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غير مخصص للبيع

اجتماع موّسع للكتل والتيارات السياسية
رشيد الفعم

كشــفت مصــادر برملانيــة 
لـ «األنباء»، عن مشــاورات بني 
الكتل السياســية لترتيب عقد 
اجتماع موســع جلميــع الكتل 
والتيــارات ملناقشــة األوضاع 
السياسية واالتفاق على أجندة 
للمرحلة املقبلة. وقالت املصادر 
إن هناك مباحثات بني جميع الكتل 
واحلركات والتيارات السياسية 

تقودها أطــراف فاعلة إلمكانية 
عقد هذا االجتماع الذي ستشارك 
فيه جميع القوى ملناقشة أوجه 
اخلــالف ونقــاط االلتقاء حول 
األوضــاع احلالية لالتفاق على 
رؤية مشتركة تسهم في توحيد 
اجلهود ورص الصفوف وإنهاء 
حالــة االحتقان السياســي بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية.  
وأشارت املصادر إلى أن القائمني 
على هذا التوجه في طور حتديد 

املواضيع والقضايا محل البحث 
ووضع آلية لعرضها، وذلك من 
أجل الوصول إلى رؤية إصالحية 
شــاملة، واملطالبــات بتغييــر 
الســابق وما  النهــج احلكومي 
يقابلهــا من معارضــة التجاوز 
على االختصاصات الدستورية 
املنظمة لعمل السلطتني استنادا 
إلى نص املادة ٥٠ من الدستور 
ومــا يترتب عليها مــن تطوير 

للممارسة البرملانية.

مشاورات جتريها أطراف فاعلة لالتفاق على أجندة للمرحلة املقبلة ومناقشة أوجه االختالف والتأكيد على نقاط االلتقاء

وزير التربية يعلن نتيجة 
الثانوية مساء اليوم 

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر 
مطلعة لـ«األنباء»، 
أن وزيــر التربية 
التعليم  ووزيــــر 
العالــي والبحــث 
العلمــــي د.علــي 
املضف سيعلن في 
الساعــة السابعـة 
مــن مســاء اليوم 
األحــــد نتيجــــة 

الثانوية العامة بعد اعتمادها بشكل رسمي، 
مشيرة إلى أن إعالن النتيجة سيكون عبر 

تلفزيون الكويت من استديو الساملية.
وذكــرت املصادر أن الوزيــر د.املضف 
سيقوم باالتصال بأوائل الطلبة لتهنئتهم، 
مــع التمنيات بالتوفيــق والنجاح جلميع 

أبنائنا الطلبة.

د. علي املضف

القاهــرة - وكاالت: أكــد الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيســي أن زيارة صاحب السمو 
الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
ملصر جتســد ما تشــهده العالقات املصرية - 
القطرية من تقدم، وترسخ ملسار تطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس السيسي 

للشــيخ متيم بن حمد بقصر االحتادية أمس. 
مــن جانبه، تقدم أمير قطر حرص بالده على 
استمرار اخلطوات املتبادلة بهدف دفع وتعزيز 
مختلــف آليات التعاون الثنائــي بني البلدين 
الشقيقني خالل الفترة املقبلة، متقدما بالتهنئة 
إلى الرئيس املصري مبناســبة قرب االحتفال 

بذكرى ثورة ٣٠ يونيو. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني بقصر االحتادية أمس      (ا.ف.پ)

الرئيس املصري ألمير قطر: زيارتكم 
جتّسد التقدم الذي تشهده عالقات البلدين 

متيم بن حمد يهنئ السيسي مبناسبة قرب االحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

صاد
اقت

علي مبارك في مقابلة 
مع «األنباء»: «يازلي» 
مركز تسوق مصغر.. 
يوفر ١٥ ألف منتج 

وسلعة «أونالين»

«الوطني» يحصد ٤ جوائز في التميز 
املصرفي من «MEED» العاملية.. 

واختيار محمد العثمان كأفضل رئيس 
للخدمات املصرفية الشخصية بالشرق 

األوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٢
محمد العثمان مع اجلائزتنيعلي مبارك

1012
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علي بهبهاني وعبداحملسن بهبهاني ومشعل معرفي مع محمد 
حسن وآني شنايدر من فريق بورشه الشرق األوسط وأفريقيا

 «EXEED» جانب من حفل إطالق «الغامن اوتوموبيل» سيارات
في األڤنيوز           (قاسم باشا)

«مركز بورشه الكويت» يحصد جائزة «أفضل 
وكيل في الشرق األوسط للعام ٢٠٢١ »

«الغامن أوتوموبيل» تطلق عالمة 
«EXEED» الفاخرة في الكويت
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إنتاج الكويت النفطي يصعد ألعلى مستوى في عامني
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
نفطية مسؤولة، أن الكويت 
تتجه لزيادة إنتاجها النفطي 
إلــى ٢٫٧٨٦ مليــون برميــل 
اعتبارا من بداية شهر يوليو 

٢٠٢٢، وذلــك وفــق احلصة 
املقررة من حتالف «أوپيك+».

وقالت املصادر إن مستوى 
انتاج الكويت مطلع الشــهر 
املقبــل ســيكون األعلى منذ 
عامــني وحتديــدا في شــهر 
يوليو ٢٠٢٠ منذ بدء تفشــي 

جائحــة كورونــا واتخــاذ 
دول أوپيــك وحلفائها قرارا 
بخفض مستويات اإلنتاج إلى 
مستويات قياسية متاشيا مع 
انخفاض مســتويات الطلب 
وانهيــار األســعار. وذكرت 
املصــادر أن أعلى مســتوى 

إلنتاج الكويــت النفطي بلغ 
٣٫١٣٢ ماليني برميل في شهر 

مايو ٢٠٢٠.
ويجتمع حتالف «أوپيك+» 
يوم اخلميس املقبل افتراضيا 
لبحــث مســتويات اإلنتــاج 

واألسواق النفطية.

عند ٢٫٧٨٦ مليون برميل يومياً اعتباراً من يوليو املقبل

العراق: «التنسيقي» 
يدعو النتخابات 

جديدة بعد غياب 
الكتلة الصدرية

بغدادـ  وكاالت: دعت العديد 
مــن الفصائل املكونة لـ«اإلطار 
التنسيقي» الشيعي في العراق، 
إلــى إجراء انتخابــات برملانية 
جديــدة جتنبا النهيار العملية 
السياسية، وذلك غداة استقالة 
نواب الكتلة الصدرية من البرملان 
وأداء نــواب بدالء عنهم اليمني 
الدستورية في جلسة استثنائية. 
وحذر «ائتالف النصر»، بزعامة 
رئيس الوزراء األســبق حيدر 
تأســيس  أن  مــن  العبــادي، 
مرحلة حكم ألربع سنوات وفق 
االنسحابات البرملانية واالنسداد 
السياسي، سيبقي معادلة احلكم 
هشــة مرشــحة لالنهيــار بأي 
حلظة، بسبب اإلقصاء والتغالب 

واحملاصصة السياسية. 
بدوره، دعــا حتالف «قوى 
الدولة الوطنية»، إلى تشــكيل 
حكومة انتقالية تنتهي بإجراء 
انتخابــات جديــدة يتفق على 
مدتها إلعادة ثقة الشارع بالنظام 

التفاصيل ص ١٦السياسي.

التفاصيل ص ١٦

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  
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ملشاهدة الڤيديو

شهر خامس من «حرب أوكرانيا».. احتدام 
معارك الشوارع.. وخشية من «سالم سيئ»

عواصــم - وكاالت: دخلــت احلــرب 
الروســية في أوكرانيا شــهرها اخلامس، 
وسط حالة من عدم اليقني وغياب احلسم 
العسكري، مع احتدام «معارك الشوارع» 
في الشرق، ومخاوف من ممارسة ضغوط 
على كييڤ تدفعها إلى قبول اتفاق ســالم 
ســيئ إلنهاء القتال الدائــر بأي ثمن. فقد 
اتهمت كييڤ موسكو امس بأنها تريد «جر» 
مينســك، احلليف الديبلوماسي لروسيا، 
إلى احلرب بعد إطالق وابل من الصواريخ 
الروســية انطالقا من أراضي بيالروسيا 
املجــاورة علــى منطقــة تشــيرنيهيف 

األوكرانية.
وأكــدت القيادة العامة لالســتخبارات 

األوكرانيــة أن «هذه الضربة الصاروخية 
مرتبطة بشكل مباشر باجلهود التي يبذلها 
الكرملني جلر بيالروســيا إلى احلرب في 
أوكرانيــا كطــرف مشــارك في النــزاع». 
وبحسب االستخبارات األوكرانية «أطلقت 
ست طائرات من طراز «تي يو-٢٢ إم» ١٢ 
صــاروخ كروز من مدينــة بيتريكاو» في 

جنوب بيالروسيا.
إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون عن تخوفه من أن تؤدي 
العواقب االقتصادية التي جنمت عن احلرب 
إلى ضغط متزايد من شــأنه تشجيع، أو 
رمبا إكراه، األوكرانيني على القبول باتفاق 

سالم سيئ».

اوكرانية حتمل بقايا متعلقاتها وقطتها لدى مغادرتها منزلها املدمر في لوغانسك اثر قصف صاروخي روسي   (رويترز)

احتاد األغذية يحّذر من استمرار تثبيت األسعار
خالد العرافة

حذر االحتاد الكويتي لألغذية من االستمرار 
في تثبيت األســعار، الفتا إلــى أن هذا القرار 
سيؤدي إلى إحجام مستوردي املواد الغذائية 
عن استيراد السلع التي يحتاج إليها املواطن 
واملقيم نظرا ألن السعر احملدد ال يوازي السعر 
املدفوع في بلد املنشأ مع مصاريف االستيراد 

والنقل.
وطالــب االحتــاد في كتــاب وجهه رئيس 

مجلــس اإلدارة عبــداهللا البعيجان إلى نائب 
رئيس مجلــس الوزراء ووزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جلنة 
تعزيز منظومة األمن الغذائي د.محمد الفارس، 
بضــرورة إعادة النظر في رســوم التخليص 
واملناولــة والتفريــغ لتخفيــف األعبــاء عن 
املســتوردين ومصنعي املواد الغذائية. ودعا 
االحتاد إلى ضــرورة إعادة فتح اخلط البري 
بــني الكويــت وتركيا بهدف تســهيل التبادل 

التفاصيل ص ٦التجاري بني البلدين.
التفاصيل ص ٢
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إعالن نتائج الثانوية مساء اليوم األحد  
وستكون متاحة عبر «سهل»

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر مطلعة لـ«األنباء»، أن 
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.علي املضف ســيعلن في الساعة 
الســابعة مــن مســاء اليوم األحــد نتيجة 
الثانوية العامة بعد اعتمادها بشكل رسمي، 
مشيرة إلى أن إعالن النتيجة سيكون عبر 

تلفزيون الكويت من استديو الساملية.
وذكرت املصــادر أن الوزيــر د.املضف 
سيقوم باالتصال بأوائل الطلبة لتهنئتهم 
مــع التمنيــات التوفيق والنجــاح جلميع 

أبنائنا الطلبة.
وفي اإلطار ذاته، أعلن املتحدث الرسمي 
باسم التطبيق احلكومي املوحد للخدمات 
اإللكترونية (ســهل) يوسف كاظم عباس 
عن انضمام وزارة التربية لتطبيق  (سهل) 
عبر خدمة االستعالم عن (نتائج الثانوية 
العامة) فور صدورها واعتمادها وإعالنها 
الرسمي، داعيا الطلبة وأولياء األمور لتحميل 
التطبيق وتفعيله متهيدا الستخدام وطلب 

هذه اخلدمة عند إعالن النتائج.
وبني كاظم أنه سيتاح ملستخدمي تطبيق 
«سهل» سواء كان طالب (أكبر من ١٦ عاما) 
أو ولي أمر أن يطلب نتيجة الثانوية العامة 
ألي من أبنائه في املرحلة الثانوية عبر قائمة 
االختيارات التي ستتاح له عند طلب اخلدمة.

وأوضــح أنه لطلب هــذه اخلدمة يلزم 
حتميل تطبيق «سهل» عبر املتاجر الرقمية 
أو من خالل مسح رمز االستجابة السريعة 
الـ (QR) للتطبيق املوجود على احلسابات 
الرسمية للتطبيق احلكومي املوحد للخدمات 
اإللكترونية (سهل)، وعند استخدام تطبيق 
«سهل» للمرة األولى سيتم توجيه املستخدم 
لعمــل مصادقة من خالل تطبيــق الهوية 
الرقمية (هويتي) ثم العودة لتطبيق (سهل)، 
وبعد ذلك على املستخدم «الطالب أو ولي 
األمر» اختيــار قائمة (خدمــات) واختيار 
(وزارة التربية) ثم القيام باختيار (نتائج 
الثانوية العامة) وســتظهر فــورا نتيجة 
الطالب عبر التطبيق وميكنك الرجوع لها 

وقتما تشاء في قائمة (إشعارات).

كاظم استعرض آلية احلصول عليها

النتيجة ستكون متاحة عبر «سهل» يوسف كاظمد. علي املضف

فيصل احلمود: ضرورة حتصني الشباب 
من الوقوع في شباك مروجي  املخدرات

أكد املستشــار في الديوان األميري الشيخ فيصل 
احلمود ان الشــباب هم العدة والعتاد ملستقبل زاهر 

مليء باإلجنازات.
وطالب الشــيخ فيصل احلمود بضرورة حتصني 
النشء و الشباب من الوقوع في شباك مروجي  املخدرات 
تلــك اآلفة اخلطيــرة التــي تقضي علــى املجتمعات 
والشعوب وينتج عنها الكثير من السلوكيات املنحرفة 
الدخيلــة على املجتمع  الكويتــي والتي يصل بعضها 
للقتل، مشــددا على ضرورة مكافحتهــا بكل قوة من 
مختلف املؤسسات والسلطات، متقدما بجزيل الشكر 
جلهود اجلهات األمنية في احلد من انتشار املخدرات 

الشيخ فيصل احلمودوالتقليل من خطورتها.

«األشغال»: ضوابط الختيار مهندسي املشاريع
عاطف رمضان

ان  «األنبــاء»  علمــت 
االشــغال  وزارة  وكيــل 
العامة بالتكليــف م.وليد 
الغامن اصدر قرارا بتحديد 
مســؤوليات وصالحيــات 
ومعايير وضوابط اختيار 
املهندس املشرف ومهندس 
املشروع ومشــرفي عقود 

اخلدمات ونوابهم.
وأضافــت املصــادر ان 
القرار تضمن ايقاف العمل 

باملادة السادسة والسابعة من البند ثالثا - 
جلنــة التقييم الفنية - من القرار اإلداري 

رقم ١١٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حلني 
االنتهاء من اعمال الدراسة 
بآليــة اختيــار  اخلاصــة 
املهندس املشرف ومهندس 

املشروع ونوابهم.
واشارت املصادر الى انه 
وفــق القرار يقوم مهندس 
العقــد - الوكيل املســاعد 
للقطاع املختص - باختيار 
املهندس املشرف ومهندس 
املشروع ونوابهم حلني البت 
مبوضوع الدراسة، ويعمل 
بالقرار من تاريخ صدوره 
امس اخلميــس، ويلغى كل مــا يتعارض 

معه من أحكام.

م.وليد الغامن

إنشاء ٦ جسور و٦ دواوير في «طريق الغوص»
عاطف رمضان

قال م.حسني أسد من الهيئة العامة للطرق 
والنقــل البري في تصريح لـــ «األنباء»، إن 
هيئة الطرق قامت بإنشاء ٦ جسور علوية و٦ 
دوارات وذلك في مشروع عقد إنشاء وإجناز 
وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري 
اخلامس إلى الطريق الدائري السادس، مضيفا 
أن الهيئة قامت كذلك بتجديد جميع اخلدمات 
املتوفرة في املناطق من منطقة صباح السالم 
إلى مبارك الكبير، مشيرا إلى أن هذه اخلدمات 
تشمل الكهرباء واالتصاالت واملياه ، وأيضا 
باإلضافة الى جتديد األسفلت القائم املوجود 
حاليا. ويقع املشروع ضمن حدود محافظة 
مبارك الكبير موازيا لطريق الفحيحيل السريع 

واملغرب الســريع وميتد من منطقة ضاحية 
صباح الســالم إلى الطريق الدائري السابع 
بطــول ٩٫٥٦٧ كيلومتــرات، ويخدم املناطق 
السكنية منها ضاحية صباح السالم والعدان 
والقرين والفنيطيس والقصور وأبوفطيرة 
ومبارك الكبير. من جهة أخرى، قالت مصادر 
لـ «األنباء» إن الهدف من هذا املشروع خدمة 
حركــة املرور القادمة من املناطق الســكنية 
احملاذية، ويهدف مشروع تطوير شارع الغوص 
إلى زيادة انســيابية حركة املرور، الفتة إلى 
ان شارع الغوص هو طريق شرياني بطول 
إجمالــي ٣٠ كيلومترا ويقــع بني طريقي ٤٠ 
و٣٠ وميتد من الدائري اخلامس حتى طريق 
الفحيحيل األحمدي السريع متقاطعا مع كل 

من الدائري اخلامس والسادس والسابع.

صاحب السمو يرعى حفل «املعلوماتية» غدًا

يرعى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد - حفظه 
اهللا، وبحضــور ســمو ولــي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
- حفظه اهللا، احلفل السنوي 
واملعرض اخلاص الذي تقيمه 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية بعد غد 
االثنــني في قصر بيان العامر 
احتفاء مبرور عشــرين عاما 
على انطالقتها الغراء تكرميا 
للمغفــور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد - طيــب اهللا ثــراه، 
الكرميــة  تقديــرا لرعايتــه 
لنشاطات واحتفاليات اجلائزة 
على مدى ١٤ عاما، وتتشــرف 
مبنحــه أعلى جائزة تقديرية 
«وســام املعلوماتية» اعترافا 
بريادتــه فــي دعــم التحــول 
الرقمي في الكويــت الغالية، 
وبعــد ذلــك تكــرمي الفائزين 
بجائزة املعلوماتية في الدورة 
العشرين ٢٠٢٠. وستتشرف 
اجلائــزة بحضــور عــدد من 
الشــيوخ والشــيخ صبــاح 
ناصر صبــاح األحمد، ممثال 
عن املغفور له - بإذن اهللا - 
أمير البالد الراحل، والفائزين 
بالــدورة العشــرين وأعضاء 
التحكيم واملتطوعني  مجلس 
وكوكبة من الضيوف الكرام.

وسيتضمن برنامج احلفل 
كلمة لرئيســة مجلــس أمناء 
اجلائزة الشيخة عايدة سالم 
العلــي، وكلمة ملمثــل احلائز 
وســام املعلوماتيــة الفخري 
األميــر الراحــل -طيــب اهللا 
ثراه-، وكلمة لرئيس اللجنة 

املنظمة العليا.
وقد عبرت الشيخة عايدة 
سالم العلي عن موفور شكرها 
وصــادق تقديرهــا لرعايــة 
صاحب السمو - حفظه اهللا 
ورعاه - وحضور سمو ولي 
العهــد، حفظــه اهللا، مثمنــة 
اســتضافة قصر بيان العامر 

يرتكــز علــى عالــم الرقمية 
وتكنولوجيا املعلومات، إمنا 
زادتها عزميــة وإصرارا على 
االســتمرار بكل صالبة وحتد 
منطلقــة من إســتراتيجيتها 
املبنية أساسا على دور الرقمية 
واملعرفــة الذكية فــي تنمية 
اإلنسان وتطوير قدراته التي 
تؤهله للتحوالت الرقمية في 

جميع جوانب حياته.
وأوضحت الشيخة عايدة 
سالم العلي أن اجلائزة تتميز 
باملرونة والقدرة على حتديث 
ذاتها فــي ضوء ما يحدث في 
العالم من تغيرات وحتديثات 
وتطويــرات فهي ال تقف عند 
حــدود معينــة إمنــا تعمــل 
باستمرار على مواجهة األحداث 
الطارئة مرتكزة على منهجها 
التقنــي وأبنائهــا املخلصني، 
وبهــذا متكنــت مــن تخطــي 
العقبات التي حملتها كورونا 
فــي جعبتهــا بــل اســتفادت 
مــن ذلك فتحولــت في جميع 
أعمالها وآليات نشاطاتها إلى 
املعامالت الذكية والوســائط 
التقنيــة، فطرحــت جائزتها 
الســنوية جائزة املعلوماتية 
٢٠٢٠ حتــت عنــوان «أفضل 
املشاريع التقنية»، هذا إضافة 
إلى وسام املعلوماتية الذي يعد 
أعلى جائزة تقديرية متنحها 
اجلائزة ســنويا لشــخصية 
عامة أو اعتبارية ذات إسهامات 

«شلونك»، واملؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة عن 
مشروعها (التأمينات ذخر)، 
وشركة جف لتصميم وإدارة 
مواقع اإلنترنت عن مشروعها 
فناجــني  (جــف)، وشــركة 
للتجارة العامة عن مشروعها 

(فناجني).
الشــيخة  أشــارت  كمــا 
عايدة السالم إلى أن املعرض 
سيكشــف عن أبــرز إجنازات 
اجلائزة عبر مســيرتها التي 
انطلقت في عام ٢٠٠١، وسيضم 
هذا املعرض معلومات وصورا 
عن أربعة عشر حائزا  وسام 
املعلوماتية، وكذلك إحصائيات 
ومعلومات عن الفائزين بجائزة 
املعلوماتية عبر عشرين عاما 
وقد وصل عددهم الى ٣٣٢ فائزا 
من ١٢ دولــة عربية وتنوعت 
املواقــع  بــني  مشــروعاتهم 
اإللكترونية والتطبيقات الذكية 
والبرمجيات واألنظمة التقنية 

واملشاريع التقنية.
كما سيكشف املعرض عن 
عدد املتطوعني فــي فعاليات 
اجلائزة الذي بلغ ٤٨٦ متطوعا 
من الكويت ومن الوطن العربي، 
ومــن العالــم، وكان لهم دور 
مهم في تطوير اجلائزة وكثرة 
إجنازاتهــا، ويضاف إلى ذلك 
نشاطات أكادميية املعلوماتية 
ذات البعد العلمي التقني وما 
قدمته من دورات تدريبية في 
الرقمي  التصنيع  أساســيات 
لطالب التعليم ما قبل اجلامعي، 
واملسابقات الرقمية التي قدمتها 
لطالب التعليم اجلامعي على 
املستويني احلكومي واخلاص.

كما ستبرز في هذا املعرض 
منجزات مسابقة شفت الكويت 
التي طرحت لثماني مرات على 
مستوى الوطن العربي والقت 
إقباال متميزا ملا تضمنته من 
أســئلة نوعيــة فــي مجاالت 
ثقافية متعددة دينية ووطنية 
ورقمية ومعلوماتية وصحية.

متميزة في التنمية املعلوماتية 
واملجتمعيــة، وكذلــك قدمت 
أكادمييــة املعلوماتيــة فــي 
اجلائــزة دورة تدريبيــة في 
الرقمي  التصنيع  أساســيات 
ألبنائنا من ذوي األعمار (١١-

١٧) سنة.
وأشــارت الســالم إلى أن 
اجلائــزة ستتشــرف بتقدمي 
درع تذكاريــة إلــى صاحــب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد - حفظــه اهللا ورعاه 
- شكرا لسموه وتقديرا لتكرمه 
الســامية للجائزة  برعايتــه 
وحفلها الســنوي - وتثمينا 
لتوجيهاته احلكيمة ومواقفة 
النبيلة التــي دعمت اجلائزة 
وشجعتها على تنفيذ مشروعها 

الرقمي بأعلى املستويات.
وأشــارت إلــى أن احلفــل 
سيشهد تكرمي تسعة فائزين 
بجائزة املعلوماتية في الدورة 
الـ ٢٠ منهــم اثنان من مملكة 
البحريــن وفائــز واحــد من 
سلطنة عمان واثنان من اململكة 
العربية السعودية وأربعة من 
الكويت. فمن مملكة البحرين 
فــازت اإلدارة العامة للمرور 
التابعة لــوزارة الداخلية عن 
املرور)،  مشــروعها (خدمات 
ووزارة التربية والتعليم عن 
مشروعها (البوابة التعليمية 

اإللكترونية).
ومن سلطنة عمان فقد فازت 
وزارة الصحة عن مشروعها 

(ترصد بلس).
العربيــة  اململكــة  أمــا 
الســعودية فقد فــازت هيئة 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
(منصــة)  مشــروعها  عــن 
التوصيــل عبــر  تطبيقــات 
املنصات اإللكترونية، وهيئة 
الهالل األحمر الســعودي عن 

مشروعها (أسعفني).
ومن الكويت فــاز اجلهاز 
لتكنولوجيـــــا  املركـــــزي 
املعلومــات عــن مشــروعه 

اجلائزة متنح أمير اإلنسانية الراحل الشيخ صباح األحمد «وسام املعلوماتية» اعترافاً بريادته في دعم التحول الرقمي

شعار اجلائزةالشيخة عايدة سالم العلي

للحفل واملعرض الذي يبرهن 
على اهتمام القيادة السياسية 
باملجتمــع املدنــي وتشــجيع 
إجنازاته وعطاءاته االجتماعية 
وبخاصة في مجــال التحول 
الرقمي الذي تعد اجلائزة من 
رواده منذ انطالقتها مع بزوغ 
فجر القرن الواحد والعشرين.

وأضافت أن تفضل صاحب 
الســمو - حفظه اهللا ورعاه 
- بالرعاية الكرمية وحضور 
سمو ولي العهد - حفظه اهللا 
- يعد مصدر اعتزاز للجائزة 
ودافــع ابتــكار وحافز إجناز 
وصــوال إلى حتقيــق رؤيتها 
الطمــوح فــي بنــاء مجتمــع 

معلوماتي متكامل ومتطور.
وبينــت أن تكــرمي ســمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمد تتقاصــر املواقف عن 
الوفاء بــه لعظــم اإلجنازات 
التي يشــهد لهــا التاريخ وال 
تنســاها الذاكرة الكويتية بل 

واإلنسانية.
كما وضحــت أن إجنازات 
اجلائزة عبرت احلدود وعمت 
معظم دول العالم خالل عشرين 
عاما فقط فتاريخها خلد مئات 
الفائزيــن ومئــات املتطوعني 
وعشرات املشاركني بأفكارهـــم 
وابتكاراتهـــــم. وأشارت إلى 
أن اجلائحــة التي ضربت كل 
مناحي احلياة فــي العالم لم 
تؤثر على عمل اجلائزة الذي 

عايدة السـالم: الرعاية السـامية حلفل اجلائـزة تبرز اهتمـام القيادة السياسـية باملجتمع املدني وتشـجيع إجنازاته
تكرمي األمير الراحل تتقاصر املواقف عن الوفاء به لعظم اإلجنازات التي يشهد لها التاريخ وال تنساها الذاكرة الكويتية بل واإلنسانية

«الصحة» تعّد خلطة اإليفاد للبرامج احمللية
عبدالكرمي العبداهللا

أبلغ ديوان اخلدمة املدنية 
وزارة الصحــة إدخــال خطة 
اإليفاد للبرامج احمللية داخل 
الكويــت للموســم التدريبي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ عبر النظام اآللي 
املتكامل فــي موعد أقصاه ٢١ 

يوليو املقبل.
ووضــع ديــوان اخلدمــة 
املدنية ضوابط خلطة اإليفاد 

الديوان طلب حتديد التكلفة 
املاليــة املتوقعــة للبرامــج 
التدريبية التعاقدية والتكلفة 
املتوقعــة للفــرد فــي برامج 
اإليفاد، علــى أن تكون تكلفة 
البرنامــج متوافقة مع ما يتم 
طرحــه فــي ســوق التدريب 
احمللي، مع األخذ بعني االعتبار 
امليزانية التي ستحدد لوزارة 
الصحة من قبل وزارة املالية.

ودعا الديوان في الضوابط 

للبرامج اخلاصة باحلاســب 
اآللــي، مع ضــرورة الرجوع 
للجهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات عند احلاجة لتنظيم 
أو االشتراك في أي برامج في 
مجال تكنولوجيا املعلومات.

وشدد الديوان على ضرورة 
االلتزام بالبرامج املدرجة، علما 
انــه لن تتــم املوافقة على أي 
برامــج لــم يتــم إدراجها في 

اخلطة التدريبية.

إلى ضرورة التأكد من وجود 
اسم البرنامج في النظام ولن 
يتم استحداث أي برنامج بعد 
انتهاء الفترة الزمنية احملددة 

إلدخال خطة اجلهة.
ولفتــت الضوابط إلى انه 
فيما يتعلق باملؤمترات فيجب 
إدراج بنــد مؤمتر، ملتقى، أو 
ورشــة عمــل وبحــد أقصــى 
٤ مرشــحني فقــط لــكل بند، 
مــع عــدم إدخــال أي بيانات 

للبرامج احمللية داخل الكويت 
للموسم التدريبي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
وتنشــرها «األنباء»، وتتمثل 
البرامــج  أســماء  بتحديــد 
التدريبيــة املطلوبة (إدارية، 
فنيــة) حســب االحتياجــات 
الفعليــة للجهــة، فضــال عن 
حتديد أعداد املوظفني املطلوب 
تدريبهم، ونوع التدريب سواء 

تعاقدي أو إيفاد.
وأشارت الضوابط إلى أن 

«األحمدي» حققت أرقامًا قياسية في حملتها للتبرع بالدم

حنان عبداملعبود

نظمت محافظــة االحمدي احلملة 
الثالثة للتبرع بالدم أمس األول حتت 
رعاية احملافظ الشيخ فواز اخلالد في 
مجمع الكوت مبنطقة الفحيحيل، تزامنا 
مــع االحتفال باليــوم العاملي للتبرع 
بالدم حتت شــعار «قطــرة من دمك.. 
حياة لغيرك»، وذلك بالتعاون مع ادارة 
خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، ودعم 
من بنك برقان حيث شهدت إقباال الفتا 
مــن املواطنني واملقيمــني ووصل عدد 
اكيــاس الدم التي مت التبــرع بها ١٤٢ 
كيســا و٣٠ متبرعا غير الئق، لتحقق 

بذلك رقما قياسيا من حيث التبرع.
وأكد محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد في كلمة ألقاها ممثله مدير عام 
منطقة االحمدي الصحية د.أحمد الشطي 
على أهمية الدم كعنصر جوهري للحياة 
وإنقاذ األرواح في أوقات الشدة والرخاء 
على السواء، منوها الهتمام احملافظة 
ومواصلتها إقامة هذه احلملة في إطار 
عنايتها بالشأن الصحي عموما، الذي 

تعتبره ركيزة ملسؤوليتها املجتمعية 
علــى النحو املنشــود، بالشــراكة مع 
مؤسســات الدولة الرسمية واألهلية 

واخلاصة والتطوعية ذات الصلة.
وأضاف الشــطي: بفضــل اهللا ثم 
بالرعاية احلكومية املشــهودة، نعتز 
بأن محافظتنا تضم العديد من الصروح 
الصحية املهمة وفي صدارتها مستشفى 
العدان، واملراكز التخصصية والعشرات 
من مراكز الرعاية األولية، ومراكز طب 
األسنان بجانب العديد من املستشفيات 
واملراكز الصحية اخلاصة املرموقة، التي 
توفر اخلدمات الالزمة لشــتى مناطق 
احملافظة ذات الكثافة السكانية العالية 
واملساحة اجلغرافية الواسعة، بل ومتتد 
خدماتها لتشمل مرتادي وزوار احملافظة 

واملستخدمني ملرافقها ومنتجعاتها.
وتوجه بأسمى آيات االمتنان لقيادات 
ومنتسبي القطاع الصحي في األحمدي 
وعلى امتداد وطننا العزيز، ملواصلتهم 
تأمني مختلف أوجه الرعاية للمواطنني 
واملقيمني، متوجها بالشكر الى القائمني 
علــي إدارة خدمات نقل الــدم بوزارة 

الصحة على تعاونهم الدائم، والكوت 
مــول الحتضانهم فعاليــات احلملة، 
وبنــك برقان لدعمهم البناء املتواصل 
لها ومنتسبي محافظة األحمدي على 

جهودهم املثمرة.
بدوره، اكد مدير عام إدارة التسويق 
ملجموعــة التمديــن معــاذ الرومي ان 
مشــاركة «الكــوت مول» فــي احلملة 
تنطلق من اميان راســخ لدى مجلس 
االدارة بأهمية املســؤولية املجتمعية 
التــي حتتــم ضــرورة التعــاون بني 
القطاعني العــام واخلاص وجمعيات 
النفع العام لتنظيم الفعاليات واالنشطة 
والبرامــج التي حتقق اهداف التنمية 

املستدامة.
وأضاف الرومــي ان حملة التبرع 
بالــدم تعكــس قيمة انســانية كبيرة 
خاصة ان شعارها «قطرة من دمك حياة 
لغيرك» يؤكد اهمية التكافل والتكامل 
بني افــراد املجتمــع داعيــا املواطنني 
واملقيمني الى املشاركة واملساهمة في 

هذه احلملة وغيرها.
من جانبها، أوضحت مدير العالقات 

العامة في بنك برقان حصة النجادة، 
أن احلملة تتسم باملواكبة للمجريات 
العاملية حيث تأتي في نفس الشهر الذي 
يتخلله اليوم العاملــي للتبرع بالدم، 
وتســعى إلى تعزيــز األهمية البالغة 
حلياة اآلخرين من احملتاجني إلى نقل 
الدم فــي أذهان جميع أفــراد املجتمع 
وتفعيل دورهم عبــر التبرع وزيادة 
املخزون االســتراتيجي لبنك الدم من 

جميع الفصائل.
في السياق ذاته، أعربت املدير الطبي 
في ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة 
د.حنان العوضي عن سعادتها بالتعاون 
مع محافظة االحمدي للعام الثالث على 
التوالي في تنظيــم هذه احلملة التي 
تعكس قيمة انســانية جميلة للتبرع 
بالدم كأحد اركان املسؤولية املجتمعية 
بني افراد املجتمع، مشيرة الى ان تنظيم 
حمالت التبرع طوال العام بالتعاون مع 
العديد من اجلهات العامة واخلاصة، من 
شأنه تعزيز املخزون االستراتيجي من 
الدم حتسبا للطوارئ الطبية وحتقيق 

االكتفاء باملستشفيات.

