها وتداولها وسرعة 
اجناز تعامالتها وانخفاض تكلفة حتويالتها املالية، ما منحها 
رواجا وشــعبية من قبل االفراد واملؤسســات، وفي ظل هذا 
الزخم من االهتمام العاملي للتعامل االلكتروني النقدي، برز 
اهتمام مؤسســات النقد املركزية ملجــاراة تطورات التقنية 
املالية احلديثة بإصدار نوع من العمالت حتت اسم العمالت 
الرقمية الصادرة من البنوك املركزية، يأتي ذلك في ظل قلقها 
الناجت عن توجه بعض الشركات الكبرى و«التقنية منه على 
وجه التحديد» إلصدار العمالت الرقمية وإتاحة التداول بها، 
وما ميكن ان يتبعه من تأثير سلبي على السياسة النقدية 

واالستقرار املالي.
وعليه، شهد العالم مؤخرا مبادرات لعدد من مؤسسات النقد 

املركزيــة في عــدد من الدول 
التي حتتل مواقع متقدمة في 

االقتصاد العاملي إلصدار العمالت 
الرقمية، نذكر من بينها اخلطوة 

التجريبية للبنك املركزي االوروبي 
بإصداره لعملــة «اليورو الرقمية»، 

والبنــك الفيدرالي االميركــي بإصداره 
منطــا تصوريا خلصائــص العملة الرقمية 

بالتعاون مع عدد من البنوك املركزية االميركية، 
ما يشير إلى وجود االستعداد والقبول للتحول 

الرقمي في التعامالت النقدية بواسطة العمالت 
الرقمية. 

وتأتي في هذا اجلانب محاوالت جمهورية 
الصني ايضا للتعبير عن هذا االســتعداد 
من خالل ما يتم تطبيقه من جتارب على 
نظام الدفع في عدد من املدن الصينية نحو 

التحول التجريبي إلصدار ماليني من العملة 
الوطنية «اليوان الصيني (CNY)» كعملة رقمية، 

وذلك متهيدا للتحول بشــكل كامــل للعملة الرقمية في 
حال جناح التجربة.

وفي االطار اخلليجي، عملت كل من السعودية، واالمارات 
على اطالق مشــروع تضامني مشترك في اطار التعاون 
االقتصادي بني البلدين باســم «مشــروع عابــر للعملة 

الرقمية» الذي يقوم على اطالق عملة رقمية موحدة 
باستخدام تقنية سلسلة الكتل وذلك التاحتها لتسوية 
املدفوعات عبر احلدود للبنوك املشاركة في املشروع. 

وجتدر االشارة الى انه لم يتم حظر التعامل بعملة 
البيتكوين من قبل اي طرف حكومي في اململكة 
العربية السعودية، في الوقت الذي حذرت فيه 

سلطة النقد العربي السعودي من التعامل 
بها الرتفاع معدالت خطورة التعامل بها 
مقابل عدم وجود تشريعات تنظمها 

وحتمي تعامالتها ومتداوليها.

خطر التجرمي.. واالختراق غير مستبعدالعمالت الرقمية.. و«كورونا»مالذ آمن للممارسات غير القانونيةمميزات وخصائص 

٢١١ مليار دوالر حجم سوق املشروعات في الكويت البورصة تواصل االنخفاض بضغوط بيعية
محمود عيسى

ارتفعت القيمة االجمالية 
لسوق املشروعات الكويتية 
علــى مؤشــر مجلــة ميــد 
للمشــاريع اخلليجية خالل 
الشــهر املمتــد بــني ٨ ابريل 
املاضي و٦ يوليو اجلاري الى 
٢١١ مليار دوالر مسجلة ارتفاعا 
بنسبة ٢٫٤٪ عن ادائها خالل 
الفتــرة الفائتة بني ١١ مارس 
و٨ أبريــل املاضيــني، والتي 
شــهدت خاللها مشــروعات 
بقيمة ٢٠٦ مليــارات دوالر، 
وبالتالــي تواصــل الكويــت 
تقدمهــا لتحــل فــي املركــز 
الثالــث خليجيــا واخلامس 
إقليميا على املؤشر املذكور، 
فيمــا حلت اململكــة العربية 
الســعودية فــي املركز االول 
خليجيا وإقليميا مبشــاريع 
بلغت قيمتها ١٫٣٥٢ تريليون 
دوالر، وتلتهــا االمــارات في 

شريف حمدي

واصلــت بورصــة الكويــت تراجع 
مؤشراتها بشكل جماعي في ظل استمرار 
عملية تصحيح طال أمدها رغم ما تتمتع 
بــه البورصة من مقومــات ايجابية، إذ 
انهت جلسة تعامالت أمس على استمرار 
التوجه البيعي ومن ثم انخفاض جماعي 
للمؤشرات واملتغيرات في مقدمتها القيمة 
السوقية التي تواصل االنخفاض بشكل 
الفت منذ اســتئناف نشاط السوق بعد 

عطلة عيد الفطر.
وخسرت القيمة السوقية أمس ٩٤٧ 
مليون دينار بنســبة ٢٪ من اإلجمالي، 
لتهوي القيمة السوقية لبورصة الكويت 
إلــى ٤٤٫٥٠٣ مليــار دينــار تراجعا من 

٤٥٫٤٥٠ أول من أمس.
ورغم انخفاض مؤشرات السوق، إال ان 
التوسع في عمليات البيع خاصة لألسهم 
القيادية ذات القيم الســعرية املرتفعة 
أدى إلى ارتفاع السيولة املتدفقة للسوق 
بنســبة ٤٥٪ ليصل اإلجمالي إلى ٩٣٫٥ 

مليون دينار ارتفاعــا من ٦٤٫٥ مليون 
دينار أول من أمس.

وتركــزت الســيولة حــول األســهم 
القياديــة في مقدمتها ســهم بيتك الذي 
يتصدر األســهم من حيث قيمة التداول 
على مدار عدة جلســات متتالية، وكان 
نصيب الســهم من ســيولة امس ٢٢٫٧ 
مليون دينار تشــكل ٢٤٪ مــن إجمالي 
الســيولة. وكان الفتا أن اكثر ١٠ اسهم 
حظيت بأعلى ســيولة امــس تراجعت 
مســتوياتها السعرية بنســب تتفاوت 
من ١٪ إلى ٢٣٪ تصدرها ســهم الصفاة 
الذي تراجع من ١٤٨ فلسا إلى ١١٤ فلسا 
بنهايــة تعامالت امس وهــو ثاني اكثر 
األسهم تداوال بـ٣٣٫٣ مليون سهم، وهو ما 
يشير إلى التوسع في عمليات البيع التي 
تشــمل كل انواع األسهم سواء القيادية 
أو املتوسطة والصغيرة على حد سواء.

وارتفعت كذلك احجام التداول بنسبة 
٥١٪ من خالل تداول ٢٩٩ مليون ســهم 
ارتفاعــا مــن ١٩٨ مليونا ســهم أول من 
أمس، تصدرها سهم أهلي متحد األعلى 

تداوال بـ٤٦٫١ مليون سهم. قطاعيا، غطى 
اللون األحمر مؤشرات قطاعات السوق 
بالكامل باستثناء قطاعني، األول الطاقة 
وارتفع بنســبة ضئيلة ٠٫٣٪، والثاني 
التكنوجيا واستقر عند مستوى اغالقه 
الســابق، فيما تصــدر القطاعات األكثر 
انخفاضا اخلدمات املالية بـ٢٫٨٪، وهو ما 
يشير إلى التوسع في بيع اسهم الشركات 
االســتثمارية التي تعتمد إلى حد كبير 

على نشاط سوق األسهم.
وانخفضت اســهم ١٠٦ شركات في 
قطاعات متنوعة، وارتفعت اســهم ١٤ 
شركة، واستقرت اسهم ١١ شركة، فيما 
لم يجر التداول على اسهم ٢٨ شركة. 
وتراجع مؤشــر السوق األول بنسبة 
٢٫٢٪ بخســارته ١٨٩٫٨ نقطــة ليهوي 
املؤشــر إلى ٨٣٤١ نقطــة، كما تراجع 
مؤشر الســوق الرئيسي بنسبة ١٫٦٪ 
بفقد ٩٤٫٦ نقطة ليصل إلى ٥٨٨٩ نقطة، 
وعلى ضوء ذلك تراجع املؤشر العام 
بنســبة ٢٫٠٨٪ بخسارته ١٦٠٫٤ نقطة 

ليصل إلى ٧٥٣٦ نقطة.

في املركز الســادس واالخير 
خليجيــا وإقليميا بواقع ٥٦ 

مليار دوالر.
وســجلت خمســة مــن 
الثمانيــة والتــي  األســواق 
تتتبعهــا مجلة ميــد - التي 
تشمل كال من ايران والعراق 

- منوا فــي ادائها خالل هذه 
الفترة بينما كانت عمان األسوأ 
أداء حيــث ســجلت تراجعا 

بنسبة ١٫٩٪.
وعلى الصعيد اخلليجي 
األوســع حل العراق وإيران 
في املركزيــن الثالث والرابع 
إقليميا مبشــروعات قيمتها 
٤٥٢ مليار دوالر و٢٥٩ مليار 
دوالر على التوالي، وبالتالي 
تكون االسواق اخلليجية قد 
سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 
٠٫٤٪ من ٣٫٢ تريليونات دوالر 
الى ٣٫٣ تريليونات دوالر خالل 

فترة املراجعة.
وأشــارت املجلــة الى أن 
النمو البالغ ١٥٫٦ مليار دوالر 
كان مدفوعا بتحسن بنسبة 
٠٫٢٦٪ في قيمة سوق املشاريع 
فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي، والتي منت من ٢٫٥ 
مليار دوالر في أبريل إلى ٢٫٦ 

مليار دوالر في مايو.

حلّت في املركز الثالث خليجياً واخلامس إقليمياً على مؤشر ميد للمشاريع خسرت ٩٤٧ مليون دينار.. في ظل استمرار عملية تصحيح طال أمدها

املركز الثاني خليجيا وإقليميا 
بواقع ٦١٩ مليار دوالر، فيما 
حلت قطر وعمان في املركزين 
الرابــع واخلامــس خليجيا 
مبشــاريع قيمتهــا ١٨١ مليار 
دوالر و١٧٧ مليار دوالر على 
التوالي، ثم حلــت البحرين 

تأخير مشروع صهاريج تخزين النفط في األحمدي
محمود عيسى

ذكرت مجلــة ميد أنه من 
املتوقــع أن يشــهد مشــروع 
لتخزيــن  صهاريــج  بنــاء 
الهيدروكربونات املقرر إقامته 
في ميناء األحمدي مزيدا من 
التأخيــر قبــل ان يتــم طرح 
املناقصة اخلاصة به والدعوة 

لتقدمي العطاءات.
ونسبت املجلة الى مصادر 
مقربة من املشروع قولها ان 
شــركة نفط الكويت صاحبة 
املشروع ســبق ان تلقت من 
املقــاوالت وثائــق  شــركات 
التأهيل املسبق للمشروع العام 

يعتبر واحدا من عدة مشاريع 
مازالت تعاني من املشاكل التي 
تسبق عملية طرح املناقصة. 

واســتبعد املصــدر بصورة 
كبيــرة أن يتم إصــدار دعوة 
لتقدمي العطاءات في األسابيع 
املقبلة. جتدر اإلشارة الى أن 
التخزين  مشــروع صهاريج 
قد يتضمن في نهاية املطاف 
اقامــة منشــآت وصهاريــج 
بســعة تخزينيــة تصل إلى 
٥٠٠ ألف برميل من املنتجات 
الهيدروكربونيــة، ويشــمل 
نطــاق املشــروع فضــال عن 
التخزيــن،  بنــاء صهاريــج 
تركيب أنظمة األمن وأنظمة 
األمان، ومد خطوط األنابيب 
باإلضافــة الــى بنــاء املرافق 

األخرى املرتبطة بها.

البالغ قيمته ١٥٠ مليون دوالر

املاضي، وتقدر قيمة املشروع 
بـــ ١٥٠ مليــون دوالر. وذكر 
أحد املصادر ان هذا املشروع 

٤٥٪ ارتفاع السيولة مبحصلة ٩٣٫٥ مليون دينار.. و«بيتك» يستحوذ على ٢٤٪ من اإلجمالي

مدققو «احملاسبة» يسجلونها كمالحظة إذا رصدت خالل عمليات الرقابة
داخل الكويت مازالت محل خالف.. وال تشريعات جترم االستثمار فيهاالتوسع في استخدامها سيؤثر سلبًا على سلطة احلكومات واملؤسسات املالية
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طارق سلطان: «أجيليتي» تستهدف
توسيع عمل «تراي ستار» عامليًا

قال الرئيس التنفيذي في شركة أجيليتي 
طــارق ســلطان إن هناك طفــرة كبيرة في 
حركة السفن عامليا وسط حتسن العوامل 
الداعمة في السوق، على الرغم من الصعوبات 
املوجودة بسبب احلرب الروسية -األوكرانية 

وتداعيات «كوفيد-١٩».
وأضاف سلطان، في تصريح على هامش 
فعاليات اليوم الثاني للمنتدى االقتصادي 
العاملي «دافوس»، أن العوامل الداعمة تتضمن 
تغييــرا في تركيبــة االســتهالك عامليا، إذ 
تســتهلك الدول الناشئة ٦٦٪ من البضائع 
املنتجة عامليا، وأن الطلب يتعزز من الدول 
الناشــئة، وبالتالي ســترتفع حركة النقل 
وســينعكس على أداء الشركات التي تقدم 

اخلدمات اللوجستية.
وأفاد سلطان بأن «أجيليتي» من الشركات 
التي تستفيد من الصعوبات اللوجستية في 
األسواق، إذ تعمل على خلق حلول للعمالء 
في مواجهة هذه الصعوبات، وتابع «أسعار 
الشــحن ارتفعت بني أميركا والصني بنحو 

١٥ مرة».
وأوضح أن الشركات الكبيرة قد تستوعب 
مثل هذه الزيادات، بينما يكون التأثير األكبر 

على الشركات املتوسطة وصغيرة احلجم.
وأشار إلى اســتهداف أجيليتي توسيع 
عمل شــركتها التابعة «تراي ستار» عامليا 
والتركز على الوقود البيئي، مبينا أن الوضع 
احلالي صعب لكن في الوقت نفسه يساعد 
في خلق الفرص االســتثمارية، وأن األمور 

اآلن أفضل من ٦ أشهر ماضية.

طارق سلطان

محمد العثمان رئيسًا ملجلس إدارة «كي نت»

كيف أثرت «غوغل» في أكبر ٣ اقتصادات عربية خالل ٢٠٢١؟

اعتمد مجلس إدارة شركة اخلدمات 
املصرفية اآللية املشتركة (كي نت) 
خالل اجتماعه الذي انعقد يوم األحد 
املاضــي وباإلجمــاع، تزكية محمد 
العثمان، ممثل بنك الكويت الوطني، 
رئيســا ملجلس إدارة الشركة خلفا 

لعادل املاجد. 
هــذا، ويتمتــع العثمــان بخبرة 
مصرفيــة طويلــة متتــد ألكثر من 
٢٠ ســنة، برز خاللها وأصبح أحد 
الكوادر الوطنية الرائدة في تطوير 
العمــل املصرفي الكويتــي وتقدمي 
رؤيــة عصرية خلدمــات مصرفية 
متميــزة لتكون منوذجا يحتذى به 
في تطبيق اســتراتيجيات التحول 
الرقمي وحلول الدفع املتطورة التي 
تضاهي أحــدث اخلدمــات العاملية 
وأفضلها. كما اكتسب العثمان خبرات 
واسعة أثناء تدرجه السريع داخل 
أروقة بنــك الكويت الوطني، حيث 
لفــت األنظار، وكشــف عــن كفاءة 
مصرفيــة تكبر وتزداد صقال داخل 

تقدمي اخلدمات واملنتجات واحللول 
املصرفية لشريحة كبيرة من املجتمع 
الكويتي وسط ظروف استثنائية لم 
متنعه من قيادة فريق العمل إلحداث 
طفرة ملموســة في تقدمي اخلدمات 
الرقمية وحلول الدفع املتطورة التي 

أثنى عليها القاصي والداني.
ومحمد العثمان ليس بغريب على 
«كي نت»، حيث ترأس مجلس إدارة 
اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة 
مطلــع العــام ٢٠١٥، وجنحت «كي 
نت» في تسجيل أرقام قياسية على 
صعيد عمليات الدفع اإللكتروني من 
خالل قنوات الدفع املختلفة من نقاط 
البيع وأجهزة الصراف اآللي وبوابة 
الدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت، كما 
شهدت الشركة حتت قيادته تطورا 
ملحوظا عزز من استعدادات الشركة 
ملواجهة كافة التحديات واملتغيرات 
وجناحهــا في تأدية دورها الوطني 
واملصرفــي على أكمــل وجه خالل 

جائحة «كورونا».

أكبر وأعــرق املدارس املصرفية في 
الكويت واملنطقــة، فدائما ما كانت 
بصمته واضحــة على كل املناصب 
التي تقلدها حتى تولى إدارة مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشــخصية في 
البنــك، ليواصــل مســيرة اإلجناز 
والتطويــر ويصبــح مســؤوال عن 

يذكر أن شركة اخلدمات املصرفية 
اإللكترونيــة املشــتركة (كي نت)، 
الشركة الرائدة واملتميزة في مجال 
خدمات الدفع اإللكتروني، هي شركة 
كويتية تأسست عام ١٩٩٢ مبشاركة 
البنوك احمللية القائمة آنذاك، للربط 
مــا بــني كل أنظمة البنــوك احمللية 
في الكويــت، وتوفير مجموعة من 
اخلدمات املصرفية من خالل شبكة 
متطــورة ورفــع مســتويات الدقة 
والكفاءة واألمان في إجراء املعامالت 
املالية عبر توفير طرق مبتكرة للدفع 
اإللكتروني في كل أرجاء الكويت تقلل 
من االعتمــاد على العمالت الورقية 
في املعامــالت اليومية بني مختلف 
قطاعات املجتمع، وتوفر طرق دفع 
مبتكرة تلبي متطلبــات القطاعات 
املختلفة، وتقوم بتطوير طرق دفع 
جديدة حتل محل املعامالت السوقية 
التقليدية بالعمالت الورقية، وتسعى 
«كي نت» دائما إلى تطوير اخلدمات 
التي تقدمها لتواكب أحدث اخلدمات.

العربيــة: أعلنت شــركة 
غوغل أمس عن إصدار تقرير 
«تأثير Google االقتصادي»، 
وهو تقرير من إعداد وكالة 
األبحــاث Public First حول 
 ،Google منتجــات  دور 
وحتديــدا «بحث Google» و
Play و«خرائــط Google» و

 «Google و«إعالنات YouTube
في مساعدة األفراد واألنشطة 
التجاريــة احملليــة وصناع 
احملتوى ومطوري البرامج في 
السعودية ومصر واإلمارات.
التقارير،  وتســتند هذه 
التــي تنشــرها Google في 
مختلــف بلــدان العالم، إلى 
استبيانات عامة وحتليالت 
النمذجــة  علــى  قائمــة 
إلى  االقتصاديــة، باإلضافة 
بيانات مــن جهات خارجية 

موثوقة.
يشير التقرير األخير إلى 
أن Google ســاهمت في دفع 
النشــاط االقتصادي  عجلة 
في الســعودية بنحو ٣٫٢٥ 
مليــارات دوالر وفــي مصر 
بنحــو ٦١٠ ماليــني دوالر، 
وفــي اإلمارات بنحــو ٣٫٠٨ 
مليــارات دوالر خــالل عام 
٢٠٢١، بإجمالــي نحــو ٦٫٩٤ 

النشاط التجاري في املتوسط 
٨ رياالت ســعودية كأرباح، 
ومقابــل كل جنيــه مصري 
تنفقه الشركة على إعالنات 
النشــاط  يتلقــى   Google
التجــاري فــي املتوســط ٨ 
جنيهــات مصريــة كأرباح، 
ومقابــل كل درهــم إماراتي 
تنفقه يتلقى النشاط التجاري 
في املتوسط ٨ دراهم إماراتية 

كأرباح.
وعلى مســتوى األفراد، 

مــن النمــو األوســع للبيع 
بالتجزئة عبر اإلنترنت في 
أنحاء الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
للعاملــني،  وبالنســبة 
ساعدت تطبيقات Google في 
احلفاظ على إنتاجيتهم خالل 
التغير الســريع نحو العمل 
عن ُبعد، وفي الوقت نفســه 
ساعدت الكثيرين غيرهم في 
العثور على وظائف جديدة 

وبناء مهاراتهم.

 Google ســاعدت منتجــات
األشــخاص علــى مواكبــة 
احلكوميــة  التوجيهــات 
املتغيرة، والبقاء على تواصل 
مع األصدقاء واألسرة، وتقليل 
حالة االضطراب التي أصابت 
العملية التعليمية والذهاب 

إلى املدارس.
أما بالنســبة لألنشــطة 
 Google التجارية، فساعدت
في دعم التسارع السريع في 
االقتصاد اإللكتروني كجزء 

ً خبرة مصرفية متتد ألكثر من ٢٠ عاما

ساهمت في دفع عجلة النشاط االقتصادي في السعودية بنحو ٣٫٢٥ مليارات دوالر

محمد العثمان

مليارات دوالر.
وتساهم منظومة مطوري 
برامج Android في توفير ٢٩ 
ألف وظيفة على األقل سنويا 
فــي الســعودية، و٨٥ ألــف 
وظيفة على األقل في مصر، 
و٥٠ ألــف وظيفة على األقل 

سنويا في اإلمارات.
التقديرات  إلى  واستنادا 
 ،Google اإلجمالية ومنهجية
مقابل كل ريال سعودي تنفقه 
الشركة على اإلعالنات يتلقى 

من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث واالستشارات» مؤشرا شهريا لثقة املستهلك بالتعاون مع جريدة 
«األنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة املستهلك» املؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس 

وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي احلالي واملستقبلي، وتوقعاتهم ألوضاعهم املالية. ويرتكز املؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من ٥٠٠
شخص، موزعة على املواطنني واملقيمني العرب في مختلف احملافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، ومتت 
مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من املؤشرات الست باالعتماد على إجابات أفراد العينة 

التي يحددها االستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم حتديد نتائج املؤشرات في الشهر األساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكني في 
الكويت، وهي تساوي ١٠٠ نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم ١٠٠) احلد الفاصل بني التفاؤل والتشاؤم لدى املستهلكني.

تعزيز ثقة املستهلك في الكويت بالرغم من التداعيات اجليوسياسية
للبحــوث  آراء  شــركة  أصــدرت 
واالستشارات التسويقية مؤشرها لثقة 
املستهلك في الكويت لشهر ابريل ٢٠٢٢ 
بالتعاون مع جريدة «األنباء» ورعاية 

«لكزس».
وأظهر املؤشر تعزيز ثقة املستهلك 
في الكويت خالل مرحلة يواجه خاللها 
العالم صراع جيوسياســي وتوترات 

اقتصاديه ومالية شديدة اخلطورة.
وجاء ضمن املؤشر «ساهمت عوامل 
خارجيــة، أهمهــا االرتفاع في أســعار 
النفط والغاز مــع توقعات باملزيد من 
االرتفاع» ومجموعة من العوامل الداخلية 
على مختلف األصعدة النقدية واملالية 
واالقتصادية التي ارست الطمأنينة عند 
املستهلكني الذين عززوا مستوى ثقتهم 
بشكل مغاير ملعظم دول العالم، حيث 
تنتشر مشاعر القلق وعدم االستقرار 
فــي بعضها، كبعض الــدول االفريقية 
واآلسيوية التي تفتقر إلى األمن الغذائي.
وتشير نتائج البحث امليدانية الى 
ان أربع مؤشــرات من املؤشرات الست 
املكونة منها الدراسة رفعت مستويات 
معدالتها لثقة املستهلك، واستقر مؤشر 
واحد عند معدله الشهري السابق، بينما 
تراجع معدل مؤشــر توقعــات الدخل 
الفردي في املستقبل نقطة واحدة خالل 

شهر.
وسجل معدل املؤشر العام ١١١ نقطة 
باكتســاب خمس نقــاط اضافية على 
أساس شــهري ومضيفا ١٦ نقطة على 

أساس سنوي.
وتضافــرت مجموعة مــن العوامل 
اإليجابيــة الداخلية التي ســاهمت في 
رفع مستوى ثقة املستطلعني، وتساهم 
بضمان االستقرار ونشــر مناخ الثقة 
بني املواطنني واملقيمني، ومنها ما يلي:

١ـ  ارتفاع أســعار النفط التي تراوحت 

بني ١٠٠ و١١٢ دوالرا للبرميل، خالل شهر 
ابريل، وشكل املرتكز الرئيسي لضمان 
االستقرار النقدي واملالي واالقتصادي 
واالجتماعي فــي الكويت وكافة الدول 

املصدرة للنفط والغاز.
٢ ـ حققت امليزانية العام إجنازا جتلى 
بتجاوز مرحلة عجز املوازنة منذ العام 

٢٠١٤ وسجلت فائضا مهما.
٣ ـ توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع 
مستوى النمو االقتصادي في الكويت 

خالل السنة احلالية بنسبة ٨٫٢٪.
٤ ـ مــع اإلشــارة إلى تعزيــز القدرات 
املالية الكويتيــة والتطور االقتصادي 
احملقق وتأثيره اإليجابي ملسار قدرات 
املصارف، والتي بدورها تعود لتقوية 
االقتصــاد الوطني وامداده بالســيولة 
الكافية لضمان تطويره ورفع مستويات 

النمو االقتصادي والدخل الوطني.
في ســياق متصل، برز تباين على 
الصعيد املناطقي، بحيث رفعت مكونات 

البحث في أربع محافظات معدلها للمؤشر 
العــام بني ١٣ نقطة كحد اقصى ونقطة 
واحــدة كحد أدنى، بينما تراجع معدل 
العاصمة ٣ نقاط ومعدل محافظة مبارك 
الكبير ١٩ نقطة خالل شهر، وارتفع معدل 
مؤشر الوضع االقتصادي ١٨ نقطة خالل 
سنة، وسجل املؤشر احلالي ١٠٢ نقطة 
بإضافة ٤ نقاط مقارنة بشــهر مارس 
املنصرم و١٨ نقطة على أساس سنوي.