اخلالد: االهتمام بالشأن الصحي إحدى ركائز أداء احملافظة ملسؤوليتها املجتمعية

د.أحمد الشطي واللواء ثالب الهاجري وأحد املتبرعني بالدم (ريليش كومار) د.أحمد الشطي واللواء ثالب الهاجري وحصة النجادة وعدد من املشاركني في احلملة  
ملشاهدة الڤيديو

منح املواطن أحقية احلصول على ترخيص 
لتدريب أحد أقاربه على القيادة

أصدرت وزارة الداخلية قرارا بشــأن 
تعديــل بعض احكام القرار الوزاري رقم 
١٩٧٦/٨١ بالالئحة التنفيذية لقانون املرور 
وتعديالته. وتضمن القــرار: مادة أولى: 
يســتبدل نص الفقــرة األخيرة من املادة 
(١٠٩) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ املشار 
اليه بالنص التالي: واستثناء من ذلك يجوز 
منح الكويتيـ  الراغب في تدريب احد من 
اصوله او فروعه او اقاربه من ذوي احملارم 

منــه ـ تصريح تعليم قيادة ـ مؤقت ـ اذا 
كان يحمل رخصة ســوق خاصة سارية 
مضى على اصدارها مدة ٥ ســنوات على 
االقل، وحتدد االدارة العامة للمرور اوقات 
وأماكن واالشتراطات الواجب اتباعها في 

حال احلصول على هذا التصريح.
مادة ثانية: على وكيل الوزارة تنفيذ 
هــذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
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صاحب السمو هّنأ أمير قطر بذكرى توليه مقاليد احلكم:
إجنازات تنموية وحضارية شملت مختلف امليادين

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى أخيــه صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد
آل ثانــي أميــر دولــة قطر 
الشــقيقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
الذكــرى التاســعة لتوليــه 
مقاليــد احلكم، مشــيدا مبا 
حققته قطر في عهد سموه من 
إجنازات تنموية وحضارية 
شــملت مختلــف املياديــن، 
سائال املولى تعالى أن يدمي 
على ســموه موفور الصحة 
والعافيــة ملواصلــة قيــادة 
مسيرة اخلير والنماء في البلد 
الشقيق وأن يحقق لدولة قطر 
الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد 
من التقدم واالزدهار في ظل 

قيادة سموه احلكيمة.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى أخيــه صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثانــي أميــر دولــة قطر 

ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعــث صاحب الســمو 
األميــر ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس زوران ميالنوفيتش 
رئيس جمهوريــة كرواتيا 
الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 

لبــالده، راجيــا لــه وافــر 
الصحة والعافية.

وبعث سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تهنئة مماثلة. 
كما بعث صاحب الســمو 
األميــر ببرقيــة تهنئــة إلى 
رئيــس  باهــور  بــوروت 
جمهورية سلوڤينيا الصديقة، 
عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وجلمهورية 
سلوڤينيا وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 
ببرقية تهنئــة إلى بوروت 
باهــور رئيــس جمهوريــة 
سلوڤينيا الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.
وبعث سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

ولـجـمـهـــورية كـــرواتيا 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
زوران ميالنوفيتش رئيس 
جمهورية كرواتيا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
الوطني  العيــد  مبناســبة 

األمير بعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيسي كرواتيا وسلوڤينيا مبناسبة العيد الوطني لبلديهما

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثانيصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

الشــقيقة، ضمنهــا ســموه 
خالــص تهانيــه مبناســبة 
الذكــرى التاســعة لتوليــه 
مقاليد احلكم، متمنيا لسموه 
وافر الصحة والعافية ولدولة 
قطر الشقيقة وشعبها الكرمي 

املزيد من التطور والنماء.
كمــا بعث ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

مؤسسات التعليم العالي األردنية املسموح للطلبة االلتحاق بها
أصدر وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف 
قرارا بشأن القائمة املستحدثة ملؤسسات 
التعليم العالي التي يسمح االلتحاق بها 
لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات 
العليا في اململكة األردنية الهاشمية. 

وجاء في القرار:
مادة أولى

يســمح للطلبــة الراغبني فــي برامج 
العليــا  البكالوريــوس والدراســات 
الهاشــمية  األردنيــة  اململكــة  فــي 
بااللتحاق مبؤسسات التعليم العالي 

والتخصصات التالية:
١ - اجلامعة األردنية:

١٫١- برامج البكالوريوس
(الدرجة اجلامعية األولى):

- بكالوريوس التمريض.
- بكالوريــوس أنظمــة املعلومــات 

احلاسوبية.
- البكالوريوس في الذكاء االصطناعي.
- بكالوريوس تكنولوجيا معلومات 

األعمال.
- بكالوريوس علم البيانات.

- بكالوريوس علم احلاسوب.
- بكالوريوس األمن السيبراني.

- بكالوريوس في الصيدلة.
- دكتور في الصيدلة.

- بكالوريوس التربية اخلاصة.
- بكالوريــوس اإلرشــاد والصحــة 

النفسية.
- بكالوريوس تربية الطفل.

- بكالوريوس معلم صف.
املكتبــات  علــم  بكالوريــوس   -

واملعلومات.
- بكالوريوس في الهندسة امليكانيكية.

- بكالوريوس الرياضيات.
- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

- بكالوريوس الكيمياء الصناعية.
- بكالوريوس كيمياء.

- دكتور في الطب.
- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

- البكالوريوس في احملاسبة.
- البكالوريوس في التمويل.

- بكالوريوس فــي اللغتني الصينية 
واإلجنليزية.

- بكالوريــوس في اللغتــني الكورية 
واإلجنليزية.

- بكالوريوس في اللغتني الروســية 
واإلجنليزية.

- بكالوريــوس في اللغتــني التركية 
واإلجنليزية.

اللغتــني اإليطاليــة  - بكالوريــوس 
واإلجنليزية.

- بكالوريــوس اللغتــني اإلســبانية 
واإلجنليزية.

األملانيــة  اللغتــني  - بكالوريــوس 
واإلجنليزية.

- بكالوريوس اللغة الفرنسية وآدابها.

- بكالوريوس اللغة اإلجنليزية وآدابها.
اللغــة اإلجنليزيــة  - بكالوريــوس 

التطبيقية.
١٫٢- برامج الدراسات العليا - ماجستير 

ودكتوراه:
- ماجستير التمريض.

- ماجستير أنظمة املعلومات.
- ماجستير ذكاء الشبكة.

- ماجستير في احلكومة اإللكترونية
- ماجستير علم احلاسوب.

- املاجســتير في التركيبات الســنية 
الثابتة واملتحركة.

- املاجستير في طب أسنان األطفال.
- املاجســتير فــي تقــومي األســنان 

السريري.
- دكتوراه التمريض.

- دكتوراه في علم احلاسوب.
٢ - جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 

األردنية.
٢٫١- برامج البكالوريوس

(الدرجة اجلامعية األولى):

- البكالوريوس في هندسة احلاسوب.

- البكالوريوس في علوم احلاسوب.
- البكالوريــوس فــي نظم املعلومات 

احلاسوبية.
- البكالوريــوس فــي هندســة وأمن 

شبكات احلاسوب.
- البكالوريوس في هندسة البرمجيات.
- البكالوريوس في األمن السيبراني.
- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 
- االتصاالت.

- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 
- القوى.

- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 
- القوى والتحكم.

- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 
- االتصاالت واإللكترونيات.

- البكالوريوس في الهندسة امليكانيكية.
- البكالوريوس في الهندسة املدنية.

- البكالوريوس في الصيدلة.
- دكتور في الصيدلة.

- دكتور في الطب.
٢٫٢- برامج الدراسات العليا - املاجستير:

- املاجستير في هندسة احلاسوب.
- املاجستير في علوم احلاسوب.

- املاجســتير فــي نظــم املعلومــات 
احلاسوبية - علم البيانات.

- املاجســتير فــي نظــم املعلومــات 
احلاسوبية - نظم املعلومات الصحية.

- املاجستير في هندسة وأمن شبكات 
احلاسوب.

- املاجســتير في الهندسة الكهربائية 
- االتصاالت الالسلكية.

- املاجســتير في الهندسة الكهربائية 
- القوى والتحكم.

- املاجستير في التشريح.
- املاجســتير فــي العلــوم اجلنائية 

والسموم.
- املاجستير في علم األدوية.

- املاجستير في علم وظائف األعضاء.
- املاجســتير في الكيميــاء احليوية 

والبيولوجيا اجلزئية.
- املاجســتير في اإلدارة والسياسات 
الصحيــة - إدارة الرعايــة الصحيــة 

واجلودة.
- املاجستير في الطب البيطري - علم 

األحياء الدقيقة.
- املاجســتير في الطــب البيطري - 

التشريح واألنسجة البيطرية.
- املاجســتير فــي الطــب البيطــري 

السريري - اخليول.
- املاجستير في الطب البيطري - 

علم اجلراحة البيطرية.
- املاجســتير في الطــب البيطري 

السريري - احليوانات الصغيرة.
- املاجســتير في الطــب البيطري 
السريري - طب وصحة الدواجن.

- املاجســتير في الطــب البيطري 
السريري - حيوانات املزرعة.

- املاجستير في الطب البيطري - 
علم التناسليات والتلقيح الصناعي.
- املاجستير في الطب البيطري - 

الطب الباطني البيطري.
- املاجستير في الطب البيطري - 

صحة الغذاء.
- املاجستير في الطب البيطري - 

علم األوبئة البيطرية.
- املاجستير في الطب البيطري - 

أمراض الدواجن.
- املاجستير في الطب البيطري - 

علم األمراض البيطرية.
- املاجســتير في الصحة العامة - 

اإلدارة الصحية
- املاجســتير في الصحة العامة - 

الوبائيات.
- املاجســتير في الصحة العامة - 

التثقيف الصحي.
- املاجســتير في الصحة العامة - 

صحة األمومة والطفولة.
- املاجســتير فــي طــب األســنان 
السريري - أمراض وجراحة اللثة.

- املاجســتير فــي طــب األســنان 
السريري - تقومي األسنان والفكني.
- املاجســتير فــي طــب األســنان 

السريري - طب أسنان األطفال.
- املاجســتير فــي طــب األســنان 

السريري - التركيبات السنية.
- املاجســتير فــي طــب األســنان 

الســريري - املعاجلات التحفظية 
السنية.

- املاجســتير فــي طــب األســنان 
السريري - املعاجلة اللبية.

- املاجستير في التمريض - حتليل 
السلوك الصحي التطبيقي.

- املاجستير في التمريض - إدارة 
اخلدمات التمريضية.

- املاجستير في التمريض - متريض 
صحة املجتمع.

- املاجستير في التمريض - إدارة 
اخلدمات التمريضية.

- املاجستير في التمريض - صحة 
األم وحديثي الوالدة.

- املاجستير في التمريض - متريض 
أطفال حاالت حادة.

- املاجستير في التمريض - متريض 
احلاالت احلادة للبالغني.

ســمية  األميــرة  جامعــة   -٣
للتكنولوجيا:

٣٫١- برامج البكالوريوس
(الدرجة اجلامعية األولى):

- بكالوريوس علم احلاسوب.
- بكالوريوس علم الرسم احلاسوبي.

- بكالوريوس األمن السيبراني.
- بكالوريوس علم البيانات والذكاء 

االصطناعي.
- بكالوريوس هندسة البرمجيات.

٤- جامعة اليرموك
٤٫١- برامج البكالوريوس

(الدرجة اجلامعية األولى):

- بكالوريوس علوم احلاسوب.
- بكالوريــوس نظــم املعلومــات 

احلاسوبية.
- بكالوريوس تكنولوجيا املعلومات 

التجارية.
- بكالوريوس األمن السيبراني.

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي 
ســيلتحق به الطلبة نظام التعليم 
التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام 
احلضــور املنتظم خالل األســبوع 

الدراسي.
مادة ثالثة

يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي 
ســيلتحق به الطلبة قــد اجتاز املدة 
الدراسية احملددة ملنح الدرجة العلمية، 
وذلك بتخريج الدفعة األولى من الكلية 

التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة

يجب أال تكــون برامج البكالوريوس 
واملاجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.

«البيئة»: دينار واحد للمتر املربع سنويًا قيمة بدل االنتفاع
للقسائم املستغلة في جتميع وإعادة تدوير اإلطارات

أصدر رئيــس مجلس االدارة املدير 
العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمد قرارا بشأن أحكام تنظيم القسائم 
املســتغلة في جتميع وإعادة تدوير كل 
االطارات املستعملة والتالفة وانشطة تدوير 
البيئية  النفايات واألنشطة  او  املخلفات 

التابعة لها. وجاء في القرار:
مادة ١: يقصــد بالكلمات والعبارات 
التاليــة، حيثما وردت في القرار املعاني 

املبينة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.

الهيئة  ادارة  مجلس اإلدارة: مجلس 
العامة للبيئة.

املديــر العام: مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة.

اجلهــات ذات الصلة: جميع اجلهات 
التنفيذية بالدولة.

قسائم تدوير اإلطارات: هي القسائم 
املستغلة في جتميع وإعادة تدوير كافة 

اإلطارات املستعملة (املستهلكة)، وأنشطة 
تدوير املخلفات او النفايات او االنشطة 

البيئية التابعة لها.
مادة ٢: يكون بدل االنتفاع لتخصيص 
القسائم املستغلة في اعادة تدوير كافة 
االطارات املستعملة والتالفة (املستهلكة)، 
وانشطة تدوير املخلفات او النفايات او 
االنشــطة البيئية التابعة لها في منطقة 
الساملي بواقع (دينار واحد) للمتر املربع 

في السنة.
مادة ٣: يكون بدل االنتفاع لتخصيص 
القسائم املستغلة في جتميع كافة االطارات 
املستعملة والتالفة (املستهلكة) وانشطة 
تدوير املخلفات او النفايات او االنشطة 
البيئية التابعة لها سواء داخليا او تصديرها 
للخارج بواقع (دينار واحد) للمتر املربع 

في السنة.
مادة ٤: بــدالت التخصيص التي مت 
حتصيلها خالل الســنة املالية ال جتوز 

اعادتها بأي حال من االحوال.
مادة ٥: ينشأ سجل خاص بالهيئة تقيد 
به جميع القســائم ومساحتها وانشطة 
واســم املخصص له القسيمة، ومواعيد 
التخصيص ومواعيد التجديد املقررة لذلك.
مادة ٦: مــدة التخصيص هي خمس 
سنوات، تبدأ من تاريخ بداية التخصيص 
وجتدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفني 
اآلخر بإنهاء التخصيص قبل شهر من 

االنتهاء.
العام  املدير  مادة ٧: يصدر قرار من 
بتخصيص القسائم ألصحاب التراخيص، 

ويحدد الغرض من التخصيص ومدته.
التخصيص بقرار من  مادة ٨: يلغى 
املدير العام مع مراعــاة احكام القوانني 

والقرارات، وذلك في األحوال التالية:
١ـ  مخالفة الغرض الذي من أجله صدر 

قرار التخصيص.
٢ـ  منح الغير حق انتفاع على القسيمة 

او جزء منها دون موافقة خطية مسبقة 
من الهيئة.

٣ ـ مخالفة قواعد واحكام شرط من 
شروط العقد املبرم مع الهيئة.

٤ـ  انتهاء مدة التخصيص دون جتديد.
ويترتب على الغاء التخصيص سحب 

القسيمة.
مادة ٩: ال يجوز بأي حال من االحوال  
تغيير نشــاط القسيمة في غير الغرض 
املخصــص لها او إحداث اي اجراء على 
او  القسائم املخصصة سواء بتطويرها 
بإدخال تعديالت عليهــا او دمجها في 
مشــروع آخر او جتزئتها اال مبوافقة 

خطية مسبقة من الهيئة.
مادة ١٠: يحق للهيئة انهاء التخصيص 
في اي وقت تشاء وبدون ابداء االسباب 
وفقا ملا تقتضيه املصلحة العامة، مع مراعاة 
اخطار املخصص له مسبقا مبوجب كتاب 

موصى عليه بعلم الوصول.

رسميًا.. صدور مرسوم منحة الـ ٣٠٠٠
صدر مرسوم بصرف منحة مالية ألصحاب 
املعاشات التقاعدية واملستحقني عنهم وتعديل 
بعض احكام قانــون التأمينات االجتماعية. 

وجاء في املرسوم:
املــادة األولى: تصرف منحــة مالية ملرة 
واحدة ألصحاب املعاشات التقاعدية في تاريخ 
صدور هذا القانون مقدارها ٣٠٠٠ دينار، فإذا 
كان صاحب املعــاش متوفى تصرف املنحة 
بالكامل للمســتحقني عنه الفعالة أنصبتهم 

وذلك بالتســاوي بينهــم، وال يجوز صرف 
املنحة للشــخص الواحد اكثــر من مرة فإذا 
استحق اكثر من منحة، صرفت له اعلى املنح 
مقدارا، وال يجوز احلجز على هذه املنحة او 

اخلصم منها ألي سبب من األسباب.
املادة الثانية: تؤخذ املبالغ الالزمة لصرف 
املنحــة املنصوص عليها في املادة الســابقة 
مــن احتياطيات صناديق املؤسســة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

أسماء ٣٤ موظفًا مت منحهم
«الضبطية القضائية» في «الزراعة»

أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية قــرارا مبنح 
الضبطية القضائية لـ ٣٤ موظفا في الهيئة.

وجاء في القرار:
منح صفة الضبطية القضائية لألسماء 
املبينة أدناه ملراقبة تطبيق قانون (نظام) 
املبيــدات في دول مجلــس التعاون لدول 
اخلليج العربية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٩ والئحته 
التنفيذية وضبط املخالفات وحترير احملاضر 
الالزمة وإحالتها الى جهة االختصاص ولهم 

االستعانة برجال الشرطة ، وهم:
دالل رجب علي رجب - نائب املدير ٭ 

العام لشؤون الثروة النباتية
ذكرى ناصر علي احلشاش٭ 
محسن محمد حسني املطيري٭ 
د.أمل عبدالكرمي عبداهللا رضا٭ 
د.فاطمة أحمد حسن الكندري٭ 
أنفال خالد يعقوب اخللفان٭ 
رسالن عبداهللا رسالن فهد٭ 
دانة سالم حسن اجلاركي٭ 
أمل شحيتان هجاج الرشيدي٭ 
فيصل يعقوب خميس الرشيدي٭ 
علي قاسم عباس حسني٭ 

محمد احمد باش علي٭ 
احمد علي حيدر عبداهللا٭ 
عامر محمد موسى البلوشي٭ 
محمد احمد عباس احمد عباس٭ 
حامد صالح محمد سلطان٭ 
نبيل عبدالرسول علي القطان٭ 
وليد جعفر علي البناي٭ 
عبدالرحمن محمد محمود املزيدي٭ 
محمد عبداهللا محمد النيباري٭ 
فالح راشد فالح املطيري٭ 
خالد حمود يونس املتروك٭ 
علي فيصل جاسم عبدال٭ 
حسني حيدر يوسف القالف٭ 
حمد صالح سالم صالح الهويدي٭ 
حمد جاسم محمد موالني٭ 
حمد سعود حمد الصويلح٭ 
فهد عبداهللا محمد العازمي٭ 
احمد سمير سعد املطيري٭ 
ثامر محمد خميس الشويعر٭ 
مسعود مرضي ضاوي العازمي٭ 
زايد محمد نافع املطيري٭ 
علي احمد علي مال٭ 
زكية سعود عبدالعزيز العبدالغفور٭ 

ضوابط دعم األفراد في املجاالت البيئية
أصدر رئيس مجلــس اإلدارة املدير العام 
للهيئة العامة للبيئة الشــيخ عبداهللا األحمد 
قرارا بأحكام وضوابط تشجيع ودعم األفراد 

في املجاالت البيئية وتضمن القرار ما يلي:
مادة ١: في تطبيق احكام هذا القرار تعنى 
املصطلحات التاليــة املعاني املوضحة قرين 

كل منها: 
الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.

املجلس: مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
رئيس املجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق 

حماية البيئة.
مكتب الصنــدوق: مكتب صندوق حماية 

البيئة.
القانون: قانون حماية البيئة رقم ٤٢ لسنة 

٢٠١٤ واملعدل بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥.
الطبيعيــون  األفــراد: هــم األشــخاص 
الكويتيون الذين تتجــاوز اعمارهم ٢١ عاما 

من اجلنسني.
مادة ٢: يشترط في املشروع ما يلي:

١ - وضوح الهدف من املشروع.
٢ - ان تكون له فترة زمنية محددة.

٣ - ان تكــون اوجــه املصروفات املقدمة 
من متلقي الدعم واضحة ومفصلة مشــفوعة 

باملستندات الدالة على الدفع.
٤ - ان يكون موضوع املشروع من االهداف 

التي يسعى الصندوق لدعمها.
٥ - اال يخالف القوانني واللوائح السارية 

في دولة الكويت.
٦ - ان يهدف الى استقطاب اكبر شريحة 

من املجتمع.
٧ - ان يكــون له اثــر بيئي باملعنى العام 

والواضح.
٨ - ان تكون الوثائق واملستندات املقدمة 

للمشروع باللغة العربية بصفة اساسية.
٩ - ان يكون املشروع قائما وقابال للتطبيق 

العملي ويحتاج الى دعم.
مادة ٣: شروط احلصول على الدعم:

١ - ان يتوافق املشروع مع اخلبرات العلمية 
والعملية للكوادر الوطنية طالبة الدعم.

٢ - ان يتعلق المشروع بواحد او اكثر 
مــن المجاالت البيئية المـخـتـــلفة وهي 

على الوجه التالي:
- دعم جهود احتــواء الكوارث واألزمات 

البيئية.
- االستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا 

البيئة.
- دعم أي مشــاريع يتقدم بها األفراد في 
مجــال قطاع التربية البيئية وإنشــاء املراكز 
التدريبية لنشر التوعية البيئية وتأهيل الكوادر 
الوطنية في هذا املجال والتنسيق مع اجلهات 

املختلفة في هذا الشأن.
- ان يكون طالب الدعم شــخصا طبيعيا 
من الكوادر الوطنية وان يكون الدعم غرضه 
االساســي والنهائي هو تطوير شــتى علوم 

وتكنولوجيا البيئة.
مادة ٤: يجوز منح جوائز تشجيعية وذلك 
ملن يتقدم مبشروع يساعد على التحول نحو 
االقتصاد االخضر او التنمية املستدامة ويعلن 
املجلــس عن ضوابط وشــروط وأحكام ذلك 

بشكل سنوي.
مادة ٥: تقدم املشاريع ملكتب صندوق حماية 

البيئة من خالل املراحل التالية:
أوال: التقدمي: يقوم مكتب الصندوق باستالم 
طلبات املشــاريع البيئية او من خالل املوقع 

اإللكتروني للهيئة.
ثانيا: اللجنة الفنية: تتولى اللجنة الفنية، 
(عند االقتضاء) دراســة املشــاريع وحتديد 
املطابق منها للشروط واملعايير مبا يتوافق 
مع شــروط وأهداف صندوق حماية البيئة 
واحكام هذا القرار وإعداد تقرير بالرأي الفني 

في هذا اخلصوص، ورفعه الى املجلس.
ثالثا: املوافقة: يتولى املجلس النظر في 
املشروع ثم البت في األمر وفي حالة املوافقة 
يتم حتديد نوع الدعم وآلية التنفيذ، وأي 
امور اخرى ذات صلة باملشــروع وتوقيع 
االتفاقية مع متلقي الدعم موضحا بها حقوق 

وواجبات الطرفني.
رابعا: املتابعة: يتولى ضابط االتصال 
متابعة مراحل تنفيذ املشــروع او املبادرة 
وبيان مدى التزام متلقي الدعم او املشروع 
بأحكام املشروع او االتفاقية التي مت االتفاق 

عليها بينه وبني املجلس.

عزام الصباح: مشاركة الكويت في مؤمتر 
نابولي جتسد حرصها على األمن املجتمعي

روما - كونا: أشاد سفيرنا لدى إيطاليا 
الشــيخ عزام الصباح أمس مبشاركة وفد 
الكويت الناجحة في مؤمتر نابولي البرملاني 
حول مكافحة اجلرمية العابرة للحدود في 

تعزيز الديبلوماسية الشعبية.
وقال السفير الشيخ عزام الصباح في 
بيان لـ«كونا» ان مشاركة وفد مجلس األمة 
برئاسة النائب د.عبيد الوسمي في مؤمتر 
برملان البحر املتوسط مبدينة نابولي الذي 
ناقش مستقبل مكافحة اجلرمية املنظمة عبر 
الوطنية ساهم في تقدمي رؤية الكويت في 
هذا املضمار البالغ األهمية ألمن مجتمعاتنا.

وأضاف ان هذه املســاهمة في مراجعة 
«اتفاقيــة باليرمــو» ملواجهــة التحديات 
املســتجدة لســد الثغــرات فــي التصدي 
لألنشطة االجرامية في الفضاء االلكتروني 
والتغلــب على العوائق األمــر الذي ميثل 
حرص الكويت على تعزيز العدالة اجلنائية 

واألمن املجتمعي الشامل.
وشــدد على أهمية دور الديبلوماسية 
الشــعبية ومشاركاتها الفعالة في احملافل 
الدولية باعتبارها رديفا أصيال للديبلوماسية 
الرســمية مبا يعزز السياســة اخلارجية 

اإليجابية للدولة.

السفير الشيخ عزام الصباح مع النائب د.عبيد الوسمي وموظفني من الشعبة البرملانية
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السفير األوزبكي: حريصون 
على تنمية وتطوير آفاق 

التعاون مع الكويت

أسامة دياب

أكد سفير جمهورية أوزبكستان لدى البالد د.بهرامجان 
أعاليــوف حرص بالده على تنميــة وتطوير آفاق التعاون 
املشترك مع الكويت في مختلف املجاالت االقتصادية والثقافية 
والتعليمية والتجارية، الفتــا إلى تطابق الرؤى ووجهات 
النظر بني البلدين حيال القضايا اإلقليمية والدولية وتعزيز 

السالم واحترام القانون الدولي.
وأشــار أعاليوف في احلفل الذي أقامه لتسليط الضوء 
علــى املهرجان الدولي لتطريــز الذهب وجتارة املجوهرات 
الــذي عقد في مدينة بخــارى األوزبكية، إلى عمق التعاون 
في املجاالت الثقافية والتراثية واإلنســانية والتي وصفها 

بأنها مثال يحتذى.
وقال نعمل بشكل وثيق مع الكويت في اجلانب الدستوري 
ونقــدر عاليا قــرار احلكومة الكويتية الســتقبال ضيوف 
مبســتوى عال من اوزبكســتان، مضيفا «ونعمل اآلن على 
تعزيز التعاون منها توقيع مذكرة تفاهم بني البلدين إضافة 
إلى التعاون مع املؤسسات األكادميية مثل جامعة الكويت».

وبالعودة للمناســبة، قال د.بهرامجان إن هذا املهرجان 
يهدف إلى عرض احلرف اليدوية األوزبكية الوطنية متعددة 
األوجه على نطاق أوسع، والترويج لعيناتها الفريدة، وإقامة 
تبادل للخبرات بني الشعوب في هذا االجتاه، وزيادة تطوير 
روابط الصداقة والتعاون، الفتا إلى مشاركة أكثر من ٣٠٠ 
حرفي من جميع مناطق أوزبكستان، إلى جانب مشاركة ٢٢١ 
مشاركا أجنبيا من ٥٨ دولة من مختلف دول العالم وكذلك 

عدد من الكويتيني.
وهنــأ اعاليوف احلرفيني الكويتيني الذين حصلوا على 
جوائز املهرجان، مشــددا على أهمية دعم وتشجيع العمل 
احلرفي واحتضان احلرفيني من خالل توفير البيئة املناسبة 

لعملهم والتي تساعدهم على اإلنتاج.
بــدوره، قال رئيس مجلس احلرف العاملي ســعد هاني 
القدومــي أن مجلــس احلرف العاملي (وهــو منظمة عاملية 
غير ربحية)، مقره احلالي الكويت لفترة الرئاسة (٢٠٢٢-

٢٠٢٤) تأسس في عام ١٩٦٤ في الواليات املتحدة األميركية، 
بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من احلرفيني في العالم 
واحلد من جميع التحديات التي تواجههم فضال عن دعمهم 
ملمارسة حرفهم التقليدية وتشجيعهم على االبتكار للحفاظ 
علــى التراث الثقافي احلرفي العاملــي، مضيفا «إضافة إلى 
تبادل ودمج اخلبرات والتقنيات احلرفية وتعليم املهارات 
احلرفية اليدوية عن طريق تنظيم ورش العمل والدورات».

وحتدث القدومي عن مشاركة مجلس احلرف العاملي في 
املهرجان العاملي األول للتطريز بالذهب واملجوهرات الذي 
أقيم في مدينة بخارى، أوزبكستان خالل مايو ٢٠٢٢ حيث 
مت املوافقــة علــى منح مدينة بخارى لقــب مجلس احلرف 

العاملي «مدينة حرف عاملية».
ولفت الى مشاركة الكويت في املعرض احلرفي للمنتجات 
احلرفية اليدوية التقليدية الذي أقيم ضمن فعاليات املهرجان 
حيث تضمن الوفد الكويتي حرفيني اثنني هما: صالح عباس 
علي العباس، والدكتور حامد حسني حاجي قاسم في عرض 
منتجاتهــم احلرفيــة اليدوية من املجوهــرات واملعادن في 

املعرض الذي أقيم خالل املهرجان.

(ريليش كومار) السفير د.بهرامجان أعاليوف متحدثا خالل احلفل 

سفير أستراليا: ٥٨٠ مليون دوالر أسترالي 
إجمالي صادراتنا إلى الكويت خالل ٢٠٢١

احلوار مرتني في السنة بشكل 
دوري حيث ســيوفر فرصة 
ملراجعــة العالقــة الثنائيــة 
التعاون والترابط.  وتعميق 
ومتــت مناقشــة العديد من 
االتفاقيــات وااللتزامــات في 
اجللســة االفتتاحية مبا في 
ذلك ما يتعلــق بإيجاد طرق 
لتنظيم الصــادرات الغذائية 

األسترالية إلى الكويت.