وذكر املؤشر ان ظاهرة ارتفاع ثقة 
املســتطلعني باألوضاع االقتصادية 
جلية وذلك على الرغم من اخلسائر 
املباشــرة وغير املباشــرة والنفقات 
الباهظــة التي فرضها انتشــار وباء 
كورونا، باإلضافة الى التوتر العسكري 
والتجاري والسياسي والضغط على 
مستويات احلركة التجارية العاملية، 
وما نتج عن هذا الصراع من انكماش 
لنمو االقتصــاد العاملــي ومن تعثر 
احلركة التجارية وتخفيض قيم النقد 

في الكثير من البلدان.
وعلــى الرغــم مــن كل القضايــا 
الســلبية الضاغطــة واملتداخلة، فإن 
ثقة املستهلكني في الكويت باألوضاع 
االقتصادية لم تزل تسجل العديد من 
النقاط، وهذه الثقة لم تأت من الفراغ، 
بل تســتند على جملة من االجنازات 
والعوامــل اإليجابية ومنها أن الطلب 
علــى الطاقة وارتفاع أســعارها التي 
جتاوزت ١١٩ دوالرا للبرميل احيانا،على 
الرغم من القرار الذي اتخذته منظمة 
أوپيــك برفع االنتــاج اليومي للنفط 

مبقدار ٤٣٢ ألف برميل.
يأتــي ذلــك إلــى جانب املكاســب 
القياسية التي تسجلها بورصة الكويت 
والتي جتاوزت ٦٫٥ مليار دوالر خالل ٣ 
أشهر، مع ارتفاعات ملحوظة للتداوالت، 
وضمن هذه املناخات الداخلية املشجعة، 
تباينت املعدالت املمنوحة لهذا املؤشر 
مع االشارة الى تراجع ملحوظ مبعدل 

العاصمة التي اكتفت بتسجيل ٩٧ نقطة 
بخســارة ١٥ نقطة خالل شهر. كذلك 
انخفــض املعدل فــي محافظة مبارك 

الكبير ١٦ نقطة.
أما بالنســبة للوضع االقتصادي 
املتوقــع مســتقبال، قــد راوح املعدل 
واستقر على نفس املستوى املسجل 
في شــهر مارس والبالــغ ١٠٥ نقاط، 
بحيث تعادلت األســباب السلبية في 
قناعات املستهلكني املتأتية من التوتر 
اآلني العاملي وتداعياته السلبية على 
كل الصعد األمنية واالقتصادية واملالية 
مقابل العوامل اإليجابية السالفة الذكر 
حول االوضــاع االيجابية في الداخل 
الكويتي، وهذه املعادلة ارست مناخا 
متوازنا في نفسية املستهلكني بانتظار 

التطورات القادمة.
جتدر اإلشــارة إلى التراجع احلاد 
لثقة الفئة املكونة للمســتطلعني في 
العاصمة، بحيث تراجع املعدل لديهم 

٤٣ نقطة خالل شهر، تراجع ملحوظ 
البد من متابعة مساره ومحاولة كشف 

أسبابه إذا استمر ولم يكن عابرا.
وذكر املؤشــر أن القطــاع اخلاص 
يجذب العمالــة الوطنية، حيث ارتفع 
معدل مؤشر فرص العمل املتوفرة في 
السوق إلى ١٥٧ نقطة بإضافة ١٤ نقطة 
خالل شهر وقافزا بنسبة ٥٢ نقطة على 
أساس سنوي، وهذه األرقام تؤكد مدى 
ارتفاع الطلب على العمالة عامة وعلى 
بعــض الوظائف فــي القطاع اخلاص، 
حيث أكدت املعطيات أن بعض امليادين 
في القطاع اخلــاص جتذب العديد من 
املواطنــني واملواطنــات للعمــل، ممــا 
يؤكد جناح سياسة تشجيع املواطنني 
لالنخراط خارج إطار القطاع احلكومي.
ومن املتوقــع ارتفــاع وتيرة عمل 
املواطنني واملواطنات في القطاع اخلاص 
في املســتقبل أكان بصفــة موظفني او 
بتكوين مؤسسات صغيرة ومتوسطة، 
وكنموذج فإنه خالل ٢٠٢١ تضاعف عدد 
املواطنــني العاملني فــي قطاع املطاعم 
٢٣ مــرة وزاد عددهم ٤١ ألفا خالل عام 
واحد، وغادر سوق العمل خالل العام 
٢٠٢١ حوالي ١٣٤ ألف وافد وتراجع عدد 
العمالة الوافدة الى ١٫٤٥٠ مليون مقارنة 
بـــ ١٫٥٨٠ مليون فــي أواخر ٢٠٢٠، مع 
االشارة الى ان حجم العمالة الوطنية 
فــي القطاع احلكومي بلــغ ٤٤٧٫٦ الف 

عامل وعاملة.
وبلغ إجمالي عدد العمالة في الكويت 
في نهاية ٢٠٢١ حوالي ١٫٨٨ مليون شخص 
وهذه املعطيات ذات داللة مهمة تشــير 
الى بداية إعادة التوازن لعمل املواطنني 
بني القطاعني احلكومي واخلاص، وكذلك 
انخــراط العمالــة الوطنيــة بالعمل في 
ميادين جديدة لذوي املهن املتنوعة السيما 
ذوي املستوى العلمي واملهني املرتفع.

مؤشر آراء بالتعاون مع «األنباء» ورعاية «لكزس»

٣ عوامل رفعت ثقة املستهلك
ذكر املؤشــر أن ثقة املستهلك في الكويت ارتفعت 

بفعل ثالث عوامل رئيسية:
١ ـ مستوى الرواتب واألجور في الكويت الذي يعتبر 
من املســتويات العالية عامليا، فضــال عن دعم املواد 

الغذائية وبعض السلع.
٢ ـ ضبط مستوى التضخم النقدي في الكويت ضمن 
أدنى املستويات حاليا مما حافظ على القدرة الشرائية 

للدينار.
٣ ـ التطور املالي واالقتصادي الكويتي الذي برز في 
تخطي العجز في املوازنة، وبدا واضحا في االجنازات 
واملكاسب احملققة في البورصة، باإلضافة إلى انتعاش 

مجموعة من القطاعات االقتصادية.
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«التجاري»: إلهام محفوظ ضمن أفضل 
الرؤساء التنفيذين في القطاع املصرفي

«الغرفة» تناقش النهوض باملشروعات الصغيرة

«جلنة النقل» تبحث أفضل الطرق 
لتدفق السلع لألسواق احمللية

التجاري  البنــك  أعلــن 
الكويتي عــن اختيار إلهام 
محفــوظ رئيــس اجلهــاز 
التنفيــذي بالبنــك ضمــن 
التنفيذين  الرؤساء  أفضل 
 (Top CEO) ضمن جوائــز
للعام ٢٠٢٢ ألســواق املال 
اخلليجيــة، حيــث جاءت 
إلهام محفوظ فــي املرتبة 
السادســة علــى مســتوى 
الرؤساء التنفيذين ملصارف 
اخلليج وفي املرتبة الثانية 
على مستوى الكويت، وذلك 
وفقا للتصنيف الذي أجرته 
اجلهات املنظمة لهذه احلدث 

الكبير.
ومن املعروف أن مؤمتر 
«كبار الرؤساء التنفيذيني» 
يهدف إلى تعزيز التواصل، 
وخلق فرص جديدة للنمو، 
والتعرف على أبرز الرؤساء 
التنفيذيني في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، السيما 
أنــه يتيح للمشــاركني في 
جلســاته العامــة واملغلقة 
األفــكار واخلبرات،  تبادل 
وتقييــم الثغــرات، وبحث 
النمــو  حتقيــق  ســبل 
واالستدامة. وميثل املؤمتر 

عقدت جلنة املشروعات 
واملتوســطة  الصغيــرة 
املنبثقــة عن مجلس إدارة 
غرفــة جتــارة وصناعــة 
اجتماعهـــــا  الكويــــــت 
الرابع لعــام ٢٠٢٢، وذلك 
يوم االثنني املاضي، وذلك 
ملناقشة عدد من املوضوعات 
املدرجة على جدول أعمالها، 
فقد التقت اللجنة مبمثلي 
البنك الصناعي، الستعراض 
البنــك فــي متويــل  دور 
ودعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، والتي كان من 
أبرزهــا محفظة الصناعي 
للمشــروعات الصغيــرة، 
وكذلــك مت التطرق لآلثار 
الناجمــة جائحة ڤيروس 
كورونــا علــى عمــل هذه 
املشاريع، كما مت استعراض 
عدد من املقترحات التي من 
شأنها تقوية وتعزيز هذه 
اجلهــود إلبــراز وتطوير 
دور املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
من جانــب آخر، التقت 
اللجنة مبمثلي الصندوق 

عقــدت جلنــة التجــارة 
والنقل املنبثقة عن مجلس 
إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت اجتماعها الثالث لعام 
٢٠٢٢، وذلك يوم أمس، حيث 
ناقشت اللجنة عدة مواضيع 
مــن أهمهــا الضــرر البالغ 
الذي تعاني منه الشــركات 
املســتوردة نتيجــة ارتفاع 
األســعار العامليــة بســبب 
تداعيــات جائحــة كورونا 
والظــروف السياســية بني 
روسيا وأوكرانيا، واختناقات 
سالسل اإلمداد والصعوبات 
اللوجســتية، باإلضافة إلى 
ندرة املناطق التخزينية في 
الكويت، األمر الذي أدى إلى 
ارتفاع التكاليف بشكل غير 

مسبوق.
وقد أكــدت اللجنة على 
أهمية االستمرار بالتنسيق 

الرئيسية التي جاءت بعنوان 
«اليقني من الشك» في دراسة 
االستراتيجيات املستقبلية 
فــي دول مجلــس التعاون 
اخلليجي في ظل التقلبات 
اجلذرية املتواصلة ووسط 
املستجدات العاملية كاحلرب 
الروســية - األوكرانيــة 
ومعدالت التضخم وغيرها 
مــن األمــور التــي تواجه 
املصارف والشركات في دول 

ومتت مناقشة العديد من 
التي  األفــكار واملقترحات 
من شأنها النهوض بقطاع 
الصغيــرة  املشــروعات 

واملتوسطة.
وخلصت اللجنة إلى أنها 
التي  اللقــاءات  بجانب تلــك 
متــت مــع اجلهــات املمولــة 

التــي حتافــظ علــى تدفق 
الســلع لألســواق احملليــة 
بأســعار مناســبة، وكذلك 
التنســيق لعقــد لقــاء مع 

مجلس التعاون اخلليجي.
وبالتزامن مع فعاليات 
الرؤســاء  مؤمتــر «كبــار 
التنفيذيني»، مت عقد أعمال 
العربية»  املــرأة  «منتــدى 
أعماله مــن خالل االحتفال 
بإجنازات القيادات النسائية 
في املنطقة العربية، أضف 
إلى جلسات نقاشية لتبادل 
الهواجس والتحديات وطرح 

احللول الفاعلة.

والراعية للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، فإنه من الضروري 
عقد لقاء موسع مع أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
بهدف الوقوف على ما يعانون 
منه من معوقــات، واالطالع 
علــى مقترحاتهم في تطوير 

هذا القطاع.

بعض الشركات املستوردة 
لبحث املعوقات التي تؤثر 
على اســتمرار تدفق السلع 

الغذائية واالستهالكية.

في املرتبة السادسة على مستوى اخلليج والثانية على مستوى الكويت

التقت مبمثلي البنك الصناعي و«الصندوق الوطني»

إلهام محفوظ تتسلم اجلائزة

جانب من اجتماع جلنة املشروعات الصغيرة واملتوسطة

جانب من اجتماع جلنة التجارة والنقل الثالث

بجــدول أعمالــه وحفــل 
جوائــزه حدثا اســتثنائيا 
يحتفــي بريــادة األعمــال 
فــي دول مجلــس التعاون 

اخلليجي.
وكانــت محفوظ ضمن 
املؤمتــر  فــي  املتحدثــني 
وشــاركت فــي جلســات 
احلوار على مدى جلســات 
املؤمتر التي استمرت ليومني 
وحتدثت في إحدى اجللسات 

الوطنــي لرعايــة وتنمية 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوسطة، واطلعت على 
دور الصنــدوق فــي دعم 
ورعاية وتنمية هذا القطاع 
التي  احليــوي، والتدابير 
مت اتخاذها ملوجهات اآلثار 
الناجمة عن جائحة كورونا، 

مــع اجلهــات املعنيــة فــي 
الدولة ومنها وزارة التجارة 
والصناعــة، حملاولة إيجاد 
أفضــل الطرق واألســاليب 

«بيتك» يفوز بجائزة «أول بطاقة عمالت أجنبية 
«Visa» مطابقة للشريعة اإلسالمية بالكويت» من

تســلم بيــت التمويــل الكويتي 
«بيتك» جائزة «أول بطاقة عمالت 
أجنبية مطابقة للشريعة االسالمية 
في الكويــت» مــن «Visa»، وقد مت 
منــح اجلائزة إلى «بيتــك» تقديرا 
جلهــوده في إطالق أول بطاقة دفع 
مسبق بالعمالت األجنبية من نوعها 
ومطابقة للشــريعة اإلسالمية في 

الكويت في السوق احمللي. 
وتســاعد بطاقة الدفع املســبق 
بالعمالت األجنبية العمالء في إدارة 
مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الدفع 
املباشر بعمالت أجنبية مختلفة بدون 

احتساب رسوم صرف العمالت.
وعلى هامش تسلم اجلائزة من 
Visa فــي حفل تقدمي اجلائزة الذي 
أقيم في املقر الرئيســي لـ «بيتك»، 
أعــرب رئيس اخلدمــات املصرفية 
لألفراد واخلدمــات املالية اخلاصة 
للمجموعة، خالد الشمالن، عن فخره 
وسعادته بالفوز بهذه اجلائزة من 
Visa، مشــيرا الى أنهــا تأكيد على 
مستوى التميز واخلطوات الريادية 
التــي يتبناها «بيتك» دائما ليكون 
متميــزا في أدائه مــن خالل إطالق 
منتجات وخدمات مصرفية فريدة 

من نوعها.
من جانبها، قالت د.سعيدة جعفر، 
املدير اإلقليمي، ونائب الرئيس األول 
ملجموعــة Visa فــي منطقة مجلس 
 Visa التعاون اخلليجي: يسرنا في
منــح هذه اجلائزة لبيــت التمويل 
الكويتي نظير إطالقــه أول بطاقة 
مســبقة الدفــع بالعملــة األجنبية 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في 
الكويت، وانطالقا من مكانتنا كشركة 
رائــدة عامليا في مجــال املدفوعات 

الرقمية، ســنواصل في Visa العمل 
على توفير حلول دفع مبتكرة تلبي 
احتياجات املســتهلكني في الكويت 
اآلخذة فــي التنامــي. فجهود بيت 
التمويل الكويتي في توفير مدفوعات 
رقميــة مبتكرة وآمنــة لعبت دورا 
رئيســيا في منو التجــارة الرقمية 
في الكويت، لذلك اســتحقوا الفوز 

بهذه اجلائزة بكل جدارة.
بدوره، أوضح الشمالن أن إطالق 
بطاقة الدفع املسبق يعكس حرص 
«بيتــك» على منــح العمالء جتربة 
مصرفيــة متميــزة وذلــك تلبيــة 
لطموحاتهم وتطلعاتهم، مبينا أن 
هذه البطاقة متثل استراتيجية البنك 
فــي تقدمي منتجات وخدمات عالية 
اجلودة، وفي ذات الوقت تسهم في 
دعم توسيع قاعدة العمالء وزيادة 
احلصة السوقية للبنك واالحتفاظ 
مبركز مالي قوي في الكويت والعالم.

وأشار الى أن بطاقة الدفع املسبق 
بالعمالت األجنبيــة تتيح للعمالء 
التعبئة والدفــع بعمالت  ســهولة 
مختلفة أثناء السفر وخالل التسوق 
عبــر اإلنترنت، مبينــا أن البطاقة 
املتوافرة بـ ٥ عمالت رئيسية: الدوالر 
أميركــي، واجلنيــه األســترليني، 
واليورو، والدرهم اإلماراتي، والريال 
السعودي تعتبر اكثر أمانا من الدفع 
النقدي ومتنح املســافرين طريقة 
ذكية ومناسبة حلمل أموال السفر.

وأضاف الشمالن أن البطاقات تقدم 
باقة من املميزات، مبا في ذلك: جتنب 
التغيير في ســعر الصرف للعملة 
املختــارة، وراحة اإلنفــاق بالعملة 
املختارة دون عناء حتويل العملة، 
وحماية املشتريات، واالستفادة من 

عروض Visa املستمرة.
وذكــر أن البطاقــة تتميز أيضا 
باملرونــة فــي إعــادة التعبئة، من 
خــالل تطبيــق «بيتــك» للهواتف 
الذكية KFHonline، وموقع «بيتك» 
اإللكتروني www.kfh.com، وخدمة 
ألــو «بيتــك» الهاتفيــة ١٨٠٣٣٣٣، 
باإلضافة إلى فروع «بيتك» املصرفية، 

وفروع KFH Go الذكية. 
واشــار الى أن إصــدار البطاقة 
للعميــل ال يتطلب وجود حســاب 
في «بيتك»، وال يتطلب منه حتويل 
الراتــب، وال تدخــل البطاقة ضمن 
التزامــات العميــل، مبينا أن ســن 
العميل يجب ان يكون ١٨ عاما وما 

فوق.
وأكد الشــمالن مواصلة سلسلة 
النجاحــات فــي ســوق البطاقــات 
املصرفيــة، وذلك باســتخدام أعلى 
معايير اجلودة واالبتكار والسهولة 
واألمــان، منوهــا بالنجــاح الكبير 
للبطاقــات  املختلفــة  للحمــالت 

ولبرنامج مكافآت بيتك.
واشاد بريادة «بيتك» في التحول 
الرقمي وتبني أحدث أساليب الدفع، 
مشيرا إلى خدمة «احملافظ الرقمية» 
عبر املوبايل والساعات الذكية التي 
توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية 
الذكية بأعلى معايير األمان املتطورة، 
 ،«Fitbit»و ،«Garmin» بالتعاون مع
و«Samsung»، حيث أصبح بإمكان 
حاملي بطاقات «بيتك» بكل أنواعها، 
االستمتاع بتجارب دفع ذكية وسهلة 
بكل راحة وأمان مبجرد مترير اجلهاز 
أو الســاعة الذكية على نقاط البيع 
املتوافقة مــع تقنية «NFC» محليا 

وعامليا.

تقديراً جلهود البنك في إطالقها بالسوق احمللي

خالد الشمالن متسلماً اجلائزة من د.سعيدة جعفر 

«KIB» يرعى معرض «AUM» للفرص الوظيفية

كجزء من برنامجه املجتمعي املتكامل 
والذي يتضمن سلسلة مبادرات موجهة 
نحو متكني الشباب الكويتي الطموح 
واســتقطاب حديثــي التخــرج منهم 
لتأهيلهم للعمل ضمن القطاع املصرفي، 
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا 
عــن تقــدمي رعايته ملعــرض الفرص 
الوظيفيــة الــذي اســتضافته جامعة 
 ،(AUM) الشــرق األوســط األمريكية
مشاركا ضمن فعاليات املعرض بجناح 
له الســتقبال طلبــة اجلامعة، ومنهم 
املقبلون علــى التخرج، وذلك ملنحهم 
الفرصة لتقدمي سيرتهم الذاتية وإجراء 
املقابــالت الوظيفية مــع ممثلي إدارة 

.KIB املوارد البشرية في
هذا، وقــد قامت اجلامعــة بتنظيم 
معــرض الفرص الوظيفيــة على مدار 
ثالثة أيام داخــل مقرها، مؤخرا وذلك 
بهدف املساهمة في تعزيز سبل وقنوات 
التواصل بني جهات العمل، والباحثني 
من اخلريجني الكويتيني عن فرص عمل 
مالئمة، وفي هذا اإلطار، حرص KIB على 
التواجد في هذا املعرض، حيث إنه يشكل 
فرصة الســتقطاب املواهــب الكويتية 
الشابة والكفاءات احمللية لالنضمام إلى 
 KIB القطاع املالي واملصرفي، كما ساهم
من خالل جناحه بزيادة وعي اجلمهور 
واملشــاركني عن املنتجــات واخلدمات 

املصرفية واملالية، ضمن دعمه املتواصل 
حلملة «لنكن على دراية». 

وفي ســياق متصل، صرح مساعد 
مدير عــام إدارة املوارد البشــرية في 
KIB، هادي هــادي، قائال: تأتي رعاية 
البنك في املقام األول ملعارض الفرص 
الوظيفية املختلفة التي تقام في الكويت 
على مدار العام، وفقا اللتزامه بدعم مثل 
هذه الفعاليات التي تفسح املجال أمام 
الشباب الكويتي الدؤوب الستكشاف 
سوق العمل قبل التخرج، وإثراء فرصهم 
في إيجاد وظائف تناسب اهتماماتهم 
بصورة أكبر وتالقي شغفهم فيما يتعلق 

مبسيرتهم املهنية.

فرصة الستقطاب املواهب الكويتية الشابة والكفاءات احمللية

«KIB» في املعرضفهد العثمان مكرما هادي هادي من «KIB» جناح

.. ويواصل دعمه لـ «لنكن على دراية»

عادل الرميح: التأمني ضد مخاطر تعطل
األعمال الفجائية يحمي أصحاب املشروعات

معززاً تواجده وحضوره 
كعنصر فعال ضمن املنظومة 
املالية واملصرفية في الكويت، 
وعضــو ذي مكانــة رياديــة 
بــني مؤسســاتها، يواصــل 
 KIB الدولــي الكويــت  بنــك 
مشاركته في احلملة املصرفية 
الوطنية «لنكن على دراية»، 
فــي نســختها الثانيــة للعام 
٢٠٢٢، بغــرض االســتمرار 
املاليــة  الثقافــة  فــي نشــر 
واملصرفية بني فئات املجتمع 
علــى اختالفها، مبا يتماشــى 
مع تعليمات وتوجيهات بنك 
الكويت املركزي في هذا الشأن 
 KIB وكذلك مع أهداف برنامج
املجتمعــي واملرتبــط مبحو 
األمية املالية، ورفع مستوى 

دشــن االحتــاد الكويتــي 
للتأمني ورشتي عمل تدريبية 
ملنتسبيه، حاضر فيها خبراء 
مــن اململكــة األردنيــة حول 
التأمــني عــن تعطــل األعمال 
والتأمني البحري والهندســي 
وكذلــك التأمني ضــد أخطار 
املهنة، وذلك في إطار التطوير 
املســتمر ومواكبــة كل ما هو 
جديد في اإلجراءات واملمارسات 
التأمينيــة محليــا وإقليميــا 

وعامليا.
وفي هذا الصدد، قال أمني 
عام االحتاد الكويتي للتأمني، 
عادل الرميح، بعدما شــهدته 
األســواق من جائحة كورونا 
وتبعاتهــا، بدأنــا برنامجنــا 
التدريبي احلالي حيث أدرج 
موضــوع «تعطــل األعمال» 

اخلدمات املصرفية لألفراد في 
KIB، حيث قال: باعتبارنا من 
أولى املؤسســات التي بادرت 
بإنشــاء برنامــج مجتمعــي 
املالــي  بالشــأن  للتوعيــة 
واملصرفي، فنحن ندرك متاما 
أهمية دعم احلمالت التوعوية 
الهادفة، مثل حملة «لنكن على 
درايــة»، حيث يســعى البنك 
دائمــا، وحتت مظلة شــعاره 
املؤسسي «بنك للحياة»، إلى 
تثقيف املجتمع ورفع مستوى 
اإلدراك املالي لديه فيما يتعلق 
بخدمــات القطــاع املصرفــي 
واملنتجات املصرفية املتنوعة 
التي تلبي احتياجاته، وحلولها 
االستثمارية والتمويلية التي 
تالقي طموحاته، موضحا أن 

املشروعات من مخاطر تعطل 
األعمال.

إلــى أن  الرميــح  وأشــار 
االحتــاد كان حريصــا علــى 
إظهار مفهــوم تعطل األعمال 
في املمارسات التأمينية وبيان 
الرائجــة لتعطــل  األســباب 
التغطية  األعمال وأساسيات 
والتــي تتكــون من اشــتراط 
الضرر املادي وفترة التعويض 
وفــق  التغطيــة  ومحــرك 
اختبارات اإلقصاء، باإلضافة 
إلى آليات محاسبية واكتوارية 

تختص في هذا الشأن.
وتطرق الرميح إلى احملور 
الثاني في البرنامج التدريبي 
لالحتــاد واملختــص بالتأمني 
البحــري والــذي يركــز على 
التأمني  مبــادئ ومزايا عقــد 

KIB مستمر طوال السنة، ومن 
خــالل دعم حملة «لنكن على 
دراية»، بتسليط الضوء بشكل 
عام على الدور احملوري الذي 
يلعبه البنك كشريك رئيسي 
املالي،  لعمالئــه ووســيطهم 
ويتضمن ذلك نشــر سلسلة 
من املــواد اإلعالمية املصممة 
لكل شرائح العمالء، مبا يشمل 
الشــباب، وشريحة  شريحة 
النخبة، وشريحة ذوي اإلعاقة، 
كذلــك شــريحة العمــالء من 
أصحاب الشركات واملشاريع، 
والتي ستناقش مع كل منهم 
كيفية وطرق االســتفادة من 
اخلدمات املصرفية التي توفرها 
البنوك احمللية والعاملية، مبا 
يساندهم في حتقيق أهدافهم.

البحري والبضائع والعوامل 
املؤثــرة والشــروط املعهدية 
واإلضافية والبيوع البحرية 
وأنــواع الوثائــق، يأتي ذلك 
إلى جانــب برنامج مخصص 
الهندســية مبــا  للتأمينــات 
تتضمنــه من وثائــق أخطار 
املقاولــني وجميــع أخطــار 
التركيب واملالحق املهمة لتلك 

الوثائق.
وذكر الرميــح أن االحتاد 
البرنامج  اســتعرض خــالل 
التأمني ضد  التدريبي وثائق 
أخطــار املهنة وحتديدا تأمني 
املهنــة للمهندســني  أخطــار 
والتغطيــات  واملعماريــني، 
األساسية في هذا النوع وكذلك 
أنــواع الوثائــق ذات العالقة 

بقانون البحري.

احتاد التأمني يعقد برنامجاً تدريبياً مبشاركة خبراء من اململكة األردنية

عثمان توفيقي

عادل الرميح

الوعي بني كل شرائح العمالء 
حول عــدة مواضيع مختلفة 

واملعامالت املصرفية.
وفي هذا الســياق، صرح 
عثمــان توفيقــي، مديــر عام 

كأول احملاور التي ســتناقش 
في جلسات الورش التدريبية، 
نظرا ألهميته ألصحاب األعمال 
إذ  واملشــروعات واملبادرين، 
يعد ذلــك النوع مــن التأمني 
ضمن آليــات حماية أصحاب 
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«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي
أعلــن البنــك األهلــي 
الكويتي عن فوز خديجة 
عبــداهللا البلوشــي فــي 
السحب األسبوعي حلساب 
«الفوز» للجوائز، بجائزة 
نقدية قدرها ١٠٠٠٠ دينار 
والذي أقيــم يوم االثنني 
املاضي حتت إشراف وزارة 

التجارة والصناعة.
وحســاب «الفــوز» 
للجوائــز، هو حســاب 
اجلوائز األول من نوعه 
والذي يتيح لعمالء البنك 

األهلــي الكويتي فرصة الفــوز بجوائز 
ومكافآت كبرى. ومن خالل حساب «الفوز»، 
ســيحظى عمالء البنك األهلــي الكويتي 
بفرصة الفوز مببلغ ١٠٠٠٠ دينار ضمن 
الســحب األســبوعي األعلى لفائز واحد 
في الكويت، كذلك فرصة للفوز باجلائزة 
الكبرى وهي راتب شــهري بقيمة ٥٠٠٠ 
دينار ملدة ١٠ ســنوات، وجتدر اإلشــارة 
إلى أنه ســيكون مبقــدور كل من عمالء 

البنك األهلــي الكويتي اجلدد واحلاليني 
االســتفادة من هذه الفرصة الفريدة في 
حالــة توافر رصيد في حســابهم مببلغ 

١٠٠ دينار فقط.
والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم يوم االثنــني ٣٠ مايو ٢٠٢٢، وكلما 
زادت املبالغ املودعة، كلما زادت فرص الفوز.

إبراهيم الغامن: «األوراق املالية» ستركز على تعزيز مركزها

«الوطني»: التضخم العاملي يدفع األسعار لالرتفاع مجددًا

انعقدت اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية لشركة 
بيت األوراق املالية عن عام ٢٠٢١ 
يوم أمس، وتــرأس االجتماع 
إبراهيم الغامن رئيس مجلس 
اإلدارة، حيث رحب باحلضور 
ومت اعتماد كل البنود الواردة 

على جدول األعمال.
وأفــاد الغامن بأن الشــركة 
حققت أرباحــا صافية بقيمة 
٣٫٩ ماليــني دينــار بواقع ٨٫٧ 
فلوس للسهم لعام ٢٠٢١، كما 
متكنــت الشــركة مــن جتاوز 
آثــار أزمــة كورونــا على كل 
أصعدة أنشطة الشركة، حيث 
ارتفعت اإليرادات من األنشطة 
االستشــارية واالســتثمارية 
مبقدار ٤٫٣ ماليني دينار لتصل 
إلى ٦٫٥ ماليني دينار لعام ٢٠٢١، 
وارتفعت احلصــة في نتائج 
الشركات الزميلة مبقدار ٦٥٠ 
ألــف دينــار لتصل إلــى ربح 
قدره ٥٦٦ ألف دينار لعام ٢٠٢١ 
مقارنة بخسارة قدرها ٨٤ ألف 
دينار لعام ٢٠٢٠، وعلى صعيد 
األنشــطة التجارية في قطاع 
التعليم واألغذية، فقد انخفضت 
اخلسائر من تلك األنشطة عن 
العــام املاضي مببلغ ٣٢٧ ألف 

دينار وبنسبة قدرها ٥٥٪.

ذكــر تقريــر املوجــز االقتصادي 
الصــادر عن بنك الكويت الوطني، ان 
مؤشر تضخم أسعار املستهلكني واصل 
ارتفاعه خالل الربع األول من عام ٢٠٢٢ 
بنسبة ٤٫٤٪ على أساس سنوي، مقابل 
٤٫٣٪ في ديسمبر ٢٠٢١. وارتفع معدل 
التضخم األساسي، الذي يستثني املواد 
الغذائية والسكن، إلى ٤٫٧٪ (٤٫٦٪ في 

ديسمبر).
واستمرت ضغوط األسعار الناجمة 
عن مزيج مــن العوامل التي تضمنت 
تزايد الطلب االستهالكي واضطرابات 
سالســل التوريد، والتــي تفاقمت مع 
تفشي جائحة كوفيد-١٩ خالل األشهر 
األخيرة بســبب الصراع بني روســيا 
وأوكرانيا وسياسة «صفر كوفيد» التي 
تطبقها الصني ملنع انتشار الڤيروس. 
كما تأثرت أسعار املواد الغذائية والسلع 
العاملية بصفة خاصة، وانعكس ذلك 
على األسعار احمللية بصورة واضحة 
فــي االقتصــادات التــي تعتمــد على 
الواردات أو تلك التي تتسم بغياب أو 

قلة ضوابط األسعار احلكومية.
وفي الكويت، متثل املواد الغذائية 

واملشروبات نسبة ١٧٪ من سلة مؤشر 
أسعار املســتهلك، لذا كان لهذا املكون 
تأثير بارز على معدل التضخم العام، 
وخالل عام ٢٠٢١، كان التضخم في فئة 
األغذية واملشروبات مسؤول عن أكثر 
من ٤٦٪ من منو املتوسط العام ملؤشر 
أسعار املستهلك والذي وصل إلى ٣٫٤٪. 
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدل 
التضخم، إال أن وتيرة منو أسعار املواد 
الغذائية فــي مارس تباطأت إلى ٧٫٢٪ 
مقابل مستويات الذروة التي وصلت إلى 

١١٫٥٪ خالل الصيف املاضي. وتواصل 
أســعار املأكــوالت البحريــة والفواكه 
واللحوم ارتفاعها مبعدالت ملحوظة. 
وجتد اإلشــارة إلى أن مؤشــر منظمة 
األغذية والزراعة ألسعار األغذية، والذي 
يتتبع أســعار املواد الغذائية العاملية، 
وصل ألعلى مستوياته على اإلطالق في 
مارس (وارتفع بنسبة ٣٤٪، على أساس 
سنوي)، بعد اندالع احلرب في أوكرانيا 
وذلك على الرغم من تباطؤه هامشــيا 
في أبريل (-٠٫٨٪ على أساس شهري).

ومن جهة أخرى، ارتفعت األسعار 
ضمن املؤشــر الفرعي لفئة اخلدمات 
الســكنية بنســبة ٢٫٣٪ على أســاس 
سنوي في مارس، بعد ارتفاع أسعار 
اإليجــارات في عــام ٢٠٢١ عدة مرات، 
وتشير الدالئل إلى أنه بعد عدة سنوات 
من الركود، قد تبدأ األسعار باالرتفاع 
في ظل توجه مالكي العقارات لتعويض 
ارتفــاع تكاليف البناء، هذا إلى جانب 
اســتقرار الطلب في ســوق إيجارات 
متوســطي الدخل مــن الوافدين بعد 

اجلائحة.
وكان منو مؤشر أسعار املستهلكني 
مدفوعا بارتفاع التضخم في املؤشرات 
الفرعية، مما ســاهم في ارتفاع معدل 
التضخــم األساســي في الربــع األول 
من عام ٢٠٢٢. وشــهدت أسعار فئات 
التعليم (+ ١٩٪ على أساس سنوي) 
واملالبس (+ ٥٫٧٪) والنقل (+ ٤٫٨٪) 
ارتفاعات ملحوظــة. ويعكس ارتفاع 
تكلفــة التعليم إلى حد كبير انعكاس 
زيادة الرســوم املدرسية في سبتمبر 
املاضــي عند اســتئناف احلضور في 

املدارس بعد اجلائحة.

العقارية لصالح عمالئها، حيث 
أمتت الشركة خالل عام ٢٠٢١ 
تسويق رابع وخامس مشاريعها 
العقارية ليصل إجمالي حجم 
الصفقات التي أمتت تسويقها 
الشــركة ما يقارب ١٠٠ مليون 
دوالر، ومن املتوقع أن حتقق 
هذه املشــاريع عوائد متميزة 
للمســتثمرين متناســبة مع 
املخاطر املدروسة وأيضا أتعاب 

جيدة للشركة.
وعلى صعيد أداء شركات 
املجموعــة، قــال بــودي إن 
مجموعــة غيتهــاوس املالية 
استمرت بتحقيق أرباح للعام 
الثاني على التوالي، خاصة في 
ضوء اســتقرار مناذج أعمال 
شركاتها التابعة، بنك غيتهاوس 

باململكة املتحدة كذراع متويلية 
متخصصة في متويل االستثمار 
في قطاع العقارات الســكنية 
الفرديــة والــذي ناهــز حجم 
أصوله املليار جنيه إسترليني، 
وشــركة غيتهــاوس كابيتال 
بالكويــت كذراع استشــارية 
وتسويقية مرخص من هيئة 

أسواق املال.
أما عن االستثمار في نشاط 
املدارس فقد استكملت الشركة 
تنفيذ خطتها االســتراتيجية 
حيث أطلقت في شهر سبتمبر 
٢٠٢١ مدرســة جديــدة ثنائية 
اللغة ليرتفع بذلك عدد املدارس 
التي تنضوي حتت مظلتها إلى 
أربع مــدارس. واختتم الغامن 
رئيــس مجلــس اإلدارة قائال: 
إن نظرة الشركة إلى املستقبل 
وخاصة بعد االندماج تنطلق 
من ثالثة محاور رئيسية، األول 
هو تعزيز مكانة الشركة ككيان 
استثماري واستشاري متميز 
يعتمد بصورة أساســية على 
اســتغالل مهاراتــه وخبراته 
املتراكمــة في تنمية اإليرادات 
وخاصة أتعاب اإلدارة واألتعاب 
االستشــارية عن إدارة أصول 

العمالء.
ويتمثل احملور الثاني في 

اســتمرار التركيز على تنمية 
االســتثمارات االســتراتيجية 
مجموعــة  مثــل  للشــركة 
غيتهاوس املالية وشــركاتها 
التابعــة وأيضا اســتثمارات 
امللكيــة اخلاصــة ذات الطابع 
التشــغيلي والقيمــة املضافة 
التي تشهد منوا وتتميز بقلة 
التأثــر بالتقلبات االقتصادية 
على املديني املتوسط والطويل.

أما احملور الثالث فيتعلق 
بتعزيز املركز املالي للشــركة 
مبا يحقق مصالح املســاهمني 
والتمهيــد لالنطــالق نحــو 
املســتقبل على أســس متينة 
وثابتــة بــإذن اهللا، وفي هذا 
الصــدد واســتغالال لبعــض 
الســيولة الزائــدة فقد أوصى 
مجلس إدارة الشركة للسادة 
مساهمي الشــركة بتخفيض 
نقــدي لــرأس مــال الشــركة 
مببلغ ٢٫٥ مليون دينار ميثل 
نســبة ٥٫٥٦٪ مــن رأس املال 
املدفوع يتم دفعه للمساهمني 
مقابل إلغاء عدد ٢٥ مليونا من 
أسهمهم بالقيمة االسمية للسهم، 
وسيتم اعتماد هذه التوصية في 
اجلمعية العمومية غير العادية 
املزمع انعقادها بتاريخ ٣١ مايو 

.٢٠٢٢

حجم األصول ارتفع إلى ٥١٫٦ مليون دينار بنسبة ١١٪ عن العام املاضي

إبراهيم الغامن مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

وفيما يتعلق باملركز املالي 
للشركة فقد ارتفع حجم األصول 
إلى ٥١٫٦ مليون دينار بنسبة 
قدرها ١١٪ عن العام املاضي، كما 
ارتفعت حقوق امللكية اخلاصة 
مبساهمي الشركة األم بنسبة 
٨٪ لتصبح ٤٥٫٢ مليون دينار 

مبا يعادل ١٠٠ فلس للسهم.
من جانبه، أوضح الرئيس 
التنفيذي للشــركة فهد بودي 
أن الشركة استمرت بنجاح في 
نشــاط إدارة األصول املدرجة 
باألسواق احمللية واخلليجية 
لصالح عمالئها وحتقيق أتعاب 
إدارة عادية وحتفيزية قدرها 
٥٫٧ ماليني دينار كما استمرت 
املجموعة في التوسع في نشاط 
تســويق وإدارة االستثمارات 

إميان الروضان في قائمة سيدات األعمال األكثر تأثيرًا بالشرق األوسط

أعلنت شــركة زين الكويت 
عن اختيار الرئيسة التنفيذية 
لشــركة زيــن الكويــت إميــان 
الروضــان ضمــن قائمــة أكثر 
٥٠ ســيدة من ســيدات األعمال 
القياديات تأثيــرا باملنطقة عن 
العــام ٢٠٢٢، وهي القائمة التي 
 Arabian Business أطلقتها مجلة
املرموقة املختصة بقطاعات املال 

واألعمال.
وذكرت الشــركة فــي بيان 
صحافي أن هــذا التصنيف من 
إحدى أكبر املؤسسات اإلعالمية 
الرائــدة على مســتوى منطقة 
الشــرق األوســط أتى ليسلط 
الضــوء على الدور الذي لعبته 
الروضان في قيادة زين لتكون 
إحدى أكبر وأكثر شركات القطاع 
اخلــاص الكويتي ريــادة خالل 

الفترة املاضية، وخاصة جهودها في وضع وتنفيذ استراتيجية 
الشــركة املتكاملــة للتحول الرقمي التي تهــدف إلى متكني قطاع 
أعمال أكثر كفاءة في الســوق الكويتي حتت مظلة رؤية «كويت 

جديدة ٢٠٣٥».
وتقوم مجلة Arabian Business كل عام بتكرمي سيدات األعمال 
الالتي يصنعن فارقا في منطقة الشرق األوسط من خالل تأثيرهن 
في املجتمع وجتربتهن العملية وخبراتهن بقطاعات العمل املختلفة 
وطموحهن بقيادة أسواق املنطقة والدفع بها نحو األمام، وتقوم 
املجلة باختيار ٥٠ اســما ما بني عشــرات اآلالف من األســماء من 
رائدات األعمال ورؤساء اجلمعيات غير الربحية ورؤساء الشركات 

من مختلف الصناعات.
ومت تعيــني م.إميان الروضان فــي منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة زين الكويت في ديسمبر ٢٠١٥، وهي تعتبر من القيادات 
الكويتية في املجموعة األم التي شــاركت بشــكل فعال في قصة 

انطالقتها الناجحة.
ولدى الروضان خبرة تزيد على ٢٥ عاما في مختلف قطاعات 
اإلدارة التنفيذية ضمن زين الكويت والعديد من الشركات التابعة 
ملجموعة زين، وقبل هذا املنصب، شغلت الروضان منصب الرئيس 

التنفيذي للشؤون التنظيمية في املجموعة.
وتعتبر الروضان من أحد رواد األعمال قطاع االتصاالت باملنطقة، 
حيث بدأت رحلة عملها في زين مع شركة زين الكويت، وأطلقت 
أول خدمة متنقلة مسبقة الدفع في البالد واملنطقة، والتي استمرت 

في الهيمنة على قاعدة العمالء للخدمات املتنقلة في الكويت.
ومنذ العام ٢٠٠٣ ومع توسع زين في أنحاء املنطقة، ساهمت 
الروضــان بخبرتها الكبيــرة في إجناز العديد مــن األعمال لدى 
شــركات زين التابعة، فقد كانت من الفريق التأسيسي لعمليات 
املجموعة فــي العديد من البلدان مثل مملكــة البحرين، العراق، 

لبنان، واململكة العربية السعودية.
دورا  الروضــان  لعبــت  كمــا 
رئيســيا في مراحل زين االنتقالية 
عبر السنني، حيث قامت ببناء فرق 
تشغيلية عديدة، وإرساء أسس متينة 
لوحدات األعمال في جميع قطاعات 
االتصاالت الرئيســية، مبا في ذلك 
الشبكات الذكية، وتطوير املنتجات 
واخلدمات، وصنع االستراتيجيات 
وتخطيــط األعمــال، والتجــوال، 
ومبيعات الشركات الدولية، باإلضافة 

إلى الشؤون التنظيمية.
وبعــد تســلمها مهــام الرئيس 
التنفيذي لشــركة زين الكويت في 
ديسمبر ٢٠١٥، قادت الروضان عددا 
من املشــاريع الكبرى التي شــكلت 
مرحلــة انتقاليــة في تاريــخ زين، 
أبرزها اإلشراف على اإلطالق التجاري 
لتكنولوجيا اجليل اخلامس ٥G في 
يونيو ٢٠١٩، لتكون أول شــركة تطــرح هذه التقنية في اخلليج 
العربي عبر السوق الكويتية بتغطية شاملة لكل مناطق الكويت، 
باإلضافة توقيع عقد منظومة العدادات الذكية مع وزارة الكهرباء 
واملــاء في مايو ٢٠١٧، والذي يعتبر من أكبر املشــاريع في قطاع 
تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت (ICT) على مســتوى البالد، 
وأســهم في حتقيــق رؤية الدولــة نحو تطبيق نظــام احلكومة 

اإللكترونية والتحول الرقمي الشامل.
وطوال فترة تواجدها في زين، قامت الروضان أيضا بتنظيم 
العديد من التحالفات االستراتيجية مع املشغلني الدوليني واإلقليميني، 
وقامت بقيــادة فرق وتطوير املوارد في مجــاالت التكنولوجيا، 

التجارة، االستراتيجية، مبيعات اجلملة، والشؤون التنظيمية.
ولــدى الروضــان أكثر من عضويــة في العديد مــن الهيئات 
 GSMA واملنظمات الدولية، فهي عضو في مجموعة املصالح اإلقليمية
ملنطقة العالم العربي، وعضو في مجموعة الرؤســاء التنفيذيني 
للشــؤون التنظيمية GSMA CROG، كما أنها حصلت على شهادة 
البكالوريوس في هندســة اإللكترونيات واالتصاالت من جامعة 
الكويــت، وحضرت برامج عملية من معهد طوكيو للتكنولوجيا 
(TIT) وبرامــج في إدارة العالقات بني القطاع العام واخلاص من 
كلية هارفارد لألعمال، كما أنها حاليا عضو في املجلس االستشاري 

ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ومت اختيــار الروضان مؤخرا ضمن قائمــة مجلة «فوربس» 
الشرق األوسط السنوية ألقوى سيدات األعمال في الشرق األوسط 
عن العام ٢٠٢١، والالتي جنحن في إظهار مرونة وقوة في مواجهة 
مصاعب غير مسبوقة في أمكان العمل واملجتمعات، باإلضافة إلى 
اختيارها من قبل «فوربس» الشــرق األوســط أيضا كواحدة من 
السيدات األكثر نفوذا في الكويت ضمن عددها اخلاص عن النجاحات 

التي تشهدها الكويت حتت عنوان «رؤية جديدة» للعام ٢٠١٧.

مجلة Arabian Business تختار الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت تقديراً لدورها بتمكني قطاع األعمال

التابعة  زين  شركات  لدى  األعمال  من  العديد  إجناز  في  بخبرتها  ساهمت 
البلدان من  العديد  في  املجموعة  لعمليات  التأسيسي  الفريق  من  وكانت 

العجمي: منتدى املنافسة العربي الثالث
منصة لتعزيز التعاون والتنسيق بني الهيئات

قــال رئيــس مجلس 
إدارة جهاز حماية املنافسة 
ان  العجمــي  راشــد  د. 
منتدى املنافســة العربي 
الثالث الذي تســتضيفه 
ســلطنة عمــان يشــكل 
منصــة مهمــة لتعزيــز 
التعاون والتنســيق بني 
املنافســة وإلى  هيئــات 
حتسني النمو االقتصادي 

واحلوكمة.
واضاف فــي كلمة له 

خالل افتتاح منتدى املنافسة العربي الثالث 
ان املنافســة تعد مكونا حيويا في حتفيز 
االقتصــادات الفعالة والقوية وتشــجيع 
النمو االقتصادي في ظل ظروف وحتديات 
اقتصادية صعبة تواجه منظومة االقتصاد 
العاملــي من آثار وتداعيات ســلبية ألزمة 

كورونا. 
وأوضح العجمي أن التكامل اإلقليمي يعد 
أهم آليات وأهداف حتقيق التنمية املستدامة، 
مؤكدا حرص الكويت على وضع املشروع 
التنموي «السياســة الوطنية للمنافسة» 
والذي يهدف إلى وضع وتطوير اإلجراءات 
واللوائح والقوانــني والتدابير احلكومية 
التي تشجع املنافسة وتسهل على الشركات 
الدخــول إلى األســواق مــع معاقبة ومنع 

السلوك املناهض للمنافسة.
وأعرب عن شــكره وتقديره لســلطنة 
عمان واللجنة املنظمة الســتضافة أعمال 

منتدى املنافسة، متمنيا للجميع االستفادة 
من التجارب املعروضة في املنتدى.

من جانبه، قال املدير التنفيذي جلهاز 
حماية املنافســة د. عبداهللا العويصي ان 
الكويــت تؤمــن بأهمية حتقيــق التكامل 
االقتصادي وضرورته باملنطقة والتعاون 
في كافة املجاالت خاصة مجاالت التجارة 
والصناعة واالستثمار من أجل استشراف 
مستقبل أفضل لشعبها وشعوب املنطقة 

العربية.
وأكــد ان اخلطة الوطنيــة في الكويت 
تسعى الى تهيئة مناخ يساعد على التجارة 
احلــرة واالســتثمار وصوال إلــى التنمية 
االقتصادية اإلقليمية املســتدامة وتفعيل 
أساليب األنشطة االقتصادية لضبط املنافسة 
في جميع أســواق قطاعــات التجزئة مما 
ينعش األنشــطة االقتصادية واملتعاملني 

مع األسواق.

شدد على أن التكامل اإلقليمي يعد أهم آليات وأهداف حتقيق التنمية املستدامة

جانب من فعاليات منتدى املنافسة العربي الثالث

إميان الروضان
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قدرات ال مثيل لها
تعد رينج روڤر سبورت اجلديدة، النسخة 
األكثر قدرة ديناميكيا من سيارات الدفع 
الرباعي الفاخرة عالية األداء من الند روڤر 
على اإلطالق، واألكثر كفاءة بعيدا عن 
الطرق املعبدة. يتكامل نظام الدفع الذكي 
بجميع العجالت (iAWD) مع أحدث ابتكارات 
وتقنيات جميع التضاريس لضمان اتساع 

قدرته الديناميكية.
ويعد نظام تثبيت السرعة التكيفي على 
الطرق الوعرة هو تطور لنظام التحكم في 
التقدم على جميع التضاريس ويسمح للسائق 
بتحديد السرعة املطلوبة ومستوى الراحة، 

من بني أربع إعدادات، على األسطح الوعرة. 
إنها أول الند روڤر تتمتع بهذه اإلمكانية، ما 
يوفر أداء محّسنا على الطرق الوعرة من 
خالل السماح للسائق بالتركيز فقط على 
توجيه السيارة عبر التضاريس الصعبة.

يكتشف نظام االستجابة للتضاريس 
السطح والتضاريس تلقائيا لتكييف الهيكل 
للتعامل مع املوقف بشكل أفضل، ما يدفع 
 Pivi اللمس  السائق ويبلغه عبر شاشة 
Pro. إنه يعمل بانسجام مع أنظمة الهيكل 
الشاملة لتحقيق التقدم األكثر فاعلية على 

الطرق الوعرة.

اآلن في معرض علي الغامن وأوالده للسيارات

رينج روڤر سبورت اجلديدة..
فخامة عصرية وقدرات غير مسبوقة

تعيد رينج روڤر سبورت اجلديدة 
تعريف الفخامة الرياضية، وجتمع 
بسالسة بني األداء الواثق والفطري 
على الطريق مع حتسينات جديدة 
لعالمة رينج روڤر التجارية تعكس 
التطور املتقدم في التصميم والراحة 
املتصلة في طراز اجليل الثالث 
الذي يعد األكثر تفضيال وتقدما 

وقدرة ديناميكية حتى اآلن.
احملركات  مجموعة  تشتمل 
القوية والفعالة على محركات 
هجينة كهربائية ذات مدى ممتد 
 Vمن ست أسطوانات، ومحرك ٨
جديد قوي ومحركات هجينة 
خفيفة سداسية األسطوانات تعمل 
بالبنزين والديزل. سيتم تقدمي 
الكهربائي اخلالص  الدفع  نظام 
في عام ٢٠٢٤، حيث تواصل الند 
روڤر رحلتها في مجال الكهرباء.

وتتوافر رينج روڤر سبورت 
 HSEو SEو S اجلديدة مبواصفات
وأوتوبيوغرافي، مع اإلصدار األول 
املتاح على مدى العام األول من 
اإلنتاج والذي يتميز مبواصفات 
مت إعدادها خصيصا لهذا الطراز.

إطاللة ديناميكية

تبرز النسب املثيرة طابع رينج 
املميز، مع بروز  روڤر سبورت 
قصيرة، وواجهة أمامية واثقة، 
وزجاج شديد االنحدار في األمام 
واخللف. وتوفر عناصر العالمة 
التجارية هذه حضورا قويا على 

الطريق ينقل القوة واألداء.
مت تفصيل الشكل اخلارجي 
املنحوت بتشطيبات رائعة مثل 
الشبكة األمامية التي توحي بالتخفي 
ووحدات اإلضاءة الرقمية بتقنية 
LED، والتي تخلق شكال مميزا 
وهذه   .(DRL) النهار  ملصباح 
التصميمات الالفتة للنظر، وهي 
األرفع على اإلطالق التي مت تركيبها 
في الند روڤر، تقع فوق مصد 
سفلي منحوت بفتحة مزدوجة 
يشتمل على عنصر أفقي منقسم 
للون اجلسم يوفر اتساعا بصريا 
أكبر، معززا بالتفاصيل السوداء.
التصميم  وتنعكس عناصر 
املصقولة متاما في اخللف، حيث 
تتضمن بابًا خلفيا منحوتا مع 
ميزة العرض الكامل التي حتمل 
كلمة رينج روڤر. تقدم رسومات 
 LED املمتدة تقنية LED اإلضاءة
السطحية ملركبة إنتاج ألول مرة، 
ما يوفر مظهرا نقيا وعصريا في 
الليل يكون حيويا ومتسقا عند 
إليه من أي زاوية. ميتد  النظر 
خط الكتف املميز بطول السيارة، 
ويبرز من خالل تفاصيل الرفارف 
السفلية اجلديدة وأطول جناح 
سبويلر مت تركيبه على اإلطالق 

في سيارة رينج روڤر.
عنوان للرفاهية الرياضية

رينج روڤر سبورت اجلديدة 
جتعل كل رحلة حدثا. ميكن شحذها 
لتكون ديناميكية كما يرغب السائق، 
مع توفير مستويات محسنة من 
الصقل والراحة. أصبحت هذه 
القدرة على اجلمع بني الشخصيات 

املزدوجة ممكنة من خالل مجموعة 
التقنيات وامليزات،  شاملة من 
ما يوفر رفاهية عالية ومشاركة 

تركز على السائق.
توفر مقاعد أمامية كهربائية 
قابلة للضبط ومدفأة ومهواة مع 
التدليك  ذاكرة مزودة بوظيفة 
ومساند رأس مجنحة، ما يوفر 
األســاس املثالي لرحلة جذابة 
وداعمة. توفر املقاعد الرئيسية 
دعما المحدود خالل الرحالت الطويلة 
وتتضمن راحة في القيادة على 
الطرق املتعرجة، بينما يستفيد 
الركاب في اخللف من تصميم 
املقاعد احملسنة هندسيا، مع زيادة 
قدرها ٣١ ملم في مساحة األرجل 
و٢٠ ملم أكبر للركبة، ملزيد من 

الراحة والدعم.
 Cabin يتوافر اجليل اجلدد من
Air Purification Pro إلنشاء بيئة 
عليها.  مثالية واحلفاظ  قيادة 
الترشيح  فهو يجمع بني تقنية 
PM٢٫٥ وتقنية nanoeTM X لتقليل 
الروائح والبكتيريا واملواد املسببة 
للحساسية بشكل كبير، مبا في 
ذلك ڤيروس SARS-CoV-٢. مت 
تركيب جهاز nanoeTM X ثان في 
الصف الثاني لتوفير جودة هواء 
متسقة في جميع أنحاء املقصورة. 
تتيح وظيفة إدارة ثاني أكسيد 
الكربون املتقدمة للمالكني تنقية 
املقصورة قبل الرحلة، أو أثناء 
القيادة - ما يضمن زيادة اليقظة 
في كل رحلة، وحتسني الرفاهية 

جلميع الركاب.
ــارات صوت  وتــتــوافــر خــي
النظام  القوية، وهو   Meridian
الصوتي األكثر تقدما وقوة الذي 
مت تركيبه على اإلطالق في سيارة 
إنه يقدم  رينج روڤر سبورت. 
جتربة صوتية مغلفة باستخدام 
٢٩ مكبر صوت، ومضخم صوت 
جديد وما يصل إلى ١٤٣٠ واط من 
قوة مكبر الصوت - مبا في ذلك 
أربع مكبرات صوت مبسند الرأس 
متكن أولئك الذين يسافرون في 
املقاعد األربعة الرئيسية للسيارة من 
جتربة مناطق الصوت الشخصية.

يلعب اجليل اجلديد من نظام 
إلغاء الضوضاء النشط دوره هنا، 
حيث يقلل من تأثير ضوضاء 

التي  الطريق وصوت اإلطارات 
تدخل املقصورة لتحسني أجواء 
املقصورة املطلقة أو للسماح للركاب 
باالستمتاع باملوسيقى الواقعية 
التي توفرها مجموعة نقل احلركة 
في سيارة رينج روڤر سبورت 
اجلديدة. تزداد هذه التجربة عندما 
تكون السيارة في وضع القيادة 
الديناميكي، عندما يجلب النظام 
املتقدم أصوات احملرك إلى املقدمة.