املتجددة والعقارات التجارية. 
وفيما يتعلــق بالتعاون 
قــال  واألمنــي،  الدفاعــي 
غيلبــرت: تفخــر أســتراليا 
بدورها كجزء مــن التحالف 
الذي حرر الكويت عام ١٩٩١. 
والتزال عالقة تعاوننا الدفاعي 
قوية إلى اليوم كما شــهدت 
علــى ذلك زيــارة الســفينة 
احلربية األســترالية امللكية 
HMAS Ballarat إلــى الكويت 
فــي ديســمبر ٢٠١٨. والتزال 
أستراليا والكويت تساهمان 
بجديــة في األمــن اإلقليمي، 
مبا في ذلك دورهما املهم في 
محاربة داعش ودعم العراق 
وســورية. وعلــى الصعيــد 
السياسي، قال: تعمل أستراليا 
لتحقيــق  معــا  والكويــت 
أهدافهمــا املشــتركة. حيــث 
عقدنــا اجللســة االفتتاحية 
للمحادثــات األســترالية - 
الكويتية لكبار املسؤولني في 
نوفمبر ٢٠٢١، وســيعقد هذا 

بجائحــة كوفيــد-١٩، الفتــا 
إلى ان «اســتفادة الكويتيني 
من نهجنا املبتكــر والعملي 
فــي التعليــم ال تنحصر في 
أستراليا»، فهي موجودة هنا 
في الكويــت أيضا من خالل 
وجــود مؤسســتني للتعليم 
العالــي باعتمــاد أســترالي، 
وهمــا اجلامعة األســترالية 
وكلية بوكسهيل في الكويت. 
وقــال ان قصــة االســتثمار 
الكويتــي في أســتراليا هي 
أيضــا قصــة جنــاح، حيث 
تستمر الشركات الكويتية في 
االستفادة من جناح االقتصاد 
األســترالي املتقــدم، وموقع 
أســتراليا االســتراتيجي في 
منطقة آسيا واحمليط الهادئ 
والقوانني التنظيمية الفعالة 
في أستراليا. وقد استثمرت 
الكويت ما بني ١٥ و٢٠ مليار 
دوالر أسترالي حتى اآلن في 
األسهم األســترالية والبنية 
التحتيــة واملــوارد والطاقة 

املخزون. وكشف غيلبرت عن 
أن سفيرة أســترالية جديدة 
ســتخلفه وتصــل للكويــت 
أغسطس املقبل ولديها خبرة 
كبيــرة في منطقــة اخلليج، 
مضيفا أن الســفارة أصدرت 
نحو ٤٥٠ تأشــيرة سياحية 
مت إصدارها خالل الشــهرين 
املاضيــني وان مــدة إصــدار 
التأشيرة تستغرق عدة أيام 
فقط، وان بالده قد ألغت جميع 
القيود املتعلقة بكوفيد، ولكن 

إثبات التطعيم مطلوب.
ولفت الى أن التعليم مجال 
آخــر مــن مجــاالت التعاون 
الوثيق بني أستراليا والكويت 
حيــث أمت اآلالف من الطالب 
الكويتيــني دراســتهم فــي 
أستراليا خالل العقد املاضي، 
ويدرس حاليا في أســتراليا 
نحو ٤٠٠ طالب كويتي، وآمل 
أن تنمــو هــذه األرقــام مرة 
أخرى بعــد أن مت رفع قيود 
الســفر والدخــول اخلاصــة 

أسامة دياب

أشاد سفير استراليا لدى 
البــالد جوناثــان غيلبــرت 
بعالقات الصداقة والشــراكة 
التي جتمع بالده مع الكويت، 
الفتا إلــى ان البلدين تعاونا 

في السراء والضراء.
وأشار خالل مؤمتر صحافي 
عقده مبناســبة انتهاء مهام 
عمله في البالد إلى أن جتارة 
املواد الغذائية بني أســتراليا 
والكويــت هي أكثــر مجاالت 
التعاون بني البلدين ويعود 
تاريخها إلى الستينيات، وهي 
ركيزة أساســية في العالقة 
الثنائية بني البلدين، مضيفا 
أن أســتراليا قامت بتصدير 
منتجــات تربــو قيمتها على 
٥٨٠ مليون دوالر أسترالي إلى 
الكويت خالل عام ٢٠٢١، مؤكدا 
ان أســتراليا ما تزال اختيار 
الكويــت األول في الشــراكة 
الغذائية مبنتجاتها الزراعية 
عالية اجلودة والتي متثل ما 
يقرب من ٨٠٪ من تعامالتنا 
التجاريــة. وذكر انه في ظل 
مخاوف األمن الغذائي العاملي 
احلالية واضطرابات خطوط 
التوريــد، جــددت أســتراليا 
التزامهــا بتلبيــة متطلبــات 
الكويت الغذائية املتنامية على 
املدى الطويل، سواء كان القمح 
أو الشــعير أو اللحم الضأن 
أو اللحــم البقري أو الفواكه 
واخلضراوات، فإن أستراليا 
هي االختيار الغذائي األفضل 
للكويت، مؤكدا وجود مخزون 
كاف من اخلراف األسترالية 
لعيــد األضحــى وان فتــرة 
اإليقاف الصيفي لن تؤثر على 

ذكر خالل مؤمتر صحافي مبناسبة انتهاء مهام عمله أن السفيرة اجلديدة لبالده تصل الكويت في أغسطس

سفير استراليا جوناثان غيلبرت خالل املؤمتر الصحافي (زين عالم) ملشاهدة الڤيديوالسفير جوناثان غيلبرت  

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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رؤية سامية حتّل األزمة

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

هذا مثل جميل وصالح لكل زمان ومكان، فاملتيح 
في اللغة مبيم مفتوحة وتاء ســاكنة وياء مفتوحة 
وحاء مضمومة، هو الذي يتعرض ألمور ال دخل له 
فيها، هو ما يقال لها عندنا «امللقوف»، ومدور تعني 

باحث، والطاليب املنازعات.
واحلق أن األمثال كثيرة جدا وكلها من الواقع، 
وهي دروس نستفيد منها وعبرة ملن يعتبر، حتمل 
قصصا فيها الفائدة، وهذا املثل له قصة عجيبة جرت 
أحداثهــا منذ زمن طويل في عهد الدولة العثمانية، 
ورمبا قالوا بدال من مدور «شراي» أو دوار وكلتاهما 

تعطي نفس املعنى.
وبومتيح هذا رجل يبحث عن املشاكل والنزاعات 
في كل مكان، بهدف جتيرها جليبه، وهو رجل عربي 
متيز بالذكاء وطالقة اللسان وثبات احلجة، ينتمي 
إلى إحدى القبائل العربية، ويعد بومتيح أول محام 
عشائري بال شــهادة قانون، ولم يسبقه أحد على 
اإلطالق، وقد جنح في مهمته جناحا كبيرا واشتهر 
شهرة واسعة، ومن قصته أنه كان يشتري مديونيات 
الناس الذين عجزوا عن استردادها، فتكون ملكا له، 
بعد ان يدفع للدائن ما يرضيه وهو ال يساوي ربع 
الدين، ثم تصبح املديونية ملكا له بشهادة الشهود 
العدول، ثم يسعى سعيا حثيثا بالترغيب والترهيب 
السترداد املال حتى يستوفيه كامال وهو أضعاف ما 
دفعه للناس، وظل يسير في هذا الطريق حتى أثرى 
ثراء فاحشا، وصار ذا جاه ومال ومكانة مرموقة إال 
أن هذا الطريق غير ممهد ومحفوف باملخاطر، ومن 
ذلك كســبه عداوة أبناء قبيلته والقبائل املجاورة، 
فالمه أهله وأقرباؤه لوما شديدا وطالبوه باالمتناع 
عــن هذا العمل الذي اعتبروه مشــينا، ونصحوه 
فاســتمع الرجل للنصيحة وكف عــن هذا العمل، 
فصارت حكاية بومتيح مضربا لألمثال وتوارثتها 

األجيال جيال بعد جيل.
ومبا أن الشيء بالشيء يذكر، فعندنا آالف مؤلفة 
من عينة بومتيح، وليس في الكويت فحسب وإمنا 
في شتى بقاع األرض، ورمبا زادوا عليه، فما أن تثار 
مشكلة حتى ينبرى لها ابومتيح الكويتي ويتطوع 
حللها دون أن يطلب منه أحد املساعدة، ولكن املسكني 
بدال من أن يحل املشــكلة ورط نفسه، ودخل في 
متاهات هو في غنى عنها، علما بأنه غير معني بهذه 
املشكلة وال تخصه ال من قريب وال من بعيد، وقد 
سقت لكم هذا املثل ألن كثيرا من الناس يبحثون عن 
«الطاليب» حتى إذا ما وقع الفأس بالرأس ووقعوا في 
شر أعمالهم وسوء تدبيرهم ندموا حني ال ينفع الندم.

واحلقيقة أن اإلنســان معرض للخطأ، فاخلطأ 
وارد، ولكن املصيبة أن تكرر اخلطأ الذي ارتكبته 
مرات عدة وكأنك تعاند نفسك وقد أوصانا سيدنا 
محمد ژ أال نلدغ من جحر مرتني، فما بالنا نلدغ 

ملرات كثيرة وال نرعوي؟
واألدهى من ذلك، أن تصحح خطأك بخطأ أكبر، 
ومثل هذه الفئة من الناس حتتاج إلى مصحات عقلية، 
فرمبا ثابوا إلى رشدهم، وضمير اإلنسان هو الذي 
يوجهه وكذلك البيئة التي نشأ بها، فالعلم في الصغر 
كالنقش في احلجــر، والداخل فيما ال يعنيه حتما 

سيلقى ما ال يرضيه.. ودمتم ساملني.

نيابة عن صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، ألقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، كلمة تدرس لألجيال، متســكت 

بالدستور، ودعت للحفاظ على الوحدة الوطنية.
سموه استعرض في كلمته األوضاع التي تشهدها 
الساحة احمللية، حيث أكد سموه: احتراما لنصوص 
الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، 
قدمنا النصح واإلرشاد للسلطتني بشأن إدارة الدولة، 
ولم نتدخل ولم مننع أحدا من القيام بأي إجراءات.

ارتضينا بالدستور وبالدميوقراطية أساسا ومنهجا 
للحكم في إدارة البالد، ولن نحيد عن الدستور، ولن 
نقوم بتعديله وال تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه وال 

حتى املساس به.
سموه قال في سياق الكلمة: مازال املشهد السياسي 
متزقه االختالفات وتدمره الصراعات وتسيره املصالح 
واألهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه 
وازدهاره ورفاهية شــعبه، ويعود ذلك كله بسبب 
تصدع العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية 

عن القيام بدورها املطلوب منها بالشكل الصحيح.
ونزوال علــى رغبة الشــعب واحتراما إلرادته 
واالحتكام إلى الدستور يحل مجلس األمة حال دستوريا 
والدعوة إلى انتخابات عامة يقوم الشعب بنفسه ليقول 
كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار املشهد السياسي 
من جديد باختيار من ميثله االختيار الصحيح والذي 

يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب.
حكمة سموه عبرت بسفينتنا إلى بر األمان، وبفضل 
التوجيهات السامية لسمو األمير وسمو ولي العهد، 
حفظهم اهللا، خلقت انفراجة لالزمة التي نعيشها طوال 
الفترة املاضية، كما أنها نزعت فتيل أزمة كان لها أثر 

بالغ على البالد والعباد.
املرحلة املقبلة تتطلب من الناخبني رد التحية لقيادتنا 
السياسية بحسن اختيار من ميثلهم في مجلس األمة، 
والبعد عن أســس اختيار تخضع للتعصب القبلي 

أو الطائفي أو الفئوي على حساب مصلحة الوطن.
الكرة اآلن في ملعب الشعب وفرصة عظيمة حلسن 
اختيار القوي األمني الــذي يضع مصلحة الكويت 
وشــعبها فوق كل مصالح خاصة، ألن اجلميع في 
مركب واحد وأي إخفاق في االختيار املقبل للنواب 

سيكون تأثيره كبيرا على البالد والعباد. 
لذلك بات من الضروري التريث جيدا قبل االختيار 
ومراجعة سيرة املرشح مراجعة دقيقة، الن الناخب 

سيكون املسؤول األول واألخير عن مخرجاته.
القيادة الكرمية أكدت أن املجلس ســيكون سيد 
قراراته في اختيار أعضائه ورئيسه وجلانه وكل ما 
يخصه، األمر الذي يجب أن يقابله االختيار الصحيح 
والسليم الذي يأتي عن قناعة تامة بعيدة عن التعصب. 
تكفون نريدها فزعــة للكويت وتلبية لنداء والدنا.. 

أحسنوا اختياركم.

أنعم اهللا عز وجل على الكويت بأسرة حكم رشيدة 
تراعــي الوطن واملواطنني، في حكــم ميتد لثالثمائة 
ســنة وتزيد. قامت الدولة وأركانها على الشــورى 
والدميوقراطية والتعاون شــعبا وقيادة سياســية، 
متالحمني في مواجهة األخطار والتحديات واألزمات 

التي مرت على الكويت منذ االستقالل.
وجاء دستور ٦٢ متناغما مع تطلعات الشعب والقيادة 
، وهو الدعامة األساســية والركيزة التي قامت عليها 
الدولة احلديثة وصمام أمان ومرجعية للكل في مواجهة 
األزمات٬ وقد جاء اخلطاب األميري الذي ألقاه سمو 
ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد، نيابة عن صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظهما اهللا، جاء 
خطابا نوعيا يعالج ويالمس الواقع السياسي ويتضمن 
تشخيصا حقيقيا لألزمة التي عصفت بالكويت، وكذلك 
األمور التي تسببت في تأخر مسيرة التنمية وتعطل 

املشاريع والقوانني التي تخدم الوطن واملواطنني.
 توجيه ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
في مضامني اخلطاب واضح املعالم في إميان القيادة 
السياسية بدستور ودولة املؤسسات والقانون واالحتكام 
للدستور وحق الشــعب في اختيار نوابه، وحكومة 
كفاءات للمرحلة جديدة في مسيرة الوطن٬ وحتمل 
الشعب املســؤولية الوطنية للحفاظ على املكتسبات 

الدستورية وحمايتها.
٭ شخطة قلم: «أقسمنا باهللا أن نصون هذه األمانة جيال 
بعد جيل، وأكدنا دوما متسكنا بتعاليم ديننا احلنيف 
وارتضينا بالدستور وبالدميوقراطية أساسا ومنهجا 

للحكم». (سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد).

ليكون املجلس سيد قراراته، ولن 
نقوم كذلك بدعم فئة على حساب 
فئة أخرى، بل سنقف من اجلميع 
على مســافة واحدة، هدفها فتح 
صفحة ومرحلة جديدة مشــرقة 

لصالح الوطن واملواطنني».
إدراك حجــم املســؤولية في اختيار 
املناســب: وقد لفت ســموه إلى 
أهمية حسن اختيار املرشح: «ان 
املرحلة القادمة تتطلب منكم حسن 
اختيار من ميثلكم، ونأمل أال يكون 
االختيار أساسه التعصب للطائفة أو 
للقبيلة أو لفئة على حساب الوطن».

االختيار غير الصحيح سوف يضر مبصلحة 
البالد والعباد:  وأكد ســموه، حفظه 
اهللا، «وسوف يعود بنا إلى املربع 
األول جو التعصب والتناحر وعدم 
التعاون وتغليب املصالح الشخصية 
على حســاب الوطن واملواطنني، 
لذلك فإننا نطلب من اجلميع إدراك 
حجم املسؤولية الوطنية امللقاة على 
عاتقكم في املشاركة اإليجابية في 
عملية انتخاب القوي األمني املؤمن 

بربه ثم بوطنه».
مناشدة سمو ولي العهد لشعبه األمني: وقد 
ختم سمو ولي العهد خطابه بهذه 
املناشدة: «ونناشدكم أال تضيعوا 
فرصة تصحيح مســار املشاركة 
الوطنيــة حتى ال نعود إلى ما كنا 
عليه ألن هذه العودة لن تكون في 
صالح الوطن واملواطنني، وسيكون 
لنا في حال عودتها إجراءات أخرى 

ثقيلة الوقع واحلدث».

اســتغلوا في الفترة الســابقة 
انتماءاتهم غير الوطنية، وكانت 
دعوة سموه واضحة ألن يكون 
اختياراتنا للمرشح الوطني والذي 
يضع مصلحة الكويت فوق كل 
اعتبــار، لقــد آن األوان علينا 
نحــن املواطنني ألن نترجم تلك 
التوجيهات لسمو ولي العهد التي 
الوطنية،  انصبت على املصالح 
وضروري أن نستغل فرصة تغيير 
التي شهدناها  السيئة  األوضاع 
في املجلس خالل الفترة السابقة.
وال يسعنا بعد اخلطاب التي 
استمعنا إليه من سمو ولي العهد 
إال أن نرفــع أيادينا تضرعا إلى 
املولى القديــر أن يحفظ أميرنا 
صاحب القلب الكبير وأن يحفظ 
الذي حتدث  العهد  ســمو ولي 
للمواطنني بكل شفافية ورسم 

لهم خريطة طريق للمستقبل.
من أقوال ســمو ولي العهد: 
«نناشــدكم أال تضيعوا فرصة 
تصحيح مسار املشاركة الوطنية 
حتى ال نعود إلى ما كنا عليه ألن 
هذه العودة ســتكون لنا إزاءها 
إجــراءات أخرى ثقيلــة الوقع 

واحلدث».
واهللا املوفق.

عن والءات األشخاص خاصة من 
فريقي الصراع السياســي الذي 
بات مكشــوفا للجميع وهو اآلن 

أشهر من أن يذكر.
أن نعي دخولنا ملرحلة  علينا 
تستوجب منا مساندة القيادة العليا 
ملستقبل أفضل للبلد، ونبتعد عن 
مجاميع الصراع الذين لم نر منهم 
إال الثرثرة، وإجنازاتهم كانت صفرا 

على الشمال. 
يجب أال ننسى خطاب سموه 
الذي وضع النقاط على احلروف، 
ومنحنا فرصة من أجمل الفرص 
السياسية لتصحيح املسار، وإذ لم 
نستفد منها لصالح وطننا الغالي، 
حتما سنقبل بأي إجراءات مقبلة، 
الوقع واحلدث،  ثقيلة  وإن كانت 
ألن مصلحــة الكويت العليا أهم 
بكثير من مصالح فئات وأفراد غير 
مدركة خلطورة الوضع الذي نحن 
به بسبب مصالح خاصة وممارسات 
دميوقراطية خاطئة، جلبت لنا الهم 

وتعطيل مصالح البالد العليا.

ولي العهد اللجوء إلى الشعب ليقوم 
بنفســه بإعادة تصحيح مســار 
املشهد السياسي من جديد ويحل 

مجلس األمة ٢٠٢٠. 
«فقد قررنا مضطرين ونزوال 
على رغبة الشعب واحتراما إلرادته 
االحتكام إلى الدستور العهد الذي 
ارتضينــاه واســتنادا إلى حقنا 
الدســتوري املنصوص عليه في 
املادة (١٠٧) من الدستور أن نحل 
مجلس األمة حال دستوريا والدعوة 

إلى انتخابات عامة».
الوحدة  وحرصــا على  لن نتدخل: 
الوطنية وعلى تصحيح مســار 
السياسي فإن سمو ولي  املشهد 
العهد صرح بعبارة «لن نتدخل» 

وكررها، حفظه اهللا مرارا: 
«إننا لن نتدخل في اختيارات 
الشعب ملمثليه، ولن نتدخل كذلك 
في اختيارات مجلس األمة القادم 
في اختيار رئيسه أو جلانه املختلفة 

احلكومية واملمارســة البرملانية 
أدتا إلى تذمر وسخط املواطنني 
وعدم رضاهم عن عمل السلطتني. 
كما نالحظ أن سموه لم يثن على 
جانب من السلطتني، وكان واضحا 
مدى تلمسه ما يعانيه املواطنون 
من عدم قيام السلطتني التنفيذية 
والتشــريعية مبا ميلي عليهم 
واجباتهم جتاه الوطن واملواطنني، 
وكان حرص سموه على أن يعي 
املواطنون دورهم في تصحيح 
األوضاع من خالل اختيار األكثر 
وطنية وأن والءهم للكويت وليس 

للقبلية والطائفية.
ونبه ســموه إلــى ضرورة 
تفويت الفرصة على مرشــحني 

العاقل عليه أن يدرك أن خطاب 
سموه كان مبنزلة رسالة وطنية 
تشكل أساسا لنهج جديد يطالب من 
خالله املواطنني بااللتزام به من اجل 
وطنهم ومن اجل مصاحلهم العامة، 
فمن هذه الزاوية أنا أرى أننا دخلنا 
بوابة النهج اجلديد وأصبحت الكرة 
اآلن في ملعب الشعب للمساهمة 
في االرتقــاء بالدميوقراطية من 
أجل الكويت بعيدا عن االنتماءات 
القبلية والطائفية والفئوية وبعيدا 

بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وعدم التزام البعض بالقسم العظيم 
أحد أسباب حل مجلس األمة ٢٠٢٠.

«فمازال املشهد السياسي متزقه 
الصراعات  االختالفات وتدمــره 
وتســيره املصالــح واألهــواء 
الشخصية على حساب استقرار 

الوطن وتقدمه وازدهاره.
مما ترتب على ذلك مع األسف 
الشــديد القيام مبمارسات تهدد 
الوحــدة الوطنيــة وال تتفق مع 
تطلعات املواطنني وآمالهم وال مع 
ما تعاهدنا به لآلباء واألجداد في 
احلفاظ على أمانة الوطن وظهور 
تصرفات وأعمــال تتعارض مع 

األعراف والتقاليد البرملانية».
حل مجلس األمة واللجوء إلى الشعب: 
وحفاظــا على الوحــدة الوطنية 
الشــعب صاحب  وإميانا برغبة 
الكلمة املسموعة واستجابة للواجب 
الوطني والدستوري، فقد قرر سمو 

دور املواطنني في اختيار أفضل 
ملمثليهم، بعيدون عن االنتماءات 
الطائفية والقبلية، ودعا اجلميع 
ألن يكون هدفهم الوحيد مصلحة 

الوطن واملواطنني.
لقد مررنا في الفترة السابقة 
في خالفات وخصومات داخل 
املجلــس ومما يؤســف له أن 
هــذه اخلصومات ليســت في 
مصلحة الوطن بل كانت خالفات 

وخصومات شخصية.
العهد بأن  ونبه ســمو ولي 
الدور احلكومي غاب في املتابعة 
واحملاسبة وعدم وضوح الرؤية 
املستقبلية مما ترتب عليه عرقلة 
التنميــة، وأضــاف أن اإلدارة 

في حتقيق طموحاتنا وتطلعاتنا 
على كافة األصعدة.

نعيش مرحلة سياسية ثقيلة 
علينا االنتباه والتركيز على ما طالب 
به سموه عندما قال: «ال تضيعوا 
فرصة تصحيح مسار املشاركة 
الوطنية حتى ال نعود إلى ما كنا 
عليه ألن هذه العودة لن تكون في 
صالح الوطن واملواطنني، وسيكون 
لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى 

ثقيلة الوقع واحلدث»!

يوم األربعاء املوافق ٢٠٢٢/٦/٢٢ 
يوم أشرقت فيه الشمس وانقشع 
السحاب وبزغ فيه نور احلق، حيث 
ألقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، خطابا تاريخيا 
نيابة عن صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
أعلن فيه حل مجلس األمة ٢٠٢٠ 
على أن يصدر املرسوم الحقا، مبينا 
األسباب والنتائج، ومناشدا الشعب 
الكويتي ضرورة حتمل املسؤولية 
من أجل كويت جديدة خالية من 

التعصب والشللية واألنانية.
سيبقى هذا اخلطاب محفورا في 
ذاكرة الوطن وفي الضمير، فهو لم 
يكن خطابا عاديا بل مدرسة وطنية 
تورث لألجيال عبر مناهج وزارة 
التربيــة، والتي تلعب دورا كبيرا 
في تخليد هذا اخلطاب في قلوب 
أبنائنا ليكون منارة وطنية يتعلم 
منها الطلبة والطالبات كيف تصنع 
األوطان وكيف تنمو املجتمعات 

وتغزو النهضة كل املجاالت.
بداية اإلصالح: إنه خطاب يتعلم منه 
الطالب بداية اإلصالح وكيفية شق 
التقــدم وإدراك خطورة  طريق 
الفساد اإلداري الذي يبدأ بالتعصب 
للطائفة أو للقبيلة وينتهي بالقضاء 
على الطموحات واآلمال واألمنيات 
ليصبح الفســاد اإلداري البوابة 

األولى لقتل األوطان.
تصدع العالقة بني السلطتني: وقد أوضح 
سمو ولي العهد ان تصدع العالقة 

في خطاب تاريخي نيابة عن 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، أعلن سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، وبكل شفافية «لن نحيد عن 
الدستور ولن نقوم بتعديله وال 
تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه وال 
حتى املساس به» هكذا أعلنها سمو 
ولي العهد، وبهذا أغلق الباب أمام 
كل من يحاول استغالل شعارات 

الدفاع عن الدستور.
وقال سموه: سيكون الدستور 
في حرز مكنون فهو شــرعية 
احلكــم وضمان بقائــه والعهد 
الوثيق بيننا وبينكم.. لن نتدخل 
في اختيارات الشعب ملمثليه ولن 
نقوم بدعم فئة على حساب فئة 
أخرى، بل ســنقف من اجلميع 
على مســافة واحدة هدفها فتح 
صفحة ومرحلة جديدة ومشرقة 
لصالح الوطن واملواطنني.. وناشد 
املواطنني أن يستغلوا  ســموه 
فرصة تصحيح مسار املشاركة 
الوطنية حتى ال نعود إلى ما كنا 
عليه؛ ألن هذه العودة ســتكون 
لنا إزاءها إجراءات أخرى ثقيلة 

الوقع واحلدث.
لقد كان ســموه واضحا في 

لقد أسعدني خطاب سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، وأسعد 
أهل الكويت كافة، وكانت الفرحة 
التوجه حلل  عارمة باإلعالن عن 
مجلــس األمة خالل أشــهر بعد 

الترتيبات القانونية.
التاريخي كان  خطاب سموه 
ينم عن مسؤولية القائد احلكيم، 
القائد اإلصالحي، القائد الناصح، 
القائد احملب لوطنه وشعبه، وأبرز 
ما جاء في اخلطاب حسب رؤيتي 
هو مناشدة سموه للشعب الكويتي 
بأهمية حسن اختيار من ميثلهم 
خاصة باختيار أشخاص يخافون 
اهللا بوطنهم بعيدا عن مصاحلهم 
الشخصية، وطالب سموه بأهمية 
االبتعــاد عن التعصــب القبلي 
والطائفي والفئــوي الذي مازال 
يشكل عائقا رئيسيا في ممارسة 
الدميوقراطية على أصولها السليمة 
التي يفترض أن نعبر من خاللها 
إلــى بر األمان فــي ظل ظروف 
صعبة نعيشها، جعلتنا متأخرين 

كلمات ال تنسى
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مدرسة وطنية 
توّرث لألجيال

عبر مناهج «التربية»
د.نورة املليفي

رحيل املغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد - طيب اهللا ثراه

بقلم: سفير دولة اإلمارات لدى الكويت
د.مطر حامد النيادي

برحيل املغفور له الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب اهللا ثراه، فقدت املنطقة والعالم رجل دولة 
من الطراز األول وقائدا من قادة التنمية والنهضة مبا 
كان له من رؤية ثاقبة وحرص على التطوير واالزدهار، 
األمر الــذي كان له األثر الكبير في حتقيق اإلجنازات 
والقفزة النوعية التي شــهدتها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة خالل عهده املبارك. املغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد من القيادات التاريخية الفذة املشهود لها بالعطاء 
والبذل على مدى سنوات طويلة من العمل الوطني في 
خدمة الوطن واملواطن منذ أن شــارك وهو في صباه 
إلى جانب والده املغفور له الشيــخ زايد بن سلطـان 
آل نهيان في مرحلة التأســيس لبناء ونهضة الوطن 

ومواكبة مسيرة التقدم في العالم.
وبانتهاء فترة احلداد الرسمي نتقدم لألشقاء في 
الكويت الشقيقة بخالص الشكر والتقدير على املشاعر 
الصادقة جتــاه فقيد الوطن الكبير والتي عبرت فيها 
الكويت عن حزنها العميق لوفاة املغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، طيب اهللا ثراه. فقد نعى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، املغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان معبرا سموه عن بالغ حزنه وتأثره لوفاته، 
قائال إن «األمتني العربية واإلسالمية فقدت أحد قادتها 
العظام الذي كرس حياته خلدمة وطنه وشعبه والدفاع 
عن القضايا العربية واإلسالمية». كما وجه سموه بإقامة 
صالة الغائب في جميع مساجد الكويت على روح الفقيد 
وتعطيل الدوائر الرسمية ملدة ثالثة أيام وتنكيس اإلعالم 
ملدة ٤٠ يوما وقطعت قنوات التلفزيون برامجها املعتادة 
وبثت القرآن الكرمي. كما عبر سمو الشيخ مشعل األحمد 
الصباح ولي العهد عن بالغ حزنه وتعازيه ألخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهللا، وكذلك ألخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهللا. كما ترأس ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد وفد الكويت لتقدمي واجب 
العزاء في فقيد الوطن بينما ترأس معالي مرزوق الغامن 
رئيس مجلس األمة وفد املجلس لتقدمي واجب العزاء.

وفي يوم الســبت املوافق ٢٠٢٢/٥/١٤ فتح سجل 
العزاء في بيت اإلمارات بالكويت الشــقيقة وكان أول 
املعزين وزير اخلارجية في الكويت الشــقيقة الشيخ 
د.أحمــد ناصر احملمد الذي حرص على أن يكون أول 
املعزين لنقل تعازي صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 

وحكومة الكويت والشعب الكويتي الشقيق.
خالل فترة العزاء التي استمرت مدة سبعة أيام كانت 
العبارة التي نســمعها من جميع املعزين من مختلف 
أطياف املجتمع الكويتي الشقيق بأن الفقد واحد واحلزن 
واحد في الكويت كما هو في اإلمارات. كما أعد اإلعالم 
الكويتي خالل فترة العزاء تغطية خاصة عن املغفور له 
الشيخ خليفة بن زايد، طيب اهللا ثراه، ومسيرته العطرة 
وكذلك خصص برامج وتغطية عن انتخاب ســيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه 
اهللا، رئيسا لدولة اإلمارات وانطالقة مرحلة جديدة في 

مسيرة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
إن االنتقال السلس للسلطة بدولة اإلمارات بانتخاب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه اهللا، 
من قبل إخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى 
لالحتاد حكام اإلمارات يوم السبت املوافق ٢٠٢٢/٥/١٤ 
يعكس مكانة وقوة العمل املؤسسي واملستوى املتقدم 
الستقرار احلكم وآليات تداول السلطة في دولة اإلمارات 
وفقا ألحكام الدستور. لقد رسخت دولة اإلمارات موقعها 
الريادي في مرحلتي التأسيس والتمكني كموطن للفرص 
وحتقيق األحالم وأرض خصبة لالقتصاد واالستثمار 
والتقدم العملي والتحول الرقمي واكتشاف الفضاء والتميز 
وتنويع مصادر الطاقة وحتقيق األمن الغذائي والصحي 
وتسهيل ممارسة األعمال ومد يد العون وإغاثة امللهوف 
وتنمية العالقات مع األشقاء واألصدقاء وتعزيز مسيرة 
النمو وحتصني الدولة لردع كل طامع في مقدرات الوطن. 
ومتضي دولة اإلمارات نحو اخلمسني السنة القادمة برؤية 
واضحة وبطموح وعزمية ملستقبل زاهر وإجنازات غير 
مسبوقة حتت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا.
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احتاد األغذية يطالب بإعادة فتح اخلط البري بني الكويت وتركيا
خالد العرافة

دعــا االحتــاد الكويتــي 
لألغذية إلــى ضرورة إعادة 
فتح اخلط البري بني الكويت 
وتركيا بهدف تسهيل التبادل 

التجاري بني البلدين.
وقال رئيس مجلس إدارة 
البعيجان  االحتاد عبــداهللا 
فــي كتاب وجهــه إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ورئيس جلنة 
تعزيز منظومة األمن الغذائي 
د.محمــد الفارس، وحصلت 

«األنباء» على نســخة منه، 
إن االستمرار في قرار تثبيت 
األسعار سيؤدي إلى إحجام 
املستوردين للمواد الغذائية 
عــن اســتيراد الســلع التي 

يحتاجها املواطن واملقيم. 
وطالب االحتاد بضرورة 
اإلجــراءات  فــي  اإلســراع 
اخلاصــة بالقطعــة ٤ فــي 
منطقة صبحــان الصناعية 
واالنتهاء من البنية التحتية 
إضافة إلى العمل على تعديل 
نظام البناء الرأسي ملصانع 
األغذية بثالثة أدوار بخالف 
األرضي وامليزانني، مشــددا 

علــى ضــرورة الترخيــص 
لسكن العمال مبصانع املواد 
الغذائيــة مع إعطاء مصانع 
مياه الشرب املعبأة األولوية 

في الصناعة.
كما طالب بضرورة تفعيل 
قرار سحب القسائم الصناعية 
الغذائية غير املستغلة إضافة 
إلى املصانع غير املتوقفة عن 
العمل، ومبوازاة ذلك ضرورة 
إنشــاء مناطق للتخزين في 
البالد.  وأشــار إلى ضرورة 
تطبيق الفحص الظاهري على 
إرساليات املواد الغذائية التي 
مت فحصهــا مخبريــا وثبت 

صالحيتها لالستهالك اآلدمي 
مع إلغاء شرط املجاني عند 
الســلع باجلمعيات  قبــول 
التعاونية مع إلغاء بند تأجير 

األرفف.
وأشــار إلى أهمية إعادة 
النظر في رسوم التخليص 
واملناولة والتفريغ لتخفيف 
األعبــاء عــن املســتوردين 

ومصنعي املواد الغذائية. 
وفيما يلي نص املقترحات 
التي تضمنها كتاب االحتاد 
الكويتي لألغذية والذي وجهه 

إلى الوزير الفارس:
قطاع الدواجن

يعــد هــذا القطــاع مــن 
القطاعــات املهمة واحليوية 
الغذائــي  لتحقيــق األمــن 
الشــركات  بالبــالد، وتعــد 
الوطنية املنتجــة للدواجن 
الركيزة األساسية له نظرا ملا 
متتلكه من التجربة واخلبرة 
واإلمكانيات التي مكنتها من 
االكتفــاء الذاتــي الكامل من 
منتج بيض املائدة باإلضافة 
الى حتقيقها ما نسبته اكثر 
من ٨٠٪ من احتياجات البالد 
الدواجــن الطازجة وما  من 
نســبته ٤٠٪ مــن الدواجن 
املجمدة وأن هذه الشــركات 
مســتعدة لزيــادة طاقتهــا 
اإلنتاجية اذا ما توافرت لها 
اإلمكانيات واألراضي الالزمة. 
وإننــا على اســتعداد للقاء 
خاص مــع معاليكم لوضع 
مقترحــات لكيفيــة زيــادة 
الطاقة اإلنتاجية لهذا القطاع 

املهم واحليوي بالبالد.
قرار تثبيت أسعار

انتشــار  أدت تداعيــات 
ڤيروس كورونا (كوفيد- ١٩) 
والوضع الراهن حاليا نتيجة 
احلرب الروسية - األوكرانية 
الى حتمل الشركات واملصانع 
ماليــة  ألعبــاء  الغذائيــة 
جعلتهــا في وضــع يصعب 
معه االستمرارية في عرض 
منتجاتها باألســواق احمللية 
(أسواق اجلمعيات التعاونية 
األســواق   - االســتهالكية 
املوازية) باألســعار السابقة 
نفسها ألزمة ڤيروس كورونا 
في ظل استمرارية العمل بقرار 
وزارة التجارة والصناعة رقم 
٦٧ لعام ٢٠٢٠ الصادر بشأن 
تثبيــت أســعار بيــع جميع 
أنواع السلع الغذائية، حيث 
صدر القرار خالل أزمة انتشار 
ڤيروس كورونا ولم تتم إعادة 
النظر في هذا القرار الى اآلن 
في ظل ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية واملواد األولية عامليا 

في الوقت الراهن.
وبناء عليه فــإن االحتاد 
الكويتي لألغذية يخشى اذا 
استمر العمل بالقرار الوزاري 
رقــم ٢٠٢٠/٦٧ مــن إحجــام 
املستوردين للمواد الغذائية 
عن استيراد كثير من السلع 
التــي يحتاج اليهــا املواطن 
واملقيم في الكويت، بســبب 
عدم قدرة املســتوردين على 
مواجهة االرتفاع العاملي لهذه 
السلع، مما يعرض املخزون 
الغذائــي في  االســتراتيجي 

البالد الى نقص كبير.
قطاع الصناعات الغذائية

ال يخفــى عليكــم توقف 
التنمية في هذا القطاع على 
مــا يربو على ٥٣ عاما، األمر 
الــذي أدى الــى تراجع كبير 
في الصناعــات الغذائية في 
الكويــت. لذا يتقــدم االحتاد 
الكويتــي لألغذية باالقتراح 

التالي:
القسائم الصناعية الغذائية

ضرورة تسريع اإلجراءات 
اخلاصــة بقطة ٤ في منطقة 
صبحان الصناعية واالنتهاء 
من البنية التحتية بأســرع 

وقت ممكن.
(نود لفت االنتباه الى ان 
مشروع قطعة ٤ مت طرحه في 
الهيئة العامة للصناعة منذ 
عام ٢٠٠٥ والى هذه اللحظة 
لم يبدأ العمل بتنفيذ البنية 

التحتية له).
تراخيص بناء مصانع األغذية

يعاني املستثمر الصناعي 

في الكويت من شح األراضي 
فــي ظــل وجود نظــام بناء 
الغذائيــة منــذ  للمصانــع 
ستينيات القرن املاضي يلزم 
املستثمرين باستغالل مساحة 
٨٠٪ من الدور األرضي و٥٠٪ 

من امليزانني.
ويقترح االحتاد للقضاء 
على محــدودي املســاحات 
املمنوحة للمصانع الغذائية 
ان يتم تعديــل نظام البناء 
الرأســي  ليســمح بالبنــاء 
ملصانــع األغذية بـــ ٣ أدوار 

بخالف األرضي وامليزانني.
املوافقة على الترخيص لسكن 
العمال مبصانع املواد الغذائية

نظرا للظــروف الصعبة 
التي مرت بهــا البالد ودول 
العالم نتيجة انتشار ڤيروس 
كورونــا (كوفيــد -١٩) وما 
اتخذته الدولة من إجراءات 
صحية صارمة بالتنسيق مع 
منظمــة الصحة العاملية في 
ظل عدم وجود مدن سكنية 
مخصصــة للعمــال األمــر 
الــذي يقتضي معه ضرورة 
احملافظة على سالمة العمال 
صحيا بتسكينهم باملصانع 
الغذائية الذين يعملون بها 
حتــى يكونوا حتــت رعاية 
صحيــة كاملــة حفاظا على 
العامــة، مع توفير  الصحة 
مساحات كافية لسكن العمال 
باملصانع. وعليه، نرى إصدار 
تعليمــات واضحــة جلميع 
جهات االختصاص واملتعلقة 
بترخيــص هــذه املصانــع 
للســماح بوجود مســاحات 

كافية لسكن العمال.
األمن املائي

تعتبر مصانع مياه الشرب 
املعبأة من الصناعات املهملة 
والتي لم تالقي التشجيع وال 
الرعاية الكافيــة من الهيئة 
العامــة للصناعــة وجتلــى 
ذلك واضحا من التأخير في 
الالزمة  تخصيص األراضي 
لهــذه الصناعــة إضافة الى 
التــي  املســاحات احملــددة 
العامة  الهيئــة  خصصتهــا 
للصناعة لهذه املصانع ورقيا.
لذا يقترح االحتاد إعطاء 
هذه الصناعة أولوية قصوى 
مع إعادة النظر في سياسة 
الهيئــة مــع هــذه  تعامــل 

الصناعة االستراتيجية.
بيع وتداول القسائم الصناعية 

الغذائية

نظرا لتفاقم ظاهرة جتارة 
القسائم الصناعية الغذائية 
ارتفــاع  إلــى  أدت  والتــي 
اســعارها لقيــام بعض من 
ُخصصت لهم هذه القسائم 
باملتاجرة بها بدال من إنشاء 
الغذائيــة عليهــا  املصانــع 
لتحقيق األمن الغذائي، مما 
أحدث خلال كبيرا في منظومة 
املناطق الصناعية الغذائية.

وعليه نرجو من معاليكم 
تفعيل قرارات سحب القسائم 
الصناعيــة الغير مســتغلة 
واملصانع املتوقفة عن العمل 
وإعادة تخصيصها للصناعات 
الغذائيــة، مــع التأكيد على 
اجلهــات ذات االختصــاص 
بعدم السماح بأي شكل من 
األشــكال وحتت أي مسمى 
ببيع وتداول وجتارة القسائم 

الصناعية الغذائية.
القسائم التخزينية للمواد الغذائية

ال يخفــى عليكم النقص 
احلاد في املساحات التخزينية 
للمواد الغذائية في الكويت 
والتــي أدت إلى وجود خلل 
في املخزون االســتراتيجي 

للمواد الغذائية.
حــال  نقتــرح  وعليــه 
مؤقتا وهو توفير مساحات 
تخزينية للمــواد الغذائية، 
مما هو متاوفــر من مخازن 
حكومية وعلى سبيل املثال 
(ميناءي الشويخ والشعيبة) 
وحال استراتيجيا وهو إنشاء 
مناطــق تخزينيــة بالبالد، 
مع استعداد االحتاد لتزويد 
معاليكم بدراسة شاملة لهذا 

املوضوع.
(ســبق وأن قام االحتاد 
بتقــدمي تلــك الدراســة الى 

الوزراء املختصني)
 خط بري بني الكويت وتركيا

نظرا للظــروف الصعبة 
واألزمات التي متر بها دول 
العالــم والتــي تتطلب منا 
تضافر اجلهود لتحقيق األمن 
الغذائي بالبالد بالبحث عن 
مصــادر آمنة جللــب كل ما 
حتتاجــه الكويــت من مواد 
أوليــة ومنتجــات غذائيــة 
ومنتجات زراعية وغيرها، 
والذي يستوجب معه ضرورة 
اســتغالل املوقع اجلغرافي 

املميز لدولة الكويت والذي 
سيمكننا من إيجاد موردين 
للمواد الغذائية واملواد األولية 
ومواد التغليف وغيرها عن 
طريــق الشــحن البري، مما 
يتطلــب معه ضرورة اعادة 
فتح اخلــط البري بني دولة 
الكويت واجلمهورية التركية 
مــرورا باالراضــي العراقية 
حيث ال تتجاوز املسافة بني 
البلدين ١٦٠٠ كيلومتر بريا.
إنشــاء  نــرى  وعليــه 
تفاهمات حول هذا املوضوع 
مع اجلانب التركي والعراقي 
بفتح منفذ العبدلي احلدودي 
مرورا مبنفذ صفوان العراقي 
والــذي مــن شــأنه حتقيق 
تيســير وتســهيل التبــادل 
الكويــت  بــني  التجــاري 

واجلمهورية التركية.
املوانئ واجلمارك الكويتية

األهــداف  ضــوء  فــي 
االســتراتيجية للدولة فإن 
املوانــئ البحريــة واملنافــذ 
أهــم  اجلمركيــة هــي مــن 
القطاعات احليوية املساهمة 

في دعــم االقتصاد الوطني، 
وأحد أهم ركائــزه ونافذته 
االقتصادية، والتي من خاللها 
تسعى الدولة إلى بناء اقتصاد 
اقليمي مميــز، فاملوانئ هي 
اخلطوة األولى للتحول الى 
مركــز جتــاري واقتصادي 
عاملي وهي اساس النهوض 

االقتصادي.
حيــث ان دولــة الكويت 
اعتمــدت اعتمادا شــبه كلي 
علــى االســتيراد فــي تأمني 
احتياجاتهــا مــن املنتجات 
مــن  وبالتالــي  والســلع 
الطبيعـــــي ان تكون تكاليف 
العامــل  املســتوردات هــي 
األكثــر تأثيــرا ومســاهمة 
فــي معــدالت التضخم التي 
يســجلها االقتصاد الوطني 
وكلـــــــما قلــت التكاليــف 
واملصروفات على املستوردين 
واملصدريــن كلمــا كانــت 
للمستثمـــــــرين  جاذبــة 
فــي  للعمــل  ومشــجعة 
التجارة والصـــــناعـــة مما 
ينعكس على ســعر الســلع 

للمســــــتهلك.

حيــث بلغــت إجمالــي 
التخليــص  مصروفــات 
ارتفاعــات مبالغ فيها فاقت 
أضعاف تكاليف الشحن من 
بلد املنشــأ، واالحتــاد على 
اســتعداد لتزويــد معاليكم 
بدراسة شاملة لهذا املوضوع.
وعليه يرجى من الوزير 
إعــادة النظــر فــي رســوم 
التخليص واملناولة والتفريغ 
لتخفيف االعباء املالية على 
املستوردين ومصنعي املواد 

الغذائية.
هــذا ونــود اإلفــادة بأن 
الكويتــي لالغذية  االحتــاد 
في كل ما تقدم من مقترحات 
حرص علــى عــدم احلاجة 
إلى تشريعات لتسهيل عمل 
احلكومة من الفترة احلالية.
هــذه  تلقــى  أن  آملــني 
املقترحات قبوال من جلنتكم 
واخلروج من هذه األزمة بأقل 

االضرار املمكنة.

أوصى في مقترحات رفعها إلى الوزير الفارس بإعادة النظر في رسوم التخليص واملناولة.. وحّذر من أن تثبيت األسعار سيؤدي إلى اإلحجام عن استيراد السلع

عبداهللا البعيجان

تعديـل نظـام بنـاء املصانـع الرأسـي إلـى ٣ أدوار غيـر األرضـي وامليزانـنياإلسـراع بإنهاء إجـراءات البنيـة التحتية فـي ق ٤ مبنطقـة صبحـان الصناعية

النص الكامل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني
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أفقياً:

مدينة سياحية مصرية من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الغردقة

نبيل شعيل

اخنارااااا

لبغلاللللا

مرمسئحسطمل

هةةنعمنيرا

جهادواووجم

رزلينسنرعن

سننالةنكهي

ملونغررلمة

كارةرمجممس

ةروانمسةسر

ةدرولاقدني

ةتازافقلاة

١ ـ قاعدة عسكرية بقطر ـ غزال، ٢ ـ ممرن ـ يدرك 
الروائح (معكوسة)، ٣ـ  يعطيـ  حرف عطفـ  ثمر النخيل، 
٤ ـ من اخلضار، ٥ ـ من زينة املرأة ـ متشابهان، ٦ ـ 
للعطف (معكوسة)ـ  مجرى مائي، ٧ـ  عدم احلضورـ  
اغتاب، ٨ـ  تناول املاءـ  املوت (معكوسة)، ٩ـ  االسم األول 
لشاعر جاهلي، ١٠ ـ بئر ـ والدة (معكوسة) ـ عساكر.

األمنية
سرية

سن
نرجس
رائعون

احلماسة
املهجر

القفازات
مناورة

النور

خبر
مر

الوردة
املرجع
الطيور

النزهة
نغمة

السنديانة
كلمة
سمك

السنون
همم

١ ـ أرغب ـ خداع، ٢ ـ يريد، ٣ ـ تواب، ٤ ـ سائل 
ـ  القراءة ـ من األقارب، ٥  لوازم  حيوي ـ من 
يواظب ـ للنصب (معكوسة)، ٦ ـ عبر ـ مجموعة 
من اإلناث، ٧ـ  مسار الطائرة، ٨ـ  للنصبـ  مجرى 
مائي (معكوسة)، ٩ ـ اجته نحوه ـ مجنون، ١٠ ـ 

عكس مغرب ـ أبسط.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ العديد ـ رمي، ٢ ـ مدرب ـ شم (معكوسة)، ٣ ـ 
يهب ـ او ـ متر، ٤ ـ كوسا، ٥ ـ خامت ـ اا، ٦ ـ او 
(معكوسة) ـ نهر، ٧ ـ غياب ـ من، ٨ ـ شرب ـ الردا 
(معكوسة)، ٩ـ  عنترة، ١٠ـ  جبـ  ام (معكوسة)ـ  جنود.

١ ـ أريد ـ غش، ٢ ـ يرغب، ٣ ـ أواب، ٤ ـ دم ـ كتاب 
ـ عم، ٥ ـ يداوم ـ ان (معكوسة)، ٦ ـ دروس ـ بنات، 
٧ ـ مدرج، ٨ ـ ان ـ نهر (معكوسة)، ٩ ـ ميم ـ اهبل، 

١٠ ـ مشرق ـ امَد.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

عادات للشرب تعمل على تسريع شيخوخة اجلسم

حدد خبراء مستشفى مايو عادات للشرب 
تعمل على تسريع عملية شيخوخة اجلسم 
البشري. ووفقا للخبراء، من الضروري ليس 
فقط االهتمام بالتغذية، بل وأيضا يجب االهتمام 
باملشروبات، ألن هذا يساعد على إبطاء عملية 
الشيخوخة ومينع حدوث تغيرات مبكرة باجللد 
املناعة تبقى تعمل  والبشرة. كما أن منظومة 

جيدا والعظام قوية.
ـ املياه الغازية: يعلم اجلميع أن املياه الغازية 
تساعد على زيادة الوزن بسرعة. كما أنها حتفز 
إنتاج الكوليسترول السيئ وتطور أمراض القلب 

واألوعية الدموية وأمراض املناعة الذاتية.
ـ العصائر: هناك أسطورة تفيد بأن العصائر 
مفيدة. ولكنها حتتوي على نسبة عالية من 
السكر. وكما هو معروف، ثبت أن السكر يسرع 
الشيخوخة. فإذا كان من الصعب على  عملية 
الشخص التخلي عن شرب العصائر، فعليه أن 
يحاول استبدالها بأنواع من املشروبات الطبيعية 
أو شرب املاء بالنعناع أو الليمون أو أي فاكهة.
ـ كمية قليلة من املاء: إن شرب كمية قليلة 
من املاء، يسرع عملية الشيخوخة، ألن املاء يوفر 
مواد بناء لألنسجة وتساعد على حتسني عملية 

التمثيل الغذائي.
أن  الكثيرون  ـ مشروبات احلمية: يعتقد 
مشروبات احلمية مفيدة للصحة، بيد أن هذا غير 
صحيح، ألن بدائل السكر املستخدمة في إنتاج 
هذه املشروبات، حتفز على استهالك املزيد من 
السعرات احلرارية. كما تؤثر بصورة سيئة في 

عملية الهضم ومنظومة املناعة وصحة اجللد.

ما أبرز اخلضراوات التي يفضل تناولها مسلوقة؟

أعلنت البروفيسورة مارغريتا كوروليوفا خبيرة 
التغذية أن بعض اخلضراوات من األفضل تناولها 
مسلوقة، للحصول على الفائدة القصوى منها. 
وتشير اخلبيرة»، إلى أن العديد من اخلضراوات 
ال تفقد خصائصها املفيدة للجسم بعد املعاجلة 
احلرارية، بل تزداد فائدتها. ألن بعض الفيتامينات 
الدهون املوجودة فيها تصبح  التي تذوب في 
سهلة االمتصاص بعد املعاجلة احلرارية، وخير 

مثال على ذلك اجلزر.
وتقول «امتصاص ڤيتامني A املوجود في 
اجلزر املسلوق يصبح أسهل وافضل مما 
في اجلزر النيء». وتضيف، تنشط املعاجلة 
الليكوبني املضاد لألكسدة  احلرارية مركب 
املوجود في الطماطم والفلفل األحمر. وتقول 
«تسمح املعاجلة احلرارية بتنشيط الليكوبني 
املوجود في الطماطم والفلفل األحمر وحتسن 
عملية امتصاصه. والليكوبني، مهم جدا لصحة 

األنسجة وحالة الدم ولصحة الرجال».
وتشير، إلى أن األشخاص الذين يعانون من 
أمراض اجلهاز الهضمي ال ينصحون بتناول 
اللفت والفجل الحتوائهما على ألياف غذائية 
خشنة. ولكن بعد املعاجلة احلرارية تصبح هذه 
األلياف سهلة الهضم. وتضيف، هناك بعض 
البنجر والبروكلي، ميكن  اخلضراوات مثل 
أن حتتوي على مواد سامة عندما تكون نيئة.

وتقول «يحتوي البنجر النيء على نسبة 
بسيطة من مركبات سامة، كما أن وجود مادة 
السلفورافان (املضادة للسرطان ومبيدة للجراثيم) 
في البروكلي ميكن أن يكون له تأثير سام في 
اجلسم أحيانا». وتضيف، يجب استخدام حرارة 
«معتدلة» عند طهي اخلضراوات، ألنه بعكس 
ذلك ميكن أن يرتفع مؤشر نسبة السكر في 

البنجر أو اجلزر مثال.
وتقول «ميكن معاجلة اخلضراوات حراريا 
أو في فرن  في ماء يغلي ملدة ٢-٣ دقائق، 
أو في  بدرجة حرارة ٦٠-٧٠ درجة مئوية، 
أو  شواية هوائية ملدة دقيقتني لكل جانب، 
على البخار ملدة ال تزيد عن خمس دقائق عند 
٨٠-٩٠ درجة. عموما يجب أن تكون املعاجلة 
بتناول  لها، ينصح  احلرارية معتدلة. ووفقا 

اخلضاروات الورقية نيئة.

املصدر: «سبوتنيك»

املصدر: «نوفوستي»



منوعات محلية
االحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢

08

مجموعة املال تشارك في املعرض الوظيفي األول 
لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تقيم معرضها الوظيفي 
 األول ومعرض مشاريع طلبتها اخلريجني

شــاركت مجموعة املال، مجموعــة األعمال 
الرائدة واملتنوعة االختصاصات التي تعمل في 
القطاع اخلاص ومقرهــا بالكويت، مؤخرا في 
املعرض الوظيفي األول لكلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا، والذي أقيم في حرم الكلية يومي 
األربعاء واخلميس ٢٢ و٢٣ اجلاري الستقبال 
طلبات التوظيف للشباب الكويتي في مختلف 
قطاعات املجموعة. ومت االحتفال بافتتاح معرض 
التوظيف بحضور كل من سفيرة اململكة املتحدة 
لدى الكويت بيلندا لويس، ونائب رئيس مجلس 
األمناء في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
دانة املال، ورئيس الكلية د.خالد البقاعني. وشارك 

في معرض التوظيف من مجموعة املال كل من 
قطاع السيارات لدى مجموعة املال وشركة املال 
الهندسية وشركة املال للصيرفة لعرض فرص 
النمو والتطور الوظيفي التي ميكن أن يحصل 
عليها الشباب الكويتي خالل مسيرتهم املهنية 
في مجموعة املال. وتلتزم مجموعة املال من خالل 
شراكتها مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
باستقطاب وتطوير الكوادر الوطنية املوهوبة 
ومساعدة الشباب الكويتي الطموح على حتقيق 
أحالمهم في مستقبل مهني واعد. وللمعلومات 
حول فرص العمل في مجموعة املال ميكن زيارة 

.www.almullagroup.com/en/career :املوقع

ثامر السليم

أقامــت كلية الكويــت للعلوم 
والتكنولوجيا معرضها الوظيفي 
األول ومعرض مشــاريع طلبتها 
اخلريجني الذي افتتح يوم األربعاء 
٢٢ واســتمر حتــى اخلميــس ٢٣ 
اجلــاري، وذلك في مبناها الكائن 
في منطقة الدوحة، وذلك بحضور 
سفيرة اململكة املتحدة لدى الكويت 

بيليندا ليويس.
وقد شــارك باملعــرض العديد 
من الشــركات اخلاصــة وبعض 
من املؤسســات احلكومية ومنها 
مجموعــة املــال والبنــك الوطني 
وبيــت التمويل الكويتي والهيئة 
العامة لشــؤون الشباب وشركة 
 STC زيــن لالتصــاالت وشــركة
وشــركة هــواوي ومجموعة املال 
للصيرفة ومجموعة املال للسيارات 
ومجموعة علي عبدالوهاب املطوع 
وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان 
ووزارة املالية في املعرض الوظيفي 
األول للكلية، حيث تتمثل أهمية 
مشــاركة املؤسســات املختلفــة 
باملعرض من حيث مقابلة موظفني 
«مهندســني وفنيني» مستقبليني 
محتملني جدد، ذوي مهارات عالية 
ومتقدمة والتعرف على املهارات 
واملعــارف املتقدمة التــي يتمتع 
بها طالب وخريجو كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا، والتعرف 
على فرص التعاون املمكنة مستقبال 

مع اجلامعة.
 ومت تنسيق معرض مشاريع 
التخــرج للتعــرف علــى طبيعة 
التخصصات املختلفة في اجلامعة 
وطبيعــة دراســتها، ومواءمتهــا 
الحتياجات املؤسسات مستقبال، 
كمــا تعتبــر فرصة اســتثمارية 
فــي مشــاريع الطلبة املشــاركني 
للمؤسســات، وعــرض الفــرص 
املتوافرة للطالب مستقبال واملزايا 

املصاحبة.
حيــث تتمتــع كليــة الكويت 
للعلــوم والتكنولوجيا بعالقات 
عامليــة  جامعــات  مــع  دوليــة 
ومتخصصة في مجال الهندســة 
والتكنولوجيا مثل: جامعة كاناغاوا 
في اليابان املتخصصة في مجال 
صناعة الروبوتات والبحث العلمي 

١ - بكالوريــوس فــي علــوم 
الكمبيوتر:

- التشعب ١: البكالوريوس في 
علوم الكمبيوتر واألمن السيبراني

- التشعب ٢: بكالوريوس علوم 
الكمبيوتر والتطبيقات اخللوية

- التشعب ٣: بكالوريوس علوم 
الكمبيوتر وعلوم البيانات

٢ - بكالوريــوس في هندســة 
الكمبيوتر:

بكالوريــوس   :١ التشــعب   -
فــي هندســة الكمبيوتــر والــذكاء 

االصطناعي
- التشــعب ٢: بكالوريوس في 
هندسة الكمبيوتر وإنترنت األشياء

- التشــعب ٣: بكالوريوس في 
هندسة الكمبيوتر واألمن اجلنائي 

السيبراني
٣ - بكالوريــوس في هندســة 

اإللكترونيات واالتصاالت:
- التشــعب ١: بكالوريوس في 
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

- اإللكترونيات املتقدمة
- التشــعب ٢: بكالوريوس في 
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

- االتصاالت املتقدمة
- التشــعب ٣: بكالوريوس في 
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت – 
اتصاالت اجليل اخلامس واألجيال 

القادمة.

مشاركة مميزة من مجموعة املال في املعرض الوظيفي األول لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

جناح «املال أوتو» في املعرض

تفاعل مع ما تقدمه «املال الهندسية» من فرص

«املال للصيرفة».. ومشاركة مميزة لقطة تذكارية خالل املعرض الوظيفي

(ريليش كومار) د.خالد البقاعني وسفيرة اململكة املتحدة لدى الكويت بيليندا ليويس يفتتحان املعرض 

تكرمي اجلهات املشاركة 

جولة على أجنحة املعرض

االطالع على احد االعمال املتميزة

فــي مجــال التكنولوجيا، ومعهد 
«IIT» التكنولوجي وهو واحد من 
أكبر املعاهد التكنولوجية بالعالم.
كمــا تتمتــع اجلامعة بــكادر 
أكادميــي وخبــرات دوليــة مــن 
جميع أنحاء العالم مثل: أستراليا، 
بريطانيا، أملانيا والواليات املتحدة 
األميركية، حيث يتمتع طالب كلية 
الكويــت للعلــوم والتكنولوجيا 
مبهــارات فنية هندســية وتقنية 

عالية.
وتطرح الكلية ثالثة تخصصات 
علمية تعتبر من أكثر التخصصات 

املطلوبة في سوق العمل وهي:
البرامج األكادميية:

«الصفاة لالستثمار» استقبلت طالب 
«فرسان الصناعة»

تأكيــدا على دورها الريــادي املجتمعي، 
واصلت شــركة «الصفاة لالستثمار» تقدمي 
الدعم والتوعية للشــباب الكويتي في إطار 
مســؤوليتها الوطنية املتمثلة في التعاون 
وتدريب الطالب والطالبات والعمل على صقل 
مهاراتهم، حيث اســتقبلت شركة «الصفاة 
لالســتثمار» مجموعة مــن طالبات وطلبة 

الثانوية ضمن برنامج فرسان الصناعة.
وحترص شركة الصفاة على تنمية مهارات 
االستثمار والقدرات العملية للشباب الكويتي، 
إذ يعد ذلك من ضمن أولوياتها الرئيســية 
للمســاهمة في خلق جيــل قادر على حتمل 
املسؤولية اإلدارية والفنية، وتؤمن بأن التعلم 
والتدريب بآليات متطورة وفكر منفتح مع 
اجليل اجلديد ســيكون لــه عوائده الكبيرة 
وأثره على القطاع اخلاص واالقتصاد الوطني 

عامة باملستقبل.
وقضــى الوفد الطالبي يوما في شــركة 
الصفــاة تعرفــوا خالله علــى مجاالت عمل 
الشركة واهتماماتها االستثمارية سواء في 
بورصة الكويت أو االستثمار املباشر وإدارة 

األصول واملمتلكات محليا وخارجيا.
وشــارك في اللقاء من مجموعة الصفاة 

مدير إدارة اخلدمات املساندة صاحب خاجة 
ونائب مدير إدارة األصول االستثمارية طالل 
اليوسف، حيث أثنيا على الكوادر الشبابية 
احلاضرة واهتمامهم مبواكبة جتارب قطاع 
االستثمار والتعرف على جتربة «الصفاة» 

وإجنازاتها.
وأكــد خاجــة أهميــة التعلــم وتطويــر 
اإلمكانيــات ومواكبــة املتغيرات الســريعة 
التــي تطرأ على األســواق حتــى يصبحوا 
جاهزيــن للمرحلــة املقبلــة، وأن املؤهالت 
العلمية ضرورية لبدء املسيرة املهنية، ولكن 
هناك مهارات خاصة بكل كادر يجب تنميتها 
ودعمها، لتصبح مؤهلة لاللتحاق باملؤسسات 

والشركات الكبرى.
بدوره، قال اليوسف: إن الصفاة لالستثمار 
ملتزمة مبواصلة تدريب الطالبات والطلبة 
في إطار تقدمي دورها الوطني ومسؤوليتها 
املجتمعية، كما أن الشباب هم العماد احلقيقي 
لألمم وال بد من توســيع نطاق التعاون مع 
طالبي املعرفة مبا يخدم البالد واقتصادها، 
فنشر ثقافة االستثمار مبا حتويه من مجاالت 
مختلفــة يســاعد في خلق جيل قــادر على 

حتمل املسؤولية.

لقطة تذكارية مع الطلبة املشاركني في برنامج فرسان الصناعة في شركة «الصفاة لالستثمار»

ملشاهدة الڤيديو

«KFAS» تنظم هاكاثون ريادة األعمال بالتعاون 
مع«GUST» لصقل مهارات الشباب الرقمية

انطالقا من حتقيق مؤسسة 
 «KFAS» الكويت للتقدم العلمي
ألهدافها التي تركز على حتفيز 
الطلبة واخلريجني على االلتحاق 
مبجاالت التكنولوجيا واالبتكار 
وتعزيز مهارات الثورة الصناعية 
الرابعة، أعلنت املؤسسة عن فتح 
باب التسجيل ملسابقة «هاكاثون 
ريادة األعمال عبر تكنولوجيا 
الواقع االفتراضي (ميتافيرسـ  

Metaverse)» والذي ستنظمه بالتعاون مع مركز 
التعليم والتعلم واألبحاث التابع جلامعة اخلليج 
للعلــوم والتكنولوجيا بني ٤ و٦ يوليو ٢٠٢٢ 
بهدف تنمية وصقل املهارات الرقمية لدى الشباب 
في املجاالت الرقميــة إليجاد حلول لتحديات 
تطرحها املسابقة، ومحتوى الهاكاثون هو نتاج 
تعاون مثمــر مع أحدث شــركات تكنولوجيا 
التعليم وتطوير احملتوى التعليمي الرقمي في 
سنغافورة. وأوضحت املؤسسة أن الهاكاثون 
مسابقة تنافسية وجتربة تعليمية ذات محتوى 
إثرائــي األول من نوعه فــي الكويت، ويطبق 
باســتخدام تقنية امليتافيــرس ألول مرة على 
مستوى الكويت واملنطقة. وسيقام في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا وسيستعرض 
املشاركون خالله األدوات والبرامج واملهارات 
الرقمية بهدف تأهيلهم للنجاح في عالم األعمال.

ودعت املؤسســة الشباب في أعمار بني ٢٠ 
و٢٤ ســنة للتســجيل في الهاكثون من خالل 
موقع املؤسسة اإللكتروني www.kfas.org، حيث 
ســيغلق باب التســجيل ٢٨ اجلاري، وسيبدأ 
املعســكر التدريبي فــي ٤ يوليو ٢٠٢٢ من ١٠ 
صباحا وينتهي ٦ يوليو ٢٠٢٢ الساعة ٦ مساء، 
وسينال الفائزون باملراكز الثالثة األولى جوائز 
نقدية، في حني يكرم جميع املشاركني بالدورة 
بشهادة مشاركة عند انتهاء البرنامج بنجاح، 
والهدف من هاكاثون ريادة األعمال هو االستثمار 
في العنصر البشري، وتعريف املشاركني على 
أفضل البرامج واملهارات الرقمية املســتخدمة 
في الشركات الناشــئة والشركات التقنية في 
جميع أنحاء العالم، وهذه األدوات والتقنيات 
ستساعد املشاركني على االنخراط في التدريب 
املناسب لتمكينهم من التطور في بيئة العمل.