تكنولوجيا سلسة

تدعم هندسة تصميم املركبات 
الكهربائية القوية (EVA ٢٫٠) من الند 
روڤر نظاما بيئيا سلسا للتقنيات 
املتصلة رقميا، مبا في ذلك البرامج 
عبر الهواء (SOTA). توفر التكنولوجيا 

الذكية حتديثات عن ُبعد لـ ٦٣ 
وحدة إلكترونية، ما يضمن بقاء 
رينج روڤر سبورت اجلديدة في 
طليعة االبتكار والتكنولوجيا 
واخلدمات العصرية طوال عمرها.

ويتميز نظام املعلومات والترفيه 
Pivi Pro احلائز جائزة بشاشة 
ملس منحنية عالية الدقة مقاس 
١٣٫١ بوصة موضوعة في وسط 
لوحة القيادة العصرية. يتحكم في 
كل شيء من التنقل إلى الوسائط 
وإعدادات السيارة، فهو يتعلم 
عادات املستخدم ويخصص بذكاء 
التجربة على منت السيارة، ليصبح 

مساعدا شخصيا بديهيا حقا.
 Apple CarPlay مت جتهيز كل من
 Wireless Android Autoالالسلكي و

كمعيار قياسي، ما يعني أنه ميكن 
وضع الهواتف الذكية بعيدا على 
شاحن اجلهاز الالسلكي املخصص 
 ،Pivi بقوة ١٥ واط، أسفل شاشة

دون احلاجة إلى أسالك زائدة.
مجموعة احملركات

من  شاملة  مجموعة  توفر 
مجموعات نقل احلركة بالكهرباء 
أداء رينج روڤر سبورت املعتاد. 
تشتمل املجموعة على سيارتني 
هجينتني كهربائيتني ممتدة املدى، 
ومحرك بنزين إجنيوم سداسي 
األسطوانات ومحرك ديزل باستخدام 
تقنية هجينة معتدلة، ومحرك 
تربو مزدوج V٨ جديد كليا، وفي 
عام ٢٠٢٤، ستتطور تشكيلة رينج 
روڤر سبورت اجلديدة مع إضافة 

طراز كهربائي بالكامل.
ومت تصميم P٥١٠e الكهربائية 
الهجينة اجلديدة لتلبية متطلبات 
السائقني الذين يبحثون عن محرك 
عالي األداء وكفاءة مذهلة وأكثر 
من ١٠٠ كيلومتر من مجموعة 
EV من االنبعاثات الصفرية، إنه 
البنزين  ميزج بسالسة محرك 
إجنيوم سداسي األسطوانات في 
الند روڤر بسعة ٣٫٠ لترات مع 
محرك كهربائي قوي ١٠٥ كيلو 
واط وبطارية ٣٨٫٢ كيلو واط 
في الساعة، ما ينتج عنه إجمالي 
خرج للنظام يبلغ ٥١٠ أحصنة.

إنها قادرة على التسارع من 
٠-١٠٠ كم/ س في ٥٫٤ ثوان فقط، 
ونطاق قيادة كهربائي يصل إلى 
١١٣ كم ونطاق حقيقي متوقع يبلغ 
٨٨ مترا - وهو ما يكفي ملعظم 
املالكني إلكمال ما يصل إلى ٧٥٪ 
من الرحالت اعتمادا على الطاقة 
الكهربائية، وتوفر مجموعة نقل 
احلركة الهجينة املزودة مبصدر 
طاقة مجتمعة ٧٤٠ كيلومترا من 

البنزين والكهرباء.
 P٤٤٠e Electric يتوافر أيضا
Hybrid، ينتج ما مجموعه ٤٤٠ 
حصانا من مجموعة نقل احلركة 
ونفس نطاق القيادة الكهربائي 
بالكامل وانبعاثات منخفضة من 
ثاني أكسيد الكربون. إنه يوفر 
أيضا تسارعا وصقال من دون 
مجهود، ويكمل ٠-١٠٠ كم/ س 

في ٥٫٨ ثوان فقط.
بدال من ذلك، ينتج محرك تربو 
الرائد اجلديد ٥٣٠   Vاملزدوج ٨
حصانا لشخصية رينج روڤر 
إثــارة، حيث  الرياضية األكثر 
يتسارع من ٠ إلى ١٠٠ كم/ س 
في ٤٫٥ ثوان فقط مع انطالق 
تشغيلي ديناميكي وإضفاء مستوى 
إلى  العميقة  اإلثارة  إضافي من 

التشكيلة.
ومت جتهيز جميع موديالت 
رينج روڤر سبورت اجلديدة 
 ZF أوتوماتيكي  حركة  بناقل 
الدفع  ثماني السرعات ونظام 
الرباعي الذكي، والذي يتوقع بشكل 
حدسي حيثما يكون للجر مطلوبا، 
ويتفاعل بكفاءة لتوفير التقدم 
األكثر فعالية في جميع الظروف، 

مع حتسني الكفاءة.
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قمة «كواد» تستنفر ملواجهة نفوذ الصني في آسيا واحمليط الهادي
وكاالت:   - عواصــم 
حتولت منطقة شرق آسيا 
الى ســاحة حتد ومنطقة 
استعراض عضالت بني بني 
الواليات املتحدة وحلفائها 
من جهة وروسيا والصني، 
من جهة أخرى، مع زيارة 
الرئيس األميركي جو بايدن 
حللفاء واشنطن اآلسيويني. 
فقد حذر قادة التحالف 
الرباعــي للحــوار األمني 
«كــواد» والــذي يضــم، 
اليابان والهند وأســتراليا 
والواليات املتحدة امس من 
محاوالت «تغيير الوضع 
القائم بالقوة» في املنطقة، 
بينما صعدت بكني لهجتها 
وهددت واشنطن بدفع ثمن 
«ال يطــاق» ملوقفهــا مــن 
تايــوان، تزامنا مــع قيام 
طائراتها وطائرات روسية 
بطلعات اســتفزازية على 
مقربة من مقر انعقاد قمة 

«كواد».
وجتنب بيان مشــترك 
لـ «كواد»، اإلشــارة بشكل 
النفوذ  مباشــر لتصاعــد 
العســكري للصــني فــي 
املنطقة، لكنه لم يدع مجاال 
للشك بشأن مكامن قلقه.

الــذي  البيــان  وقــال 
اختيــرت عباراتــه بحذر، 
إلــى النزاع فــي أوكرانيا، 
لكــن دون التعبيــر عــن 
موقف مشترك إزاء الغزو 
الروســي ألوكرانيــا الذي 
امتنعت الهنــد عن إدانته 

بشكل واضح.
غير أن األعضاء اآلخرين 
في كواد لم يخفوا موقفهم 
إزاء احلاجة لرد قوي على 
احلرب الروسية، من شأنه 
أن يوجه رسالة تردع دوال 

مواقفهم جتــاه النزاع في 
أوكرانيا واألزمة اإلنسانية 

املأساوية املستمرة».
ولم يأت بيان املجموعة 
على ذكر روسيا أو الصني، 
لكنه ندد بعدد من األنشطة 
التي كثيرا ما تتهم الصني 

بالقيام بها في املنطقة.
من جهته، حاول بايدن 
التقليــل مــن تهديداتــه 
السابقة بالدفاع عن تايوان 
عسكريا إذا هاجمتها الصني، 
وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير 
علــى سياســة «الغموض 
االســتراتيجي» للواليات 

املتحدة بشأن تايوان.
ومع ذلــك قال املتحدث 
باسم اخلارجية الصينية 

فــي النهاية تدفــع ثمنا ال 
يطاق».

وبعد ساعات على القمة، 
أعلنت اليابان أن طائرات 
عسكرية صينية - وروسية 
قامت بطلعات مشتركة فوق 
بحر اليابان وبحر الصني 
الشرقي تزامنا مع اجتماع 
القادة، في خطوة اعتبرها 
وزير الدفاع الياباني نوبو 
كيشــي «استفزازيــــة». 
وقال للصحافيني: «بينما 
يرد العالم علــى العدوان 
الروسي على أوكرانيا، فإن 
قيام الصــني بعمل مماثل 
بالتعاون مع روسيا، التي 
هي املعتدية، يدعو للقلق. 
ال ميكن التغاضي عن ذلك».

وانــغ ويــن بــني: «تبــذل 
الواليات املتحدة قصارى 
التالعــب  فــي  جهدهــا 
بالكلمات بشأن مبدأ «الصني 
الواحدة». لكني أريد أن أذكر 
اجلانب األميركــي بأنه ال 
توجد قوة في أي من أنحاء 
العالم، مبــا في ذلك داخل 
الواليات املتحدة نفســها، 
ميكنها جتنيب الداعني إلى 
استقالل تايوان الهزمية».

وتابــع: «إذا اســتمرت 
فــي  املتحــدة  الواليــات 
املســار اخلطأ، فلن يؤدي 
ذلك إلــى عواقب ال رجعة 
فيهــا للعالقــات الصينية 
- األميركية فحســب، بل 
وسيجعل الواليات املتحدة 

طلعات جوية صينية - روسية استفزازية قرب القمة

(رويترز) صورة جماعية لقادة التحالف الرباعي للحوار األمني «كواد» في طوكيو 

أخرى ومنها الصني. وأكد 
الــوزراء  بايــدن ورئيس 
اليابانــي فوميو كيشــيدا 
ورئيس وزراء اســتراليا 
اجلديــد أنتوني ألبانيزي 
الهندي  الــوزراء  ورئيس 
نارينــدا مــودي، عزمهــم 
علــى ضمــان أن تكــون 
الهندي  منطقة احمليطــني 
والهادي حرة ومفتوحة في 
مواجهة األنشطة العدائية 
املتزايدة من جانب الصني، 
على الرغــم من أن رئيس 
الوزراء الياباني شــدد أن 
املجموعة ال تســتهدف أي 

دولة مبفردها.
الـــ ٤  الزعمــاء  وقــال 
في بيانهم إنهم «ناقشــوا 

االحتالل يهدم مسجدًا بالضفة ودعوات حلماية «األقصى» باالعتكاف 
عواصم - وكاالت: اقتحم 
مستوطنون متطرفون، املسجد 
األقصى املبــارك، فيما قامت 
قوات االحتالل بهدم مســجد 
حتت اإلنشــاء فــي محافظة 
«قلقيلية» في الضفة الغربية 
احملتلة. وقال شهود عيان إن 
املســتوطنني أقاموا طقوســا 
تلمودية في املسجد األقصى 
ونفذوا جوالت استفزازية في 
باحات احلرم القدسي الشريف.
مؤسســات  وأطلقــت 
فلســطينية بالقدس دعوات 
لالعتكاف في املسجد األقصى، 
بدءا من بعد غد ردا على دعوات 
املســتوطنني القتحام مكثف 
للمسجد فيما يسمى بـ «يوم 
توحيــد القدس»، وهو اليوم 
الــذي مت فيــه احتــالل باقي 
شرق القدس عام ١٩٦٧، والذي 

يصادف ٢٩ اجلاري.
في ســياق متصل، هدمت 
قــوات االحتالل مســجدا قيد 
اإلنشاء في «عرب الرماضيني» 
فــي محافظة قلقيلية شــمال 

الفلسطيني) في بيان بأن قوات 
االحتالل اعتقلت األسير احملرر 
محمد الطوباسي خالل عملية 

االقتحام.
في هذه األثناء، قالت وزارة 
اخلزانة األميركية على موقعها 
اإللكتروني امس، ان الواليات 
املتحدة أضافــت أربعة أفراد 

في وقت وصفــت اخلارجية 
الفلســطينية زيــارة الوزير 

التركي بأنها «تاريخية».
وتتضمن هذه االتفاقيات، 
التــي أعلــن الوزيــر التركي 
عنهــا عقــب لقائــه نظيــره 
املالكي،  الفلســطيني رياض 
صناعيــة  منطقــة  إنشــاء 
فــي االراضــي الفلســطينية 
احملتلة إضافة الى زيادة املنح 
الدراسية املخصصة للطلبة 
الفلسطينيني في تركيا، ودعم 
القطاع الزراعي. وقال اوغلو 
فــي مؤمتر صحافي إن تركيا 
تســعى الى توقيع اتفاقيات 
جتارية ثنائية مع الفلسطينيني 
بهدف رفــع التبادل التجاري 
الســنوي الى ملياري دوالر. 
ويزور اوغلو اسرائيل اليوم 
في أول زيارة من نوعها منذ 
حوالي ١٥ عاما، حيث سيلتقي 
نظيره االسرائيلي يائير لبيد 
في محاولــة العادة العالقات 
التي شهدت توترا في السنوات 

االخيرة.

وستة كيانات على صلة بحركة 
«حماس» إلى قائمة العقوبات.
aإلــى ذلــك، أعلــن وزير 
التركــي مولــود  اخلارجيــة 
تشاووش اوغلو في رام اهللا 
أمــس توقيــع مجموعــة من 
االتفاقيات االقتصادية لدعم 
االقتصاد الفلسطيني املتعثر، 

وزير اخلارجية التركي ُيعلن دعم االقتصاد الفلسطيني خالل زيارته للضفة الغربية

(رويترز) وزير اخلارجية التركي تشاووش أوغلو ونظيره الفلسطيني رياض املالكي يتبادالن اتفاقيات التعاون 

غرب الضفة، وتبلغ مساحة 
املسجد ٤٠٠ متر. وفي اإلطار 
ذاتــه، أصيب ٣ فلســطينيني 
على األقل واعتقل آخر خالل 
اقتحام اجليش اإلســرائيلي 
امس حلي (الهــدف) القريب 
من مخيم (جنني) شمال الضفة 
الغربية. وأفاد (نادي األسير 

واشنطن تبقي احلرس الثوري على قائمة اإلرهاب
وتغلق «باب التنازالت» إليران في امللف النووي

عواصم - وكاالت: كشــف موقع صحيفة 
«بوليتيكو» األميركية عن ان الرئيس األميركي 
جو بايدن حسم قراره بإبقاء احلرس الثوري 
اإليراني على قائمــة اإلرهاب، وقال ان القرار 
نهائي وانه يغلق باب التنازالت إليران بإبقاء 
احلرس الثوري على قائمة اإلرهاب فيما يتعلق 
باملفاوضــات املتعثرة حــول االتفاق النووي 
اإليراني. وأضاف املوقع أن بايدن أبلغ رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت بقراره، وهو 
كان مطلبا إســرائيليا واحــدى نقاط اخلالف 

بني اجلانبني.
من جهته، قال وزير اخلارجية السعودي 
األمير فيصل بن فرحان إنه على إيران أن تبني 
الثقة من أجل التعاون املستقبلي، مشيرا إلى 
حتقيق بعض التقدم في احملادثات مع طهران 
لكن ليس بشــكل كاف. وأضاف األمير فيصل 
بن فرحان في كلمته خالل االجتماع السنوي 
للمنتدى االقتصادي العاملي «دافوس ٢٠٢٢» في 
سويسرا أمس «أيدينا ممدودة إليران، وهناك 
عدة أمور ميكن مناقشتها معها إذا كانت لديها 
رغبة في خفض التصعيــد باملنطقة». وتابع 
«نواصل تشجيع جيراننا في إيران على االنتباه 
إلــى ما ميكن أن يكــون تغييرا مهمــا للغاية 
فــي منطقتنا»، مضيفــا أن «حقبة جديدة من 
التعاون» ميكن أن تعود بالنفع على اجلميع. 

وأجرت الســعودية وإيران خمس جوالت من 
احملادثات الثنائية املباشــرة منذ ابريل ٢٠٢١ 

استضافتها العاصمة العراقية بغداد.
وردا على سؤال بشأن محادثات ڤيينا بني 
ايران والقوى الدولية الكبرى الهادفة الى احياء 
االتفاق النووي املبرم عام ٢٠١٥، أوضح األمير 
فيصل بن فرحان إنه إذا مت التوصل إلى اتفاق 
«فقد يكون ذلك أمرا جيدا إذا كان اتفاقا جيدا»، 
مجــددا التأكيد على موقف الرياض بضرورة 
أن يتنــاول مثل هــذا االتفاق أنشــطة طهران 

في املنطقة.
وحــول االنتخابــات البرملانيــة اللبنانية 
األخيــرة، قال وزير اخلارجية الســعودي إن 
«انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن 
من الســابق ألوانه قول ذلك»، مشيرا الى أنه 
على اللبنانيني أن يقوموا بإصالحات الستعادة 
حكم الدولة، مضيفا: «التغيير وموضوع حزب 

اهللا بيد اللبنانيني».
وجدد األميــر فيصل بن فرحــان التأكيد، 
على أن دول مجلس التعاون اخلليجي تسعى 
الستقرار وسالم منطقة الشرق األوسط، كما 
أنها حريصة على ضمان أمن الطاقة، وقال إن 
«إمدادات النفط مستقرة، وال يوجد أي نقص 
في األسواق العاملية»، مؤكدا «وجوب البحث 
عن مقاربة أوسع ملعاجلة أزمة الطاقة العاملية».

وزير اخلارجية السعودي: أيدينا ممدودة إليران وحققنا بعض التقدم معها

وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان في منتدى دافوس

باكستان حتظر احتجاجات لعمران خان: 
لن ُيسمح ألحد مبحاصرة العاصمة

إســالم ابــاد ـ وكاالت: قال مســؤولون إن 
احلكومة الباكســتانية حظرت امس مســيرة 
احتجاجية كان من املقــرر أن ينظمها رئيس 
الوزراء املخلوع عمران خان الذي يطالب بإجراء 
انتخابات جديدة مع تفاقم األزمات السياسية 
واالقتصادية في البــالد. وأعلن احلظر وزير 
الداخلية رنا سناء اهللا بعد ساعات من مقتل 
شــرطي بالرصاص خالل حملــة على قيادات 

حزب خان وأنصاره في أنحاء باكستان.
وقــال وزيــر الداخليــة «لن يســمح ألحد 
مبحاصــرة العاصمة وإمالء مطالبه»، مضيفا 

أن مجلس الوزراء وافق على احلظر.
وأوضح ان خان ومساعديه وصفوها بأنها 
مسيرة دامية، وال ميكن السماح بها بعد اعتصام 

نظمه خان ألكثر من أربعة أشهر في ٢٠١٤.
واشارت الشرطة إلى ان السلطات في إسالم 
اباد وضعت حواجــز على الطرق املؤدية إلى 
املنشآت املهمة، كما مت نشر وحدات من الشرطة 

والقوات شبه العسكرية بكثافة.
مــن جهتهــا، قالت وزيــرة اإلعــالم مرمي 
أورجنزيب في إفادة صحافية إن مسؤوال في 

حزب خان أطلق النار وقتل الشــرطي عندما 
زارت الشرطة منزله.

وكان خــان قد حث أنصــاره على تنظيم 
مسيرة إلى إسالم أباد اليوم، محذرا احلكومة 
من أنه لن يغادر العاصمة حتى يتم حل البرملان 
من أجل إجراء انتخابات جديدة. وتعهد بحشد 

عشرات اآلالف.
وحتــدى خان احلكومة بــأن حتاول وقف 
مسيرته، وقال للصحافيني «حاولوا وقفنا لو 
استطعتم»، مضيفا أن االحتجاج السلمي هو 

حقه وال ميكن إنكاره.
ودافع رئيــس الوزراء املخلــوع، الذي لم 
يندد مبقتل الشرطي، عن إطالق املسؤول في 
حزبه الرصاص متسائال عما يجب أن يفعله أي 
أحد إذا اقتحمت الشرطة منزله، وهذا املسؤول 

ضابط جيش متقاعد.
ويقود خان، الذي أطيح به في أبريل املاضي 
في اقتراع على حجب الثقة في البرملان، جتمعات 
في أنحاء باكســتان ويحمل الواليات املتحدة 
مسؤولية التآمر الذي مت لالطاحة بحكومته، 

على حد وصفه.

بعد مقتل شرطي برصاص أحد مسؤولي حزب رئيس الوزراء املخلوع

«الصحة العاملية»: جدري القرود قابل لالحتواء .. و«موديرنا» تختبر لقاحًا محتمًال
عواصم - وكاالت: جتري 
شركة موديرنا اختبارا للقاح 
محتمــل للوقاية مــن جدري 
القرود في مرحلة االختبارات 
قبــل الســريرية مع انتشــار 
املرض في الواليــات املتحدة 
وأوروبــا، تزامنــا مــع إعالن 
منظمــة الصحــة العاملية أنه 
مت تسجيل ١٣١ إصابة مؤكدة 
بجدري القــرود و١٠٦ حاالت 
أخرى مشتبه بها في ١٦ دولة، 
منذ اإلبالغ عن احلالة األولى 
في الســابع من مايــو خارج 
البلدان التي عادة ما ينتشــر 

فيها املرض.
أضافت املنظمــة أنه على 
الرغــم من أن تفشــي املرض 
غير معتــاد، فإنه يظل «قابال 
لالحتواء»، وقالت إنها ستعقد 
اجتماعات أخرى لدعم الدول 
األعضاء مبزيد من النصائح 
حول كيفية التعامل مع املرض.
وقالــت ســيلفي بريانــد، 
مديرة فريق التأهب لألخطار 
املعدية العامليــة في املنظمة: 
«نشجعكم جميعا على زيادة 
مراقبة جدري القرود ملعرفة 
أماكــن معدالت العدوى وفهم 

إلى أين يتجه املرض».
وأشــارت الى أنه من غير 

بدورها، أكدت رئيسة أمانة 
اجلــدري ببرنامــج الطوارئ 
العامليــة  مبنظمــة الصحــة 
د.روزاموند لويس أن املنظمة 
تعمل حاليــا على البحث في 

أسباب التفشي احلالي ملرض 
جدري القرود وامتداده، مشيرة 
إلى أن انتقال العدوى قد يكون 
أكثر بني أعضاء العائلة الواحدة 
أو بني من لديهم احتكاك قريب 

للغاية وجها لوجه من الشخص 
املصاب أو من خالل التالمس 
اجللدي.وأضافــت أن املنظمة 
ليس لديها معلومات حاليا عما 
إذا كانت العــدوى تنتقل عن 

طريق سوائل اجلسم، مبينة 
أن املرض ينتشــر حتى اآلن 
بني مجموعات محدودة، ومبا 
يبقي األشخاص اآلخرين في 
خطر إصابة منخفض للغاية.

ومن أجل احلد من احلاالت 
األولى مــن جدري القرود في 
أملانيا، أوصــى وزير الصحة 
األملاني كارل الوترباخ بعزل 
املصابني ملدة ٢١ يوما على األقل، 
وذلك على هامش مشــاركته 
في يوم األطباء األملان مبدينة 
برميــن أمس. وأعلــن الوزير 
أنه مت طلب ما يصل إلى «٤٠ 
ألف جرعة» من لقاح اجلدري 
«إمفانيكس» والذي صرحت 
الواليات املتحدة باستخدامه 
ضد جدري القرود، مشيرا إلى 
أن األمر يتعلق باإلعداد لتطعيم 
األفراد الذين خالطوا أشخاصا 

مصابني.
وأوضح الوزير أنه ميكن 
استخدام اللقاح ملنع العدوى - 
ولكن أيضا ملنع أو على األقل 
تأخير ظهــور األعراض لدى 
املصابني بالفعل. وقال الوزير: 
«أتوقع أن نحصــل هنا على 

احتياطي من اللقاح قريبا».
علــى  املوافقــة  ومتــت 
«إمفانيكــس» للجــدري فــي 
االحتاد األوروبي منذ عام ٢٠١٣، 
والدواء غيــر معتمد للوقاية 
من جدري القرود في االحتاد 
األوروبــي. وأشــارت منظمة 
الصحة العاملية مؤخرا إلى أن 

هذا اللقاح غير متوافر عامليا 
على نطاق واسع.

وذكرت السلطات الصحية 
البريطانية أنه مت إعطاء أكثر 
مــن ١٠٠٠ جرعــة مــن لقــاح 
إلى أشــخاص  «إمفانيكــس» 
مخالطــني مبصابــني بجدري 
القــرود منــذ الظهــور األول 

للمرض في البالد.
الســياق، تســتعد  وفــي 
الواليــات املتحــدة لتطعيــم 
األشــخاص الذين كانوا على 
اتصال وثيق مبصابني باملرض، 
مع توقع زيادة أعداد اإلصابات 
فيما ســجلت لديها حتى اآلن 

٥ حاالت محتملة أو مؤكدة.
وقالت جينيفر مكويستون، 
املديــرة فــي مراكــز مكافحة 
 ،(CDC) األمراض والوقاية منها
خــالل مؤمتــر صحافي أمس 
األول: «نريــد زيــادة توزيع 
اللقاحــات إلــى أقصــى حــد 
على أولئــك الذين نعلم أنهم 
أعنــي  سيســتفيدون منهــا. 
أولئك الذين كانوا على اتصال 
مبريض معروف لديه جدري 
القردة، مثــل مقدمي الرعاية 
واملخالطني املقربني، وخاصة 
أولئك املعرضني خلطر اإلصابة 

بحالة خطيرة من املرض».

ً ارتفاع عدد اإلصابات خارج أفريقيا .. وأملانيا توصي بعزل املصابني ٢١ يوما

(رويترز) شركة بافاريان نورديك  تعمل على ايجاد لقاح جلدري القرود  

الواضح ما إذا كانت اإلصابات 
متثل «قمة جبل اجلليد» أو ما 
إذا كانت ذروة انتقال العدوى 
قد مرت بالفعل. وكررت برياند، 
وجهــة نظر منظمــة الصحة 
العاملية بأنه من غير احملتمل 
أن يكون الفيروس قد حتور، 
لكنها قالت إن انتقاله قد يكون 
مدفوعا بتغيير في الســلوك 
البشــري، الســيما مع عودة 
الناس للتواصــل االجتماعي 
بعد رفع قيود كوفيد-١٩ في 

جميع أنحاء العالم.
وتشــمل أعــراض املرض 
حمى وطفحــا جلديا. ومعدل 
الوفيات بني املصابني بساللة 
غرب أفريقيا من جدري القرود، 
التي مت حتديدها في التفشي 

احلالي، نحو ١٪.
وبينمــا قالــت إن تفشــي 
املرض «ليس طبيعيا»، أكدت 

برياند أنه «قابل لالحتواء».
وتابعــت أن هنــاك أيضا 
لقاحــات وعالجــات متاحــة 
القــرود، داعية إلى  جلــدري 
اتخاذ إجراءات احتواء مناسبة 
وإجــراء مزيــد مــن البحوث 
العاملــي. وأردفت:  والتعاون 
«دعونا ال نصنع جبال من تل 

صغير».
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طيب!!!

.. وقل اعملوا (٣)
شــعرة رفيعة بني مواجهة املشاكل 
واالعتــراف بالقصــور والتعرف على 

مواطن اخللل، وبني جلد الذات.
ونحن في مصر بأمّس احلاجة إلى 
االعتراف والتعرف واملواجهة للوصول 
الى مناهــج حلل مشــكالتنا، وقد قام 
وطنيــون مخلصون وعلمــاء اجتماع 
ومراقبون من جميع التوجهات السياسية 
«محترمــة»  واحلزبيــة مبحــاوالت 
لتوصيف الــداء ووصف الدواء لعالج 
اخللل الذي حدث ملنظومة القيم املصرية 
خالل الـ ٥٠ عاما األخيرة، وحتى اآلن، 
ولكن لألسف ابتلينا قبل ٢٥ يناير مبن 
«أوصلوا كل شيء الى مرحلة «الكهنة» 
حتى يحافظوا على كراسيهم ومناصب 

حوارييهم ومكاسب بهاليلهم».
وعندما حتدثت في املقالني السابقني 
عن انهيار مفهوم وقدسية «قيمة العمل» 
فــي املجتمــع رصدت بعض القشــور 
العائمة على سطح املستنقع اآلسن مثل 
غياب القدوة، فأصبح من ال يضيفون أي 
قيمة للمجتمع يتربعون على عرش الهرم 
االجتماعــي، دون أي قيمة حقيقية ملا 
يقدمونه للبشرية، ونخر سوس الرغبة 
في الكسب السريع داخل عظام املجتمع، 
فأفسد البعض حتى في الطبقات دون 
الوسطى، فأصبح من العادي أن نشاهد 
عبر برنامج مثل «تيك توك» ســيدات 
يعرضن أجسادهن أمام الكاميرات طمعًا 
في «أموال» حرام.. يلقيها على مواقعهن 

بعض املشــاهدين «املرضــى»، ال فرق 
فــي ذلك بني فتاة في «منتجع راق» أو 
أنثى «سيد قشطة» تترجرج أمام كاميرا 
«زوجها» وهي تدعي تنظيف املنزل.. 

ومسح األرضيات!!
وقد رصد علماء االجتماع والباحثون 
منذ ثمانينيات القرن املاضي التغيرات 
الســلبية احملوريــة التــي حدثت في 
منظومة قيم املصريني، ومن بينها «قيمة 
العمل»، التي حتولت من شعار: العمل 
حق، العمل شرف، العمل واجب» إلى 
فهلوة وشــطارة وسمسرة وعموالت 
وأسماء عديدة مت استخدامها لتغطية 
األســماء احلقيقية كالنصب والسرقة 
واالســتيالء علــى املال العــام وخداع 

الناس.
وحتــى ال أطيل عليكم، وملن يرغب 
راجعــوا حتذيــرات املرحــوم د.محمد 
إبراهيم كاظم في البحث الذي أشــرف 
عليه حول «تغير قيم شباب اجلامعة» 
وحتذيرات الكاتب عماد سيد عن «انهيار 
منظومة القيم فــي املجتمع املصري.. 
عوامل وأسباب»، وكتاب الرائع د.جالل 
أمني «ماذا حدث للمصريني؟».. والعديد 
من الدراسات اجلادة التي حددت الداء 
ووصفــت األدوية التي أعتقد أنه حان 
الوقت لاللتفات إليها.. قبل فوات األوان 
وقبل أن نصل مرحلة الســقوط احلر 

ملنظومة القيم في هاوية بال قرار..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يوجه بالدراسة املدققة ألي حتديات 
مستجدة تواجه مشروع الريف املصري

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيس السيســي 
عبدالفتاح السيســي، بقيام 
جميــع جهــات االختصاص 
بالدراسة املدققة ألي حتديات 
راهنــة قد تكون اســتجدت 
وتواجه مشــروعات شركة 
«تنميــة الريــف املصــري» 
باســتصالح  اخلاصــة 
األراضــي، خاصة ما يتعلق 
بإمدادات مياه الري وجودتها، 
ومكونات البنيــة التحتية، 
السيما تلك املتعلقة بتمهيد 
التغذيــة  الطــرق وأعمــال 
الكهربائيــة وتطوير اآلبار، 
فضــال عن النظر في توطني 
بعــض األنشــطة األخــرى 
التابعة  اإلضافية باألراضي 
للشركة، وذلك بهدف تعظيم 
القصــوى مــن  االســتفادة 

إنتاجية املشروع.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس مع د.مصطفى مدبولي 
الــوزراء،  رئيــس مجلــس 
ود.محمد عبدالعاطي وزير 
املوارد املائية والري، والسيد 
الزراعــة  وزيــر  القصيــر 
األراضــي،  واســتصالح 
واللــواء أميــر ســيد أحمد 
مستشار رئيس اجلمهورية 
للتخطيط العمراني، واللواء 
أ.ح وليد أبواملجد مدير جهاز 

الريــف املصــري» اخلاصة 
باستصالح األراضي.

وقد مت استعراض املوقف 
التنفيــذي احلالي ملشــروع 
زراعــة مليون ونصف فدان 
على مستوى اجلمهورية في 
نطاق شركة «تنمية الريف 
املصري»، مبا في ذلك مكونات 
التحتية من شبكات  البنية 
الطرق والكهرباء واالتصاالت 

الريــف املصــري وتعظيــم 
االســتفادة منهــا، خاصــة 
تطبيــق قواعــد احلوكمــة 
واإلدارة الرشــيدة، وإنشاء 
قواعد بيانات دقيقة ملتابعة 
ورصــد موقــف األراضــي، 
ووضع نظام أساسي لتكويد 
التابعة للشــركة،  األراضي 
وكذا إعداد اخلطة التسويقية 

الشاملة ألراضي الشركة.

ومقننات ميــاه الري، وذلك 
باملواقع اجلغرافية املختلفة 
للمشــروع علــى مســتوى 
اجلمهورية، خاصة مناطق 
املنيــا ومنفلوط وتوشــكي 
واملغرة وســيوة والفرافرة 

والطور.
كمــا مت عــرض اجلهــود 
املبذولــة على مــدار الفترة 
السابقة لتطوير شركة تنمية 

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء واملسؤولني

مشروعات اخلدمة الوطنية 
للقوات املسلحة، واللواء أ.ح 
عمــرو عبدالوهــاب رئيس 
مجلس إدارة شركة «تنمية 

الريف املصري».
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضــي بأن 
االجتمــاع تنــاول متابعــة 
مشــروعات شــركة «تنمية 

«النواب» يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم احلج
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب املصري امس 
نهائيــا على مشــروع قانون مقدم 
مــن احلكومة بشــأن إصدار قانون 
تنظيم احلج وإنشاء البوابة املصرية 

املوحدة للحج.
ونظــرا لتعدد اجلهــات القائمة 
على تنظيم فريضة احلج بأنواعه 
الســياحة،  (القرعــة،  املختلفــة 
اجلمعيات، والهيئــات، والفرادى) 
وما قد يتعرض له احلاج من بعض 

السلبيات التي تواجه بعثة احلج، 
األمــر الــذي يقتضــي وضــع آلية 
لتحقيق التعاون بني جميع اجلهات 
املعنية باحلج، وهو ما أوجب إعداد 
مشروع القانون املعروض لتحديد 
اختصاصات اجلهــات القائمة على 
تنظيــم أداء فريضة احلج بأنواعه 
املختلفــة، مــع ربط هــذا التنظيم 
ببوابة إلكترونية تســمى «البوابة 
املصريــة املوحدة للحــج»، تتولى 
اجلهة املختصة إدارتها واإلشــراف 
عليهــا وتطويرها، وحتدد الالئحة 

التنفيذيــة إجــراءات تنظيم العمل 
وتشغيل البوابة، بهدف احلفاظ على 
املواطنني املصريني ومنع تعرضهم 
للنصــب أو التالعــب باإلعالنــات 
الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة 
العربية السعودية في مواسم احلج.

وجاء مشروع القانون املعروض 
مببادئ وأهداف يســعى لتحقيقها 
العــام للدولــة  خلدمــة الصالــح 
ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة 
ومنظمة، حيث يهــدف إلى تنظيم 
إجــراءات فريضة احلــج من خالل 

مــا تنص عليه مواد هذا املشــروع 
والتي تتضمن تشكيل جلنة وزارية، 
وجلنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات 
واجلهــات ذات الصلة للقضاء على 
بعض السلبيات التي تواجه بعثة 
احلج املصريــة، وحتقيق التعاون 
بني جميــع اجلهات املعنية باحلج، 
من خالل الربط بني تنظيم اإلجراءات 
والبوابــة اإللكترونية ملنع تعرض 
املصريني للغش والتالعب، باإلضافة 
إلى مواد العقوبات التي حتقق الردع 

وإحكام إنفاذ القانون.

احلكومة تنفي وجود أزمة 
في توفير األرز باألسواق

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري ما انتشــر من أنباء بشأن وجود 
أزمة في توفير األرز باألسواق تأثرا باألزمة 

االقتصادية العاملية.
وأوضــح املركــز ـ فــي بيــان ـ أنه قام 
بالتواصــل مع وزارة التمويــن والتجارة 
الداخلية، والتي نفت تلك األنباء، مشيرة إلى 
أنه ال صحة لوجود أزمة في توفير األرز في 

األسواق تأثرا باألزمة االقتصادية العاملية. 
وأكدت علــى توافر كافة الســلع الغذائية 
األساسية بشكل طبيعي ومن بينها األرز، 
مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا 
بجميع األسواق بكافة محافظات اجلمهورية، 
مشددة على حتقيق مصر االكتفاء الذاتي 
من سلعة األرز، وأشارت إلى شن حمالت 
تفتيش يومية على كافة املنافذ واملخازن 
للتأكــد من توافر جميع الســلع ومنع أي 

تالعب في أسعارها أو احتكارها.

«الناتو» لبوتني: «أصبحنا على حدودك».. وموسكو تلمح إلى حرب طويلة مع كييڤ
عواصم - وكاالت: قال أمني عام حلف شــمال 
األطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ امس إن الغزو 
الذي يشنه الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني على 
أوكرانيا قد حطم الســالم في أوروبا، مشيرا إلى 
أنــه قد أحدث تغييرا ليــس فقط لألمن األوروبي 

ولكن للنظام العاملي.
وأكد ســتولتنبرغ، في كلمة لــه أمام املنتدى 
االقتصادي العاملي بدافوس، أن الناتو لديه مهمتان 
أساسيتان في الرد على العدوان الروسي: األولى 
تقــدمي الدعم إلى أوكرانيــا والثانية منع تصعيد 

هذه احلرب.
وتوجه األمني العام للناتو في كلمته الى بوتني 
ساخرا بقوله: «لقد أخفقت وأصبحنا على حدودك» 
في إشــارة إلى احلجة التي توردها روسيا مبنع 
الناتو من التواجد على حدودها وطلب كل من فنلندا 
والسويد اجلارتني لروسيا االنضمام الى احللف. 
واتهم موسكو باستخدام القوة العسكرية لتحقيق 

أهدافها كما فعلت في غروزني والقرم وحلب.
وأوضح أن الناتو وحلفاءه عملوا خالل سنوات 
عديدة على دعم أوكرانيا عن طريق إمدادها مبعدات 
وتدريب اآلالف من اجلنود األوكرانيني، مشيرا إلى 
أنه منذ بدء «الغزو الروسي» مت تكثيف هذا الدعم 
عن طريــق تقدمي مليارات الدوالرات واألســلحة 
وغيرها من املساعدات لدعم أوكرانيا في ممارسة 

حقهــا في الدفاع عن نفســها املنصوص عليه في 
ميثاق األمم املتحدة. ولفت إلى أن مسؤوليات الناتو 
األساسية هي حماية كل احللفاء ومنع احلرب من 
التصعيد مما يتسبب في إحداث املزيد من الدمار 

وسقوط ضحايا أكثر.
وأشار ستولتنبرغ إلى أن احللف رفع جاهزية 
قواتــه باإلضافة إلى إنشــاء مجاالت دفاع جديدة 
من بينها الفضاء والفضاء الســيبراني، مؤكدا أن 
احللف كان مستعدا عندما أقدمت روسيا على «غزو 
جديــد»، موضحا بالقول: «قمنا بنشــر املزيد من 
القوات للجزء الشــرقي من حتالفنا.. اليوم لدينا 
أكثــر من ٤٠ ألــف جندي حتت القيادة املباشــرة 

حللف الناتو مدعومة بأصول جوية وبحرية».
بدورهــا، دعت رئيســة املفوضيــة األوروبية 
أورسوال فون دير الين امس املجتمع الدولي بأسره 
إلى مساعدة أوكرانيا في مواجهة صراع «من قرن 
آخر» ومتكني أوكرانيا من الفوز في تلك احلرب.

وقالــت فــون دير الين في كلمــة أمام املنتدى 
إن «هذه حلظة حاســمة جلميع الدميوقراطيات» 
التــي يجب أن تدعم فوز أوكرانيا في هذه احلرب 
وأن يصبــح «عدوان بوتني الذي ال يغتفر فشــال 

استراتيجيا».
وأضافــت ان «االحتــاد األوروبي يقــدم الدعم 
الكامــل ألوكرانيــا بحزمة مســاعدات تتجاوز ١٠ 

مليارات يورو في اكبر دعم تقدمه بروكســل الى 
دولة غير عضو».

من جهته، حث وزير اخلارجية األوكراني دميترو 
كوليبا امس الغرب على تسريع تقدمي املساعدات 
العسكرية لبالده، في ظل ما تشهده املناطق الشرقية 

من هجمات روسية عنيفة.
وكتب كوليبا، على موقع تويتر: «من السابق 
ألوانه استنتاج أن لدى أوكرانيا بالفعل كل األسلحة 
التــي حتتاجها.. فالهجوم الروســي في دونباس 

معركة ال تعرف الرحمة.
في املقابل، أملح وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شــويغو ورئيس مجلس األمن القومي نيكوالي 
باتروشيف، إلى أنه قد يتعني على موسكو القتال 
لفترة أطول في أوكرانيا لتحقيق أهداف هجومها 

الذي دخل شهره الرابع.
وقال شــويغو، خــالل اجتماع عبــر الڤيديو 
مــع نظرائه في دول كانــت منضوية في االحتاد 
الســوفييتي السابق وبث التلفزيون مقاطع منه: 
«سنواصل العملية العسكرية اخلاصة حتى تتحقق 
جميع األهداف، بغض النظر عن املساعدات الغربية 
الضخمــة لنظــام كييڤ وضغــط العقوبات غير 
املسبوق». وأكد أن اجلهود الروسية لتجنب وقوع 
ضحايا بني املدنيني «تؤدي بالطبع إلى إبطاء وتيرة 

الهجوم، لكن هذا األمر متعمد».

أوكرانيا تطالب مبزيد من الدعم العسكري مقابل هجمات «ال تعرف الرحمة».. وأوروبا تقدم لها أكبر مساعدة لدولة غير عضوة فيه مبقدار ١٠ مليارات دوالر

(رويترز) دبابة ليوبارد ٢ الپولندية تطلق النار خالل مناورات عسكرية لقوات الناتو 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

«الداخلية» ترفع رسوم جواز السفر الفوري
 إلى ٣٠٠ ألف ليرة ويسّلم باليوم نفسه

«الدستورية» جتتمع في جنيڤ نهاية الشهر 
و«أستانا ١٨» تعقد منتصف يونيو

وكاالت: أصدرت وزارة الداخلية السورية 
أمس قرارا رفعت مبوجبه رسم احلصول 
على جواز السفر الفوري في سورية وألغت 
مبوجبه حجز الدور على املنصة االلكترونية 

اخلاصة.
وقالت وكالة النباء السورية الرسمية 
(سانا) إن الوزارة أصدرت تعميما «يقضي 
بإمكانية احلصول على جواز سفر فوري 
بقيمة ٣٠٠ ألف ليرة سورية وذلك للمواطنني 
الذين هم بأمس احلاجة للحصول الفوري 

على خدمة جواز السفر».

وبينت الــوزارة في تعميمهــا أن هذه 
اخلدمة تقــدم بغض النظر عن حجز دور 
على املنصة اإللكترونية اخلاصة بجوازات 
الســفر، ويســلم اجلواز لصاحب العالقة 
باليوم نفسه.وألغى تعميم الوزارة اجلديد 
التعميــم الصادر عنها ســابقا برقم ١٥٥٨ 
إمكانيــة  بتاريــخ ٢٠٢١/١١/٢٤ املتضمــن 
احلصول علــى خدمة جواز ســفر فوري 
بعد تســديد بدل خدمة ورســم بقيمة ١٠٠ 
ألف ليرة ســورية بغض النظر عن حجز 

دور على املنصة اإللكترونية.

وكاالت: أعلن املتحدث الرســمي باسم 
ايبيــك  الكازاخيــة،  اخلارجيــة  وزارة 
صمادياروف، عن حتديد بالده موعد إجراء 
محادثات «أستانا» حول سورية بني ١٤ و١٧ 

يونيو املقبل.
وأوضــح صماديــاروف فــي تصريح 
صحافــي أمس أن اجلولة الـ ١٨ املقبلة من 
«أستانا» ســتعقد في العاصمة الكازاخية 
نور ســلطان، مضيفا أن وزارة اخلارجية 
وجهت دعــوات للحضور لــكل من الدول 
الضامنة للمسار (روسيا، إيران، تركيا)، 
وللمراقبني، وهي بانتظار تأكيد مشاركتهم.
وســبق أن قال نائــب وزير اخلارجية 
الروسي، ميخائيل بوغدانوف أن االجتماع 
الدولي املقبل حول سورية بصيغة «أستانا» 

من املقرر عقده نهاية الشهر اجلاري.
وفــي ٢٢ ديســمبر ٢٠٢١، اختتمت في 
العاصمة الكازاخية اجلولة الـ ١٧، دون تقدمي 
أي جديــد فيما يتعلق بتطورات األوضاع 
السياســية وامليدانية في ســورية، إذ أكد 
البيان اخلتامي الصادر عن الدول الضامنة 
للمســار مجــددا على مــا مت تأكيده خالل 

اجلوالت السابقة.
وحضــر حينهــا اجلولة وفــود الدول 
الضامنة للمســار والدول املشاركة بصفة 

مراقــب واألمم املتحــدة، إضافة إلى وفدي 
املعارضة السورية وحكومة دمشق.

فــي غضون ذلك، أكــد املبعوث األممي 
اخلاص لسورية غير بيدرسون أن اجتماع 
اللجنة الدســتورية املصغرة سينعقد في 
جنيڤ في ٢٨ اجلاري، حيث سيكون هناك 
١٥ عضوا من املجتمع املدني، و١٥ عضوا من 

احلكومة، و١٥ من أعضاء وفد املعارضة.
وأعرب املبعوث األممي بحســب مركز 
إعــالم األمم املتحدة عن أمله في أن يكون 
هذا االجتماع املقبل إيجابيا، للمساعدة على 
املضي قدما بشأن بعض تدابير بناء الثقة 
التي ستكون مفتاحا أيضا ملزيد من التنفيذ 

فيما يتعلق بقرار مجلس األمن ٢٢٥٤.
وأشــار «بيدرســون» إلــى أن اللجنــة 
الدستورية تعمل وفق اختصاصاتها التي 
مت االتفاق عليها بني احلكومة واملعارضة، 

وأن األمم املتحدة تتمسك بهذه املبادئ.
يشــار إلــى أن املبعوث األممــي قد زار 
ســورية مؤخرا والتقي وزيــر اخلارجية 
السوري فيصل املقداد، وناقشا مجموعة من 
القضايا املتعلقة بتنفيذ قرار مجلس األمن 
٢٢٥٤، مبا فــي ذلك التحديات االجتماعية 
واالقتصادية واإلنســانية اجلسيمة التي 

تؤثر على الشعب السوري.

بعد تصريحات أردوغان حول استكمال إقامة املنطقة «اآلمنة».. 
فصائل املعارضة تتأهب شماًال وتستعد لساعة الصفر

وكاالت: أكد قائد عسكري في 
املعارضة السورية، أن جميع 
وحدات وفصائل اجليش الوطني 
رفعت جاهزيتها القتالية إلنشاء 
منطقة آمنة في مناطق شــمال 

سورية.
وقال العميد فاحت حسون، 
القيادي في املعارضة السورية 
لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ): 
«بعــد إعالن الرئيــس التركي 
رجب طيب أردوغان عن عملية 
عســكرية مرتقبة فــي مناطق 
شــمال ســورية ضــد مقاتلي 
الكردســتاني  العمــال  حــزب 
والقوى االنفصالية هناك، بدأت 
جميع قوات اجليش الوطني في 
رفع اجلاهزية وانتظار ساعة 
الصفر». وأضاف العميد حسون 
أن هــذا ال يعنــي أن العمليــة 
العسكرية سوف تنطلق خالل 
الســاعات القليلــة املقبلــة أو 
خالل أيام، مشيرا إلى أن األمر 
يتعلق بجاهزية القوات وتأمني 
كل ما حتتاج عملية عســكرية 
ضــد مقاتلــي قوات ســورية 
الدميوقراطية «قسد» وتعتبرها 
أنقرة االمتداد السوري حلزب 
العمال الكردستاني «بي كا كا» 
في مناطق شمال سورية، وكذلك 
إلــى أراضيهم  إعادة الالجئني 
التي هجروا منها، وفقا حلسون.

وأكدت مصادر في املعارضة 
الســورية لـ «د.ب.أ» أن إعالن 
الرئيــس التركــي عــن عملية 
عسكرية يأتي في إطار الضغط 
على الدول الغربية بشأن ملف 
انضمام الســويد وفنلندا إلى 
حلف شمال األطلسي (الناتو) 
وفــرض منطقة آمنة شــمالي 
سورية إلعادة أكثر من مليون 
الجئ موجودين حاليا في تركيا، 
وبناء مناطق سكنية بدعم تركي 

وعربي».
ورجحت املصــادر انطالق 

عــن عمل عســكري تهدف إلى 
«تسخني األجواء».

وجــاء في بيــان لها أمس، 
أن «قســد» تــدرس مســتوى 
التهديــدات التركيــة الفعليــة 
واملتوقعة ملناطق شمال وشرق 
سورية، وأنها تتبادل املعلومات 
مع «القوى الدولية الضامنة».
و«املنطقــة اآلمنــة» هــو 
مشروع «قدمي - جديد»، وكان 
أردوغان قد حتــدث عنه ألول 
مرة فــي عــام ٢٠١٣، ولم يلق 
تأييدا من قبل الــدول الفاعلة 
بامللف السوري، وخاصة أميركا 
واألوروبيني، منذ ذلك التوقيت.
وإلقامة تلك املنطقة هدفان 
األول إعادة نحو مليون الجئ 
وســط حملة انتخابية مبكرة 
يشــكل الالجئون الســوريون 
عصبهــا األســاس، والثانــي 
إبعاد «وحدات حماية الشعب 
الكردية وهــي العمود الفقري 
لقسد عن حدودها، ومنعها من 
حتقيــق هدفها بربــط مناطق 

٢٠١٦، حيث حملت اسم «درع 
الفرات»، وســيطر من خاللها 
اجليــش التركي علــى مناطق 
واسعة في ريف حلب الشمالي 
والشرقي، بعد معارك خاضها 
مع فصائل «اجليش السوري 

احلر» ضد تنظيم «داعش».
ومــع مطلع عــام ٢٠١٨ نفذ 
التركــي وحتالــف  اجليــش 
«اجليــش الوطني الســوري» 
الذي يدعمه عملية عســكرية 
ثانيــة حملــت اســم «غصــن 
الزيتون»، وسيطروا من خاللها 
على منطقة عفرين التي كانت 
خاضعــة لســيطرة «وحدات 

حماية الشعب».
وبعدها في عام ٢٠١٩ أطلقا 
عملية عســكرية حملت اســم 
«نبع الســالم»، وسيطروا من 
خاللها على شريط حدودي ميتد 
من مدينة رأس العني في ريف 
محافظة احلسكة، وصوال إلى تل 
أبيض في ريف محافظة الرقة.
الشــمال والشــمال  ومــن 
الشرقي إلى محافظة إدلب أطلق 
اجليش التركي، عقب ذلك، في 
عام ٢٠٢٠ عملية عسكرية كانت 
األولى مــن نوعها ضد القوات 
الســورية، وحملت اسم «درع 
الربيع». وجاء ذلك بعد ضربة 
جوية أســفرت عن مقتل أكثر 
من ٣٠ عنصرا تركيا في منطقة 

جبل الزاوية.
وجاءت تهديدات أردوغان 
بالتزامن مع قضية الطلب الذي 
قدمته فنلندا والسويد من أجل 
االنضمــام للناتــو. وهو األمر 
الذي تصر أنقرة على رفضه، 
وتشــترط «ضمانات» تتعلق 
باملنظمات التي تعتبرها إرهابية 

على طول حدودها.
كمــا تأتــي التهديــدات في 
انشــغال روســيا بحربهــا في 

أوكرانيا.