«التجارة» تغلق محًال لبيع سلع مقلدة في اجلليب
عاطف رمضان

قام مفتشــو قطاع الرقابة 
التجارية وحماية املســتهلك 
فــي وزارة التجــارة بإغــالق 
أحد احملالت في منطقة جليب 
الشيوخ لعرض وبيع مالبس 
حتمل شعارات مقلدة لعالمات 
الشــركات  جتاريــة ألشــهر 
العامليــة، حيــث مت العثــور 
على كمية كبيرة من املالبس 
الرياضية املقلدة. وقام الفريق 
بحصر الكميات والتحفظ عليها 

وجــار اســتكمال اإلجــراءات القانونية بحق 
املخالف. وفي السياق ذاته، قامت الوزارة بضبط 
إحدى الشــركات في منطقة الفروانية لقيامها 
بالغش التجاري، حيث يقوم املخالفون بجمع 
األجهــزة اللوحية املســتعملة ليتم إصالحها 
وجتديدها وتعبئتها فــي علب خاصة بنفس 

العالمة التجارية وبيعها على إنها جديدة.
كما قام الفريق بتحرير ثالثة محاضر ضبط 
بحــق احد محالت بيع اكسســوارات الهواتف 
النقالة في منطقة حولي وذلك لقيامه بعرض 
وبيع مجموعة من اإلكسســوارات التي حتمل 

شعارات مخالفة لآلداب العامة.

مفتشوها قاموا بضبط حالة غش جتاري في أجهزة لوحية

األدوات املستخدمة في تصليح األجهزة اللوحية

«ضبطية الكهرباء» ترصد سرقة تيار 
في إحدى قسائم «اخلاص»

دارين العلي

متكــن فريــق الضبطيــة 
لــوزارة  التابــع  القضائيــة 
الكهرباء واملاء، من ضبط سرقة 
تيار كهربائي في احدى قسائم 
السكن اخلاص، حيث مت اتخاذ 
اإلجــراءات القانونية وفصل 

التيار عن املخالفني.
وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري، إن العملية متت 
بالتعاون والتنسيق مع مراقبة 

طوارئ العاصمة لشبكات التوزيع، مؤكدا أن 
املخالفة تعتبر مخالفة جسيمة، وبالتالي ستتخذ 
إجراءات مشددة بحق املخالفني. من جهة أخرى، 
قال الشمري ان احلمالت مستمرة على بيوت 

جانب من احلملة

الصفيح في مناطق السكن اخلاص، وقد اتت 
ثمارها، حيث بلغت املخالفات باملئات، الفتا الى 
انه لن يتم التهاون مع هذه التعديات بتواجد 

بيوت الصفيح فوق االسطح واالحواش.

ملشاهدة الڤيديو
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٩ ماليني دينار استشارات فنية لـ«نفط 
الكويت»..حازت فيها «بتروتل» أقل العروض

قدمت شركة تارجت للخدمات النفطية عرضا 
ماليا بقيمة ٩٫٣ ماليني دينار، وذلك بعد العرض 
األول الذي قدمته الشركة بقيمة ١٢٫٧ مليون 
دينار، فيما قدمت شركة هاليبرتون خفضا 
في العرض املالي باجلولة الثالثة ليصل الى 
١٠٫١ ماليــني دينار من مســتوى ١٧٫٢ مليون 
دينار في العرض األول. أما شركة روبرتسون 
فقدمــت عرضا ماليا بقيمة ٩٫٨ ماليني دينار 
انخفاضــا من عرض مالي بلــغ ٢٢٫١ مليون 
 BEICIP-FRANLAB دينار، فيما قدمت شركة

عرضا بقيمة ٩٫٩ ماليني دينار.

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، 
أن شــركة نفط الكويت تتجــه لتوقيع عقد 
بقيمة ٨٫٩٩ ماليني دينار لتقدمي استشارات 
فنية مبجال النفط والغاز، حيث قامت شركة 
بتروتــل بتقدمي العرض املالي األدنى بقيمة 

٨٫٩ ماليني دينار.
وفي التفاصيل، قالت املصادر إن شــركة 
نفط الكويت أجرت ٣ جوالت تفاوض مع ٥ 
شــركات عاملية في ممارسة محدودة، حيث 

سامر العابد رئيسًا تنفيذيًا لفرع
إتش إس بي سي الشرق األوسط

علي إبراهيم

وافق بنك الكويت املركزي على تعيني 
ســامر العابد رئيسا تنفيذيا لفرع اتش 
اس بي سي الشرق األوسط احملدود فرع 

الكويت بدال من جون روجر وينفيلد.
وتفصيليا، أصدر محافظ بنك الكويت 
املركزي باســل الهارون قرارا حمل رقم 
(١٠٣/١-ر٢٠٢٢) قضى في مادته األولى 

بـ«يؤشــر في ســجل البنوك لــدى بنك 
الكويت املركــزي بالتعديل على بيانات 
بنك اتش اس بي ســي الشــرق األوسط 
احملدود فرع الكويت، بتعيني سامر أحمد 
العابد رئيسا تنفيذيا لفرع اتش اس بي 
سي الشرق األوسط احملدود فرع الكويت 
بدال من جون روجر وينفيلد». وقضت 
املادة الثانية بأن يعمل به من تاريخ ١٦ 

يونيو اجلاري.

«املالية»: ٦٠ مناقصة وعقدًا مباشرًا 
وممارسة خالل ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيارات اجلنوبي وتوريد وتركيب أثاث 
مكتب وسجاد وستائر للوزارة، واستئجار 
سيارات ألغراض الضيافة واملؤمترات مع 
السائقني وصيانة برامج تبادل املعلومات 
الضريبية اآللي وتأجير وشــاء وصيانة 
مســتلزمات البنية التحتية لشبكة نظم 
مالية احلكومة وشراء تراخيص وتطبيقات 
أوراكل وتطوير نظام املراسالت والتوقيع 

اإللكتروني.
واستحوذت املمارسات على نحو ٥٨٥ 
من إجمالي التعاقدات بواقع ٣٥ ممارســة 
خالل العام في نحو ٥ قطاعات بالوزارة.

وأظهرت تفاصيل املمارسات، أن من بينها 
واحدة لتوفير مستشــار ضريبي دولي، 
وأخــرى لتطبيق معاييــر أمن املعلومات 
لغايات ضريبية، وكذلك توفير مستشارين 
إلدارة مركــز املعلومات اآللي، وممارســة 

لبوابة الشراء احلكومي.

علي إبراهيم 

السنوية  أظهرت اخلطة 
لوزارة املالية نيتها طرح نحو 
٦٠ عقدا مباشــرا وممارسة 
ومناقصة خالل العام املالي 

احلالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وتفصيليا، حتظى العقود 
املباشرة بنحو ١٠٪ من إجمالي 
التعاقدات املخطط لها خالل 
العام بواقــع ٦ عقود بينها 
عقدان في القطاع الضريبي، 
األول منهما للبريد والثاني 
لتوفير خدمــات إلكترونية 
لــإلدارة الضريبيــة مثــل 

البطاقة الضريبية واملخالصات وشهادات 
اإلفراج عن محجوز الضمان، بينما يحظى 
قطاع إدارة مجمع الوزارات بعقدين األول 
لتوفير احتياجات أجنحة الوزراء والوكالء 
من أثاث vip في مبنى ١٧-٧ ، فضال عن عقد 
لصيانة كبائن التدخني في املجمع، وعقد 
لتجديــد تراخيــص إدارة التدقيق األمني 
بإدارة مركز املعلومات وكذلك توفير خدمات 

الشبكة الدولية للمعلومات.
وتســتحوذ املناقصات على نحو ٣٢٪ 
من تعاقدات وزارة املالية بواقع ١٩ مناقصة 
خالل العام في ٦ قطاعات رئيسية بالوزارة 
من بينهــا ترميم وصيانــة مباني مجمع 
الوزارات والتعاقد مع استشــاري لتقدمي 
خدمات اإلشــراف على تنفيــذ مناقصات 
الصيانة اجلذرية ألسطح املجمع وتدعيم 
العناصر اإلنشائية، وتوريد وتركيب أنظمة 
أمنية للسور اخلارجي ملبنى املجمع ومواقف 

١٩ مناقصة و٣٥ ممارسة و٦ عقود مباشرة في قطاعات مختلفة

«العدل» تشهر احتاد مالك 
إحدى عمارات شقق التمليك 

في بنيد القار

«أمانة األوقاف» تبحث 
عن شركات لصيانة عقاراتها

«السكنية» تطرح مزايدة ملجمع جتاري 
وناٍد صحي في منطقة «القيروان»

طارق عرابي

وافق مدير إدارة التســجيل العقــاري بوزارة العدل 
على إشــهار احتاد مــالك إحدى عمارات شــقق التمليك 
الواقعــة في بنيد القار، وذلك بعد ان تقدم مجموعة من 
املالك ميثلون االغلبية بطلب إشــهار احتاد املالك، طبقا 
لقرار وزير العدل والشؤون القانونية رقم ٦٤ لسنة ١٩٨١ 

اخلاص بنظام احتاد مالك الطبقات والشقق.
ويضم احتاد املالك الذي وافقت «العدل» على إشهاره 
١٢ مالــكا لشــقق التمليــك الواقعة في إحــدى العمارات 
السكنية في بنيد القار، مما يجعلهم مالكني على الشيوع 
لالجزاء املشــتركة في البناية وفقا لنص املادة ٨٤٨ من 
القانون املدني الكويتي، حيث يشــكلون أغلبية من بني 
مالك الشقق كونهم ميلكون ما مجموعه ١٣ من أصل ٢٢ 

شقة تتكون منها البناية.
واستند قرار االشهار في صدوره إلى أن االجزاء املشتركة 
في البناية حتتاج الى احملافظة عليها وتنظيم االنتفاع 
بها إلى تكوين احتاد إلدارة العقار وضمان حسن االنتفاع 
به، إذ ســيتولى إدارة االحتاد اجلمعية العمومية ومدير 

االحتاد الذي سيقوم بهذا الدور على النحو الصحيح.

طارق عرابي

علمت «األنباء» ان األمانة العامة لألوقاف تبحث حاليا 
عن شركات متخصصة في تنفيذ وإنشاء وصيانة العقارات، 
للقيام بأعمال الصيانــة الالزمة لعقاراتها املوزعة في عدد 
مــن مناطــق الكويت. وفي هــذا الصدد، أكــدت املصادر أن 
«أمانة األوقاف» بصدد اإلعالن عن رغبتها في طلب تسجيل 
الشــركات املتخصصة لتنفيذ وإنشــاء وصيانة مجموعة 
عمارات تابعــة لها في مناطق متفرقة في الكويت، على أن 

ينتهي طلب التقدمي بتاريخ ١٤ أغسطس املقبل.
وتضــع األمانة شــروطا محددة للشــركات الراغبة في 
التقــدمي لهذا الغرض، من بينها أن تكون الشــركة كويتية 
ومقيدة في الســجل التجاري ومســجلة لدى غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، أو شــركة أجنبية لديها شريك أو وكيل 
كويتي بعقد رسمي موثق، وأن تكون الشركة أو املؤسسة 
مصنفــة بلجنة املناقصــات املركزية (فئة أولــى) أو (فئة 

ثانية) أو (فئة ثالثة).
كما تشــترط االمانــة أن تكون الشــركة متتلك اخلبرة 
الكافية في هذا املجال ولديها سابقة أعمال خلمس سنوات 
مع تقدمي ميزانية معتمدة آلخر سنة مالية سابقة للشركة.

جديــر بالذكر أن االمانة العامة لألوقاف متتلك محفظة 
عقارية متنوعة تضم مجموعة من العقارات االســتثمارية 

والتجارية موزعة على عدد من مناطق الكويت املختلفة.

علي إبراهيم 

علمــت «األنباء» أن املؤسســة العامة 
الســكنية ســتطرح فرصــة  للرعايــة 
استثمارية باملزايدة ملجمع جتاري وناد 
صحي في منطقة القيروان على مساحة 
تصــل إلى ١٢٫٥ ألف متر تتضمن مواقف 

للسيارات.
وستدعو املؤسسة الشركات املتخصصة 
للمشاركة في تلك الفرصة بنظام التصميم 
والتطوير والتمويل والتشغيل واإلدارة 
والصيانة، حيث ستمثل الهدف األساسي 
من املشروع في مشاركة القطاع اخلاص 

في تطوير مبنيني منفصلني هيكليا، األول 
منهما للمجمع التجاري على مساحة أرض 
إجمالية تبلغ ٤٩٢٠ مترا، وناد صحي على 

مساحة أرض تبلغ ٢٠٠٠ مترا.
ويفصل بني املوقعني اخلاصني باملجمع 
والنادي موقع آخر مخصص إلقامة مواقف 
عامة للسيارات خلدمة املشروع مبساحة 
إجمالية تصل إلى ٥٦٥٥ مترا، فيما سيكون 
التأهيل والتقييم في املزايدة الحقا وعلى 
أســاس تقييم فني ومالي وفقا للشروط 
الواردة في وثيقة املزايدة، كما يتم تقدمي 
العطاءات واملستندات املطلوبة في موعد 

أقصاه ٣ نوفمبر املقبل.

«موديز»: الكويت ستعود للفوائض الضخمة بالعامني املقبلني

وبرغم استبعاد ذلك على املدى القريب، فإن مخاطر السيولة 
احلكومية املتجددة، خاصة إذا استنزفت األصول في صندوق 
االحتياطي العام بشــكل كبير بسبب العجز املالي املستمر قد 

تؤدي للتوجه نحو تخفيض التصنيف.
الوضع االئتماني

وقالــت الوكالة ان هذا التحليل يوضــح الوضع االئتماني 
فــي الكويت من حيث املالءة االقتصادية واملؤسســاتية وقوة 
احلوكمة والقوة املالية وقابلية التعرض ملخاطر األحداث، وهي 
العوامــل التحليلية األربعة الرئيســية في منهجية التصنيف 

السيادي لدينا.
وأضافت الوكالة: «حددنا تصنيف القوة االقتصادية للكويت 
عند «a٢»، وهي علــى من الدرجة األولية «baa١»، حيث متكن 
املــوارد الهايدروكربونية الكبيــرة وانخفاض تكاليف اإلنتاج 
للمــوارد املعدنية لتكون احملرك طويل األجل للدخل والثروة، 
وهــو ما ال يدخل فــي اعتبارات مقاييس بطاقة األداء، في حني 
أن الزيادة التي جنمت عن الوباء في تقلبات النمو ليست سمة 
هيكليــة في اقتصاد البالد. ومع ذلك، فإن اعتماد الكويت على 
الهيدروكربونــات يعني أن تســارع الزخم في التحول العاملي 
للكربون سيضع ضغطا سلبيا على اقتصادها واملالية احلكومية».

وقالت ان االحتياطيات الهائلة من الهيدروكربونات وارتفاع 
نصيب الفرد من الدخل يدعم القوة االقتصادية.

وأدى االســتغالل الفعال للكويت ملــوارد الهيدروكربونات 
الهائلة بتكلفة إنتاج منخفضة نســبيا إلى توليد دخل مرتفع 
للفرد من حيث تعادل القوة الشرائية وصل إلى ٤٥ الف دوالر 
في عام ٢٠٢١، وهذا املســتوى ميكــن مقارنته مع مثيالته لدى 
دول مجلس التعاون اخلليجي والدول االخرى املصنفة بنفس 

املستوى مثل اليابان.
وكانت الكويت عاشر أكبر منتج للنفط على مستوى العالم 
فــي عــام ٢٠٢٠ وفقا للمراجعة اإلحصائية لشــركة «بريتيش 
بتروليــوم» للطاقــة العاملية لعــام ٢٠٢١، علــى الرغم من بدء 
إنتاج النفط والغــاز في األربعينيات من القرن املاضي، إال أن 
احتياطيات النفط والغاز في البالد التزال وفيرة واحتياطياتها 
املؤكــدة من النفط والغاز ستســتمر أكثر من ١٠٠ عام باملعدل 
احلالي لإلنتاج، ومتتلك الكويت أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة 
من حيث سنوات اإلنتاج في دول مجلس التعاون اخلليجي.

اما من حيث املقارنة مع تعداد الســكان، فإن نصيب الفرد 
الكويتــي من براميل النفط في الكويت أعلى بكثير من نظيره 
 Aaفي اإلمارات العربية املتحدة املصنفة عند مستوى مستقر ٢
واململكة العربية الســعودية (مســتقر A١)، على الرغم من أن 

احتياطيات قطر املصنفة مستقر Aa٣ من الهيدروكربونات للفرد 
أعلى إذا اخذت احتياطيات الغاز الطبيعي املسال في احلسبان. 
باإلضافة إلى ذلك، تعد تكاليف إنتاج النفط في الكويت من بني 
األدنى عامليا، إلى جانب الســعودية واإلمارات. ومع ذلك، على 
الرغــم من وفرة النفط والغاز الهائلة التي تتمتع بها الكويت، 
كان أداء النمو في الكويت أضعف بكثير من نظيراتها العاملية، 
ويرجع ذلــك إلى حد كبير إلى أحجام إنتاج النفط املســتقرة 
نسبيا بسبب حصص اإلنتاج التي حددتها «أوپيك+»، فضال 
عن النمو الضعيف نسبيا للقطاع غير النفطي بسبب التأخير 
في تنفيذ بعض املشروعات احلكومية الكبرى وتدني مستوى 

تدفق االستثمارات األجنبية.
وتــرى الوكالة ان ارتفاع إنتاج النفط ســيعزز منو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي خالل عامي ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣، لكن النمو 
طويل األجل سيكون مدعوما بالطاقة االنتاجية للهيدروكربونات.
وتقدر الوكالة أن الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي للكويت 
منا بنسبة ٠٫٨٪ في عام ٢٠٢١، مع تقلص الناجت احمللي اإلجمالي 
للهيدروكربونات بنسبة ٣٫٥٪ وارتفاع الناجت احمللي اإلجمالي 

غير الهيدروكربوني بنسبة ٥٪.
وأدى تخفيــف احلكومــة إلجــراءات اإلغــالق والتقدم في 
تطعيم الســكان ضد ڤيروس كورونا إلــى تعافي القطاع غير 
الهيدروكربوني، فيمــا بدأت احلكومة في تخفيف القيود عبر 
مجموعة متنوعة من القطاعات في أغســطس ٢٠٢١ وســمحت 
للمواطنني بالسفر إلى اخلارج شريطة تناول جرعتني من اللقاح.

وأعربت الوكالة عن توقعاتها بارتفاع إنتاج النفط الكويتي 
من ٢٫٦ مليون برميل يوميا في عام ٢٠٢١ الى ٢٫٩ مليون برميل 
يوميــا في عام ٢٠٢٢ و٣٫١ ماليني برميــل يوميا في عام ٢٠٢٣ 
استنادا الى توقعات بإلغاء كامل لتخفيضات اإلنتاج التي نفذتها 
«أوپيك+» خالل الوباء بحلول سبتمبر ٢٠٢٢. وستدعم زيادة 
اإلنتاج منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة ٨٪ و٥٫٥٪ 
في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على التوالي، إلى جانب زيادة االجراءات 
التي متكن النشاط االقتصادي غير الهيدروكربوني من العودة 
الى طبيعته مع استمرار إزالة القيود املتعلقة بڤيروس كورونا.

وبالنسبة للكويت، وبرغم أن أسعار النفط املرتفعة ستعزز 
امليول االقتصادية، إال أن الظروف املالية األكثر تشددا بسبب 
ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم قد تؤثر على الطلب 
على االئتمان والنمو االقتصادي غير النفطي في البالد. ونتوقع 
أن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي للهيدروكربونات بنســبة ١٠٪ 

في عام ٢٠٢٢ مقابل نسبة ٤٪ للقطاع غير الهيدروكربوني.
مــن ناحيــة اخرى، قالــت الوكالــة ان االقتصــاد الكويتي 
اليــزال من أقل االقتصادات اخلليجية تنوعا حيث ميثل قطاع 
الهيدروكربونات ما يقدر بنحو ٤٢٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
االسمي وأكثر من ٨٥٪ من الصادرات في عام ٢٠٢١. عالوة على ذلك، 
فإن القطاع غير النفطي معرض أيضا ملخاطر الهيدروكربونات 
ألن جزءا كبيرا منه يعتمد على احلكومة اما مباشرة او بشكل 
غيــر مباشــر، من خالل توزيــع ايــرادات احلكومية من خالل 
رواتب القطاع العام. تدعم مداخيل القطاع العام قطاعات مثل 
التمويل، حيث يهيمن على النشــاط اإلقراض لألسر ولتمويل 

الصفقات العقارية.

ستؤدي إلى إعادة بناء بعض األصول السائلة ورفع أصول «احتياطي األجيال».. وبالتالي استبعاد مخاطر السيولة

محمود عيسى

ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف االئتماني ان الوضع االئتماني 
للكويت يعتمد على احتياطياتها املالية الضخمة بشكل استثنائي، 
حيث تتجاوز أصول صندوق الثروة الســيادي بشــكل كبير 
الناجت احمللي اإلجمالي، عالوة على الديون احلكومية املنخفضة 
للغايــة واالحتياطيات الهائلة مــن الهيدروكربونات بتكاليف 

إنتاج منخفضة ومستويات دخل عالية للغاية. 
وقالت الوكالة انه استنادا إلى افتراضاتها احلالية ألسعار 
النفــط فمــن املرجح أن حتقق الكويت فوائــض مالية ضخمة 
خالل العامني املقبلني، ما ســيؤدي في تقديرها إلى إعادة بناء 
بعض األصول السائلة ورفع أصول صندوق الثروة السيادية، 
وبالتالي اســتبعاد مخاطر الســيولة على االقل في الســنوات 

القليلة املقبلة.
كما أن توقعاتها بأن امليزانية العمومية للحكومة واملوازنات 
املالية الوقائية ستظل قوية في املستقبل املنظور، حيث ستساعد 
في احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي واالستقرار اخلارجي.
واعتبرت الوكالة ان نقاط القوة سالفة الذكر تتوازن مع او 
تقابل اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط وهو ما يخلق 
تقلبــات في الناجت احمللي اإلجمالــي واملالية العامة، باالضافة 
الى العالقة غير املتينة بني احلكومة والبرملان، والتي تضعف 
تشكيل السياسة وتقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، 

فضال عن التوترات اجليوسياسية اإلقليمية.
وأشارت الى ان اعتماد الكويت على النفط يترك اقتصادها 
ومواردها املالية احلكومية شديدة التأثر مبخاطر التحول عن 
الهيدروكربــون الى الطاقة النظيفة علــى املدى الطويل، وهو 
مــا ينعكس فــي نتيجة ملف تعريف مصــدر املخاطر البيئية 

اخلاص بالدولة.
التصنيف السيادي

وقالــت «موديز» التزال آفــاق اإلصالحات املالية والتنويع 
االقتصــادي بعيدا عــن النفط، ضعيفة ألن مبادرات سياســة 
احلكومة التزال تواجه مقاومة في البرملان، موضحة ان النظرة 
املستقبلية املستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيف.

ولفتت الى انه قد يتطور التأثير التصاعدي على التصنيف 
إذا حتســنت آفاق التنويع املالي واالقتصادي بعيدا عن النفط 
بشــكل كبير، ممــا يؤدي بــدوره إلى زيادة تقييمــات الوكالة 
ملرونة الدولة السيادية في مواجهة مخاطر التحول عن الكربون 
علــى املدى الطويل، كمــا أن وجود عالقة منتجة بني احلكومة 
والبرملان قادرة على تعزيز فاعلية أكبر للسياسات وتزيد من 
قدرة احلكومة على االستجابة للصدمات، ومن شأنها أن تساعد 

على رفع التصنيف.
وعلــى العكس مــن ذلك، قالت الوكالة انهــا ميكنها خفض 
التصنيف إذا كان من املرجح أن تضعف القوة املالية للحكومة 
بشكل كبير على املدى املتوسط، ورمبا في سيناريو يؤدي فيه 
عدم القدرة على تنفيذ اإلصالحات إلى عجز مالي واسع النطاق 
مع انخفاض أسعار النفط، ويصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في 

الديون (مع مالحظة وجوب إصدار قانون ديون جديد).

ضعيفـة مازالـت  النفـط..  عـن  بعيـدًا  االقتصـادي  والتنويـع  املاليـة  اإلصالحـات  ٤٥ ألـف دوالر متوسـط دخـل الفـرد بالكويـت.. يعـادل نفـس املسـتوى فـي اليابـانآفـاق 
احلالـي باإلنتـاج  عـام   ١٠٠ مـن  ألكثـر  وتسـتمر  «وفيـرة»  والغـاز  النفـط  الكويـت متتلـك أكبـر احتياطيـات نفطيـة مؤكـدة من حيـث سـنوات اإلنتـاج باخلليجاحتياطيـات 
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أحدث التطبيقات اإللكترونية الكويتية انطلق محلياً بعد جائحة «كورونا».. 
ويلبي احتياجات كل أفراد األسرة واملجتمع

حدثنا عن «تطبيق» يازلي، 
وكيف كانت بدايته؟

٭ بدايــة يجــب أن نعطــي 
تعريفا لكلمــة «يازلي» التي 
هي عبارة عــن كلمة كويتية 
شعبية قدمية، تستخدم عادة 
عن إعجاب الشخص مبنتج أو 
خدمة معينة، لذلك مت إطالق 
هذه الكلمة على التطبيق الذي 
يهدف إلى جذب جميع أنواع 
املنتجات التي تلقى قبوال لدى 

جميع أفراد املجتمع.
وتطبيــق «يازلــي» هــو أحد 
التطبيقــات الكويتيــة التــي 
تســعى شــركة «يازلي» الن 
يكون من ضمن التطبيقات ذات 
الصيت اجليد محليا وإقليميا، 
حيث جاءت انطالقة التطبيق 
«يازلــي» بعد انتهــاء جائحة 

كورونا بستة أشهر. 

ما طبيعة اخلدمات واملنتجات 
التي يقدمها تطبيق «يازلي»؟

٭ فــي احلقيقــة أن تطبيــق 
«يازلي» يســعى إلــى توفير 
املنتجــات  أنــواع  جميــع 
أن  خاصــة  االســتهالكية، 
التطبيقات االستهالكية لعبت 
دورا كبيرا أثناء جائحة كورونا 
ومــا بعدها، وذلــك من خالل 
التســهيل علــى جميــع أفراد 
املجتمــع باحلصــول على ما 
يحتاجون اليه وهم في بيوتهم.

وقد جنح «يازلي» في أن يصبح 
تطبيقا اســتهالكيا ١٠٠٪، كما 
أنه يتطلع ألن يكون التطبيق 
االول في الكويــت واخلليج، 
حيــث ســعى إلــى توفير كل 
ما يحتاج اليه املســتهلك من 
منتجات استهالكية حتت سقف 
واحد، مع تسهيل حصوله على 
هذه املنتجات في فترة وجيزة.

هذا مع العلم، أن «يازلي» كان 
يهدف فــي بدايتــه إلى طرح 
املنتجــات احلصرية اخلاصة 
به، لكن ومع النمو املتسارع في 
املبيعات وبعد العالقة الوطيدة 
التي جمعت التطبيق باملوردين 
قررنا إضافة املواد واملنتجات 
االستهالكية التي يبحث عنها 

املستهلك باستمرار.

ما سبيلكم لتحقيق النجاح 
املنشود؟

٭ لضمــان حتقيــق النجاح 
املنشود، قامت شركة «يازلي» 
بتوقيع عــدد من الشــراكات 
اإلستراتيجية مع مجموعة من 
كبار املوردين بالكويت، حيث 
وقعنا شراكة استراتيجية مع 
واحــدة من كبريات شــركات 
إلى  االلكترونيــات بالكويت، 
جانب شركة أخرى رائدة في 

مجــال االتصاالت، ذلــك ان مثل 
هــذه الشــراكات مــن شــأنها أن 
تضيف إلى «يازلي» لكي تنطلق 
من الكويــت إلى أســواق خارج 
الكويت، وهو األمر الذي حرصنا 
عليه منذ البدايــة، حيث جهزنا 
أنظمتنا االلكترونية واستثمرنا 
الكثير من األموال، بحيث نكون 
جاهزيــن لالنطــالق إلى اخلارج 
بكل ســهولة ومــن دون احلاجة 

إلى إعادة البرمجة.

هل يعتمد تطبيق «يازلي» على 
السوق احمللي في توفير منتجاته، 
أم أن لديه مخزنا خاصا به لتوفير 
املنتجات االستهالكية الالزمة عند 

الطلب؟
٭ لدى «يازلي» حاليا مخزن خاص 
به يحتوي على جميع املنتجات 
االستهالكية املتاحة عبر التطبيق، 
كما أن خطته املستقبلية تقوم على 
إيجاد مخزن في كل محافظة، حيث 
بدأت الشــركة حاليا بزيادة عدد 
نقاط البيع في جميع احملافظات، 
حيث تسعى خالل السنة احلالية 
إلــى افتتاح أول ٣ أفــرع لها في 
٣ محافظات، مع اســتكمال باقي 
احملافظات مع بداية العام املقبل.

فــي ظل تزايد أعــداد التطبيقات 
اإللكترونية في الكويت واملنطقة، 
مــا الذي مييز «يازلي» عن غيره 

من التطبيقات؟
٭ حرصنا فــي تطبيق «يازلي» 

علــى أن تكون أســعار املنتجات 
املتوافرة عبر التطبيق منافســة 
ومدروسة بحيث تكون مالذا لكل 
من يبحث عن الســعر واجلودة 
معا، كما أن التطبيق ميتاز بأنه 
تطبيــق مناســب جلميــع فئات 
وشرائح املجتمع، فهو ال يستهدف 
شريحة بعينها وإمنا يحرص على 
توفير خدماته جلميع الفئات بال 
استثناء، وذلك من خالل أقسامه 
املختلفــة التــي توفــر منتجات 
تناســب الرجل واملــرأة والطفل 
والعنايــة بالبشــرة والتجميل، 
وصوال إلى االلكترونيات، حيث 
وفر املوقع منتجات بلغ عددها ١٥ 
ألف منتج، ونتطلع للوصول إلى 
٥٥ ألف منتج خالل أقل من شهر.

لكن، هل ترى أن الكم الكبير من 
التطبيقات االلكترونية يصب في 

صالح السوق؟
٭ برأيي أن كثرة عدد التطبيقات 
االلكترونيــة يعتبــر أمرا صحيا 
يصب في صالح املستهلك، مبعنى 
أن التطبيقات االلكترونية، وفي 
سبيل االستحواذ على أكبر شريحة 
ممكنة من السوق، فإنها ستسعى 
إلى تقدمي أفضل املنتجات واألسعار 
التنافســية، مــع توفيــر اخلدمة 
الســريعة التي ترضــي العميل، 
لذلك جند أن التطبيقات الكويتية 
باتت تنافس فيما بينها من خالل 
تطويــر أنظمتها االلكترونية من 
جهــة، وتوفير افضــل العروض 

التنافسية من اجلهة األخرى، وال 
شك انه كلما اشتدت املنافسة كلما 
انعكس ذلك األمر على املستهلك 
النهائي الذي ســيحظى بالسعر 

واخلدمة االفضل على الدوام.

ما دوركم جتاه املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، وهل وفرمت لها الدعم 

الالزم؟
٭ منذ بدايتنا في تطبيق «يازلي» 
اســتطعنا تقدمي الدعم ألكثر من 
٥٠ شــركة كويتية من املشاريع 
الصغيــرة واملتوســطة، ومتثل 
دعمنا لهذه الشــركات من خالل 
منحهم الفرصة ليكونوا جنبا إلى 
جنب مع الشركات الكبيرة دون 
أي متييــز، مبعنى أنه ميكنك أن 
ترى منتجات أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة إلى جانب 
منتجات شركة مثل «ستاربكس» 
أو غيره من املاركات العاملية، حتى 
يأخذ فرصته بشكل متساو مع كل 

هذه املاركات.

من خالل جتربتكم، ما أهم 
املشاكل والعقبات التي تواجه عمل 

التطبيقات االلكترونية بالكويت؟
٭ في احلقيقة أن الكويت عانت 
خالل الفتــرة املاضية، وحتديدا 
خالل جائحة كورونا من مسألة 
العمالــة، ولعــل هذا األمــر كان 
لــه تأثير كبير علــى التطبيقات 
اإللكترونيــة التــي تتعامــل مع 
شركات التوصيل، حيث واجهنا 

مشــاكل في بدايــة عملنا مع 
توصيل املنتجات للمستهلكني، 
خاصــة مع قلة عدد شــركات 
التوصيل مقارنة بحجم الطلب 
فــي الكويت، وال شــك أن قلة 
العمالــة كانــت هــي العائــق 
األكبر، ذلك أن قلة أعداد العمالة 
يعنــي بالضــرورة انخفاض 
أعداد السائقني والعمال التي 
حتتاجها مثل هذه التطبيقات.