سيطرتها شمال شرق سورية 
بالبحر املتوسط عبر ما يسمى 

الكوريدور الكدري.
ولطاملا ظهر الرئيس التركي 
خالل السنوات املاضية، وهو 
يحمــل خريطة تظهــر حدود 
هذه املنطقة، وكان أشهرها في 
أثنــاء اخلطاب الــذي ألقاه في 
الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة 
لألمم املتحدة مبدينة نيويورك 
األميركية، أغسطس عام ٢٠١٩.
وقال، حينها إنه: «ومع مد 
عمــق املنطقــة اآلمنة إلى خط 
دير الزور- الرقة، بوسعنا رفع 
عدد السوريني الذي سيعودون 
من بالدنا وأوروبا وبقية أرجاء 
العالــم إلى ٣ ماليني»، مضيفا: 
«بالتعاون مــع أميركا وقوات 
التحالف وروسيا وإيران، ميكننا 
نقل الالجئني من املخيمات إلى 

املنطقة اآلمنة».
وكانت تركيا شرعت مبفردها 
باقامة تلك املنطقة وشنت أولى 
العمليــات العســكرية في عام 

صورة أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حامال خارطة للمنطقة اآلمنة التي يسعى إلقامتها شمال سورية

العمليــة العســكرية في ريف 
حلب الشــرقي (مدينتا منبج 
وعني العرب/ كوباني) ومناطق 
ريف احلسكة الشمالي الغربي.
وجــدد الرئيس التركي في 
األيام املاضية، تلويحه بشــن 
عملية عســكرية خامسة على 
طــول احلــدود الشــمالية في 
ســورية. وقــال أردوغــان في 
تصريحات صحفية إن بالده: 
«ستبدأ خطوات تتعلق باجلزء 
املتبقي من األعمال التي بدأتها، 
إلنشــاء مناطق آمنة في عمق 
٣٠ كيلومتــرا داخــل األراضي 
الســورية على طــول احلدود 
اجلنوبيــة»، مضيفا أن القرار 
النهائي سيتم اتخاذه في اجتماع 
مجلس األمــن القومي التركي 

غدا اخلميس.
وفي وقت توقع فيه مراقبون 
أتراك أن تتجه تركيا لهكذا عملية 
فــي املرحلة املقبلــة، اعتبرت 
«قوات سورية الدميوقراطية» 
(قسد) أن التصريحات التركية 

بيروت تتنفس وتترقب التوافق على رئاستي اجلمهورية واحلكومة
بيروت ـ عمر حبنجر

بيروت تتنفس من جديد، 
قالها النائب فريد هيكل اخلازن 
تعقيبــا علــى إزالــة بعــض 
اجلدران األسمنتية املزروعة 
حول مجلس النواب منذ ثورة 
١٧ أكتوبر، مع الشروع بإعادة 
تهيئته ليعود مجلســا نيابيا 
كعهــده منذ االســتقالل، فيما 
ينتظــر أصحاب املؤسســات 
واملتاجر التي طال إقفالها، رفع 
املزيد من اجلدران األسمنتية 
أقفــل املجلــس  مــن طريــق 
بوجوههم كثــوار، وعاد اليه 

بعضهم نوابا.
ولم يتــردد الرئيس نبيه 
بري في التجاوب مع مطالبة 
النائبــني التغييريــني إلياس 
جرادة ووضاح الصادق، بإزالة 
جــدران «برلــني اللبنانيــة»، 
إزالتهــا أول  ليكونــوا بعــد 
الداخلــني الى حصن ســاحة 
النجمة، مستقبلني بالتحية من 
شــرطة مجلس النواب، التي 
طاملا قابلتهم بالعصي واعقاب 
البنادق وسواهما من اسلحة 

القمع املؤذية.
الرئيــس بــري املشــغول 
بترتيبات إعادة انتخابه، قال 
امس، انه ســيدعو الى جلسة 
النتخاب رئيس املجلس ونائبه 
عندما يلمس ان االجواء مؤاتية، 
وليس من الضرورة ان نبقى 
حتــى نهايــة مهلة اخلمســة 
عشر يوما، كما قال لصحيفة 

«النهار».
ويعمل بري علــى تعزيز 
حاصله االنتخابي، بعدما بات 
لديه حوالي ٦٠ نائبا ينتمون 
الــى تكتــل أمل وحــزب اهللا 
واملردة والطاشناق ونواب كتلة 
عــكار األربعة وبعض النواب 
املستقلني، ونواب كتلة اللقاء 
الدميوقراطي برئاســة تيمور 
جنبالط، الذي اســتقبل وفدا 
مــن كتلة التنميــة والتحرير 
التي يرأســها بــري، في إطار 
التشاور حول رئاسة املجلس 
ونيابة رئاســة املجلس، وهو 
تشاور شكلي ألن حتالف بري 
ـ جنبــالط األب، عصــي على 

االنفكاك، كما دلت التجارب.
وللحاصل أهمية سياسية 
ومعنوية بالنســبة لبري، اما 
فوزه فهو من حتصيل احلاصل، 
كونه املرشح الشيعي الوحيد 
واألكبر سنا، وهاتان احلالتان، 

بل قد يكتفى مبؤمتر اقتصادي، 
إلخــراج لبنــان مــن حالــة 
االختنــاق التي يفرضها عليه 
الــدوالر، ليأتي بعــده احلوار 
الوطني، مع نضوج التفاهمات 
الدولية، حول املسار السياسي 
النهائي للحل في لبنان، ومهمة 
هذا املؤمتر، إقرار االصالحات 
الضرورية واستكمال تطبيق 
الالمركزية  الطائــف وإقــرار 
االدارية وإقامة مجلس شيوخ 
اللبنانية  وترســيم احلــدود 
وشــماال  وشــرقا  جنوبــا 
واستطرادا التفاهم على اسمي 
رئيسي اجلمهورية واحلكومة.
علــى ان ثمــة اســتحقاقا 
فرنسيا ملحا، يتعني على لبنان 
انتظاره، ويتمثل باالنتخابات 
التشريعية الفرنسية في يونيو 
املقبــل، والتي يراهــن عليها 
الرئيس ماكرون لتعزيز متثيله 
في اجلمعيــة الوطنية، وقبل 
اجناز هذا االســتحقاق، تبقى 
معاجلة املستجدات اللبنانية 
الطارئة على عهدة السفيرات 
والســفراء العاملني على خط 

بعبدا، السراي وعني التينة.
وتعتبر سفيرة فرنسا آن 
غريو، األنشط باجتاه بعبدا، 
وزياراتها تكاد ان تكون شبه 
يومية، وفي زيارتها األخيرة 
أمس الثالثاء تناولت مع رئيس 
اجلمهورية ميشال عون، مرحلة 
ما بعد االنتخابات في لبنان، 

املتحالف نيابيا مع نبيه بري، 
ويكون جبران باســيل قابضا 
على زمامها، متهيدا للقول: اما 
باســيل رئيســا وإما عون في 

بعبدا الى اجل غير مسمى.
وهذا الوضع يناسب حزب 
اهللا، ألنه يرى نفسه في حكومة 
ميقاتي ورئاسة عون، افضل من 

أي حكومة اخرى.
وحتى لو سعى فريق احلكم 
الى تشــكيل حكومــة جديدة، 
فاملعارضة التغييرية متمسكة 
بنواف سالم الذي اوضح مؤخرا 
انه مع االستراتيجية الدفاعية، 
وليس ضد سالح حزب اهللا.. 
فيما تقول «النهار» البيروتية 
ان ثمة من طرح على الرئيس 
عون اســم وزير البيئة طارق 
اخلطيب، النائب السابق لرئيس 
التيار احلر جبران باسيل، كي 

يشكل حكومة آخر العهد.
ويبقى الســؤال، هل نحن 
امام الســيناريو الذي اوصل 
العمــاد ســليمان الــى ســدة 
الرئاســة، عبــر تكليف عون 
للجيش بتسليم سلطاته كما 
فعل الرئيس حلود، أم ان مؤمتر 
الوفاق الذي حتضر له فرنسا 
بالتعاون مع احمليط العربي، 
خالل سبتمبر املقبل سيتولى 
معاجلــة كل االســتحقاقات، 
احلكوميــة والرئاســية، قبل 
مغادرة عون لقصر بعبدا في 

٣١ أكتوبر؟

الدســتورية  واالســتحقاقات 
املنتظــرة نيابيــا وحكوميــا 
ورئاسيا، فضال عن العالقات 
الثنائية، وجددت غريو التأكيد 
على موقــف الرئيس ماكرون 

الداعم للبنان.
ومبعــزل عــن توضيحات 
حــول  اجلمهوريــة  رئاســة 
الســيد  النائــب جميــل  كالم 
حول عدم مشــروعية تسليم 
الرئيس ميشال عون السلطة 
حلكومة تصريــف اعمال بعد 
انتهــاء واليتــه، واعتبارهــا 
اجتهادا شخصيا، فإن الفتوى 
الدستورية التي جاء بها السيد 
ليســت جديــدة، وقــد ســبقه 
اليها املستشار الرئاسي سليم 
جريصاتي، وطبقت في نهاية 
عهد الرئيس اميل حلود، عندما 
اعتبرت حكومة فؤاد السنيورة 
مبتورة، نتيجة استقالة الوزراء 
الشيعة، ونصح الرئيس حلود 
بأن يسلم الســلطات للجيش 
بقيادة العماد ميشال سليمان، 
بدال من حكومة السنيورة، ومن 
باب مؤمتر الدوحة، دخل العماد 
سليمان الى رئاسة اجلمهورية.

وفي احلالة احلاضرة، تبدو 
التحضيرات فــي هذا االجتاه، 
فتعطيل تشكيل حكومة جديدة، 
يخدم فريق العهد، الذي يراهن 
علــى البقاء في بعبــدا، اذا لم 
يتيسر له تشكيل حكومة جديدة 
بغير رئاســة جنيــب ميقاتي، 

«ثوار» ُمنعوا من الوصول إلى البرملان في ١٧ أكتوبر عادوا إليه نواباً.. وبري رئيس السّن وبالتزكية همه «احلاصل» ونائبه في رئاسة املجلس

(محمود الطويل) عنصر من قوى األمن الداخلي يلتقط صورة تذكارية للجدار األسمنتي حول مجلس النواب قبيل إزالته 

تضمنان له الفــوز بالتزكية، 
مــا يعنــي ان معركة رئاســة 
املجلس، هــي عمليــا معركة 
نائب رئيس املجلس، واخلط 
اليه،  الذي ينتمي  السياســي 
والكرة اآلن فــي ملعب التيار 
احلر، ومدى استعداده لقبول 
املقايضة التي يطرحها حزب 
اهللا ويتقبلها بــري، أال وهي 
الرئاســة لبــري، لقــاء نيابة 
الرئاســة ملن يرشحه جبران 

باسيل ونقطة على السطر. 
حكوميا، بات واضحا ان هذا 
املسار متقاطع مع مسار رئاسة 
اجلمهورية العتيدة، وكالهما 
مرتبط بخريطة الطريق التي 
الدولــي»  رســمها «املنســق 
حلــل أزمات لبنــان، الرئيس 
الفرنســي اميانويــل ماكرون 
بالتعاون مع احمليط العربي، 
وفي هذه اخلريطة طرح لعقد 
مؤمتر للحوار الوطني اللبناني 
على غرار مؤمتر الدوحة الذي 
طوب الرئيس ميشال سليمان 
رئيسا للجمهورية، لكن البعض 
يخشــى من ان يكــون مؤمتر 
احلوار غطاء ملؤمتر «تأسيسي» 
يراد منــه اعادة النظر باتفاق 

الطائف. 
إال أن املصــادر املتابعــة، 
شــددت علــى انــه ال مؤمتــر 
تأسيسي باملعنى الذي يريده 
للتالعــب  البعــض فرصــة 
بالتوازنات الوطنية السائدة، 

بري استقبل سفيرنا مودعًا 
وسلمه درعًا تقديرية للكويت

بيروتـ  أحمد عزالدين: استقبل رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري ســفيرنا في 
لبنان عبد العال القناعي في زيارة وداعية 
مبناسبة انتهاء مهامه كسفير لبالده لدى 

لبنان.
وقدم الرئيس بري للســفير القناعي 
درعــا تذكاريــة عربــون وفــاء وتقدير 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا ومجلس 

أمة وجلهوده في تعزيز عالقات األخوة 
والصداقة بني الشعبني والبلدين الشقيقني.

واســتقبل الرئيــس بري الســفيرة 
الفرنســية في لبنــان آن غريو، وجرى 
عــرض العالقات الثنائية. كما اســتقبل 
السفير اإلســباني خيسوس سانتوس 
اغوادو في زيارة بروتوكولية ملناســبة 

توليه مهامه.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري  يقدم درعا تذكارية لسفيرنا في بيروت عبد العال القناعي  (محمود الطويل)

احلكومة: رفض البنوك خطة التعافي 
«خطير وغير مسؤول»

رويترز: قال سعادة الشامي نائب رئيس 
مجلس الــوزراء اللبناني أمس، إن رفض 
جمعية املصارف خلطة التعافي املالي التي 
أقرتها احلكومة األســبوع املاضي «خطير 
وغير مسؤول». ونقل مكتب رئيس الوزراء 
عن الشامي قوله: «اخلطير وغير املسؤول 
يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير 

أموالهم باملودعني».
وقالت «رويترز» إنه بحســب وثيقة، 
تلغي اخلطة «جــزءا كبيرا» من التزامات 

البنــك املركزي بالعمــالت األجنبية جتاه 
البنــوك التجاريــة وتصفــي البنوك غير 
القابلة لالستمرار بنهاية نوفمبر. وقالت 
جمعيــة مصارف لبنان أمــس، إن اخلطة 
تعني «حتميل كامل اخلسارة» الناجتة عن 
االنهيار االقتصادي في البالد على املودعني.

وكان مجلس الوزراء وافق على اخلطة 
في جلسته األخيرة، قبل ساعات من فقدانه 
صالحيات صنع القرار بعد انتخاب برملان 

جديد في ١٥ مايو.
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«السفير».. بطالً لكأس األمير

األطول في الشوط األول بعدما 
طالت كرة فواز العتيبي الركنية 
وحولتها إلى شــباك احلارس 
حســني كنكوني مسجال هدف 
االفتتــاح فــي الدقيقــة «٢٤»، 
وأنصف هــذا الهــدف الفريق 
السلماوي الذي دخل بضغط 
هجومي قــاده العاجي جمعة 
ســعيد الــذي أرهــق مدافعي 
اخلصم بتحركاته وسيطرته 
على الكــرة ومعه نايف زويد 
ومبــارك الفنينــي فــي احلهة 
اليسري، واقترب العبو الساملية 
اكثر من مرة من مرمى اخلصم 
وفرط زويد بكرة «هدف» بعدما 
طالت الكرة منه «٢٣»، وأحسن 

بورسلي وشبيب اخلالدي لم 
تكن حاضرة بكثرة في الشوط 

األول.
وشهد الشوط الثاني عودة 
كاظمة من جديد إلى أجواء اللقاء 
سريعا عن طريق البديل ناصر 
فرج الذي تصدى لركلة جزاء 
صحيحــة بعد ملــس الكرة يد 
محمــد الهويــدي، وجنــح في 
تنفيذها في الدقيقة ٥٢، وقلب 
«البرتقالــي» املباراة لصاحله 
بعد التغييرات الهجومية ملدربة 
بإدخالــه ناصــر فــرج وعمر 
حبيتر، إذ شن هجمات متالحقة 
كأنه فريق آخر غير الذي لعب 
في الشــوط األول، ومتكن من 

تسجيل هدف ثان بقدم مدافعه 
الســويدي ميشيل ميالد الذي 
اســتغل فرصــة ال تضيع في 
الدقيقــة ٧١، ليزج فيها مدرب 
الســاملية مبهاجميــه فابيانو 
وحسني املوسوي لكن لم يتغير 
مــن احلال شــيئا بعدما صمد 
كاظمة وأثبت فوزه بجدارة في 
شوط «استثنائي» للبرتقالي 
وسط استسالم الساملية دفاعا 

وهجوما.
وأثناء التتويج قام العبو 
كاظمــة بارتــداء تيشــرتات 
مطبوعة عليها صورة لصاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 

األحمد.

العبــو الوســط بقيــادة فواز 
العتيبي في توزيــع وتنويع 
الكــرات، لذلــك كانت خطوات 
الســاملية أســرع مــن خصمه 

فاستحق هدف التقدم.
ومن جانبه، فإن كاظمة لم 
يقدم ما يشــفع له في التفوق 
على خصمه، صحيح أنه أدخل 
كرته درجة اخلطورة في بعض 
اوقات املباراة لكنه لم يستغل 
الفرصة الثمينة التي سنحت 
له إلدراك التعادل وســدد لها 
حمد احلربي الكرة إلى خارج 
املرمــى وهو قريب منه «٣٣»، 
كما ان مصدر خطورة البرتقالي 
املتمثلة في أحمد عرسان وبندر 

صاحب السمو هنأ كاظمة بحصد ثامن ألقابه لـ «أغلى الكؤوس» بعد غياب ١١ عامًا عقب فوزه على الساملية: روح رياضية عالية وتنافس شريف وأداء متميز

مهرجان كروي احتضنه ستاد 
جابر الدولي بحضور وتشريف 
سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد وأيضا 
رئيــس مجلس األمــة مرزوق 
الغامن ورئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد. 
وجاءت الفرحة الكظماوية 
بلقب أغلى الكؤوس بعد ١١ عاما 
من آخر تتويج له بهذه املسابقة 
الغالية، واستحق جنوم الفريق 
الفــوز بعدما عــادوا بقوة في 
الشوط الثاني وحولوا تأخرهم 
بهدف في الشوط األول إلى فوز 
ثمني في الشوط الثاني. كانت 
رأس البرازيلي اليكس ليما هي 

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد يسلم كأس سمو األمير إلى رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان وكابنت الفريق حسني كنكوني بحضور رئيس احتاد الكرة عبداهللا الشاهني سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد يحيي اجلماهير عقب وصوله حلضور املباراة

(هاني الشمري) أسعد البنوان محتفالً مع العبي كاظمة بـ «أغلى الكؤوس» 

ناصر العنزي ـ هادي العنزي

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة 
كاظمة أسعد البنوان أعرب فيها 
ســموه عن خالص تهانيه له 
ولــكل أعضاء مجلــس اإلدارة 
وإخوانــه منتســبي كاظمــة 
مبناســبة فوز فريــق كاظمة 
باملباراة النهائية لكأس سموه 
لهــذا املوســم (٢٠٢١-٢٠٢٢)، 
والتي أقيمت على ستاد جابر 
األحمــد الدولــي بــني كاظمــة 
والساملية، مشــيدا سموه مبا 
حتلى بــه الفريقــان من روح 
رياضية عالية وتنافس شريف 
وأداء متميز وبروح املنافســة 
الرفيعة التي ســادت كل فرق 
الرياضية املشــاركة  األنديــة 
في البطولة، ومتمنيا ســموه 
للجميع كل التوفيق واإلسهام 
فــي رفــع مســتوى الرياضة 

الكويتية في الوطن العزيز.
كما بعث سمو نائب األمير 
وولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد ببرقيــة تهنئة مماثلة 
الى رئيس نادي كاظمة أسعد 
البنوان ضمنها سموه خالص 
تهانيــه لــه وجلميــع أعضاء 
ومنتســبي  اإلدارة  مجلــس 
نــادي كاظمــة مبناســبة فوز 
فريق النادي بكأس سمو األمير 
لهذا املوسم، مشيدا سموه مبا 
اتســم به الفريقان من تنافس 
رياضي شــريف وأداء متميز، 
ومتمنيا للجميع كل التوفيق 
لرفع مستوى الرياضة الكويتية 

في الوطن العزيز.
كمــا بعــث ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
وكان كاظمة قد توج بطال 
لكأس سمو األمير للمرة الثامنة 
بعد تغلبه على الساملية ٢-١ في 

لقطات ومشاهد
٭ تأخر توافد جماهير الســاملية وكاظمة 
إلى ما قبل انطالق املباراة بساعة تقريبا، 
لكن ما إن أخذت مواقعها حتى باشــرت 

«شيالتها» املبهجة.
٭ قام رجــال وزارة الداخلية واحلرس 
الوطني بــدور مميز فــي تنظيم حركة 
املرور وتســهيل دخول اجلماهير ستاد 
جابر، إلى جانب جلنة العالقات العامة 

في احتاد الكرة.
٭ شــرَّف نائب األمير ســمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد األسرة الرياضية 
بحضوره الكرمي في السابعة مساء، وكان 
في استقباله وزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد الراجحي، ورئيس مجلس إدارة احتاد 
الكرة عبداهللا الشاهني، ومدير عام الهيئة 
العامة للرياضة حمود فليطح، ورئيس مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية الشيخ فهد الناصر، 
ورئيس مجلس إدارة نادي الساملية الشيخ 
تركي اليوسف، ورئيس مجلس إدارة نادي 

كاظمة أسعد البنوان.
٭ حضر قمة أغلى الكؤوس رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، وســمو 
الشيخ ناصر احملمد، وعدد من الشيوخ 
والوزراء، ورؤساء األندية واالحتادات.
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مبارك اخلالدي 

جنح العربي في التأهل الى الدور الثاني لبطولة كأس 
االحتاد اآلســيوي بعــد تعادله مع فريق ظفار 

العمانــي ١-١، في املباراة التي جمعتهما 
مساء امس على ستاد نادي الكويت 

في اطار اجلولة الثالثة واالخيرة 
من منافسات املجموعة الثانية من 
البطولة، وبهذه النتيجة ارتفع 
رصيد االخضر الى ٧ نقاط في 
صدارة ترتيب املجموعة، فيما 

اصبح رصيد ظفار ٤ نقاط.
تقدم للفريق العماني علي 

سالم (١٨) وعادل النتيجة ابالي 
مبنجيــو (٢٨)، وجاء الشــوط 

االول عالي املستوى فنيا وبدنيا من 
اجلانبني وتبادال احملاوالت الهجومية 

مع افضلية نسبية لظفار بتألق وحترك 
العبيه يزيد املعشــني وعمر املالكي ومثنى 

عوض الذين شكلوا ضغطا على الدفاع العرباوي. وتقدم 
ظفار بهدف من ركلة حرة ثابتة نفذها ببراعة علي سالم 

في املقص االيسر للحارس سليمان عبدالغفور (١٨).
ونشط االخضر بعدها عبر االطراف، وسدد علي خلف 
كرة قوية مرت بجوار القائم االيســر، ومرر السنوسي 
الهــادي كرة ماكرة ملبنجيو الذي مر من الدفاع 
وسدد في الزاوية اليمنى للحارس سليمان 
البريكي مسجال هدف التعادل (٣١).

وفي الشوط الثاني اجرى مدرب 
العربــي الكرواتي انتي ميشــا 
تبديلني بدخول حسني اشكناني 
وبدر طــارق بدال من ســيف 
العوضي  احلشان وســلمان 
لزيــادة الكثافــة العددية في 
وســط امللعب، وكاد مبنجيو 
يــدرك املرمــى لكن رأســيته 
مــرت الى جــوار القائم االمين 
(٦٠)، وتصدى احلارس البريكي 
لتسديدة قوية من على حدود املنطقة 
لبدر طارق (٦٤)، وفي الربع ساعة االخير 
حسن العربي تنظيمه الدفاعي في التصدي 
لهجمــات ظفــار للحفاظ على النتيجــة االيجابية حتى 

صافرة النهاية. علي خلف يحاول املرور من مدافع ظفار

مجموعة من ممثلي البنك األهلي املتحد في افتتاح الدورة

«األهلي املتحد» يعلن رعايته الرسمية
لدورة األلعاب اخلليجية

الصورة املشرفة للرياضة الكويتية في هذا 
احلشد الكبير الذي يجمع كبار الشخصيات 
الرياضية إقليميا ودوليا. مؤكدة سعي البنك 
األهلي املتحد املستمر لدعم مختلف اجلهود 
الوطنية التي تسهم في إعالء اسم الكويت 
فــي مختلف احملافــل الدولية، كما تعكس 
هذه الرعاية الدور الرياضي للبنك في دعم 
الرياضة الكويتية، نظرا ملا متثله من أهمية 
بالغة للشــباب الكويتي، وصناعة أجيال 
جديدة من الرياضيني. وتقدمت احلميضي 
بالتهنئــة للجنة األوملبيــة الكويتية على 
رؤيتهــا الطموحة، وجهدهــا امللموس في 
استقطاب هذه الدورة التي تعزز من وضع 
الكويت على اخلريطــة العاملية للرياضة 
وتعمل على تأصيل روابط األخوة واحملبة 
بني شعوب دول مجلس التعاون اخلليجي.

البنــك األهلي  أعلــن 
املتحد عن رعايته الرسمية 
لدورة األلعاب الرياضية 
اخلليجيــة الثالثة بدول 
مجلــس التعــاون لدول 
اخلليــج العربيــة حتت 
شــعار «روحنا ذهبية»، 
والتي تستضيفها الكويت 
اللجنــة  مــن  بتنظيــم 
األوملبيــة الكويتيــة في 
الفتــرة مــن ١٦-٣١ مايو 
اجلــاري حتــت رعايــة 
الســمو األمير  صاحــب 

الشيخ نواف األحمد. 
ويأتي حرص البنك األهلي املتحد على 
املشاركة كراع رسمي لهذا احلدث الرياضي 
اإلقليمي البارز لتؤكد مسيرته الهادفة إلى 
دعم األنشطة الرياضية في الكويت، فضال 
عن كونها استمرارا للمبادرات التي يقوم 
بهــا البنك في دعــم الرياضة والرياضيني 
وحتفيز الشــباب ضمــن مســاعي البنك 
لتحقيق االستدامة من خالل دعم الفعاليات 

املجتمعية املميزة.
الرئيســة  املناســبة، أعربــت  وبهــذه 
التنفيذيــة للبنــك األهلــي املتحــد جهاد 
احلميضي عن اعتزاز البنك باملشاركة في 
هذه الدورة املتميزة التي تشــهد مشاركة 
واسعة من منتخبات دول مجلس التعاون 
اخلليجي في ١٦ رياضة مختلفة، مما يبرز 

جانب من حفل افتتاح الدورة

«اجلمباز» يعود من إسطنبول بـ ٨ ميداليات

وأعــرب الهلفي عن بالغ ســعادته بهذا 
اإلجناز املميز الذي حتقق بعد فترة غياب عن 
البطوالت اخلارجية، مشيدا بعطاء الالعبات 
البطالت وبجهود رئيسة اللجنة النسائية 
حصة الصانع واملدربتني األوكرانيتني إيرينا 
كوڤالتشــوك وفيكتوريا فســيوك اللتني 
جنحتا في تطوير مستوى الالعبات خالل 

فترة قصيرة.
من جانبه، ذكر محمد عبدالرســول أن 
املشاركة في هذه البطولة الدولية جزء من 
خطة طويلة األمد وضعتها املدربة إيرينا 
بالتنسيق مع اللجنة الفنية ومجلس إدارة 
االحتاد، مشيرا إلى أن االحتاد سيوفر فرص 
التنافس واالحتــكاك لالعبات مع مدارس 

مختلفة من أجل تطوير مستوياتهن.

عاد إلى البــالد فجر أمس وفد منتخب 
اجلمبــاز اإليقاعــي للفتيات بعــد اختتام 
مشــاركته الناجحة في بطولة إسطنبول 
الدوليــة والتي حصــد خاللها ٨ ميداليات 
ملونــة بواقــع ٣ ذهبيــات و٣ فضيــات 
وبرونزيتني. وحظي وفد املنتخب باستقبال 
مميز لدى وصوله مطار الكويت الدولي من 
قبل مسؤولي احتاد اللعبة يتقدمهم نائب 
رئيس مجلس إدارة احتاد اجلمباز وأمني 
صندوق االحتاد العربي ناصر الهلفي وأمني 
الســر العام في االحتــاد عبداللطيف مراد 
ورئيــس اللجنة الفنية وأمني عام االحتاد 
العربي محمد عبدالرسول، وأهالي الالعبات 
الذين طوقوا أعناق البطالت بالورود وسط 

أجواء احتفالية.

وفد املنتخب لدى وصوله مطار الكويت

«أزرق اليد» يبدأ مشواره في «األلعاب اخلليجية» اليوم
الكويت ريادتها  واصلت 
جلدول ترتيب ميداليات دورة 
األلعــاب اخلليجيــة الثالثة 
التــي تســتضيفها حتى ٣١ 
مايو اجلاري، وذلك برصيد 
٢٣ ذهبية و١٩ فضية ومثلها 
البحرين  برونزيــة، تلتهــا 
ثم قطــر فعمــان واالمارات 

والسعودية.
وقــد تســببت العاصفة 
الترابية التي ضربت البالد، 
أول مــن أمــس، فــي تأجيل 
منافسات بعض األلعاب الى 
األمس، وفي الوقت الذي وضع 
فيه رؤساء اللجان األوملبية 
فــي دول مجلــس التعــاون 
أسس املرحلة املقبلة من خالل 

اجتماع املكتب التنفيذي.
ورغــم العاصفــة، جرت 
فعاليــات القســم األكبر من 
رياضات امس األول واكتفت 
الكويــت مــن خاللهــا بنيل 
ذهبيــة واحدة فــي األلعاب 
اإللكترونية. وتأجلت مباراة 
الكويت والبحرين في هوكي 
اجلليد وأقيمت امس. كما طال 
التأجيل جانبا من منافسات 
والســلة  الطائــرة  الكــرة 
والطاولــة وختــام كرة قدم 

الصاالت املغلقة للسيدات.
الى ذلــك، وصفت عضو 
اللجنــة األوملبيــة الكويتية 
رئيسة رياضة املرأة فاطمة 
حيات، املشاركة النسائية في 
الــدورة بأنها خطوة وبداية 
لتطوير رياضة املرأة في دول 

اخلليج.
وقالــت حيــات: «تعيش 
الكويت عرسا رياضيا جميال 
جمــع األشــقاء علــى أرض 
الصداقة والسالم، حيث برزت 
املنافســة القوية بينهم على 
حتقيق املراكز األولى والفوز 

بامليداليات امللونة.
انطالق منافسات اليد

وعلى صعيد املنافســات، 

علــى صعيــد آخــر، تقام 
اليــوم، منافســات اجلولــة 
الرابعة من لعبة الكرة الطائرة، 
على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا، وتشــهد مواجهة 
قوية بني الكويت والسعودية 
في السابعة مســاء، يسبقها 
مباراتــا االمارات مــع عمان 
في الثالثة عصرا، والبحرين 

وقطر في اخلامسة مساء.
ذهبية «إلكترونية» للكويت

الــى ذلك، تــوج املنتخب 
الكويتي املكون من الالعبني 
عبــداهللا الريــش ومشــاري 
الكايد، يقودهما املدير الفني 
عبداهللا املسباح، بذهبية لعبة 
«فيفا ٢٢» في منافسات األلعاب 
اإللكترونية للرجال. وتغلب 
الريش في املبــاراة النهائية 

الكويتي أمام نظيره القطري 
صفــر-٣، ضمن منافســات 
كرة الطاولة. وحقق املنتخب 
الســعودي فوزا مهمــًا على 
نظيــره اإلماراتــي بالنتيجة 
املنتخــب  ذاتهــا. ويتصــدر 
القطري جدول الترتيب برصيد 
٦ نقاط، تليه السعودية (٤) 
والكويــت والبحريــن (٣) 

واالمارات (٢).
على صعيد لعبة الدراجات 
الهوائية للسيدات، أسفر سباق 
مســافة ٤٩:٧٠٠ كيلومتــرا 
الــذي أقيم على جســر جابر 
عن ســيطرة اإلمــارات على 
امليداليــات الثالث االولى في 
فئة الفردي، وفي فئة الفرق 
الكويت  للســيدات، حققــت 
البرونزية واالمارات الذهبية 

والسعودية الفضية.