إذن، ما النصيحة التي تقدمها 
لكل من يرغب في العمل 

مبجال التطبيقات االلكترونية؟
٭ أقــول لــكل شــاب يفكــر 
بالعمل فــي مجال التطبيقات 
غيــر  توقــع  االلكترونيــة، 
املتوقع في عالــم التطبيقات 
االلكترونية، فالتطبيق ليس 
باألمر السهل، والتطبيق ليس 
مجرد مخزن وإمنا جهد وعمل 
طوال الـ ٢٤ ساعة، وأن طريق 
النجــاح متعب وطويل، علما 
بأن النجاح في نهاية املطاف 

طعمه لذيذ.
لذلك وقبل البدء في هذا املجال، 
يجب التركيز على التسويق 
الذي يعتبر أحد أهم العوامل 
التي يجب التركيز عليها من 
البداية، فمــن ال ميلك اخلطة 
التســويقية الواضحــة منــذ 
البدايــة لن يضمــن النجاح، 
خاصة فــي ظل تزايــد اعداد 
االلكترونيــة  التطبيقــات 

املوجودة بالسوق.

كيف ترى سوق التطبيقات 
االلكترونية بالكويت خالل 

الفترة املقبلة؟
٭ أتوقــع أن تزدهر التجارة 
اإللكترونية في الكويت بطريقة 
كبيرة جــدا خالل الســنوات 
القليلة القادمة، السيما في ظل 
عصر الســرعة الذي نعيشه، 
وكذلك في ظل التغير امللحوظ 
فــي ثقافــة املجتمــع، وهــي 
العوامل التي ســاهمت في أن 
حتقق التطبيقات االلكترونية 
ازدهــارا كبيــرا يتماشــى مع 
ســرعة العصر الذي نعيشه 
في سبيل توفير الوقت واجلهد 

واملال.
وأعتقد أن الكويت أصبحت 
حتتــل املرتبــة االولى على 
مستوى اخلليج في تصدير 
التطبيقــات، وقــد  ثقافــة 
شاهدنا كيف انطلقت بعض 
التطبيقات من الكويت نحو 
العاملية، ما يعطي مؤشرا بأن 
الشباب الكويتي سباق دائما 
في الفكر اجلديد وفي نشــر 
الثقافات اجلديــدة في عالم 

االقتصاد. (ريليش كومار) علي مبارك متحدثاً للزميل طارق عرابي  

تطبيــق «يازلي» هو أحدث التطبيقات اإللكترونية الكويتية التي انطلقت في الســوق احمللي بعد انتهاء جائحة ڤيــروس كورونا، والذي أصبح اليوم مبنزلة مركز 
تسوق مصغر يضم العديد من املنتجات االستهالكية، ويلبي احتياجات كل أفراد األسرة واملجتمع، مع توصيل طلباتهم بشكل سهل وبسيط خالل فترة ال تتجاوز 
الساعتني. مؤسس تطبيق «يازلي» علي مبارك، قال خالل حوار مع «األنباء» إن التطبيق الذي كان يهدف في بدايته إلى التركيز على طرح املنتجات احلصرية، اجته 
في ظل الطلب الكبير على منتجاته نحو إضافة مواد ومنتجات اســتهالكية أخرى يبحث عنها املســتهلك باستمرار، حتى أصبح يضم اليوم أكثر من ١٥ ألف منتج 
وسلعة تلبي حاجات كل شرائح املجتمع بال استثناء. وأضاف أن «يازلي» جنح في إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من كبار املوردين بالكويت، من بينها شراكة 
استراتيجية مع واحدة من كبريات شركات اإللكترونيات، إلى جانب شراكة أخرى مع إحدى الشركات الرائدة في مجال االتصاالت، مؤكدا أن مثل هذه الشراكات من 
شــأنها أن تضيف إلى «يازلي» وتساعدها على االنطالق من احمللية إلى العاملية. وأكد مبارك أن الكويت أصبحت حتتل املرتبة االولى على مستوى دول اخلليج في 
تصدير ثقافة التطبيقات اإللكترونية، مستشهدا بالعديد من التطبيقات احمللية التي انطلقت من الكويت نحو العاملية بعد استحواذ شركات عاملية عليها، ما يعطي 

مؤشرا على أن الشباب الكويتي سباق دائما في تقدم الفكر اجلديد ونشر الثقافات اجلديدة في عالم االقتصاد، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

في رده على ســؤال يتعلق بنظرته إلى موقع «يازلي» بعد 
سنتني، قال مبارك إن تطبيق «يازلي» بعد سنتني سيكون في 
إحدى الدولتني إما السعودية أو مصر، وهذا األمر موجود 
ضمن خطة املستثمرين اجلدد الذين سيدخلون لالستثمار 

في التطبيق في القريب العاجل.

تقدم علي مبارك بالشــكر للموردين والتجار الذين تعامل 
معهم والذين لم يبخلوا بالدعم والنصيحة قبل توفير اخلدمة 
واملنتج، مؤكدا أن شركة «يازلي» تتعامل مع أكثر من ٣٢٠ 
موردا، كما أنها تركز بشكل أكبر على املنتج احمللي «الكويتي»، 
مشيرا إلى أنها بصدد إطالق قسم خاص حتت مسمى «صنع 
في الكويت»، السيما أن املنتج الكويتي قد وصل إلى العاملية 

في اكثر من مجال.

من خالل تطبيق «يازلي» ميكنك تقييم املشــاريع التي مت 
الطلب منها بحيث انه ميكن للزبائن مشــاهدة التقييم قبل 
اتخاذ قرار الشــراء. وتتضمن معايير التقييم.. «اجلودة» 
و«سرعة التوصيل» و«واقعية الصور»، بهذه الطريقة يستطيع 
العميل أن يرى ما إذا كان املشروع حاز ثقة ورضى الغير. 
وفي حال حصول أي خداع أو غش من أي مشروع، سيتم 

شطبه من التطبيق وإعادة املبلغ للزبون.

خدمة «يازلي كيتشن» هي خدمة جديدة مت إطالقها مؤخرا 
وتقوم فكرتها على أســاس توفير املكونات التي يحتاج 
اليها الشخص على قدر احلاجة فقط، مبعنى أن الشخص 
لن يكون مضطرا لشــراء كميات كبيرة من املواد التي 

يحتاجها للطبخ ملرة واحدة أو لشخص واحد.
ومن أجل هذه اخلدمة تعاقد «يازلي» مع ١٦ شــيف من 
أشــهر «الطهاة» داخل وخارج الكويت، بحيث يقومون 
بتصوير طريق الطبخ عبر الڤيديو، فيما يقوم «يازلي» 
بتوفير حاجة الفرد من املقادير املطلوبة بشكل دقيق بدون 
زيادة أو نقصان، ما يعني االستغالل األمثل للموارد على 

حسب احلاجة فقط.

أكد علي مبارك أن التطبيق شــهد ١٨٠ ألف عملية حتميل، 
علما بأن السر ليس في عدد املتابعني بقدر ما هو في مدى 
استمرارية العميل مع التطبيق ألكبر وقت ممكن، فهذا هو 
ما نسعى إليه، حيث نركز على إرضاء العميل واستمراريته 
وذلك من خالل تقدمي اخلدمة والسعر بشكل يرضي العميل 

ويضمن استمراريته معنا لالبد.

«يازلي» يستهدف السعودية ومصر

٣٢٠ موردًا

تقييم املشاريع

«يازلي كيتشن»

١٨٠ ألف حتميل للتطبيق

علي مبارك لـ «األنباء»: 
«يازلي» مركز تسوق مصغر.. 
يوفر ١٥ ألف منتج وسلعة «أونالين»
«يازلي» أصبح تطبيقًا استهالكيًا ١٠٠٪.. ويتطلع ليكون التطبيق األول في الكويت واخلليج
أبرمنا شراكات إستراتيجية مع كبار املوردين بالكويت.. لنستطيع االنطالق  من احمللية للعاملية

طارق عرابي

ملشاهدة الڤيديو
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«أسواق املال» تكشف 
نتائج مؤشرات

األداء التشغيلية 
ألعمالها الرئيسية

تكريســا ملقومات الشفافية، 
وفي ســابقة قد تكون األولى من 
نوعهــا بــني اجلهات اإلشــرافية 
والرقابية احملليــة، أعلنت هيئة 
أســواق املال عن نتائج مؤشرات 
األداء التشغيلية ألعمالها الرئيسية 
لعام ٢٠٢١، حيث بلغ عدد مؤشرات 
األداء التشــغيلية ألعمال الهيئة 
الرئيسية ٣٣ مؤشرا توزعت وفق ٧ 
أنشطة رئيسية، مبعدل ٥ مؤشرات 
ألنشــطة التراخيص، فضال عن 
٥ مؤشــرات ألنشــطة التسجيل 
واالعتمــاد، و٧ لتنظيــم أنظمــة 
االستثمار اجلماعي، ومؤشر واحد 
ملتابعة أنظمة االستثمار اجلماعي، 
و٨ ألنشطة متويل الشركات، و٣ 
مؤشرات خاصة باإلدراج واملنتجات 
املالية، وأخيرا ٤ مؤشرات خاصة 

بأنشطة االندماج واالستحواذ.
كما تضمنــت النتائج املعلن 
عنها حتديدا لعدد الطلبات الواردة 
للحصول على اخلدمات والبالغ 
عددها (١٨٠٠ طلــب)، وتوزيعها 
على األنشطة الرئيسية السبعة 
سابقة الذكر، كما تضمنت حتديدا 
للمدة املســتهدفة إلجناز األعمال 

التفصيلية لتلك األنشطة. 
وكان الفتــا اإلجنــاز التــام 
وبنسبة ١٠٠٪ لـ ٦٣٪ من الطلبات 
آنفة الذكــر البالغ عددهــا (١١٢٩ 
طلبــا)، في حني تراوحت نســب 
إجناز الطلبات املتبقية الـ (٦٧١) 
بني (٧٥٪) و(٩٨٪)، مع التأكيد على 
سعي الهيئة لإلجناز التام لسائر 
أعمالها متاشيا مع املدد املستهدفة.

جتدر اإلشارة إلى أن قيام الهيئة 
بتحديد مؤشرات ألداء مهامها التي 
تهم جمهور متعامليها، واإلعالن عن 
نتائجها بالشفافية املطلوبة يندرج 
في إطار سعيها الى تعزيز مقومات 
العدالة والتنافسية والشفافية التي 
متثل أسســا رئيســية مستهدفة 
لتنظيم نشاط األوراق املالية في 
الكويت كأول أهداف الهيئة، وفقا 
ملا تضمنه قانون إنشــائها رقم ٧ 

لسنة ٢٠١٠.
وتكريسا لنهجها ودقة التزامها 
للقيام مبسؤولياتها على الوجه 
األكمل كجهة إشرافية متثل القدوة 
للجهات اخلاضعة إلشرافها، فقد 
حرصت على تطبيق توجهاتها على 
ذاتها أوال، حيث قامت بالعديد من 
اإلجراءات في هذا اإلطار وتناولت 
مختلــف مفاصــل عملهــا، بــدءا 
بتطبيق سياسة اإلفصاح الكامل 
على مفوضيها ومنتسبيها منعا 

لتعارض املصالح.

«التجارة» تضيف ١٤ صنفًا جديدًا من حليب 
األطفال ومغذياته إلى البطاقة التموينية

طارق عرابي

علمــت «األنبــاء» ان وزيــر التجارة 
والصناعة فهد الشريعان، أصدر قرارين 
وزاريني بإضافة أنواع جديدة من حليب 
االطفال ومغذياته إلى قائمة املواد املدعومة 
بالبطاقة التموينية، حيث تضمن القراران 
إضافة ١٤ صنفا جديدا من هذه املنتجات 
إلى البطاقة التموينية اعتبارا من االول 
من يوليو املقبل. وتضمن القرار الوزاري 

الذي حمل الرقم ٧٢ لســنة ٢٠٢٢ إضافة 
٨ أصنــاف مــن حليب أطفــال برمييالك 
١ وبرمييــالك ٢، وبرمييــالك ٣، وغــذاء 
أطفال سيريال قمح مع حليب، وابتاميل 
وابتاميــل   ،٣ وببيــالك   ،٣ ادفانــس 
كمفورت ١ وأبتاميل كمفورت ٢. أما القرار 
الثاني الذي حمل رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٢ فقد 
تضمــن إضافة حليب نيــدو١، وألوما ١، 
وألوما ٢، وألوما ٣، ونان كمفورت-مرحلة 

١ ونان كمفورت-مرحلة ٢.

عمومية «اخلليج» تفوض مجلس اإلدارة لتوزيع أرباح نصف سنوية

«العقارات املتحدة» تتخارج من «الفنادق الكويتية»

وافقت اجلمعيــة العامة 
اخلليــج،  لبنــك  العاديــة 
التــي عقــدت أمس بنســبة 
حضــور بلغــت ٧٣٪، على 
تفويــض مجلس اإلدارة في 
إجراء توزيــع أرباح نصف 
سنوية، مبا يقرره املجلس 
على مســاهمي البنك خالل 
الســنة املاليــة املنتهية في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، وحتديد 
وتعديــل اجلــدول الزمنــي 
املناســب للتوزيع، على أن 
يكون هذا التوزيع من أرباح 
حقيقيــة، وفقــا للمبــادئ 
املتعارف عليها،  احملاسبية 
املال  ودون املســاس برأس 

املدفوع.
من جهة أخــرى، انتخبت 
اجلمعيــة العامة رمي عبداهللا 
عيسى الصالح عضوا مستقال 

العقارات  أعلنت شركة 
المتحدة عــن بيع حصتها 
في رأسمال شركة الفنادق 
الكويتية إلى مجموعة عمالء 
إحدى الشركات االستثمارية 
غير المدرجة، وذلك مقابل 

وتتمثل رؤية بنك اخلليج 
في أن يكون البنك الرائد في 
الكويت، حيث يشرك البنك 
موظفيــه بالعمل فــي بيئة 
شاملة ومتنوعة لتقدمي خدمة 

هذا اإلعالن، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيذي للمجموعة بالشركة 
مازن حوا: «تأتي هذه الصفقة 
انســجاما مع إســتراتيجية 
شركة العقارات املتحدة نحو 
إعادة تركيزها على التطوير 
واالســتثمار فــي مشــاريع 
عقارية نوعية تعزز مكانتها 
كمطور عقاري في األسواق 
التي تعمل بها داخل الكويت 
وخارجها، ومبــا يهدف إلى 
تعزيز مصلحة املساهمني».

وتتمتع شركة العقارات 
المتحدة بخبرة واسعة في 
مجال التطوير العقاري من 

املبتكرة، يتمكن بنك اخلليج 
من منح عمالئه حق اختيار 
كيفية ومكان إمتام معامالتهم 
ضمــان  مــع  املصرفيــة، 
االستمتاع بتجربة مصرفية 

بسيطة وسلسة.
ويلتــزم بنــك اخلليــج 
علــى  االســتدامة  بدعــم 
املستوى املجتمعي، املستوى 
واملســتوى  االقتصــادي، 
البيئــي، في مبــادرات يتم 
وحتديدهــا  اختيارهــا 
يعــود  مبــا  اســتراتيجيا 
بالنفــع علــى البنك بشــكل 
خاص، وعلى البالد بشــكل 
عــام، ويدعم بنــك اخلليج 
رؤية الكويت ٢٠٣٥ «كويت 
جديدة»، ويعمل مع اجلهات 
املختلفة لتحقيقها على أرض 

الواقع.

وخارجها من خالل مجموعة 
شركات تابعة ومتخصصة 
في مجــال الضيافة وإدارة 
الفنادق، وقد أدرجت شركة 
الفنادق الكويتية في سوق 
الكويت لألوراق المالية في 

عام ١٩٨٤. 
ويذكر أن شركة الفنادق 
إدارة  تتولــى  الكويتيــة 
وتشــغيل بعــض الفنادق 
العقارات  التابعة لشــركة 
المتحــدة متمثلــة بفندق 
مارينا في الكويت، وصاللة 
جاردنز رزيدنسز في عمان 
إلى فندق سفير  باإلضافة 

بحمدون في لبنان.

عمالء ممتــازة، مع احلرص 
على خدمة املجتمع بشــكل 

مستدام.
وبفضل الشبكة الواسعة 
من الفروع واخلدمات الرقمية 

خالل مشــاريعها المحلية 
والعالمية المنتشرة بمنطقة 
الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيــا، حيث تأسســت 
بموجب مرسوم أميري في 
عام ١٩٧٣ وأدرجت في سوق 
الكويت لألوراق المالية في 
١٩٨٤، ليبلــغ إجمالي قيمة 
أصولها حوالي ٦٠٠ مليون 
دينار (١٫٩٦ مليار دوالر) كما 

في ٣١ مارس ٢٠٢٢. 
تأسست شركة الفنادق 
الكويتية عام ١٩٦٢، حيث 
تتركز أنشــطتها في إقامة 
مشــاريع للضيافــة مــن 
الدرجة األولى داخل الكويت 

انتخبت رمي عبداهللا الصالح لتصبح أول عضوة مستقلة بالبنك

باعت حصتها برأسمال الشركة بقيمة ٣٫١ ماليني دينار.. وحققت ١٫٢ مليون أرباح من الصفقة

جاسم مصطفى بودي وطوني ضاهر خالل اجلمعية العمومية لبنك اخلليج

مازن حوا

مكمال للدورة احلالية ملجلس 
اإلدارة، ليرتفع عدد األعضاء 
املستقلني في مجلس اإلدارة إلى 
أربعة، وبذلك تكون أول سيدة 
عضو مستقل في بنك اخلليج.

١٨٠ فلســا للســهم الواحد 
بقيمة صفقة إجمالية بلغت 
٣٫١ مالييــن دينار، محققة 
بذلك ربحا قدره ١٫٢ مليون 

دينار.
وفي معرض تعليقه على 
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«وفرة» تتصدر الشركات األكثر 
التزامًا باحلوكمة لعام ٢٠٢١

«األهلي» يستمر في دعمه 
حلملة «لنكن على دراية»

أكدت شــركة وفرة 
الدولــي  لالســتثمار 
التزامهــا التام بقوانني 
ولوائح اجلهات الرقابية 
هيئــة  وباألخــص 
املال الســيما  أســواق 
وأنها معنية باستثمار 
أموال املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية 
وهو األمر الذي يفرض 
عليهــا التعامــل بــكل 
شــفافية وانضباطية 
واحترافيــة فــي إدارة 

أموال واســتثمارات الغير. وكشــفت «وفرة» أن أحدث 
التقارير الصادرة عن ديوان احملاسبة املعني مبراجعة 
وحتليل مدى التزام الشركات املشمولة برقابة الديوان 
بقواعد احلوكمة، قد أظهر تصدر الشــركة قائمة التزام 
الشــركات غير املدرجــة بالبورصة واملشــمولة برقابة 
الديوان بنســبة التزام ٩٠٫٥٪ بقوانني ولوائح اجلهات 
الرقابية. وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس إدارة املطابقة 
ومكافحة غسيل األموال بالشركة أحمد الشرهان، على أن 
الشركة تعتمد مبدأ الشفافية جتاه مساهميها وعلى أعلى 
معاييــر االلتزام مع اجلهات الرقابية وذلك بتعاملها مع 
كل األطراف وذلك عمال بسياســاتها العامة ومتاشيا مع 
مصاحلها االستراتيجية من خالل تعزيز سبل اإلفصاح. 
وأضاف: «اســتثمارك مع وفرة يتميــز بالتعرف وبكل 
شفافية على تفاصيل ومكامن استثماراتك عبر محافظنا 
وصناديقنا االستثمارية املتنوعة وأيضا اتخاذ سياسات 

صارمة في إدارة املخاطر حلماية أموال العمالء».

يواصل البنك األهلي 
الكويتــي دعمه حلملة 
املصرفيــة  التوعيــة 
الشــاملة «لنكــن على 
دراية»، مببادرة من بنك 
الكويت املركزي واحتاد 
الكويــت،  مصــارف 
لتســليط الضوء على 
حقوق وواجبات العمالء 
فيما يتعلــق بالتعامل 
مع املنتجات واخلدمات 
املصرفية. تهدف احلملة 
إلى توعية عمالء البنوك 

بشأن االستخدام األمثل للخدمات واملنتجات املصرفية 
مع تعزيز وعي العمالء مبا عليهم اتخاذه من احتياطات 
للمحافظــة علــى أموالهم وجتنب أي ســوء اســتخدام 
للمنتجات واخلدمات املصرفية أو اإلخالل بالتزاماتهم، 
وكذلك االســتفادة مما تقدمه البنوك من خدمات إلدارة 
مدخراتهم بشــكل ســليم. كما تتناول احلملة النصائح 
املتعلقة باألمن السيبراني وحماية احلسابات املصرفية، 
وتوعية العمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة وتعريفهم 
بحقوقهم، وصوال إلى توضيح آليات تقدمي الشكاوى بشأن 
اخلدمات واملنتجات املصرفية وحماية حقوق العمالء. 
وقد صرح علي بو حمد، رئيس وحدة الشكاوى وحماية 
العمالء في البنك األهلي الكويتي قائال: يعد الشمول املالي 
واحــدا من العناصر املهمة حلملــة «لنكن على دراية». 
ويؤكد البنك األهلي الكويتي على أنه بإمكان العمالء من 
ذوي االحتياجات اخلاصة الوصول بســهولة إلى كافة 
منتجاتــه وخدماته املصرفيــة. ونحن في البنك األهلي 
الكويتي ملتزمون ببناء مؤسســة تعمل على تبســيط 
اخلدمات املصرفية للعمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتعزيز ثقافة جتعل العمالء يشعرون بالراحة والتأقلم. 

أحمد الشرهان

علي بوحمد

«الوطني» يحصد ٤ جوائز في التميز املصرفي من «MEED» العاملية

إقبال العمالء الشــباب على فتح حســاب وياي عبر املوبايل 
التوقعــات، وذلك خالل فترة زمنية وجيزة، حيث قام البنك 

بإطالق نسخته األولى خالل ديسمبر ٢٠٢١.
وكان بنــك «وياي» قــد فاز مؤخرا أيضــا بجائزة أفضل 
االبتــكارات املالية في مجال تقدمي اخلدمــات املصرفية عبر 
املوبايل على مســتوى العالم، وذلك ضمن اجلوائز السنوية 
التــي تقدمها مجلة غلوبل فاينانس ألفضل ابتكارات القطاع 
املالــي للعــام ٢٠٢٢. يأتي فــوز البنك بجائــزة أفضل بطاقة 
ائتمانية على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
تقديــرا إلطالقه بطاقة KWT Visa Infinite الوطني االئتمانية 
االســتثنائية وما تقدمه من مكافآت تصل إلى استرداد نقدي 
حتى ١٠٠٠ دينار على املشتريات من أكثر من ١٠٠٠ متجر ضمن 
برنامج مكافآت الوطني.  ميكن للعمالء اختيار الطريقة التي 
يريدونها للحصول على النقاط وفقا لنمط حياتهم، إما باختيار 
فئة اإلنفاق أو فئة التاجر، حيث ميكن للعمالء احلصول على 
نقاط KWT من الوطني على كل املدفوعات باستخدام بطاقة 
KWT Visa Infinite الوطني االئتمانية عند اختيار فئة اإلنفاق 
وفقا حلجم اإلنفاق الشهري لغاية ٥٪ على املدفوعات الرقمية 
ولغايــة ٥٪ على املدفوعات لــدى أجهزة نقاط البيع الدولية 

ولغاية ٣٪ على املدفوعات األخرى. 
وعند تفعيل فئة التجار ميكن للعمالء احلصول على نقاط 
KWT من الوطني على كل املدفوعات اخلاصة بشرائح محددة 
باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني االئتمانية والتي 
تصــل إلى١٠٪ على املطاعم واالتصــاالت و٥٪ على التجميل 
والنــوادي الصحية ومحالت املجوهــرات و٣٪ على األزياء، 

واملشتريات من اجلمعية التعاونية والتعليم.

وفقــا ألمناط احلياة العصرية لفئة الشــباب.  ويأتي إطالق 
بنك الكويت الوطني ألول بنك رقمي في الكويت تأكيدا على 
اســتمرار قيادته ملســار التحول الرقمي، وترســيخ ريادته، 
ما يعكس جناح تقــدمي وياي لرؤية عصرية متكاملة، تلبي 
احتياجات جيل الشباب. وأطلق وياي تطبيقه على متجر آبل 
Apple Appstore ومتجــر غوغل بالي Google Playstore حتى 
يتمكن العمالء من حتميل التطبيق وفتح حســاب مصرفي، 
وذلك بعد التأكد من هوية العميل باستخدام تطبيق هويتي 
علــى املوبايل أو مطابقة البطاقة املدنية إلكترونيا. وقد فاق 

توجت مجلة ميد MEED جهود بنك الكويت الوطني املميزة 
فــي تقدمي اخلدمات املصرفية الشــخصية وريادته في إثراء 
التجربــة املصرفية الرقمية لعمالئــه بحلول مبتكرة مبنحه 
أربع جوائز، ضمن برنامج اجلوائز السنوية «التميز املصرفي 
على مستوى منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا للعام 
٢٠٢٢»، حيــث فــاز البنك بجائزتني، بينمــا حصل مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية محمد العثمان على 
جائزتني شــخصيتني، وذلك تقديرا جلهوده في قيادة فريق 
العمــل لتحقيق إجنازات رقمية مبتكرة وتلبية االحتياجات 
املصرفيــة للعمالء من خالل إطالق خدمات مصرفية متميزة 
وحلــول دفع متطورة.  وفاز بنك الكويت الوطني بجائزتي: 
أفضل بنك في تقدمي اخلدمات املصرفية الشخصية على مستوى 
 KWT الكويت، وأفضل بطاقة ائتمانية عن إصدار البنك بطاقة
Visa Infinite الوطني االئتمانية على مستوى منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. كما فاز مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية، محمد العثمان بجائزتي: أفضل مصرفي 
مبتكر على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وأفضل مصرفي على صعيد اخلدمات املصرفية الشــخصية 
على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  وتسلم 
العثمان اجلوائز خالل احلفــل الذي أقامته املجلة في مدينة 

دبي يوم اخلميس املاضي.
يقدم برنامج جوائز التميز املصرفي على مستوى منطقة 
الشرق األوسط وشــمال أفريقيا اجلوائز ألفضل املؤسسات 
املصرفيــة فــي املنطقة تقديرا جلهودها فــي تقدمي اخلدمات 
واملنتجات املصرفية التي تتميز باالبتكار وتلبية احتياجات 
العمالء، ويتم تقييم ما تقدمه املؤسسات من خدمات عن طريق 
نخبة من الكــوادر املصرفية واإلداريــة واملالية التي تتمتع 
بخبرات واسعة في الصناعة واملجاالت ذات الصلة من املديرين 
التنفيذيني ورواد األعمال.  وتعد مجلة ميد املتخصصة، التي 
تأسست عام ١٩٥٧ إحدى املؤسسات الرائدة في عالم األعمال 
على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تقدمي 
األخبار والتقارير والتحليالت وقواعد البيانات االقتصادية 
املتخصصة. أطلق بنك الكويت الوطني وياي، أول بنك رقمي 
في الكويت والذي يعد أحد أبرز إجنازات البنك خالل الفترة 
املاضية ملا يتميز به من تصميم عصري وســرعة وســهولة 
في فتح حساب مصرفي وإمتام كافة املعامالت املصرفية على 
مدار الساعة خالل دقائق دون احلاجة لزيارة فروع أو تقدمي 
مستندات.  يستهدف أول بنك رقمي في الكويت فئة الشباب 
التي تزيد أعمارها على ١٥ عاما. وقد القى البنك الذي يديره 
بالكامل فريق عمل كويتي شــاب يــدرك جيدا كل احتياجات 
أبناء جيله، قبوال كبيرا فاق التوقعات، في ظل ما يقدمه من 
منصة رقمية متكاملة وشــاملة تلبي االحتياجات املصرفية 

لتميزه في تقدمي اخلدمات املصرفية الشخصية وريادته في إثراء التجربة املصرفية الرقمية لعمالئه بحلول مبتكرة

محمد العثمان مع جائزتي أفضل مصرفي مبتكر واألفضل باخلدمات املصرفية الشخصية

«KIB» يسهم بتمويل مرافق اإلنتاج اجلوراسي ٤
مواصــال التزامــه بدعــم 
مؤسســات الدولة وهيئاتها 
الكبرى فــي جهودها لطرح 
وتنفيــذ مشــاريع حيويــة 
من شــأنها تعزيز االقتصاد 
الوطني وتنميــة مجتمعه، 
شــارك بنك الكويت الدولي 
(KIB) فــي صفقــة متويــل 
مشــترك مع البنك التجاري 
الكويتي وبنــك وربة وبنك 
قطر الوطني لصالح شركة 
ســبتكو العاملية، فــي إطار 
تنفيذهــا مشــروع مرفــق 

رقــم 4 إلنتاج احلقول اجلوراســية شــمال 
الكويت مبنطقــة الروضتني، وهو املعروف 
باسم (مشروع JPF-4) التابع لشركة نفط 
الكويت، حيث كانت شركة سبتكو العاملية 
قد فازت بالعقد منذ ديســمبر املاضي بقيمة 

398 مليون دوالر.
هذا، وقد جاءت مساهمة البنك في متويل 
مشــروع JPF-4 املهــم لتحقــق لــه أهدافه 
التنموية، علما بأنه سيرفع من معدل اإلنتاج 
احمللي من النفط والغاز مبقدار 50 ألف برميل 
يوميا من النفط اخلفيف، وكذلك 150 مليون 
قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز اخلالي 
من الكبريت، ما يسهم بدوره في زيادة الدخل 

القومي من الغاز والنفط. 
وبهــذه املناســبة، قال مدير عــام اإلدارة 
املصرفيــة التجارية في بنك الكويت الدولي 

(KIB) هشام املباركي: «يسرنا 
كثيــرا فــي KIB أن نقــوم 
بالتعاون مع شركة سبتكو 
العامليــة، وهــي أحــد أبــرز 
عمالئنا ضمن القطاع النفطي، 
ونشارك ضمن هذه الصفقة 
التمويلية املهمة لتنفيذ أحد 

مشروعاتها الكبرى». 
وأضاف املباركي: «نولي 
اهتمامــا عظيمــا ملســاندة 
عمالئنا من هذا القطاع على 
وجه اخلصــوص، باعتباره 
الرئيسي واملسؤول  القطاع 
بالدرجة األولي عــن اقتصاد البالد وضمان 
اســتقرارها املالي واألمنــي واملجتمعي، كما 
يشرفنا دائما أن نقدم كافة سبل الدعم ملشاريع 
الدولة التنموية واحليوية، ويكون لنا دور 
حيوي وبارز في حتقيق رؤية الكويت 2035 
ونهضتها املنشودة عبر قيام تلك املشاريع».

اجلدير بالذكر أن البنك لطاملا كان له دور 
محــوري في حركة االقتصــاد الوطني، منذ 
بداياته في 1973 حني كان من أوائل املساهمني 
في قيام االقتصاد بالكويت عبر جهوده في 
تنمية القطاع العقاري، مواصال نهجه الذي 
يرتكز على حتقيــق التنمية املجتمعية إلى 
اليوم، ممثال في استمراره بأداء دوره كمؤسسة 
وطنية بجدارة عبر مساهماته العديدة على 
الصعيد املؤسسي واالقتصادي واالجتماعي 
واإلنساني والبيئي والثقافي وغير ذلك الكثير.

ضمن صفقة متويل مشترك لصالح «سبتكو العاملية» منفذ املشروع

هشام املباركي

«التجاري» يطلق حملة «نسبتك تسوى كاش!»