على اإلماراتي أحمد السويدي 
الذي اكتفى بالفضية، في حني 
ذهبت البرونزية للعماني فهد 

احلسني.
تأهل قبازرد ومبارك وعنتر

على صعيد متصل، شهدت 
منافســات لعبة التنس تألقا 
كويتيا، حيث أسفرت مباريات 
دور الـــ١٦ عــن فوز عيســى 
قبازرد على القطري موســى 
شنان، وعبداحلميد مبارك على 
القطري مبارك شــنان وبدر 
عنتر على البحريني حســن 

عبدالرضا.
فــي املقابــل، خســر علي 
الشــطي أمام القطري راشــد 
نواف، وحســني الشطي أمام 

السعودي عبداهللا الفرج.
الى ذلك، خســر املنتخب 

تألق كويتي في التنس.. واإلمارات تسيطر على ميداليات الدراجات الهوائية للسيدات

تتوجــه األنظــار اليــوم الى 
أقــوى  انطــالق منافســات 
األلعاب وهي كرة اليد، حيث 
الكويــت  تنتظــر منتخــب 
مهمة صعبــة، عندما يواجه 
البحرينــي، حيــث  نظيــره 
تضم املنافسات ايضا كال من 
السعودية وقطر واالمارات.

وتقام املباراة في السابعة 
مساء، في مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا للصــاالت املغلقة، 
ويسبقها لقاء السعودية وقطر 
في اخلامسة مساء. وتستمر 
منافسات اللعبة حتى ختام 

الدورة يوم ٣١ اجلاري.
اليــد» قــد  وكان «أزرق 
استعد للمنافسات من خالل 
إعــداد محلــي أعقبه خوض 
معسكر خارجي في قطر لعب 
خالله مباراتني مع «العنابي».

«أزرق الشباب» مع العراق في كأس آسيا ٢٠٢٣
احلديديــة منتخبات عمــان والعراق 
وقطر ولبنان والبحرين، فيما ضمت 
املجموعة اخلامســة منتخبات اليمن 
وبنغالديــش وســنغافورة وبوتان. 
وتســتضيف مدينة الدمام منافسات 
مجموعة االزرق في االول من اكتوبر 
املقبل . وفي قرعة تصفيات كأس آسيا 
حتت ٢٠ سنة للشباب املقررة اقامتها 
في اوزبكســتان العــام املقبل اوقعت 
القرعة منتخبنا الوطني في املجموعة 
الثامنــة الى جــوار منتخبات العراق 
واســتراليا والهند، وتقام منافساتها 
في مدينة البصرة خالل الفترة من ١٤ 
الى ١٨ سبتمبر املقبل، ووزعت القرعة 
املنتخبات على عشر مجموعات يتأهل 
االول مباشــرة الى النهائيات وأفضل 

خمسة ثوان.

مبارك اخلالدي

أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا 
لكرة القدم للمنتخبات حتت ١٧ سنة 
للناشئني والتي جرت مراسمها صباح 
امس واملقررة اقامتها في البحرين ٢٠٢٣ 
منتخبنا الوطني في املجموعة الرابعة 
التي تضم منتخبات السعودية والهند 
واملالديف وميامنار، وبحســب نظام 
البطولة يتأهــل الى النهائيات ابطال 
املجموعات وأفضل خمسة ثوان. وفي 
بقية نتائــج القرعة ضمت املجموعة 
االولــى منتخبــات اليابــان واالردن 
وسورية والفلبني وتركمانستان، فيما 
جاء في املجموعــة الثانية منتخبات 
وفلســطني  وماليزيــا  اندونيســيا 
وغوام واالمارات،  واملجموعة الثالثة 

األنصاري يقترب من القادسية
يحيى حميدان 

اقترب العب فريق الكرة بنادي خيطان 
طالل األنصاري من االنتقال الى صفوف 
نادي القادسية بعدما وصلت املفاوضات 

بني اجلانبني إلى مرحلة متقدمة.
وفي حال أمتت إدارة «األصفر» الصفقة 
مع األنصاري فسيكون الالعب الرابع الذي 
يتم ضمه رسميا خالل الصيف احلالي 
بعد ســلمان البوص ومشاري العازمي 
والعاجي سيدريك هنري. هذا، وتنتظر 

إدارة خيطان وصول كتاب رســمي من 
القادسية للمضي قدما في إجراءات انتقال 
األنصاري، إال أنه حتى يوم امس لم تتلق 
إدارة «األحمــر واألســود» أي تواصل، 
سواء كان رسميا أو شفهيا، من االدارة 

القدساوية.
ويؤكد مسؤولو خيطان أنهم لن يقفوا 
حجر عثرة أمام األنصاري أو أي العب 
مميــز في حال تلقى العرض املناســب 
وبصورة رســمية حتمي حقوق جميع 

(متني غوزال)األطراف. طالل األنصاري في لقاء سابق أمام اجلهراء  

العربي إلى الدور الثاني لكأس االحتاد اآلسيوي
بعد تعادله مع ظفار العماني وتصدره املجموعة الثانية
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الهالل ُيسقط االحتاد 
ويؤجل حسم الدوري

الزمالك لنهائي كأس مصر٢٠٢١

مزراوي إلى بايرن ميونيخ

أنشيلوتي يحترم قرار مبابي

الكبار يتألقون في «روالن غاروس»

الرياض ـ خالد املصيبيح

وسط حضور جماهيري جتاوز ٦٠ ألف متفرج معظمهم من أنصار 
نادي االحتاد السعودي كانوا ينتظرون إعالن فوزه بلقب الدوري 
السعودي، رفض الهالل حسم اللقب وقرر تأجيله الى نهاية املسابقة 
عبر ثالث جوالت متبقية، وذلك بعد فوز الهالل على االحتاد ٣-١.

وجاءت املباراة مثيرة وقوية لم تخب معها ظنون احلضور، وبدأت 
بتبادل هجومي مبكر من الطرفني، واحتسب حكم املباراة ضربة جزاء 
للهالل مت إلغاؤها بعد رجوعه لتقنية «الڤار»، بعدها بدقائق احتسب 
لالحتاد ضربة جزاء سجل منها البرازيلي رومارينهو هدف االحتاد 
األول، إال أن الهالل عاد بعد خمس دقائق فقط وأدرك التعادل عن 

طريق العبه البرازيلي ميشايل.
واتضحت مع بداية الشوط الثاني رغبة الهالل في الفوز من خالل 
النهج الهجومي، حيث أضاف ســالم الدوسري الهدف الثاني من 
تسديدة محكمة من خارج منطقة اجلزاء، وعاد مرة اخرى البرازيلي 
ميشايل وسجل الهدف الثالث الذي ألقى بظالله على االداء االحتادي 
ودانت السيطرة للهالل حتى النهاية. وتبقى للفريقني ثالث مباريات 
يحتاج االحتاد الى سبع نقاط منها من أجل حسم اللقب دون النظر 
ملا يحققه الهالل، حيث سيلعب االحتاد أمام الطائي واالتفاق والباطن، 

فيما سيواجه الهالل أبها والفتح والفيصلي.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر (موسم ٢٠٢١/٢٠٢٠) بعد 
تغلبه على فريق أسوان ٢-١، عقب سيناريو غريب كاد يطيح بالفريق 
األبيــض خارج البطولة، لوال احلــارس محمد عواد الذي تصدى 

لضربتي جزاء لفريق أسوان في الشوط الثاني.
وشهد السيناريو نفسه، تقدم فريق أسوان، الذي يلعب في القسم 
الثاني بهدف في الدقيقة ٩ عن طريق محمد ناجي جدو، ولكن تعادل 
محمود عالء للزمالك في الدقيقة ٣٣، ثم أضاف يوســف إبراهيم 
أوباما هدف الفوز في الدقيقة ٣٦. ومن املقرر ان تقام املباراة النهائية 
للكأس يوم ٢١ يوليو املقبل، بانتظار الطرف اآلخر املنافس في هذا 
النهائي. وفي سباق الدوري حقق فاركو التعادل السلبي مع اجلونة 
ضمن اجلولة ٢٠ ملسابقة الدوري. ورفع فاركو رصيده إلى ٢٨ نقطة 
في املركز السابع، فيما ارتفع رصيد اجلونة إلى ١٨ نقطة في املركز 
الســادس عشر. من جانب آخر، رمى البرتغالي كارلوس كيروش، 
املدير الفني السابق ملنتخب مصر، بالكرة في ملعب مجلس إدارة 
االحتاد املصري لكرة القدم برئاسة جمال عالم، في مسألة رحيله 
عن تدريب منتخــب مصر، بعد ضياع فرصة الفراعنة في التأهل 
ملونديــال قطر ٢٠٢٢. وقال كيروش فــي تصريحات بأول ظهور 
تلفزيوني بقناة احلياة املصرية، انه رحل بعد ان وجد عدم احترام له 
واجلهاز املعاون من مجلس عالم، مستشهدا مبساعديه وائل جمعة 
وضياء السيد ومحمد شــوقي واحلضري. مضيفا انه يتمنى ان 
يعلن جمال عالم رئيس االحتاد املصري األسباب احلقيقية لرحيله 
عن منتخب مصر. وختم كيروش تصريحاته بقوله: «النتائج وأداء 
الالعبني تتحدث عن جهدي واجلهاز املعاون مع املنتخب املصري، 

واجلماهير بشكل عام أبدت سعادتها وفخرها بالفريق».

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني عن تعاقده الرســمي مع الدولي 
املغربي نصير مزراوي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وذكر البايرن على حسابه الرسمي، أن مزراوي وقع رسميا ملدة ٤ 
أعوام حتى يونيو ٢٠٢٦. وانتقل مزراوي صاحب الـ٢٤ عاما، إلى 
النــادي األملاني في صفقة انتقال مجانية خاصة أن تعاقده احلالي 
مع أياكس أمستردام ينتهي في يونيو املقبل. من جانبه، قال الدولي 
املغربي: «يسعدني االنضمام إلى أحد أكبر األندية في أوروبا، فضلت 

البايرن ألنه ميكنني الفوز معه بأكبر عدد من األلقاب».

أكد مدرب ريال مدريد اإلســباني، اإليطالي كارلو أنشيلوتي، أنه 
«يحترم» قرار كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جرمان الفرنسي، 
مشددا على أن العبيه يركزون بشكل كامل على نهائي دوري أبطال 
أوروبا. وكان ريال مدريد قد سعى جاهدا للتعاقد مع مبابي مع انتهاء 
عقده الصيف احلالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض االنتقال إلى 

إسبانيا واختار متديد عقده لثالث سنوات مع النادي الباريسي.
وسئل أنشيلوتي أمس عما إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر 
على العبيه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى الفوز على ليڤربول السبت 

املقبل والظفر باللقب الرابع عشر من املسابقة القارية العريقة.
وقال اإليطالي في مؤمتر صحافي «من الواضح متاما بالنســبة لنا 
مــا يجب أن نفكر فيه. لم نتحدث أبدا عن العبني من أندية أخرى. 
نحن نحترم اجلميع ونحترم القــرارات التي يتخذونها ونحترم 

األندية األخرى».

بلغ الروسي دانييل مدڤيديڤ، املصنف ثانيا عامليا، الدور الثاني من 
بطولــة روالن غاروس، ثانية البطوالت األربع الكبرى في التنس، 
بفوزه من دون عناء على األرجنتيني فاكوندو باغنيس ٦-٢ و٦-٢ 

و٦-٢ أمس.
وقال مدڤيديڤ الذي لم يحرز أي لقب له على مالعب ترابية، مازحا 
«أعشــق روالن غاروس السيما منذ العام املاضي (عندما بلغ ربع 

النهائي)».
وعن تعافيه من العملية اجلراحية، قال «األمور تشير بشكل جيد. 
عندما خضعت لها لم أكن أعتقد أنني سألعب على املالعب الترابية.. 
خضت مباراة على هذه النوعية من األرضية األسبوع املاضي (خسر 
أمام الفرنسي ريشار غاسكيه) وكان األمر جيدا أن أخوض واحدة 

قبل روالن غاروس».
وأعرب الروسي عن أمله في «الذهاب أبعد» من الدور ربع النهائي 

الذي بلغه العام املاضي.
واستهل اإلسباني رافايل نادال مشاركته في البطولة بالتغلب على 
األسترالي جوردان تومبســون في الدور األول بثالث مجموعات 

نظيفة بواقع ٦-٢ و٦-٢ و٦-٢.
كما بدأ النجم الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش حملة الدفاع عن اللقب 

بفوز سهل على الياباني يوشيتو نيشوكا ٦-٣ و٦-١ و٦-٠.
وتأهــل البريطاني دانيل إيفانز إلى الــدور الثاني بعد تغلبه على 

األرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو ٧-٦ و٦-٤ و٦-٤.
وبلغ األميركي ماكينزي ماكدونالد الدور ذاته، بعد فوزه على منافسه 

األرجنتيني أغيمنوني فرانكو بواقع ٦-٢ و٦-٣ و٧-٦ و١-٦.

هرتا برلني باق في «البوندسليغا»
جنح هرتا برلني فــي البقاء في 
بطولة الــدوري األملاني لكرة القدم 
«البوندســليغا» عقــب فــوزه على 
مضيفــه هامبــورغ ٢-٠ فــي إياب 
امللحــق الفاصــل لتجنــب الهبوط 

للدرجة الثانية.
وكان هامبــورغ فــاز ذهابا على 
أرض هرتــا برلني ١-٠، لكن األخير 
جنح في الفوز خارج أرضه بهدفني 

ليضمن البقاء ويشــارك في نسخة 
املوســم املقبل من املسابقة متفوقا 

٢-١ مبجموع املباراتني.
وســجل ديدريك بوياتا الهدف 
األول لهرتــا برلــني فــي الدقيقــة 
الرابعــة، قبل أن يضيــف مارفني 
بالتانهاردت الهــدف الثاني لهرتا 

برلني في الدقيقة ٦٣.
وكان هرتا برلني قد أنهى املوسم 

املاضي في املركز الســادس عشــر 
ببطولة الدوري األملاني، وهو املركز 
الــذي يلعب صاحبه مباراة فاصلة 
مع صاحب املركز الثالث في دوري 

الدرجة الثانية.
على اجلانب اآلخر، سيكون على 
هامبورغ قضاء موسم آخر في الدرجة 
الثانية، والتي هبط لها الفريق في 

عام ٢٠١٨ وينافس بها حتى اآلن.

صراع خاص بني روما وفينورد 
على لقب «كونفرنس ليغ»

يتطلع كل من روما اإليطالي وفينورد روتردام الهولندي إلى ترك 
بصمة تاريخية في سجل البطوالت األوروبية عندما يلتقيان اليوم في 
املباراة النهائية لبطولــة دوري املؤمتر األوروبي «كونفرنس يوروبا 

ليغ» على ستاد «كومبيتاري» بالعاصمة األلبانية (تيرانا).
ورغم كونها في املركز الثالث من حيث الترتيب في قائمة البطوالت 
األوروبية لألندية خلف دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي، تكتسب 
مباراة اليوم أهمية بالغة كونها نهائي النسخة األولى من البطولة التي 

مت ابتكارها قبل عام واحد فقط.
والتقى الفريقان سابقا في مناسبتني، حيث انتهت املواجهة األولى 
بالتعــادل ١-١ فــي روما، ثم تغلــب الفريق اإليطالــي ٢-١ على ملعب 
الفريق الهولندي إيابا في مباراة شهدت طرد اثنني من العبي فينورد.

وعبر كل من الفريقني إلى النهائي بعد اجتياز عقبة صعبة للغاية 
في الدور قبل النهائي، حيث فاز روما على ليســتر ســيتي اإلجنليزي 
١-٢ في مجموع املباراتني، بينما تغلب فينورد على مرسيليا الفرنسي 

٣-٢ في مجموع املباراتني.
كما ستشــهد املبــاراة صراعا من نوع خاص علــى لقب هداف هذه 
النســخة التاريخية مــن البطولة بني النجم األبــرز للفريق الهولندي 
سيريل ديزرس الذي يتصدر قائمة هدافي هذه النسخة برصيد ١٠ أهداف 
حتى اآلن، وتامي أبراهام هداف روما في هذه النسخة برصيد ٩ أهداف.
ومتثل املباراة فرصة ذهبية أمام «ذئاب العاصمة اإليطالية» إلنهاء 
املوســم بلقب مميز وتاريخي بعدما خرج صفر اليدين من البطوالت 

احملليــة، ويبحث الفريق في مباراة اليوم عن 
لقبه األول على اإلطالق في البطوالت األوروبية 

حيث خسر في املاضي مباراتني نهائيتني.
ويبحث مدرب «الذئاب» البرتغالي املعروف 
جوزيه مورينيو، الذي لم يخسر أي نهائي قاري 
(باستثناء السوبر األوروبي ثالث مرات)، عن 
فرصة تعويــض رحالته املتعثــرة آخرها مع 

توتنهام اإلجنليزي.
وتعول إيطاليا التــي منحها مورينيو آخر 
لقب قاري مع إنتر في ٢٠١٠، أن يعيدها املدرب 

املميز إلى منصات التتويج، بعد موســم كارثي 
عجزت فيه أندية «سيري أ» عن بلوغ ربع نهائي 

دوري األبطال وفشل «اآلزوري» مرة ثانية تواليا 
فــي بلوغ نهائيــات كأس العالم، برغــم احرازه لقب 

النسخة األخيرة من كأس أوروبا.
وفي املقابل، يأمل فينورد في إضافة لقب البطولة اجلديدة إلى سجله 
القاري الذي يتضمن لقب دوري أبطال أوروبا في موســم ١٩٧٠/١٩٦٩ 
ولقــب كأس االحتاد األوروبي (الدوري األوروبي حاليا) في موســمي 
١٩٧٤/١٩٧٣ و٢٠٠٢/٢٠٠١، ويسعى الفريق، الذي يقوده املدرب جيوڤاني 
فان برونكهورســت، إلــى أن يحصد اليوم لقبه الرابــع في البطوالت 
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رأت صحيفــة «ليڤربول إيكــو» اإلجنليزية أمس أن 
العقد اجلديد الذي قدمة باريس سان جرمان لبقاء الدولي 
الفرنســي كيليان مبابي ضمن صفوف فريقه، يضاعف 
قلق مسؤولي نادي ليڤربول بشأن مفاوضات التجديد مع 

جنمه املصري محمد صالح.
وذكرت الصحيفة أنه بعد حســم مستقبل مبابي، ال 
يزال مصير صالح في «الريدز» مبهما خاصة بعد تعليق 
مفاوضات العقد فــي آنفيلد حتى الصيف، ولكن بعد أن 
أكد وكيله أن النجم املصري ليس لديه نية لتوقيع العرض 

املقدم له في ديســمبر، لم يتضح بعد 
مستقبل اجلناح.

وأضافت أن مشجعي النادي كانوا 
يأملون في أن يقدم ليڤربول عقدا لصالح 
مشابها ملبابي، إلضفاء جو احتفالي في 
الــدوري اإلجنليزي  آنفيلد في نهاية 
املمتاز، لكنهم شعروا بخيبة أمل لألسف، 
إال أن املصري احتفل على األقل باملباراة 
األخيرة في الدوري اإلجنليزي املمتاز هذا 
املوسم بإحرازه هدفا ضد ولڤرهامبتون 
لينتزع احلذاء الذهبي مع جائزة صانع 

األلعاب وهما الذي حصل عليهما 
مع صافرة النهاية على ملعب 

آنفيلد بينما فاز مان سيتي 
بلقب الدوري اإلجنليزي.
وأشــارت صحيفة 
«ليڤربول إيكو» إلى أنه 
قبل أسبوع من رحلته 
العاصمة باريس  إلى 
املقبل  الســبت  يوم 
ملواجهة نادي ريال 
مدريد اإلسباني في 
نهائي دوري أبطال 
أوروبــا، ميكن أن 
املباراة  لهذه  يكون 

تأثير كبير على مستقبل الدولي املصري، فإذا كان مبابي 
يحصل على هذه املبالغ أسبوعيا، فماذا يعني ذلك ملطالب 

صالح؟
وأوضحت أنه إذا اضطر ريال مدريد اآلن إلى حتويل 
االنتباه إلى أهداف بديلة بعد أن خســر مهاجما أمضى 
موسما مقتنعا بأنه سينضم إليه، ميكن لصالح أن يدخل 
في تفكيرهم بسهولة خاصة إذا ساعد فريقه في هزمية 
عمالق الدوري اإلسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن املصري يتطلع لتعويض ليڤربول من 
خيبة أمله في لقب الدوري اإلجنليزي 
املمتاز وإنهاء املوسم بأناقة، بعدما 
أنهى اجلفاف في تسجيل األهداف 
ضد ولڤرهامبتون وســعى إلى أال 
يفلت منه جائزة احلذاء الذهبي، حتى 
لو انتهى به األمر إلى مشاركته مع 
الكوري هيونغ مني سون. ولفتت 
إلى أن محمد صالح متعطش دائما 
للنجاح وهو اآلن خال من اإلصابات 
وعاد إلى إحراز األهداف، وسيتطلع 
إلى انطالقة جديدة لعام ٢٠٢٢ في 
باريس خاصة أنه من افتتح التسجيل 
في نهائي دوري أبطال أوروبا 
ضد توتنهام في عام ٢٠١٩، 
بعد أسابيع فقط من إضاعة 
الريدز اللقب بفارق نقطة 
أمام مان سيتي، اآلن هو 
يأمل أن يعيــد التاريخ 

نفسه.
ورأت أن باريس سان 
جرمان وريال مدريد 
قد يلعبان دورا كبيرا 
في مستقبل املصري، 
لكن أي حديث من هذا 

القبيل يظل معلقا.

مستقبل صالح غامض!
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السويلم: تركت أثرًا في «هوليوود» بهويتي الكويتية
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عبداحلميد اخلطيب

كشف املخرج الكويتي 
أحمــد الســويلم تفاصيل 
مشــاركته كعضــو جلنة 
حتكيم مهرجان «هوليوود 
للفيلم العربي» الذي أقيم 
أبريل املاضي في هوليوود، 
وقال: تلقيــت الدعوة الن 
أكون عضــوا ضمن جلنة 
حتكيــم املهرجان بدورته 
األولــى، كونــي مؤســس 
مهرجان «فويا السينمائي» 
أول مهرجــان ســينمائي 
بــإدارة كويتيــة  عاملــي 
يقام في عاصمة الســينما 

هوليوود (أقيم عام ٢٠١٤). وأكد السويلم أنه 
لم يشعر باخلوف من إقامة مهرجان سينمائي 
فــي هوليوود، مقر عمالقة هــذه الصناعة، 
وقــال: اخلــوف معطل ألي طمــوح، ونحن 
تعلمنــا من آبائنا وأجدادنا أن نعبر البحار 
والقارات للبحث عن اللؤلؤ وللتجارة ولصنع 
النجاحات، لذا الذهاب الى القمم موجود في 
جيناتنا، وفي عالم السينما حاليا هوليوود 
هي القمة، وأحببت أن ابدأ من هناك لكي أترك 

أثــراً في مكانهــم بهويتي 
الكويتية، وألقول للجميع 
إننا متطورون ومنافسون 
بالســوق العاملي، واحلمد 
هللا املهرجان حقق أصداء 
واسعة وشد نظر اإلعالم 
فــي كل مكان، مســتدركا: 
تواجــدت فــي مهرجــان 
«هوليوود للفيلم العربي» 
منظمات كبيرة، ووجدناها 
متعطشة للسوق اخلليجي 
والعربــي، وأوصلنــا لهم 

أفكارنا بصورة جميلة.
الكويت  وعما ينقــص 
إلقامة مهرجان ســينمائي 
عاملي، رد أحمد الســويلم 
في لقاء مع برنامج «ليالي الكويت»: في هذا 
املرحلة ال ينقصنا شيء في ظل زيادة املنصات 
الرقمية، واســتيعاب الناس ألهمية األفالم، 
نحن ينقصنــا فقط أن نســتمر وأن نصنع 
الفرص وال ننتظرها، وان نحول الشعلة الى 
«لهيــب» لنصل الى أهدافنا املرجوة، وهناك 
كثيــرون يدعمــون هذا االجتاه فــي الكويت 
بصــورة غير محدودة، فقــط نحتاج الى أن 

نتعلم صنع اإلجنازات.

مفرح الشمري

التفاعل الكبير الذي حصل 
بعد نشر «األنباء» خبر تأجيل 
عملية استئصال ورم الفنانة 
البحرينية وفاء مكي إلى شهر 
يونيو املقبل بسبب الضغط 
في جدول عمليات مستشفى 
األثــر  لــه  الســلمانية، كان 
الكبيــر في حترك الكثير من 
زمالئها مــن فناني البحرين 
وعلى رأســهم الفنانة فاطمة 
عبدالرحيم والتي استعانت 
بالنائب خالد بوعنق للوصول 
إلى وزيرة الصحة البحرينية 
فائقــة بنت ســعيد الصالح، 
وذلــك عن طريق املستشــار 
الرئيس  د.أحمد األنصــاري 
للمستشــفيات  التنفيــذي 
احلكوميــة مبملكة البحرين 
إلجراء العملية بأسرع وقت، 

هذا التحرك تفاعلت معه وزارة 
الصحة التي نقلتــه لديوان 
سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة الــذي أمر بتوفير 
كل اإلمكانيات وحل مشــكلة 
الفنانة وفــاء مكي الصحية، 
ومت االتصال على الفنانة وفاء 
مكي للحضور للمستشــفى 
مساء أمس األول مع وضعها 
فــي غرفــة خاصــة لتجري 
العملية اجلراحية صباح امس 
وحتديدا في الساعة الثامنة 
فــي مستشــفى الســلمانية، 
وخــالل ســاعتني ونصــف 
الساعة مت االنتهاء من العملية 
باستئصال الورم احلميد دون 
مس أعضاء اجلسم، وستغادر 
وفاء املستشفى خالل أيام بعد 
االطمئنان عليها واســتقرار 

حالتها الصحية.

«فزعة» الفنانون البحرينيون 
ليست غريبة، خصوصا ان 
الفنانة فاطمــة عبدالرحيم 
مبــارك  أحمــد  والفنــان 
والفنانة فاطمــة كازروني، 
بحالــة  يعلمــون  كانــوا 
زميلتهــم الفنانة وفاء مكي 
منذ منتصف شــهر رمضان 
ملشــاركتها فــي مســرحية 
«التشــنج» ولكنهم فضلوا 
عدم ذكــره في السوشــيال 
ميديا خصوصا ان املوضوع 
سهل حله مع املسؤولني دون 
اللجوء الى السوشيال ميديا.

«األنباء» تتمنى الشفاء 
التــام للفنانــة البحرينية 
وفاء مكي وتشــكر كل من 
ساندها ودعمها في أزمتها 
وخصوصــا  الصحيــة، 
الفنان داود حسني وفاطمة 

عبدالرحيم.