يتقدم البنك التجــاري الكويتي بالتهنئة 
إلى الطلبة والطالبات خريجي الثانوية للعام 
الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، واحتفاال بهذه املناسبة 
الســعيدة ومشاركة الطالب فرحتهم بعد جد 
ومثابرة خالل عام دراسي شاق في ظل ظروف 
صعبة، يدعو البنك التجاري خريجي الثانوية 
لســنة ٢٠٢٢ لفتح حساب YOU للشباب بكل 
سهولة عن طريق حتميل تطبيق البنك التجاري 
CBK Mobile وســيقوم البنك مبكافأة أول ٢٢ 
عميــل بجائــزة نقديــة تعادل قيمة النســبة 
النهائية، حتت شــعار حملة «نسبتك تسوى 

كاش».
وعن تفاصيل اجلوائز واحلملة، أوضحت 
رئيســة إدارة التســويق في البنــك التجاري 
الكويتي بدور بوخمسني أن البنك بصدد تقدمي 
جوائز ملشاركة الطلبة جناحاتهم، وذلك تشجيعا 

من البنك للشباب في بداية مستقبلهم اجلامعي 
والذي ســيقودهم الى املهني، حيث سيحصل 
أول ٢٢ طالبا من الطالب الذين يقومون بفتح 
 CBK mobile للشباب عبر التطبيق YOU حساب
على هدية نقدية بالدينار الكويتي تساوي نسبة 
جناحهم، حيث يصدر لهم بطاقة مسبقة الدفع 
مودع بها املبلغ، كما سيتأهل جميع اخلريجني 
الذين يقومون باالنضمام حلساب YOU للشباب 
في الفترة من ٢٦ يونيو حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ 
لدخول السحب على جائزة نقدية قيمتها ٢٠٢٢ 
دينارا (رمزا خلريجي عام ٢٠٢٢) متنح لفائز 
واحد فقط، علما بأن الســحب النهائي سوف 
يتم في ٧ أغسطس ٢٠٢٢. كل ما على اخلريجني 
هو حتميل تطبيــق البنك CBK Mobile وفتح 
حســاب YOU للشباب ومشاركتنا صورة عن 

نسبة النجاح.

يكافئ بها خريجي الثانوية اجلدد

بدور بوخمسني

العثمان أفضل مصرفي 
مبتكر في الشرق األوسط 

جوائز التميز املصرفي

«أفضل مصرفي مبتكر» و«أفضل مصرفي في مجال 
تقدمي اخلدمات املصرفية الشخصية» على مستوى منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا للعام ٢٠٢٢، جائزتان 
حصدهما العثمان تقديرا لقيادته الناجحة، وما أحرزه 
من جناحات على صعيد التحول الرقمي لبنك الكويت 
الوطني وجناحه في التركيز على العمالء من فئة الشباب 
واستقطابهم، األمر الذي ساهم في ترسيخ ريادة الوطني 

على صعيد تقدمي احللول املصرفية املبتكرة. 
ومن أبرز اإلجنازات التي ساهمت في تتويج العثمان 
باجلائزتني، إطالق ويــاي أول بنك رقمي في الكويت، 
والذي استهدف في األساس فئة الشباب، ما يضمن للبنك 
استمرار هيمنته السوقية من خالل تعاقب األجيال في 
االعتماد على ما يقدمه من خدمات مصرفية مميزة، حيث 
يدفع تصميم وخدمات وياي الشباب من املستخدمني 
إلى االعتماد عليه كجزء أساسي من منط حياتهم الرقمية 

اليومية.
إضافة إلى ذلك أشرف العثمان على إطالق العديد من 
اخلدمات املصرفية الرقمية والتحديثات املتميزة التي 
تتم إضافتها إلى برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل مبا 
يســاهم في تقدمي جتربة مصرفية رقمية شاملة تلبي 
احتياجات العمالء وتناسب تطلعاتهم. إضافة إلى إطالق 
العديد من حلول الدفع املتطورة التي تظهر للمرة األولى 
في الســوق الكويتي والتي عكست الرؤية االستباقية 
لتطورات الصناعة املصرفيــة في ظل تزايد االعتماد 

عليها خالل فترة تفشي ڤيروس كوفيد-١٩.
تؤكد تلك اإلجنازات واالبتــكارات املصرفية التي 
تتزاحم في وقت وجيز تبني التحول الرقمي باعتباره 
نهجا شامال على مســتوى كافة األنشطة والعمليات 
ملجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية في البنك، األمر 
الذي يعكس متيز نهج عمل وإدارة العثمان الذي يرتكز 

إلى االبتكار وحتقيق رضا العمالء. 
يعتمد التميز في املقام األول على جناح فريق العمل، 
ويقود العثمان مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية التي 
تضم أكبر فريق عمل في الوطني واملكون من ١٥٠٠ موظف.

أفضل بنك في تقدمي اخلدمات املصرفية الشخصية ٭ 
على مستوى الكويت.

أفضل بطاقة ائتمانية عن إصدار البنك بطاقة KWT ٭ 
Visa Infinite الوطني االئتمانية على مســتوى منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
توج مدير عام اخلدمات املصرفية الشخصية بجائزة ٭ 

أفضل مصرفي مبتكر على مســتوى منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا.

وحصد مدير عام اخلدمات املصرفية الشخصية جائزة ٭ 
أفضل مصرفي على صعيد اخلدمات املصرفية الشخصية 
على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.



سيارات
االحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢

13

تكرمي مركز بورشه الكويت على أدائه املميز

بورشه الشرق األوسط حتتفي بنجاح وكالئها 
من خالل جائزة أفضل وكيل في العام  ٢٠٢١  

مانفرد بروينل: فريق مركز بورشه الكويت متيز بااللتزام جتاه العمالء من خالل حمالت البيع املبتكرة
هاني مرعي: واجهنا حتديات ٢٠٢١ بإيجابية وإبداع ونتطلع إلى حتقيق مزيد من اإلجنازات في ٢٠٢٢

الكويت، شركة  حصل مركز بورشه 
بهبهاني للسيارات، على جائزة «أفضل 
وكيل في الشرق األوسط واملشرق العربي 
للعام ٢٠٢١ » التي تعتبر أرفع جائزة تقدمها 
بورشه الشرق األوسط وأفريقيا، وذلك 
تكرميا جلهوده وخدماته املميزة في مجال 
املبيعات ولتحقيقه أعلى مستويات رضا 

العمالء .
ومت تقييم أداء العمل لدى وكالء بورشه 
الثمانية عشر املعتمدين في جميع أنحاء 
الشرق األوسط وأفريقيا وفق معايير محددة 
ومقارنتها بنتائج العام املاضي، وركزت هذه 
املعايير على األداء الفردي وكذلك أداء الفريق 

خالل املراحل املختلفة المتالك السيارة .
كما تضمن تقييم الوكالء مجموعة واسعة 
من املعايير منها رضا العمالء وجودة اخلدمة 
واالهتمام بالتفاصيل، حيث تتساوى في 
األهمية مع بيع السيارات اجلديدة وتقدمي 

خدمات ما بعد البيع املتميزة .
واعتبر د.مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي 
لشركة بورشه الشرق األوسط وأفريقيا، هذه 
اجلائزة تكرميا للجهود التي بذلها الفريق 
وتقديرا للتفاني والعمل اجلماعي. وقال: 
«يتميز وكالء بورشه في املنطقة بااللتزام 
والتفاني الكبيرين. وحققنا بداية رائعة لهذا 
العام، ولذلك كان اختيار فائز واحد صعبا 
للغاية. وقد متيز فريق مركز بورشه الكويت 
العمالء من خالل حمالت  بااللتزام جتاه 
البيع املبتكرة باإلضافة إلى تعزيز الوالء 
الذي انعكس على رغبة العمالء في تكرار 
التجربة وشراء املزيد من سيارات بورشه 
أو حتديث سياراتهم احلالية. وترسخ هذا 

الوالء لدى العمالء على املدى الطويل بفضل 
العمل اجلاد واخلدمة الفائقة، وتأتي هذه 
اجلائزة تقديرا جلهود فريق مركز بورشه 
الكويت بأكمله، بدءا من قسم املبيعات، مرورا 
مبركز اخلدمة، ووصوال إلى املوظفني في 
املكاتب وخارجها الذين يسعون جاهدين 
لتحقيق الهدف املشترك املتمثل في أن تكون 

بورشه األفضل على جميع املستويات».
شهدنا خالل العام املاضي زيادة في عدد 
زيارات صاالت العرض مقارنة بالعام ٢٠٢٠ ، 
مع ارتفاع عدد االستشارات الشخصية 
الفعاليات اجلماعية، وقد احتفت  وعودة 
اجلائزة باإلجنازات العامة التي جمعت بني 
برامج حتفيز املبيعات املختلفة لدى وكالء 

بورشه الشرق األوسط .
العام ملركز  املدير  وأشار هاني مرعي، 
بورشه الكويت، إلى أن الفريق واجه حتديات 
إلى  العام ٢٠٢١  بإيجابية وإبداع ويتطلع 
حتقيق مزيد من اإلجنازات في العام ٢٠٢٢ ، 
وقال: «ال أستطيع أن أشكر الفريق مبا فيه 
الهائلة على مدار  الكفاية على جهودهم 
العام، حيث نتطلع إلى مزيد من النجاح 
في املستقبل. إنها شهادة للجميع في مركز 
الكويت وعلى املنتجات املذهلة  بورشه 
التي قدمناها في سوقنا. أشعر بحماس 
كبير جتاه املستقبل، السيما مع وصول 
سيارة تايكان  GTS  والتطلع إلطالق أول 
طراز كهربائي بالكامل من سيارة مكان. 
من السهل أن تظل متحمسا للعمل لعالمة 
جتارية مثل بورشه، ويسعدني أن أرى 
نفس احلماس وااللتزام من كل شخص 

في فريقنا».

درع فخرية مقدمة من بورشه الشرق األوسط وأفريقيا تقديرا جلهود 
فريق مركز بورشه الكويت

املتميز  املنطقة تقديرا لألداء  السنوية ألفضل وكيل في  اجلائزة 
الرئيس علي بهبهاني يحتفل برفقة الرئيس التنفيذي عبداحملسن بهبهاني والرئيس التنفيذي مشعل معرفي باحلصول على جائزة افضل وكيل لعام ٢٠٢١ملركز بورشه الكويت

علي بهبهاني وعبداحملسن بهبهاني ومشعل معرفي مع محمد حسن وآني شنايدر من فريق بورشه الشرق األوسط وأفريقيا

فريق بورشه الشرق األوسط وأفريقيا  يجتمعون لتهنئة «مركز بورشه الكويت» بآخر اجنازاتهم
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أحدث عالمة جتارية للسيارات الفخمة عالية التقنية

«الغامن أوتوموبيل» تطلق عالمة «EXEED» الفاخرة في الكويت
أطلقت الغامن أوتوموبيل، إحدى 
شركات صناعات الغامن، العالمة 
التجارية EXEED في الكويت، وهي 
أحدث عالمة جتارية للسيارات 
الفخمة عالية التقنية التي تدخل 
سوق السيارات في الكويت، وهي 
العقول من  أملع  ابتكار  خالصة 
شركة Benteler الدولية العمالقة 
لتكنولوجيا السيارات ومركز 
البحث والتطوير التابع لها في 

ميونيخ بأملانيا. 
ومتت إزاحة الغطاء عن سيارتني 
من طراز VX وTXL مساء اخلميس 
املاضي في مجمع األڤنيوز، وذلك 
وسط حضور عدد من اجلهات 
اإلعالمية واملؤثرين على شبكات 

التواصل االجتماعي. 
وميكن للزوار االطالع عن قرب 
على مركبات EXEED املتقدمة تقنيا، 
والتي جمعت بني التصميم الفاخر 
والتنفيذ احملترف، كما ميكنهم 
املفضل  الطراز  ــراء  وش حجز 
لديهم عند زيارة الركن اخلاص 
في مجمع األڤنيوز Dome ٣. هذا، 
وتعتزم الشركة افتتاح معرض 
EXEED الغامن في منطقة الشويخ 

الصناعية في يوليو املقبل.
وتفخر شركة الغامن أوتوموبيل، 
إحدى شركات مجموعة صناعات 
 EXEED الغامن، بإطالق سيارات
الفخمة واملدعمة بأحدث التقنيات 
الكويتي،  السيارات  في سوق 
الذي يعد امتدادا ملسيرة شركة 
في  العريقة  الغامن  صناعات 
مجال تقدمي منتجات وخدمات 
العمالء مبختلف  تثري جتربة 
شرائحهم واحتياجاتهم، حيث 
الغامن»  اقترن اسم «صناعات 
العمالء بأعلى  باجلودة ورضا 
املقاييس على مدار األعوام، وإطالق 
سيارات EXEED للسوق الكويتي 
التزام الشركة  يعد تأكيدا على 
بإثراء السوق الكويتي، خاصة 
مع توافق الرؤى بني «الغامن» و

وجتمع مركبات EXEED بني 
محركات الوقود التقليدية والطاقة 
الهجينة مع أعلى كفاءة في استهالك 
 ،EXEED VX الوقود، وتتميز سيارات
وهي سيارة دفع رباعي، بالرحابة 
والقوة، حيث تستخدم محرك 
٢٫٠ T-GDI املصنف عامليا من 
الدرجة األولى واملشهور في عالم 
السيارات كأحد أفضل احملركات من 
حيث نسبة الطاقة مقابل استهالك 
الوقود، ومت تعزيز التجربة فائقة 
 EXEED التي جتلبها السالسة 
للعمالء بشكل أكبر مع أول ناقل 
حركة هجني مخصص في العالم 
يعمل على أساس محرك مزدوج، 
مما يقضي على مخاوف االستخدام 
الثقيل واملكلف للغاز لسائقي 

.EXEED
عالوة على ذلك، فإن طراز 
مبحرك  املدعوم   ،EXEED TXL
١٫٦ توربو، مزود بنظام سالمة 
حائز جوائز، إضافة إلى حتطيمه 
األرقام القياسية في ثالث فئات من 
برنامج تقييم السيارات اجلديدة 
في الصني (N-NCAP) مبا في 
ذلك حماية املشاة وحماية الركاب 

وأمان عمليات التشغيل.
املعدني  الهيكل  ويستخدم 
احلصري الذي ابتكرته EXEED أعلى 
درجات األمان مع نظام حتصني ذكي 
يدعم السيارة في جميع األوقات، 
الفوالذية  وذلك بفضل األلواح 
املعاجلة باحلرارة واملصنعة من 
قبل Benteler، شركة تكنولوجيا 
السيارات األملانية الشهيرة، والتي 
تعزز سالمة ركاب السيارة ضد 

أعنف االصطدامات. 
أوتوموبيل  الغامن  وتضمن 
البال على مدى  لعمالئها راحة 
سبع سنوات عند شراء سيارات 
EXEED، وذلك من خالل ضمان 
املصنع الشامل ملدة ٧ سنوات، 
و٧ خدمات صيانة مجانية، و٧ 
سنوات من املساعدة على الطريق.

EXEED في مجال تقدمي اخلدمات 
املتمحورة حول رضا العمالء.

وباعتبارها عالمة جتارية عالية 
الطراز في مجال السيارات صينية 
التصنيع، حترص EXEED على تزويد 
سياراتها بتكنولوجيا حصرية عالية 

سيارة بإطار مركزي ذكي مت االستعانة 
بخبرات خمسة من أفضل مراكز البحث 
والتطوير في العالم لتنفيذه، والتي 
تضم Magna وBenteler وGetrak و
BorgWarner، وقد متت مراعاة أن 
يكون هيكل املركبة عالي املرونة، 

التقدم، مما مييزها عن بقية املركبات 
من ذات الفئة. حترص EXEED على 
ضمان أكبر قدر من األمان والراحة، 
بالريادة  املدعوم  بفضل تصميمها 

الصينية في مجال الهندسة.
ويوفر هيكل EXEED احلصري 

كما مت جتهيز سيارة EXEED بهيكل 
الدفع  الرئيسي، ونظام   Benteler
 ،BorgWarner الرباعي الذكي املميز من
واملدعوم بتصميمات Magna الشهيرة، 
الفائق في مجال   Getrak وبرنامج

السالمة.

EXEED فريق عمل «الغامن أوتوموبيل» بعد الكشف عن طرازي

(قاسم باشا)منصة عرض «EXEED» الغامن أوتوموبيل»  إقبال جماهيري على جناح EXEED في األڤنيوز 
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أنغام ومطرف.. أمتعا اجلمهور 
بسهرة طربية ال تنسى

ياسر العيلة

تتوالى احلفالت الغنائية التي 
يحتضنها مسرح «األرينا» مبجمع 
٣٦٠ والذي شهد هذا العام الكثير 
من احلفــالت الغنائية الضخمة، 
وآخرهــا كان حفــل أمــس األول 
«اجلمعــة» الــذي أحيــاه كل من 
النجمــة املصرية أنغــام والنجم 
الكويتي الشــاب مطرف املطرف 
بقيــادة املايســترو هاني فرحات 
وفرقته املوسيقية، وسط حضور 
جماهيري كبير تخطى حاجز الـ٥ 
آالف متفرج، اســتمتعوا بأمسية 
غنائية طربية بامتياز، وتفاعلوا 
بشــدة مع جنمــي احلفــل أنغام 

ومطرف.
وفي تصريحات للصحافة قبل 
بداية احلفل، أعــرب املطرف عن 
سعادته باملشاركة في هذه االمسية، 
مشيرا الى انه جهز جلمهوره كل 
ما هو جديد من أعمال، وردا على 
سؤال «هل أنت رقم صعب حاليا 
في الكويت؟»، أجاب: «إن شاء اهللا 

أكون ذلك».

واســتهل املطــرف وصلتــه 
الغنائية بـ«إهداء من قلبي»، حيث 
استقبله اجلمهور أحسن استقبال، 
ولم يبخل النجم الشــاب عليهم 
بشيء من أعماله، وبـ«سلطنة» قدم 
أغنية «يا نور العني» التي استحق 
عليها هتاف احلضور، وعقب ذلك 

شــدا مبجموعة من األغاني منها 
«قلبك نفسك» و«أنا واقف» و«يا 
بلواه»، ليختم وصلته بأغنية «وال 
راح األمل»، ليغادر املسرح تاركا 

اجلمهور في حالة من السعادة.
وفــي الوصلــة الثانية أطلت 
أنغام على املسرح بفستان أبيض 

مثــل الفراشــة، وكانــت حتدثت 
الكواليــس،  للصحافــة خلــف 
وعبــرت عــن ســعادتها البالغة 
لتواجدهــا فــي الكويــت مجددا، 
وغنائهــا على مســرح «األرينا» 
الفخــم للمرة الثانيــة هذا العام، 
وبسؤالها: هل اجلمهور الكويتي 

جمهــور صعــب، ردت: اجلمهور 
الكويتي أحلى جمهور ألنه «سّميع 
وذويق»، ولذلــك أكون حريصة 

على التحضير له جيدا.
وبالعودة للمسرح، فقد رحب 
اجلمهور بنجمته املفضلة ترحيبا 
شديدا جدا، واستمر لدقائق يصفق 

ويهتف باسمها، ليصعد املطرب 
مطرف املطرف ويغني معها دويتو 
«ال تهجى»، حيــث تفاعل معهما 
احلضور بشــكل الفــت، ومن ثم 
قدمت أنغــام مجموعة من أجمل 
أعمالها، أشعلت من خاللها احلفل، 
والتــي تعدت أكثر من ٢٠ أغنية، 

ومن بينها: «ألف أســف» وأغنية 
«أدور» وغيرهما.

وأشاعت أنغام بأعمالها أجواء 
من الرومانسية، امتألت بها قاعة 
«األرينا»، وشدت أيضا أغاني مثل 
«يا ريتك فاهمني» والتي حركت 
املشاعر وظهر ذلك جليا من تفاعل 
احلضــور الكبير مع كل كلمة من 
كلماتها، لتقدم أغنيتها الشــهيرة 
«ســيدي وصالــك» ومــن بعدها 
«علــى فكرة»، وبنــاء على رغبة 
جمهورها الذين طالبوها بغناء أكثر 
مــن أغنية من اختياراتهم، قدمت 
لهم أغاني مثل «أساميك الكثيرة» 
و«لوحة باهتــة» و«حالة خاصة 
جدا» وغيرها، لتختم وصلتها التي 
امتدت حتى الساعة الثالثة فجرا 
بأغنية «أكتبلك تعهد»، ليســدل 
الستار على حفل ناجح جديد من 
إشراف شركة «روتانا» للصوتيات 
واملرئيات، وتنظيم يستحق الثناء 
واإلشادة، ليغادر اجلمهور الكبير 
احلفل في حالة من الســعادة من 
جرعة الطرب احلقيقي التي أخذوها 

من أنغام واملطرف.

وسط حضور جماهيري كبير تخطى حاجز الـ ٥ آالف شخص في مسرح «األرينا» مبجمع ٣٦٠

مطرف املطرف «دويتو» أنغام ومطرف ألغنية «ال تهجى»أنغام تتفاعل مع اجلمهور

حضور جماهيري كبير

مطرف: إن شاء اهللا أكون رقمًا صعبًاأنغام: اجلمهور الكويتي سّميع وذّويق

فريق «روتانا»... شكرًا
فريق شركة «روتانا» وعلى رأسهم مدير 
شركة «روتانا» فرع الكويت محمد الفضلي 
ومعه الزميل املصور جاسم البارون وأحمد 
ملك، وكذلك من إدارة التواصل االجتماعي 
للشركة جاســم العازمي، بذلوا مجهودا 
كبيرا إلجناح احلفل وظهوره بهذه الصورة 
املشرفة، وأيضا تعاونهم الرائع مع ممثلي 
الصحف احمللية مــن الزمالء وإمدادهم 
بصور خاصة باحلفل والعمل على تهيئة 
األجواء املناسبة لهم ملتابعة تغطيتهم بشكل 

مريح، ونشكرهم على ذلك.

إذاعة الكويت «بّيضتها» في «مهرجان اخلليج ١٥».. و«التلفزيون» واحدة ال تكفي!

مفرح الشمري

أثبتت اذاعة الكويت ريادتها خليجيا بفوزها 
بـ ٩ أشرعة ذهبية وفضية في ختام مهرجان 
اخلليــج لإلذاعة والتلفزيون الـ ١٥ الذي أقيم 
على خشبة مسرح البحرين الوطني بحضور 
وزير شــؤون اإلعالم رئيس مهرجان اخلليج 
لإلذاعة والتلفزيون د.رمزان بن عبداهللا النعيمي 
ومدير جهاز اخلليج لالذاعة والتلفزيون أمني 
عام املهرجان مجري القحطاني ورئيس الهيئة 
الوطنية لإلعــالم بجمهورية مصــر العربية 
الشقيقة ورؤساء الوفود اخلليجية والعربية 
املشاركة باملهرجان وحشد كبير من الفنانني 
واإلعالميــني واملؤثريــن اخلليجيني والعرب 

ضيوف املهرجان.
فوز اذاعة الكويت بهذا العدد من اجلوائز 
يؤكد ان أبناء اإلذاعة سائرون على خطى من 
سبقوهم في هذا املجال الذين كانوا يبحثون 
عن التميز دائما في اي جتمع خليجي او عربي 
ودائما «تبيضها» لرفعة اســم الكويت عاليا 
في ظل املنافسة من االذاعات األخرى، وهذا إن 
دل فإمنا يدل على التخطيط اجليد للمشاركة 
في مثل هذه امللتقيات واملهرجان، ونتمنى ان 
تتنقل هذه العدوى احلميدة ألبناء التلفزيون 
الذين حصدوا الشراع الذهبي من خالل برنامج 
«دخينة» في فئة البرامج الثقافية التي تعبر 
عن الهوية اخلليجية، وتصدى إلعداد البرنامج 
وتقدميه د.يوسف السريع، األمر الذي يدفعنا 
للتساؤل عن انخفاض عدد اجلوائز لهذا القطاع، 
وذلــك ألن تلفزيون الكويت مــن تلفزيونات 
املنطقة الرائدة ويستحق اكثر من جائزة ولوال 

هذه اجلائزة الوحيدة لكان هناك كالم آخر!
الــدورة الـ ١٥ من مهرجان اخلليج لالذاعة 
والتلفزيون مختلفة نهائيا عن الدورات األخرى 
بفضــل اجلهود الذي بذلها أمني عام املهرجان 
مجري القحطاني وفريقه طوال الفترة السابقة 
لتكون مميزة، خصوصا بعد ان تأجلت ألربع 
سنوات، سواء كان بعد انتشار جائحة كورونا 
أو ألمور فنية خارجة عن ارادة جهاز اخلليج 
الذي استحدث فيه هذه الدورة جائزة للصحافة 
االلكترونية استشعارا منه ألهميتها وقيمتها 

في الوقت احلالي.

وفي كلمته باحلفــل اخلتامي، قدم رئيس 
جلان التحكيم مشاري عبدالرحمن البعيجان 
الشكر والتقدير ململكة البحرين الشقيقة ممثلة 
في وزارة شؤون اإلعالم جلهودها املتواصلة 
في اســتضافة أعمال الدورة اخلامسة عشرة 
للمهرجان وما وفرته للدورات السابقة من كل 
الدعم والرعاية واإلمكانات التي أسهمت بشكل 
كبير في إجناح فعاليات هذا املهرجان املتميز.

جوائز الكويت

فازت الكويت بـ ١٠ جوائز، ٩ جوائز اذاعية 
وهي برنامج «خيمة النور» الشراع الذهبي عن 
فئة البرامج الثقافية، برنامج «ساعة كاست» 
الشراع الذهبي عن فئة برامج املنوعات، برنامج 
«جلوبل سبورت» الشراع الذهبي مناصفة مع 

«خارج املستطيل االخضر» مملكة البحرين عن 
فئة البرامج الرياضية، مسلســل «شوق على 
السيف» الشراع الفضي مناصفة مع مسلسل 
«جزر االمادوس» سلطنة عمان عن فئة الدراما 
االجتماعية، مسلسل «السدرة» الشراع الفضي 
مناصفة مع املسلسل االماراتي «خطار الهنا» 
عن فئة الدراما الكوميدية، برنامج «اسرتي مع 
التحية» الشراع الفضي عن فئة برامج الطفل 
واالســرة، برنامج «قضية االسبوع» الشراع 
الفضي عــن فئة البرامــج احلوارية، برنامج 
«بيئتنا خليجية» الشراع الفضي عن فئة برامج 
البيئة، «فالش توعي» الشراع الفضي عن فئة 
الفواصل االذاعية، وفاز تلفزيون الكويت بجائزة 
واحدة وهي الشراع الذهبي لبرنامج «دخينة» 

لفئة البرامج الثقافية «الهوية اخلليجية».

د. رمزان النعيمي يســلم سعد الفندي الشراع الفضي 
رئيس جلنة التحكيم مشاري البعيجانللبرنامج اإلذاعي «أسرتي مع التحية»

رئيس وفد الكويت بدر الطراروة يتوسط أعضاء الوفد مع جوائز اإلذاعة والتلفزيون

«األنباء» مع اإلعالمي القدير ماجد الشطي والفنان القدير علي السبع

.. ويسلم إبراهيم ما تقي الشراع الذهبي لبرنامج «خيمة النور» بحضور مجري القحطاني

اجلوائز التفصيلية
«األنباء» تنشــر اجلوائز التفصيلية ملهرجان 
اخلليج لالذاعة والتلفزيون الدورة الـ ١٥ بالهيئات 
احلكومية والقطاع اخلاص، وهي كما موضحة في 

اجلداول التالية:

علي ثابت.. دينامو املهرجان
بعد ختام الدورة الـ ١٥ ملهرجان اخلليج لالذاعة والتلفزيون، 
البد من توجيه الشكر والتقدير لكل العاملني في هذا املهرجان 
واخص بالذكر األخ علي ثابت مدير ادارة العالقات العامة واالتصال 
بجهاز اذاعة وتلفزيون اخلليج ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية على جهوده التي يشــيد بها جميع الوفود املشاركة 
وضيوف املهرجان ألنه كان بالفعل «دينامو املهرجان» بكل ما 
حتمل هذه الكلمة من معنى.. شكرا على ثابت وعساك عالقوة.

تدريب اإلعالمي
اصبح ال تدريب االعالمي ألي مذيع ومذيعة في 
اخلليج مهم جدا حتى نتفادى االخطاء اللغوية التي 
ال تغتفر في مثل هذه احلفالت التي يحضرها كبار 
املسؤولني من دول اخلليج والوطن العربي، ومناسبة هذا 
الكالم االخطاء التي وقعت بها املذيعة اميان زينل في 

حفلي االفتتاح واخلتام، فهل من املعقول مذيعة خليجية 
ال تعرف تنطق اسم «بورسلي» بالشكل الصحيح او 
اســم صحيفة «عكاظ»؟!.. نتمنى من املسؤولني في 
خليجنا اختيار األفضل في هذه االحتفاالت الرسمية 

واملنقولة على الهواء.. ومنا للمسؤولني!
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أنباء مصرية

السيسي ومتيم بن حمد يؤكدان ترسيخ تطوير العالقات الثنائية
القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي أن زيــارة صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر ملصر 
جتســد ما تشــهده العالقات 
القطريــة من تقدم،  املصرية 
وترسخ ملسار تطوير العالقات 
الثنائيــة بــني البلدين خالل 
الفتــرة القادمــة فــي جميــع 
املجــاالت، وذلــك فــي إطــار 
البلدين والشــعبني  مصلحة 
الشــقيقني، وفي ظــل النوايا 
الصادقة املتبادلة بني اجلانبني.
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أمس بقصر االحتادية صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر، حيث 
أقيمــت مراســم االســتقبال 
الرســمي ومت عزف السالمني 
الوطنيني واستعراض حرس 

الشرف.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي، بأن اللقاء شهد 
عقد مباحثــات منفردة تلتها 

تعظيم االستثمارات القطرية 
في مصر واســتغالل الفرص 
االستثمارية العريضة املتاحة، 
مثمنــا في هذا اإلطار إســهام 
اجلاليــة املصرية فــي عملية 
البناء والتنمية في دولة قطر 

االستثماري وتنشيط حركة 
التجــاري، خاصــة  التبــادل 
مــا يتعلق بتعزيــز تدفق كل 
االستثمارات القطرية إلى مصر، 
في ضوء خدمتهــا للمصالح 
املشتركة للبلدين الشقيقني. 

التنسيق املشترك بني البلدين 
للتعامــل مع مختلف األزمات 
التي متــر بهــا دول املنطقة.

وفيمــا يتعلــق مبســتجدات 
القضية الفلســطينية، أشــاد 
أمير قطــر باجلهود املصرية 
القائمــة إلعادة إعمــار قطاع 
غزة، كما توافقت الرؤى بشأن 
أهمية العمل على إحياء عملية 
السالم للتوصل إلى حل عادل 
وشامل للقضية الفلسطينية، 
مبا يضمن احلقوق املشروعة 
الشقيق  الفلسطيني  للشعب 
الشــرعية  وفــق مرجعيــات 

الدولية.
كما مت اســتعراض ســبل 
التعامل مع التداعيات السلبية 
ـ األوكرانية  لألزمة الروسية 
على االقتصاد العاملي، فضال عن 
آفاق التعاون املشترك ملكافحة 
اإلرهاب والفكر املتطرف، حيث 
مت التأكيد على أهمية تكثيف 
جهــود املجتمــع الدولــي في 
مواجهة هذه الظاهرة في إطار 
اســتراتيجية متكاملة تشمل 
معاجلــة اجلوانــب الفكريــة 
املواجهة  والتنموية بجانــب 

األمنية.

مبختلف املجاالت.
ومت التوافــق على تطوير 
البلدين  الثنائي بني  التعاون 
الشقيقني في مختلف املجاالت، 
خاصة فــي قطاعــات الطاقة 
والزراعة، إلى جانب التعاون 

وأضاف املتحدث الرسمي أنه 
مت كذلــك خــالل اللقــاء بحث 
تطورات األوضاع اإلقليمية، 
حيث توافق الزعيمان بشأن 
ضرورة تكاتف وتضافر جهود 
الدول العربيــة، وكذا تعزيز 

كما رحب اجلانبان بالقمة 
التي ستســتضيفها  املرتقبة 
العربية الســعودية  اململكــة 
الشقيقة بني قادة دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي ومصــر 
واألردن والعــراق والواليات 

املتحدة األميريكية.
 كما أبدى صاحب الســمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر سعادته بزيارة 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
الرئيــس  ولقــاء  الشــقيقة 

عبدالفتاح السيسي.
وقال أمير قطرـ  في تدوينة 
على صفحته الرســمية على 
موقــع التواصــل االجتماعي 
ـ «ســعدت بزيــارة  تويتــر 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
الشــقيقة ولقاء أخــي فخامة 
الرئيس السيسي في القاهرة، 
حيــث بحثنــا ســبل توطيد 
تعاوننــا الثنائي في مختلف 
املجاالت، كما تبادلنا وجهات 
النظر بشــأن تعزيز وتفعيل 
العمــل العربي املشــترك مبا 
يحقق تطلعات شــعوبنا في 
التنمية واالستقرار ويدعم أمن 

املنطقة والعالم».