أكد أن ما ينقصنا هو أن نستمر ونصنع الفرص وال ننتظرها

بعد نشر«األنباء»عن حالتها الصحية أجرت العملية صباح أمس

السويلم مع املدير اإلداري للتوعية واملناسبات اخلاصة ألكادميية فنون وعلوم 
Oscar الصور املتحركة

مدة إجازة نصوص املسلسالت ١٠ سنوات
مفرح الشمري

أصــدر وزيــر االعــالم والثقافــة 
د.حمد روح الديــن قرارا وزاريا رقم 
٦٩٤ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل املادة ١٠ من 
القــرار الوزاري رقم ٤٠ لســنة ٢٠٢١ 
بشأن تنظيم اجازة نصوص املسلسالت 
التلفزيونية، حيث اصبحت مدة اجازة 
انتاج نصوص املسلسالت ١٠ سنوات 
وليست سنة او سنتني كما هو معمول 

في السابق.
هذا القرار الوزاري اسعد الكثير من 
منتجي الدراما الكويتية الذين كانوا 
يعانون من جتديد اجازة نصوصهم 
الدرامية كل سنة او سنتني، وهذا االمر 
يؤخرهم عن تصويرها لفترات طويلة.

في قرار وزاري أسعد منتجي األعمال الدرامية

«نزوح» لكندة علوش يدخل مرحلة ما بعد اإلنتاج
خلود أبواملجد

الســورية سؤدد  انتهت املخرجة 
كعدان من تصوير أحدث أفالمها نزوح، 
ليدخل حاليا في مرحلة ما بعد اإلنتاج، 
والــذي يشــارك في بطولتــه كل من 
النجوم كندة علوش وسامر املصري، 
واملمثلة الشابة هالة زين، وهو ثاني 
أفالم سؤدد الروائية بعد «يوم أضعت 
ظلي» الفائز بجائزة «أسد املستقبل» من 
مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، 
وقد فاز مشروع «نزوح» بالعديد من 
اجلوائــز مــن مهرجانــي كان وبرلني 

وغيرهما.
 MAD» شــركة  واســتحوذت 
Solutions» على حقوق توزيع الفيلم 
في العالم العربي، فيما تتولى شركة 
MK٢ املبيعات في أنحاء العالم، بينما 
 ،PYRAMIDE توزعه في فرنسا شركة
 ،FILMومت متويل إنتاجه من خالل ٤
معهد الفيلم البريطاني (منحة متويل 
.Star Collectiveالياناصيب الوطني) و
وحتــدث عــالء كركوتــي وماهــر 
 MAD» دياب الشريكان املؤسسان في
Solutions» عن املخرجة والفيلم، وقاال: 
منذ أن شاهدنا أفالمها القصيرة ونحن 
نؤمــن مبوهبة ســؤدد كعــدان، وقد 

الفيلم من تأليف وإخراج ســؤدد 
كعــدان ومت تصويره في تركيا، وهو 
من إنتاج شركة زجل لإلنتاج (سؤدد 
كعدان)، وشركة بيركلي ميديا جروب 
(يو فاي سوين)، ويشارك في االنتاج 
أكس نيلو (مارك بوردور)، ومن بطولة: 
كندة علوش، سامر املصري، هالة زين 
ونزار العاني، ودارينا اجلندي، وتولت 

تصويره مديرة التصوير الشــهيرة 
هيلني لوفار، وحصل السيناريو على 
جائزة باومي من برلني، وفي مهرجان 
«كان» السينمائي حصل على جائزة 
تلفزيون ARTE، وجائزة ســورفوند، 
ضمن ورشة سينيفونداسيون، كما نال 
دعما من تورينو فيلم الب ومؤسسة 

الدوحة لألفالم.

ســاهمنا في عرض ٣ من أفالمها على 
منصة نتفليكس، وهي «يوم أضعت 
ظلي»، «عزيزة» و«خبز احلصار»، كما 
وزعنا فيلمها الوثائقي «عتمة»، ولهذا 
نحن متحمسون بشكل خاص لفيلمها 
األحدث «نــزوح»، خاصــة بتضمنه 
لنجوم من عيار كندة علوش وسامر 

املصري.

عبداهللا السدحان ينضم إلى «نورة»
أعلن املخرج توفيق الزايدي 
عــن انضمــام الفنــان عبداهللا 
السدحان إلى الفيلم السينمائي 
الطويــل «نورة»، عبر حســابه 
الرسمي على «تويتر»، وقد قام 
الفنــان بإعــادة التغريــدة مقراً 

باملوافقة.
وبــّني عبدالرحمــن الســيد، 
باللهجــة  الســيناريو  مترجــم 
احمللية، أنه سيشاركه البطولة 
يعقــوب الفرحان، ومــن املقرر 
تصوير العمل في محافظة العال.

و«نــورة» أول عمل روائي 
محلي يصور في محافظة العال 
الواقعة شمال غرب السعودية، 
ما مينحه مناظر أصيلة وواقعية 

على مدار أكثر من ٢٢ ألف كم بني املواقع 
األثرية التي تعود ملائتي ألف عام و٧ آالف 
عام من احلضارة والتكوينات الصخرية 
والطبيعة الصحراوية والصخور البركانية 
واألودية بني احلجر الرملي وواحة العال 
اخلضــراء واملبانــي احلديثــة والتراثية 
ومزيج املدن والقرى والفنادق واملنتجعات 

والڤيالت الراقية.
تــدور أحــداث الفيلم حول رســم فنان 
ســعودي يدعى نادر (يعقــوب الفرحان) 
للشــابة «نــورة» في حقبة التســعينيات 
بالســعودية، حينما حظرت جميع أشكال 
الفن والرســم، وحينها جتد «نورة» الفن 
وسيلة للتواصل وتبادل اخلبرات واإللهام.

نور حداد ُتطلق أول أغنية في مسيرتها

بيــروت: تعمــل الفنانــة نــور حداد 
على إطالق أغنيتها األولى تلبية لرغبة 
اجلمهــور، الذي أبــدى إعجابه بصوتها 
خالل مشاركتها في «بوليفارد املواهب»، 

وطلب منها تقدمي أغنية خاصة.
وكشــفت نور عن تفاصيــل األغنية، 
مبينة أنها ستطرح مقطعا تشويقيا لها 
هذه الفترة، وقالت: األغنية هي «كوڤر يا 
غالي» مبزيج موسيقي مختلف، وسينال 
إعجاب متابعيني، مشيرة إلى أنها درست 
ذوق اجلمهــور كثيرا قبل طرح األغنية، 

مؤكدة أنها ستقدم العمل بطريقة الڤيديو 
كليب مبنطقة صحراوية في الرياض.

وأفصحت نور عــن أنها تخطط أيضا 
إلنتاج أغنية شامية خاصة، بعد أن كسبت 
خبرة واسعة من خالل احتكاكها بالنجوم 
وخبراء الفن في برنامج «بوليفارد املواهب».
وفي اخلتام، شــكرت املخــرج واملنتج 
اللبناني rayhage لدعمه األغنية، و«تورش 
جروب» التي تتولى إدارة محتواها اإلبداعي 
خللق أفكار مختلفة وتسويقها مع عدد من 

املواهب الصاعدين في مختلف املجاالت.

استدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابةاستدعاء شيرين عبدالوهاب للمثول أمام النيابة
استدعت النيابة العامة املصرية الفنانة شيرين عبدالوهاب 
للمثول أمامها لسماع أقوالها فيما جاء على لسان الفنان حسام 
حبيــب، خالل التحقيق معه في اتهامها له بســبها وقذفها هي 
وابنتيها، وحيازة ســالح منتهية رخصته، وما ورد في أقواله 
حول عودتها لعصمته وأنه تواجد في منزلها باعتباره زوجها 

وأن اخلالفات بينهما «عائلية».
ومن املنتظر أن حتضر شــيرين برفقة ٤ أشــخاص ذكرهم 
حبيب باالســم ومن بينهم مديرة أعمالها سارة الطباخ، مؤكدا 
أنهــم كانوا شــهودا على رده زوجته إلى عصمته شــفهيا بعد 

طالق دام أســبوعني فقط، وهو ما يتعارض مع بالغ شــيرين 
عبدالوهاب لشرطة النجدة، حيث وصفت حبيب بزوجها السابق، 

وأكدت أنها مطلقة.
وكشف جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، عن مفاجأة 
غير متوقعة، مؤكدا أن حبيب قام برد شيرين إلى عصمته بعد 
أســبوعني فقط من الطالق، بحضور ٤ شــهود، وأنه يقيم منذ 
هذا الوقت في منــزل الزوجية، الفتا إلى أن تصريحات موكله 
تتناقض مع بالغ الفنانة لشرطة النجدة ووصفها حسام بطليقها.

وقال احملامــي في مداخلة هاتفية لبرنامــج «احلكاية»، أن 

تصريحاتــه كلهــا من واقع أقوال حســام حبيب أمــام النيابة 
العامة، وال يعرف مدى صحتها، وأضاف أن واقعة اخلالف بني 
موكله والفنانة شيرين عبدالوهاب بدأت أثناء وجوده في ڤيال 
الزوجية اخلاصة بشيرين، حيث إنهما يعيشان معا، بعد أن قام 
بردها لعصمته شفهيا وبشهادة ٤ من الشهود، من بينهم سارة 

الطباخ، مديرة أعمال شيرين، وسائقها اخلاص.
وأكــد أن وكيل النيابــة طلب حضور شــيرين عبدالوهاب 
وســارة الطباخ لالستماع إلى أقوالهما فيما قاله حسام حبيب 

في مذكرة الدفاع عن نفسه.
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كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«لدينا ما يكفــي للتعامل مع جدري 
القرود»

جو بايدن، الرئيس األميركي، 
يقلل من خطورة جدري القرود، 
ويؤكد: ليــس خطيرا بدرجة 
كوفيد، واللقاحات املتاحة فعالة 

ضده بالفعل.

ب أملي» «خيَّ
الرئيس  دونالد ترامــب، 
األميركي السابق، يصف نائبه 
مايك بنس، بأنــه خيب أمله، 
ويقول: كان بإمكانه أن يعيد 
نتائج االنتخابات إلى القضاء، 

بدال من قبولها.

«يصفونني وبوتني بأننا قتلة، لكنني 
أقتل املجرمني وال أقتل األطفال»

رودريغو دوترتي، الرئيس 
الفلبيني املنتهية رئاســته، 
الروسية في  ينتقد احلرب 

أوكرانيا.

«أعاني من متالزمة توريت»
بيلــي إيليــش، املغنيــة 
األميركية، تفصح عن إصابتها 
مبتالزمة توريــت، وتقول: 
تصدر عني حــركات جتعل 
الناس يضحكــون، رغم أنه 

أمر مؤلم لي.

٣:١٩الفجر
٤:٥١الشروق

١١:٤٥الظهر
٣:٢٠العصر

٦:٣٩املغرب
٨:٠٨العشاء

أعلى مد: ٠٨:٢٦ ص ـ ٠٨:١٦ م
أدنى جزر: ٠١:٥٦ ص ـ ٠٢:١٤ م

العظمى: ٤١

الصغرى: ٢٦

أبعد من الكلمات

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

مبارك نافل داهم العازمي: ٧٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: 
٩٧٩١٤١١١ - شيع.

أحمد عبدالعزيز أحمد القطان: ٧٥ عاما - الرجال: بيان - ق٤ - ش١ 
- م٣٠ - ت: ٥١٤١٤١٤٥ - النســاء: مشرف - ق٥ - ش١ - ج٣ 

- م٢ - ت: ٩٩٨٨٢٩٢١ - شيع.
عفيفه جمعة عبداهللا كمال: (زوجــة عبدالرضا خضير عباس 
احملســن) ٦٨ عاما - حسينية اإلمام احلسني - سلوى - ت: 

٦٦٠٥٠٠٠٨ - شيعت.
صيته ناشــي الرشيدي: (أرملة سالم علي الشختلي): ٨٥ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٨٨٤٤٨٤ - ٩٩٠٢٧٥٧١ 
- النساء: العدان - ق٨ - ش١٤ - م١٣ - ت: ٩٩٥٩١٩٧٣ - شيعت.
علي مسلم فالح مسلم العدواني: ٣٤ عاما - العزاء في املقبرة فقط 

- ت: ٩٩٠٧٠٥٧٠ - ٥٠١٦٥٦١٥ - شيع.
فاطمة سليمان صالح اخلطاف: (أرملة جاسم محمد الشطي): ٦٧ 
عاما - الرجال: مشــرف - ق٤ - الشارع األول - م٣٠ - ت: 
٩٩٠٤٠١٦٩ - النساء: جنوب السرة (حطني) ق١ - ش١١٥ - م٢٣ 

- ت: ٩٩٧٣٤٣١٠ - الدفن بعد صالة العصر.
مشــاري ناجي عبداهللا العجمي: ٢٤ عاما - الصليبخات - ق٢ - 

ش١٠٤ - م٢٦ - ت: ٦٦١٨٧٢٧٨ - ٩٧٥٢٠٠٠٣ - شيع.

جلنة لتعزيز منظومة 
األمن الغذائي.

البنك الدولي يتوقع ٥٫٧٪ منوًا 
باالقتصاد الكويتي في ٢٠٢٢.

اهللا يزيد ويبارك. األوضاع العاملية.. 
غير مطمئنة.

أخبار أمنية

«األسرة»: ال يجوز الطالق 
جراء التكميم أو التجميل

عبدالكرمي أحمد

أصدرت محكمة األســرة أحكاما برفض دعاوى 
أقامها عدد من األزواج طالبوا بفسخ عقود زواجهم 
وحفظ حقوقهم املترتبة على ذلك، بذريعة عدم علمهم 
بإجــراء الطرف اآلخر عمليــات جتميل أو تكميم. 
إلى  واستندت األحكام 
تقارير صادرة من إدارة 
الطب الشرعي تؤكد عدم 
تضرر املدعى عليهم من 
العمليات،  إجراء هــذه 
سواء كان هذا الضرر 
تشــوهات في اجلسم 
أو مــا يعيــق أداء أي 
الزوجية.  الواجبات  من 
وأكدت دفــاع عدد من 
املدعى عليهم احملامية 
حــوراء احلبيب، عدم 
وجود ضــرر بإجراء 
عمليات التجميل املتمثلة 
بتعديل اعوجاج األنف أو أي عيب شكلي بسيط في 
الوجه، مشــيرة إلى أن مثل هذه العمليات قد تكون 

لها منفعة للعالقات الزوجية.
واستطردت احلبيب قائلة: «أما العمليات التي يترتب 
عليها ضررا كالتشوهات أو ترك أثر اجلراحة، فإن 
املدعي قد يجد له مبررات بادعاء تعرضه للغش في 

الزواج، ما يستوجب نظر دعواه قضائيا».
وأشــارت إلى أن بعض األزواج قد يبحثون عن 
عذر أو حجة لتطليق الطرف اآلخر، فبمجرد ما يتم 
إخبارهم بإجراء عملية تكميم، جتدهم قد عثروا على 
مسلك وممسك بطلب الطالق بذريعة تعرضهم للغش، 

مبينة أن هؤالء هم في الغالب من حديثي الزواج.

احملامية حوراء احلبيب

بـ «اجلودو».. «مطلوب» كسر ضلوع 
عسكري داخل مخفر الشويخ

أحمد خميس

أضيفت إلى السجل اجلنائي ملواطن قضية جديدة 
حملت عنــوان االعتداء على موظف عام وبتصنيف 
جنايات في مخفر الشويخ، وأرفق في ملف القضية 
تقرير طبي تضمن كسرا بضلوع املجني عليه، وهو 

عسكري في املباحث اجلنائية.
واستناد إلى مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى 
رجال مباحث جابر األحمد عن مطلوب، وعليه انتقلوا 
لضبط املواطن في مواقف الحــدى الكليات، ولدى 
توقيفه استغل وجوده داخل املخفر وممارسته لعبة 
اجلودو وخالل فتح الكلبشات انقض على العسكري 
الذي سيطر عليه في املواقف وقام بحمله وإلقائه على 
األرض مما تســبب في إصابته بكسر في الضلوع 
وكدمات عديدة، وقام رجال املباحث اآلخرون بإحكام 
السيطرة على املطلوب ووضع الكلبشات في يده، ومن 

ثم مت التواصل مع اإلسعاف لنقل زميلهم املصاب.

بطالن الضبط والتفتيش يبرئ 
٣ مواطنني  من حيازة مخدرات

قضت محكمة اجلنايات الدائرة اجلزائية الرابعة برئاسة 
املستشــار محمد الصانع ببــراءة ٣ مواطنني من تهم 
حيازة مواد مخدرة وميزان حساس واتهام أحدهم بقيادة 
مركبة حتت تأثير املواد املخدرة. وكان املتهمون ضبطوا 
اثر  داخل مركبة متوقفة 
االشتباه، وبتفتيش املركبة 
مت العثور على املضبوطات 
ومتت إحالة جميع املتهمني 
الى النيابــة العامة والتي 
استجوبتهم وأنكروا ما 
نسب اليهم من اتهام. وفي 
جلسات احملاكمة حضر 
الثاني احملامي  املتهم  مع 
الذي دفع  النصار  بشار 
ببطالن استيقاف املتهمني 
لعدم توافر شرطه كما دفع 
ببطالن القبض والتفتيش. احملامي بشار النصار

احتجاز متعاٍط حضر لزيارة 
شقيقه املدمن داخل املخفر

محمد اجلالهمة

«فوق شــينه قوات عينه»، هذا املثل ينطبق على 
وافد مصري دخل الى احد مخافر محافظة حولي رغم 
أنه في حالة غير طبيعية، وكانت احملصلة ان احتجز 

بجوار شقيقه داخل النظارة.
وبحسب مصدر امني، فإن وافدا دخل الى املخفر 
ملعرفة اسباب توقيف شقيقه، ولكونه في حالة غير 
طبيعية مت توقيفه، حيث احيل وشــقيقه الذي ضبط 
مبواد مخدرة وتبني ان كليهما بهما آثار املواد املخدرة، 
فيما رجح مصدر أمني ان يبعد الشقيقان الى موطنهما 
نظرا لضآلة املخدرات املضبوطة مع الشقيق الذي كان 
وراء اشتياق شقيقه لزيارته. من جهة اخرى، متكن 
رجال امن االحمدي من ضبط مواطن بعد االشــتباه 
به خالل قيادته لسيارته، حيث تبني انه في حالة غير 
طبيعية وعثر بحوزته على  إصبعني من مادة احلشيش 

واحيل الى مكافحة املخدرات.

هل مزاحمة «الكراكيب» 
مرض نفسي؟

عواصم - وكاالت: تشــير التقديــرات إلى أن هناك ما 
يقرب من مليوني شخص على األقل يعيشون في أميركا 
الشمالية منغمسني متاما في فوضى عارمة، وأينما توجهوا 
يجدون صعوبة بالغة في شق طريقهم إلى أي مكان باملنزل. 
الطاوالت واملطبــخ وجميع األماكن مكدســة باألغراض، 
لدرجة أنه بالكاد ميكنهم العثور على مكان فارغ للجلوس 

أو وضع األطباق فيه.
ويطلق على هذه احلالة «اضطراب التكديس القهري»، 
فعلــى الرغم من أن هذا املــرض ال يعد اضطرابا منفصال 
بحســب الدليل التشــخيصي واإلحصائــي لالضطرابات 
النفســية (DSM)، فإنه مع ذلك يســبب حالة من اإلنهاك 
واســتنزاف طاقة املريض وعائلته جراء الصراعات التي 
تنشب بينهم، ما ينجم عنه تفكيك أواصر العالقات األسرية.
وتشــير اإلحصائيــات إلى أن ثمة عالقــة وطيدة بني 
الوسواس القهري وامليل إلى «االكتناز أو التكديس القهري»، 
فقد أظهرت نسبة تتراوح بني ١٥ و٣٠٪ من األفراد املصابني 
باضطراب الوسواس القهري ميوال للتكديس القهري، وتذكر 
الدراسات في اآلونة األخيرة أن املصابني بكال االضطرابني 
البد أنهم تعرضوا على األقل حلادث واحد أليم في حياتهم، 

مقارنة بأولئك املصابني بالوسواس القهري فقط.

زراعة العنب.. «املهمة الصعبة» في صحراء تشيلي

تركمانستان تنصب متثاًال حلصان رئيسها السابق

تشــيلي ـ أ.ف.پ: يؤدي هيكتور إسبيندوال 
وظيفة استثنائية بإدارته كرم عنب يعلو ٢٥٠٠ 
متر عن سطح البحر ويوفر أنواعا عدة من هذه 
الفاكهة وســط صحراء أتاكاما في تشــيلي التي 

تعتبر أكثر املناطق جفافا في العالم.
وإسبيندوال البالغ ٧١ عاما هو مزارع في واحة 
تقع في منطقة توكوناو أقصى شمال تشيلي على 
بعد نحو ١٥٠٠ كيلومتر من كروم عنب موجودة 
وسط أطول دولة في العالم وكانت سببا في جعلها 

أحد أبرز عشر دول مصدرة للنبيذ في العالم.
وال تشــكل زراعة العنب في الصحراء مهمة 
سهلة، إذ يتعامل إســبيندوال مع تقلبات كبيرة 
في درجــات احلرارة بني الليل والنهار وأشــعة 
شمس قوية باإلضافة إلى رياح وصقيع يسجالن 

في املنطقة.
ويقول املزارع أثنــاء معاينته العنب اجلاف 
والبني بعد شهرين على حصاده «عليك أن تتفرغ 
للعمل.. أســقي الكرم ليال.. عند الساعة الثالثة 

فجرا واحلادية عشرة مساء».

عشق ابادـ  أ.ف.پ: سيحظى احلصان 
املفضل لدى رئيس تركمانستان السابق 
قربان قولي بردي محمدوف بتمثال خاص 
في عشق آباد، عاصمة هذه الدولة الواقعة 
في آسيا الوسطى، على ما ذكرت صحيفة 
حكوميــة. وتؤدي ســاللة خيول «أخال 
ـ تيكــي» دورا بــارزا فــي الدعايــة لهذه 
اجلمهورية الســوفييتية ســابقا الغنية 
بالغــاز الطبيعــي، وقد رفعهــا الرئيس 
السابق إلى مستوى الرمز الوطني أثناء 

فتــرة حكمه ملدة ١٥ عاما قبل أن يســلم 
السلطة البنه سردار في مارس املاضي.

وفي عــام ٢٠١٥ أقيم في البالد متثال 
ذهبي لقربان قولي بردي محمدوف ميثله 
على قمة صخرة ممتطيا حصانه املفضل 
«أكان» وممسكا بحمامة في يده اليمنى.

وسيكون أيضا حلصانه املفضل متثال 
خاص، بعدما أعطى الرئيس اجلديد سردار 
بردي محمدوف موافقته على بناء نصب 
تذكاري على شــرف اجلواد في مقاطعة 

أخال. وبحسب مرســوم نقلته صحيفة 
«نوترالنــي» احلكومية امس، من شــأن 
التمثال اجلديد أن «يزيد من مجد خيول 
أخــال تيكــي، الفخــر الوطني للشــعب 

التركماني».
وفي عام ٢٠١٨ دخل اجلواد «أكان»، الذي 
يؤكد الرئيس السابق أنه دربه شخصيا، 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية بعدما 
مشى على قائمتيه اخللفيتني ١٠ أمتار في 

غضون ٤٫١٩ ثوان.

زراعة العنب في صحراء تشيلي ليست باملهمة السهلة  (أ.ف.پ)

برج خليفة.. األكثر جذبًا لزوار «غوغل ستريت فيو»
عواصمـ  وكاالت: تصّدر برج خليفة 
في دولــة اإلمارات العرببــة املتحدة 
قائمة املواقع األكثر استقطابا للزوار 
في العالم على خدمة «غوغل ستريت 

فيو».
وأعلنــت «غوغل»، التــي حتتفل 
بالذكرى الســنوية اخلامســة عشرة 
للتطبيق املخصص للصور البانورامية 
للمواقــع اجلغرافية، أن كال من برج 
إيڤل في باريس ومعلم تاج محل في 
الهند، تليا برج خليفة في قائمة املواقع 
األكثر استقطابا للزوار في العالم على 

خدمة «غوغل ستريت فيو».
البلــدان األكثــر  وعلــى صعيــد 

استقطابا للزوار عبر اخلدمة، تصدرت 
إندونيسيا القائمة أمام الواليات املتحدة 
واليابان، كما ضمت الالئحة أوروبيا 
كال من إســبانيا وإيطاليا وفرنســا، 

وفقما نقلت وكالة «فرانس برس».
وأطلقت غوغل خدمتها «ستريت 
فيو» سنة ٢٠٠٧ مببادرة من األميركي 
الري بايــج أحد مؤسســي املجموعة 

العمالقة.
وتضم «غوغل ســتريت فيو» في 
املجمــوع ٢٢٠ مليار صــورة مخزنة 
عبــر خدمتها التي تغطي أكثر من ١٦ 
مليون كيلومتر في حوالي ١٠٠ بلد.

وســجل نظــام التقــاط الصــور 

بالكاميرات وأجهزة الليدار (بالليزر) 
ونظــام التموضع العاملــي (جي بي 
إس) وأدوات احلســاب، تطورا على 

مر السنوات.
وتأمل «غوغل» في أن حتوز العام 
املقبل نظامــا متكامال يقل وزنه عن 
ســبعة كيلومترات مــا يتيح حمله 
يدويــا، علما أن الســيارات ليســت 
هي املركبــات الوحيدة املســتخدمة 
لتشــغيل كاميرات «غوغل ســتريت 
فيو»، فبحسب املواقع، متت االستعانة 
بحقائب ظهر وسفن ودراجات سكوتر 
ودراجات هوائيــة، وأيضا بدراجات 

خاصة بالتنقل على الثلج.

برج خليفة في دولة االمارات العربية املتحدة

«ماملو» الغاضبة تعرض «أنف» إبراهيموڤيتش في املزاد
قــام مشــجعون  أ.ف.پ: 
سويديون غاضبون بعرض 
األنف املقطوع لتمثال مهاجم 
الوطنــي املخضرم  املنتخب 
زالتان إبراهيموڤيتش باملزاد، 
احتجاجا على تســويق كرة 
القــدم ومــا يرونــه خيانــة 
ارتكبها جنم ميالن اإليطالي.
ووصــل املزاد على موقع 

«إيباي» الى ٦١٠ دوالرات.
وكان التمثــال البرونزي 
الواقعــي للنجــم  باحلجــم 
الســويدي، والذي وضع في 
مسقط رأسه ماملو عام ٢٠١٩، 
هدفا للعديد من االعتداءات منذ 
أن استثمر الالعب في نادي 
هاماربي ومقره ستوكهولم في 
نوفمبر ٢٠١٩، مما أثار غضب 
مشجعي ماملو، النادي الذي بدأ 

فيه مسيرته الكروية.
ومت انتزاع أنف التمثال في 
ديسمبر ٢٠١٩، قبل أن تقطع 
قدميه في يناير ٢٠٢٠، ما أدى 
الى سقوطه على السياج الذي 

يحميه.
وأفاد مشجعو ماملو بأنهم 

املصمــم  «فارارناســان» 
خصيصا لهذه الغاية، والذي 
يعني باللغة السويدية «أين 
األنف»، إن «كرة القدم كانت 
في األصل حركة جماهيرية، 
لكنها حتولت بشكل متزايد 

الى صناعــة جماهيرية ذات 
طابع جتاري مفــرط، حيث 
ينظــر الــى املشــجعني على 
أنهــم مســتهلكون فيما تتم 
معاملة الالعبني واألندية مثل 

البضائع».

جماهير ماملو حتطم متثال إبراهيموڤيتش وتبعث برسالة حتذير لنجم ميالن

وضعــوا ثــالث نســخ طبق 
األصل من أنف التمثال الذي 
اليزال مفقــودا للبيع باملزاد 
«ألن تفضيل املال على احلب 

قد يكلفك غاليا».
موقــع  علــى  وكتبــوا 
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