أمير قطر يبدي سعادته بزيارة مصر الشقيقة ولقاء الرئيس املصري ويشيد بدورها احملوري في تعزيز التضامن العربي

(ا.ف.پ) الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير قطر في قصر االحتادية أمس 

مباحثات موسعة ضمت وفدي 
البلدين، حيث رحب الرئيس 
السيسي بأخيه أمير قطر ضيفا 
كرميا علــى مصر، مهنئا إياه 
مبناسبة ذكرى توليه مقاليد 

احلكم في دولة قطر.
من جانبه، تقدم األمير متيم 
بن حمد بالشكر ألخيه الرئيس 
السيسي على حسن االستقبال 
وكرم الضيافة، متقدما بالتهنئة 
إلى الرئيس السيسي مبناسبة 
قرب االحتفال بذكرى ثورة ٣٠ 
يونيو، معربا عن تقدير بالده 
ملصر قيادة وشــعبا، خاصة 
في ظل دورها احملوري خدمة 
القضايــا العربيــة وجهودها 
لتعزيز التضامن العربي على 
كل األصعدة، وكذلك السياسة 
التــي تتبعها مصر  احلكيمة 
بقيادة الرئيس السيسي على 
الداخليــة  جميــع األصعــدة 

واإلقليمية والدولية.
كما أكــد أميــر دولة قطر 
حرص بــالده على اســتمرار 
اخلطوات املتبادلة بهدف دفع 
وتعزيز مختلف آليات التعاون 
الثنائي بني البلدين الشقيقني 
خالل الفترة املقبلة، من خالل 

العراق: «اإلطار التنسيقي» يدعو إلى انتخابات برملانية 
جديدة جتنبًا النهيار سياسي بأي حلظة

ـ وكاالت: حــذر «ائتــالف  بغــداد 
«اإلطــار  مكونــات  أحــد  النصــر»، 
التنســيقي» الشــيعي في العراق، من 
أن تأسيس مرحلة حكم ألربع سنوات 
وفق االنسحابات البرملانية واالنسداد 
السياسي، سيبقي معادلة احلكم هشة 
مرشــحة لالنهيار بأي حلظــة، وذلك 
غداة اســتقالة نواب الكتلة الصدرية 
من البرملــان واداء نواب بــدالء عنهم 
اليمني الدستورية في جلسة استثنائية.

وشــدد «ائتــالف النصــر»، الــذي 
يتزعمه رئيس الوزراء األسبق حيدر 
العبــادي، في بيان على «إننا نســعى 
إلى إعادة تأســيس لشــرعية العملية 
السياسية التي تضررت بفعل مخاضات 
االنتخابــات البرملانية واالنســحابات 
البرملانية واالنسداد السياسي»، مشيرا 
إلى أن «تأســيس مرحلــة حكم ألربع 
ســنوات على وفق هذا الواقع ال يقود 
إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، 
وســيبقي معادلة احلكم هشــة وقلقة 

ومرشحة لالنهيار بأي حلظة».
ودعا الى «إنتاج معادلة حكم قادرة 
على البقاء والنجاح وخدمة الشــعب، 

وهــو أمــر يتطلــب عمليــة انتخابية 
غير مطعون بها، وانسيابية بتشكيل 
البنــاءات التنفيذية والبرملانية، وهي 
أمور لــم تتحقق على ضوء انتخابات 

٢٠٢١ وما تالها».
إقامــة  أن  وحــذر االئتــالف مــن 
معادلة حكم على أساس من التشكيك 
واإلقصاء والتغالب والتخادم السياسي 
احملاصصي ســيعمق من أزمة النظام 
السياسي، األمر الذي يوجب إعادة النظر 
وإعمال اإلرادة السياسية خلط شروع 
شرعي وســليم ملرحلة احلكم القادمة 
كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة وتأدية 

وظائفها.
وكان زعيم فصيــل «عصائب أهل 
احلق» قيس اخلزعلي أكد أن العملية 
السياسية أصبحت اآلن أكثر تعقيدا بعد 
انسحاب الكتلة الصدرية من العملية 
السياســية واســتقالتها مــن البرملان 

العراقي.
وقال اخلزعلي، الذي يشكل فصيله 
أحد أبرز مكونات «اإلطار التنسيقي»، 
إن انســحاب ممثلي الكتلــة الصدرية 
«ليس حــال، وامنا يعني أن املشــكلة 

حتولت من طريقة الى أخرى».
الطبيعــي  وأضــاف أن «اإلجــراء 
هو حدوث اتفاق سياســي على إعادة 
االنتخابات بشرط تعديل قانونها وإلغاء 
التصويت اإللكتروني، وإجراء تغييرات 
مهمة فــي املفوضية العليا املســتقلة 

لالنتخابات في العراق».
بــدوره، أكد حتالف «قــوى الدولة 
الوطنيــة»، أحد مكونــات قوى اإلطار 
التنســيقي أيضا، أن الواقع السياسي 
العراقي «معقد وخطير ومفتوح النهايات 
وهو غير ممسوك وال متماسك»، داعيا 
إلى تشــكيل حكومــة انتقالية تنتهي 
بإجراء انتخابات جديدة يتفق على مدتها 
إلعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي.

ومنذ إعــالن زعيم التيــار مقتدى 
الصدر استقالة جميع نواب كتلته من 
البرملــان في ١٢ اجلاري أصبحت قوى 
«اإلطار التنسيقي» هي الكتلة الكبرى 

في البرملان العراقي بنحو ١٣٠ نائبا.
وأعطــى «اإلطار»، فــور أداء نوابه 
البدالء اليمني القانونية األسبوع املاضي 
في جلسة استثنائية للبرملان، تطمينات 
جلميع الكتل السياسية أنه ماض باجتاه 

تشــكيل حكومة شراكة تضم اجلميع 
دون استثناء.

من جهته، أعلن التيار الصدري أنه 
غير معني باحلوارات واملفاوضات التي 
جتري حاليا لتشكيل احلكومة العراقية 
اجلديدة. وقــال محمد صالح العراقي 
املقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر في 
بيان صحافي أمس «هناك فكرة خبيثة 
قد تطبقها بعض الكتل السياسية وهي 
زج وزير صدري من التيار أو منشق 
أو مطــرود أو متعاطــف في احلكومة 
التي يريدون تشكيلها إلسكات الشارع 
الصدري من جهة واتهامه باملشــاركة 

في حكومة الفساد من جهة أخرى».
وأضــاف: «إننا نحذر مــن عواقب 
هذا الفعل الوقح ونطلب من الشــعب 
عدم مســايرتهم بذلــك، فنحن لم ولن 
نشترك معهم ال في برملان وال حكومة 
وال غيرها مطلقا فنحن أهل إصالح ال 

شقاق ونفاق».
وحذر صالح من أن «ردنا سيكون 
غيــر متوقع إذا مــا حاولتم تشــويه 
سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم 

أو ال نعلم أو إيهام الناس بذلك».

كييڤ تتهم موسكو بـ «جّر» مينسك إلى احلرب
وجونسون يخشى قبول أوكرانيا لـ «سالم سيئ»

عواصم ـ وكاالت: اتهمت 
كييڤ موســكو امــس بأنها 
تريد «جر» مينسك، احلليف 
الديبلوماســي لروسيا، إلى 
احلرب فــي أوكرانيا بعدما 
أعلنت أن صواريخ روسية 
أطلقت من أراضي بيالروسيا 
املجاورة على بلدة أوكرانية، 
وذلــك مــع دخــول احلرب 

شهرها اخلامس.
العامة  القيــادة  وأكــدت 
لالســتخبارات األوكرانيــة 
التابعــة أن «هــذه الضربة 
الصاروخية مرتبطة بشكل 
مباشر باجلهود التي يبذلها 
الكرملني جلر بيالروسيا إلى 
احلــرب في أوكرانيا كطرف 

مشارك في النزاع».
وكتبــت قيــادة منطقــة 
الشمال في القوات األوكرانية 
في منشــور عبر فيســبوك 
أنه «نحو الســاعة اخلامسة 
صباحا بالتوقيت احمللي امس، 
تعرضت منطقة تشيرنيهيف 
لقصــف صاروخــي مكثف. 
عشرون صاروخا استهدفت 
قريــة ديســنا وأطلقــت من 
أراضي بيالروسيا (وأيضا) 

من اجلو».
وأضافت أن «بنى حتتية 
تضررت» من دون حتديد ما 
إذا كانت عسكرية أم مدنية.
وبحسب االســتخبارات 

وأضافــت «دخلت بعدها 
املجال اجلوي البيالروسي. 
بعدمــا أطلقــت صواريــخ، 
عادت إلى روسيا»، مشيرة 
إلــى أنه إضافة إلى ديســنا 
أصابت الضربات الروســية 
أهدافا «فــي منطقتي كييڤ 

وسومي» شمال شرق.
في غضــون ذلك، دخلت 
القوات الروسية وتلك املوالية 
لهــا مدينة ليسيتشانســك 

«امليليشيا الشعبية جلمهورية 
لوغانسك الشعبية واجليش 
الروســي دخلــوا إلى مدينة 
املدينة  ليسيتشانسك وهي 
التوأم لسيفيرودونيتسك».

إلــى ذلك، أعــرب رئيس 
الوزراء البريطاني، بوريس 
جونسون عن تخوفه من أن 
العواقب االقتصادية  تؤدي 
التــي جنمت عن احلرب في 
أوكرانيا إلــى الضغط على 
كييڤ لتقبل باتفاق ســالم 
مــع روســيا ال يصــب فــي 

مصلحتها.
وقــال جونســون فــي 
تصريحــات أدلــى بهــا في 
العاصمة الرواندية كيجالي 
حيث حضر قمة الكومنولث 
امس «يقول الكثير جدا من 
الدول إن هذه حرب أوروبية 
غير ضرورية، وبالتالي فإن 
الضغط سيتزايد لتشجيع، 
أو رمبا إكــراه، األوكرانيني 
على اتفاق ســالم ســيء»، 
بحســبما نقلتــه صحيفــة 
«الغارديــان» البريطانيــة. 
وأضــاف أن عواقــب فــوز 
الرئيس الروســي ڤالدميير 
بوتني في احلرب ســتكون 
خطيرة علــى األمن الدولي 
ومبنزلة «كارثة اقتصادية 
طويلــة األمــد»، علــى حــد 

وصفه.

حيث تدور «معارك شوارع» 
فــي هــذه املدينــة املجاورة 
لسيفيرودونيتســك  لهــا 
الواقعة في  االســتراتيجية 
شرق أوكرانيا والتي توشك 
موسكو على السيطرة عليها، 
وفق ما أعلن االنفصاليون.

وقال ممثل لالنفصاليني 
اللفتنانت  املوالني لروســيا 
كولونيل أندري ماروتشكو 
عبــر تلغــرام إن عناصــر 

ضربات صاروخية روسية من بيالروسيا ومعارك شوارع في «املدينة التوأم» شرقي أوكرانيا

اوكرانيون يتفقدون حطام منزلهم في لوغانسك إثر قصف صاروخي روسي شرقي أوكرانيا    ( رويترز)

األوكرانيــة «أطلقــت ســت 
طائرات من طراز «تي يو-
٢٢ إم» ١٢ صاروخ كروز من 
مدينة بيتريكاو» في جنوب 

بيالروسيا.
وأشارت إلى أن «املقاتالت 
انطلقت من مطار تشايكوفكا 
فــي منطقــة كالوغا (غرب) 
في روســيا» علــى بعد ٢٧٠ 
كلــم نحــو شــمال احلدود 

األوكرانية.

بوريل من طهران: استئناف محادثات 
ڤيينا النووية خالل أيام

عواصمـ  وكاالت: قال وزير خارجية االحتاد 
األوروبي جوزيب بوريل خالل زيارته لطهران، 
إن احملادثــات التــي تســتضيفها العاصمة 
النمساوية ڤيينا بشأن امللف النووي اإليراني، 

ستستأنف في األيام املقبلة.
وأوضح بوريل خالل مؤمتر صحافي عقد 
في العاصمة اإليرانية مــع وزير اخلارجية 
اإليرانــي حســني أميــر عبداللهيــان أمــس 
«سنســتأنف احملادثات بشــأن خطة العمل 
الشاملة املشتركة في األيام املقبلة» في إشارة 
إلى االتفاق النووي اإليراني املبرم في العام 
٢٠١٥. وتابــع: «نتوقع اســتئناف احملادثات 
فــي األيام املقبلة وأن نكســر حالة اجلمود. 
مرت ثالثة شهور ونحن في حاجة لتسريع 
العمل. أنا ســعيد للغاية بالقرار الذي اتخذ 

في طهران وواشنطن».
بــدوره، قــال وزر اخلارجيــة اإليرانــي 
«نأمــل فــي أن يقوم اجلانــب األميركي هذه 
املرة بإجراءات مسؤولة في مسار املفاوضات 
والتوصل إلى نقطة نهائية لالتفاق» بحسب 
وكالة األنباء االيرانية «إرنا» ووكالة الطلبة 

شبه الرسمية «إسنا».
وأشــار عبداللهيــان إلــى «أننــا أجرينا 

مباحثــات تفصيلية وايجابيــة مع االحتاد 
األوروبي»، مضيفا أن «حفظ وتوسيع العالقات 
مع هذا االحتاد يأتي ضمن أولويات اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية ملواصلة تعاونها مع قارة 
اوروبا، ومبا يشمل كل الدول األعضاء وغير 

األعضاء في االحتاد األوروبي.
وفــي ســياق ذي صلة، أصــدرت وزارتا 
األمن الداخلي واخلارجية األميركية تعليمات 
جديدة أعلنتا فيها أنهما ستقبالن تأشيرات 
األفراد الذين ميكنهم إثبات أن أنشطتهم في 
أي منظمة مدرجة بقائمة مجموعة اإلرهاب لم 
تكن طوعية، ولم تشكل تهديدا ألمن الواليات 

املتحدة، لزيارة أراضيها.
وأعلنت الوزارتان عن التعليمات اجلديدة 
دون أن تذكر عالنية اســم «احلرس الثوري 
اإليرانــي»، كما لم تخص عملية التأشــيرة 
ألولئك الذين حرموا من دخول الواليات املتحدة 

بسبب خدمتهم في املنظمة اإلرهابية.
إال أنهم ســيحصلون على التأشــيرة في 
حــال أثبتوا أنهم لم ينفذوا طوعا وعن علم 
تعليمات منظمة مدرجة على قائمة اإلرهاب، 
وفق البيان األميركي الذي نشر في صحيفة 

«فيدرال ريجستر».

بايدن يوّقع أهم قانون لتنظيم حيازة 
األسلحة النارية منذ ٣٠ عامًا

واشــنطن - وكاالت: وقــع الرئيس جو 
بايدن أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم 
حمل األســلحة النارية في الواليات املتحدة 
منــذ نحو ٣عقود، قائــال إنه رغم أنه ال يفي 

مبا هو مطلوب فعال فإنه «ينقذ أرواحا».
وقال بايدن في البيت األبيض قبل مغادرته 
حلضور اجتماعات ديبلوماســية كبرى في 
أوروبا امس «رغم أن هذا القانون ال يشــمل 
كل مــا أريــده، فإنه يتضمن إجــراءات كنت 
أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها 

إنقاذ أرواح».
الكونغــرس األميركــي وســط  وتبنــى 
التصفيق قانونا نال دعم أعضاء من احلزبني 
اجلمهوري والدميوقراطي يهدف إلى تنظيم 
حيازة األســلحة ويعتبر األهم منذ نحو ٣٠ 
عامــا لكنه يبقى أقــل بكثير ممــا كان يأمل 
بــه الرئيس جو بايدن فــي بلد يعاني جراء 

عمليات إطالق النار.
وبعد تبنيه في مجلس الشــيوخ، وافق 

مجلس النواب على القانون الذي يشمل حزمة 
إجراءات تفرض قيودا جديدة على األسلحة 
وتخصص مليارات الدوالرات لتمويل قطاع 

الصحة العقلية والسالمة املدرسية.
وأتى هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت عقب 
مجزرة راح ضحيتها ٢١ شخصا بينهم ١٩ طفال 
قتلوا برصاص شــاب اقتحم مدرســتهم في 
يوفالدي بوالية تكساس نهاية مايو الفائت، 
فضال عن مجزرة بافالو في والية نيويورك 
حيث قتل ١٠ أشخاص سود في سوبرماركت 

في منتصف مايو ايضا.
ويوفر القانون على وجه اخلصوص دعما 
لقوانني في كل والية على حدة تتيح للسلطات 
أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرا األسلحة 

النارية التي بحوزته.
كذلك يفرض النص التحقق من السجلني 
اجلنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بني ١٨ 
و٢١ عاما ويرغب في شراء سالح ناري وكذلك 

متويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

«طالبان» تتعهد بعدم التدخل في توزيع 
املساعدات الدولية على متضرري الزلزال

عواصم - وكاالت: تعهدت حركة «طالبان» 
أمس بعدم التدخل في اجلهود الدولية لتوزيع 
املســاعدات على عشرات آالف األفغان الذين 
تضرروا جــراء الزلزال العنيف الذي ضرب 
البالد مؤخرا. واشتكت منظمات اإلغاثة في 
املاضي من حتويل سلطات «طالبان» املساعدات 
إلى املناطــق التي تدعمها، أو حتى مصادرة 

السلع وتوزيعها بنفسها.
لكن خان محمد أحمد املسؤول الرفيع في 
واليــة بكتيكا املتضررة بشــدة أفاد بأنه لن 
يتم التدخل في جهود اإلغاثة التي تقوم بها 
املنظمات الدولية، وقال «سواء كان برنامج 
األغذية العاملي أو اليونيســف أو أي منظمة 

أخرى أو األمم املتحدة فهم سيقومون بالتوزيع 
بأنفسهم»، مؤكدا أن «عناصرنا سيواكبونهم 

دوما (للمساعدة)».
وســارع املجتمع الدولي الى االســتجابة 
لكارثة الزلزال وبدأ بإرســال املساعدات منذ 

اخلميس الفائت.
وأصبح تقدمي املساعدات أكثر صعوبة ألن 
الزلزال ضرب مناطق شهدت قبل ذلك تساقط 
أمطار غزيرة، ما تســبب في سقوط صخور 
وانزالق أتربة جرفت قرى صغيرة منتشرة 
بشكل عشوائي على املنحدرات اجلبلية. كما 
تضررت أبراج شــركات االتصاالت وأعمدة 

خطوط الكهرباء.
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أنباء سورية

احلكومة بني «الترميم» والتجديد.. وستة وزراء على الئحة التغيير
بيروت - عمر حبنجر

خالل االستشارات النيابية 
امللزمة، ســؤال واحد طرحه 
رئيــس اجلمهورية ميشــال 
النــواب: مــن  عــون علــى 
تسمون لرئاســة احلكومة؟ 
النيابية  وأثناء االستشارات 
غيــر امللزمة، يومــي االثنني 
والثالثاء، سؤاالن يطرحهما 
رئيس احلكومة املكلف جنيب 
ميقاتي على النواب انفسهم: 
هــل ترغبون باملشــاركة في 
حكومــة  وأي  احلكومــة، 

ترتاؤن؟
طبعا األسئلة سهلة، لكن 
العقــدة فــي األجوبــة، وفي 
امكانيــة  التطلعــات، وفــي 
االســتجابة للرغبــات، فــي 
مجلس نــواب فسيفســائي 
التكوين واأللوان، وهصذا ما 
يدركه الرئيس املكلف بحكم 
اخلبرة والتجربة. وبالتالي، 
فانه لــن يعدم امكانية اعداد 
تشــكيلة حكوميــة، تتوازى 
مع حكومة تصريف األعمال 
وحتظى بقبول الرئيس عون 
وفريقه، فإذا متــت املوافقة، 
يكون االنتقال الى اعداد البيان 
الــوزاري، وتنال الثقة ويتم 
التسلم والتسليم، بني ميقاتي 
ونفســه، واذا تعــذر اقنــاع 
الرئيس عون ومن خلفه وريثه 
السياســي جبــران باســيل، 

وزيــر اخلارجيــة عبــداهللا 
بوحبيــب، وزيــر املهجرين 
عصام شــرف الديــن ووزير 
االقتصاد أمني ســالم ووزير 
الطاقــة وليد فياض ووزيرة 
التنمية االدارية جنال رياشي.

والتقدير ان املســتجدات 

اخلارجيــة اللبنانيــة، كمــا 
ان تغييــر وزيــري الطاقــة 
واالقتصــاد، أي وليد فياض 
وأمني سالم، املعنيني بالكهرباء 
واحملروقات ولقمة العيش، قد 
يفرج كرب الناس املصطفني 
فــي الطوابير، امــام املخابز 

شرف الدين، فليس بالضرورة 
ان يكون جنبالطيا، كما يقول 
االشــتراكيون امنــا ان يكون 

مقبوال من جميع االطراف.
ومن باب املســاواة يتعني 
تغيير وزير شيعي ويبدو ان 
القرعة ســتقع على واحد من 
اثنني، وزير الثقافة محمد بسام 
الزراعة عباس  او  املرتضــى 
احلاج حسن، على اعتبار ان 
وزيري املال يوســف اخلليل 
واألشــغال العامة علي حمية 
من الثوابــت. املصادر عينها 
رجحت فكرة الترميم احلكومي 
على هذا النطاق، حفاظا على 
وجود التيار احلر فيها ألنه في 
حال تشكيل حكومة جديدة، 
سيصعب على الرئيس املكلف 
توزير الفريق الذي لم يسمه 
في االستشارات، حتى ال يخسر 

مؤيديه على اجلانب اآلخر.
احمللل السياســي احملامي 
جوزف ابو فاضل، توقع لقناة 
«اجلديد» انه ال تولد حكومة 
ميقاتي بســهولة، مســتغربا 
عــن جنيــب  باســيل  كالم 
التيار  ميقاتي، سائال رئيس 
احلر عن الـــ ٢٥ مليار دوالر 
التي طارت من كهرباء لبنان، 
ومرجحــا مشــاركة اجلميع 
باحلكومة، ألنها حكومة رئاسة 

اجلمهورية.
البطريــرك  مــن جهتــه، 
املاروني بشارة الراعي، شدد 

والتحضيــرات  العربيــة، 
اجلاريــة، للقمــة التي تضم 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ومصــر واألردن والعــراق، 
ومبشاركة الرئيس االميركي 
جو بايدن تســتدعي تغيير 
الســائد فــي وزارة  املســار 

ومحطات توزيع احملروقات، 
فضال عــن ان ترشــيح أمني 
سالم نفسه لرئاسة احلكومة 
جعل من الصعب على الرئيس 

ميقاتي االنسجام معه.
اما بالنسبة للوزير الدرزي 
الثاني الذي سيحل محل عصام 

على حاجة لبنان الى «قيادة 
جديدة متجددة، تتميز بروح 
املسؤولية وبالوعي والشجاعة 
إلطالق ورشــة االصالحات، 
في البنــى والقطاعات األكثر 
ذلــك  كل  وفــوق  احلاحــا، 
لبنان بحاجة الى االســتقرار 
السياســي. وأضــاف «ال أحد 
أقــوى مــن اهللا، ال بنفــوذه 
وال بســلطته وال مبالــه، وال 
بسالحه، وال بكبريائه، داعيا 
الى تشــكيل حكومة تتحمل 
املســؤولية االجرائيــة والى 
رئيس جديد للجمهورية يطلق 

نهجا بناء».
بــدوره، رئيــس القــوات 
اللبنانيــة د.ســمير جعجــع 
شــدد على «ضــرورة اجراء 
االنتخابات الرئاسية في بداية 
املهلة الدستورية، بعد ان اضاع 
رئيس اجلمهورية فرصة انقاذ 
البلد». املصادر املتابعة تتوقع 
اجناز التشكيلة احلكومية قبل 
عطلة عيــد األضحى املبارك، 
وإذا لم يحصل، فمعنى ذلك ان 
األمور معقدة اكثر مما يرى في 
العني املجردة. لكن ثمة عامال 
اضافيا يتعني التوقف عنده، 
وهو القمة اخلليجية -العربية 
-األميركيــة فــي منتصــف 
يوليو، والتي توجب ان يكون 
لدى لبنان، الذي ســتتطرق 
اليه هذه القمة، حكومة فاعلة 

على األقل.

مصادر لـ «األنباء»: مطلوب حكومة ملواكبة القمة العربية -األميركية منتصف يوليو

زحمة أمام األفران بسبب نقص مخزون القمح في املطاحن  (محمود الطويل)

فحكومــة تصريــف االعمال 
حاضرة ناطرة وميقاتي باق 
في السراي احلكومي، سواء 
كرئيــس حكومــة مكلف، او 
كرئيــس حكومــة تصريــف 

أعمال.
املصــادر  تقديــر  وفــي 
املتابعــة، ان أقصى ما ميكن 
اخذه من ميقاتي، هو ترميم 
احلكومــة احلاضــرة، مــن 
خالل استبدال بعض الوزراء 
بآخرين، واملشــكلة هنا، بني 
ان يكــون التعديل موســعا، 
او ضيقا، وهل يشــمل تبادل 
احلقائب الوزارية، او «جمل 
مطرح جمل يبرك»، كما يرى 
الرئيس نبيه بري الذي نقل 
عنه فهمــه للتعديل الوزاري 
على انه اســتبدال لكل فريق 
ممثله بآخر، عند احلاجة، مع 
عدم املس بالتوزيع الطائفي 
واملذهبي للوزارات، ما يعني 
رفض اي طرح يخرج وزارة 
الثنائــي  املــال مــن حصــة 
الشيعي، او باألحرى، حركة 

أمل بالتحديد.
وفــي معلومــات املصادر 
املتابعة لـ «األنباء» ان االجتاه 
الغالــب هــو نحــو التعديل 
املوســع للحكومــة، طاملا ان 
املثول امام مجلس النواب لنيل 
الثقــة، أمر البد منه، ويتقدم 
األســماء املطروحة للخروج 
من حكومة تصريف األعمال: 

عاصفة مطرية تقطع الكهرباء واإلنترنت شمال غربي سورية
وكاالت: أعلن مســؤول ســوري خروج 
عدد من خطوط التوتر املتوسط ومحطتي 
حتويل كهربائيتني عن اخلدمة جراء عاصفة 

مطرية عمت محافظة حماة أمس.
ونقلت الوكالة العربية السورية لألنباء 
(سانا) أمس عن مدير الشركة العامة لكهرباء 
محافظة حماة حبيب خليل قوله انه نتيجة 
األحوال اجلوية وتساقط األمطار الغزيرة 
التي ترافقت مع هبوب رياح شديدة في عموم 
احملافظة، حدثت أعطال على خطوط التوتر 

املتوســط ومنها املطاحن وصوران والري 
والرقيطه ومجبل األسفلت وشيحه مصياف 
ووادي العيــون ومرميني وعني حالقيم ما 

تسبب بخروجها من اخلدمة.
وأضاف أن ورشات الصيانة والطواقم 
الفنية والعمالية لدى الشركة بالتعاون مع 
ورشات الوحدة التشغيلية لنقل الكهرباء 
في املنطقة الوســطى تعمل على إصالحها 

وإعادتها للخدمة بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن العاصفة تسببت في خروج 

محطتي شيزر واالسمنت الكهربائيتني من 
اخلدمة واللتني تغذيان مناطق واسعة من 
ريف حماة الغربي، الفتا إلى أنه مت االنتهاء 
مــن أعمال صيانة احملطــة األولى والتزال 

احملطة الثانية خارج اخلدمة.
إلى ذلك، أكدت املديرية العامة للموانئ 
أن عاصفة بحرية تســببت في وفاة صياد 
وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين 
ومنشآت االصطياف السياحية على شاطئ 
البحر. وبحسب «سانا»، قال مدير عام املوانئ 

فــي وزارة النقل العميد م.البحري ســامر 
قبرصلي إنه مت العثور على شخص متوفى 
عند موقع رأس ابن هانئ بالالذقية، كما مت 
إنقاذ شخصني كانا يصطادان وانتشال مركب 

غارق ملنع إعاقة حركة املالحة.
وبــني قبرصلي أن زورقا غرق في مرفأ 
الالذقية ومت إنقاذ ٦ بحارة كانوا على متنه، 
مشــيرا إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في 
منشآت التخييم والســياحة واالصطياف 

(انترنت)على شاطئ وادي قنديل والبسيط. مخيمات متضررة جراء العاصفة  
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يلتقــي منتخبنا الوطني لكرة قــدم الصاالت اليوم في 
مواجهة مهمة مع نظيره العراقي ضمن الدور نصف النهائي 
من بطولة كأس العرب داخل الصاالت للمنتخبات واملقامة 
حاليا في مدينة الدمام السعودية، وجتمع املواجهة األخرى 
منتخــب املغرب واملنتخب املصــري، وذلك لتحديد طرفي 

نهائي البطولة الذي سيقام الثالثاء املقبل. 
وكان أزرق الصاالت قد متكن من التأهل الى الدور نصف 
النهائي بفوزه على نظيره الفلسطيني بالركالت الترجيحية 
٤ - ١، وذلك بعد انتهاء الوقت األصلي والشوطني اإلضافيني 

للمباراة بالتعادل بنتيجة ٤ - ٤ أول من أمس اجلمعة.
واســتطاع املنتخب الفلسطيني إنهاء الشوط األول من 
املباراة متقدما ٣ - ٢، فيما اســتمر السجال بني املنتخبني 
فــي شــوط املباراة الثانــي حتى نهايته بالتعــادل ٤ - ٤، 
حيث لعب املنتخبان األشواط اإلضافية التي انتهت بدون 
تســجيل أهــداف، ليحتكما إلى الــركالت الترجيحية التي 

انتهت ملصلحة األزرق ٤ - ١.
وحصل العب املنتخب الوطني صالح الفاضل على جائزة 

أفضل العب في املباراة.
كما تأهل املنتخب املغربي إلى نصف النهائي بعد فوزه 
علــى نظيــره الليبي ٣ - ٠، فيما تأهــل الى نفس الدور 
أيضا منتخب مصر بفوزه ٣ - ٢ على موريتانيا، بينما 
تأهل املنتخب العراقي على حســاب منتخب السعودية 

بالفوز عليه ٣ - ٢.
من جانــب آخر، يخــوض منتخبنا الوطني للناشــئني 
مواجهة حاســمة مســاء اليوم أمام منتخب سورية، وذلك 
في ختام دور املجموعات لبطولة غرب آسيا التاسعة لكرة 
القدم للناشئني، التي تقام حاليا على ستاد العقبة في األردن.

 ويدخل منتخبنا املباراة بعدما أنعش آماله بالفوز على 
منتخب فلســطني في املباراة التي جمعتهما مساء أول من 
أمس اجلمعة ليتحصل األزرق على ثالث نقاط مهمة، بينما 
ضمن املنتخب الســوري تأهله بعدمــا رفع رصيده إلى ٦ 
نقاط بفوزه على منتخب لبنان بهدف دون رد في لقاء أقيم 
بوقت متأخر من مســاء امس األول، وبهذه النتيجة جتمد 
رصيد لبنان عند ٣ نقاط لكنه بقي متقدما على األزرق في 
ترتيــب املجموعــة بفارق األهداف، في حــني ودع منتخب 

فلسطني من البطولة.
 ويأمل اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني اســتثمار احلالة 
املعنوية املرتفعة لالعبينا واخلروج بنتيجة إيجابية بالفوز 
أمــام منتخب ســورية تضمن له التأهل الــي الدور نصف 

النهائي من البطولة.
 وتفوق منتخبنا على نفســه في هذا االســتحقاق رغم 
عدم خضوعه لفترة إعداد مناسب، وجنح األزرق في تقدمي 
مجموعة من املواهب الواعدة حتتاج اهتماما خاصا ليكون 
لهم شأن في املستقبل، إذ ينتظر األزرق املشاركة في بطولة 
كأس العرب املقبلة في ســبتمبر القــادم، وبعدها يخوض 

منافسات تصفيات كأس آسيا.

«الصاالت» يواجه العراق 
في نصف نهائي كأس العرب

«أزرق الناشئني» في مواجهة حاسمة أمام سورية اليوم

٤٤ متسابقًا في «خليجية 
الدراجات املائية»

«املسابقات» تعيد النظر 
في بطوالت املراحل السنية

سالمات للعنبري ومروي
اختتمت أول من امس منافسات بطولة اخلليج للدراجات املائية 
التي نظمها نادي الرياضات البحرية على شاطئ اخليران بتتويج 
الفائزين. وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي في ختام 
البطولة التي استمرت ليوم واحد، إن املنافسات شهدت مشاركة 
٤٤ متسابقا من الكويت ودول اخلليج تنافسوا في فئات ثالث.

وأسفرت البطولة عن تتويج املتسابق سلمان العوضي باملركز 
األول في منافســات فئة (ســتوك) في حني جاء محمد جنيب 
ثانيا وبدر الكندري ثالثا. وأحرز فهد اخللفان املركز األول في 
منافسات فئة (سوبر ستوك) . وتوج فهد اخللفان باملركز األول 

في منافسات فئة الـ(أوبن) .

مبارك اخلالدي

علمت «األنباء» أن جلنة املسابقات باحتاد كرة القدم تدرس 
بجدية إعادة النظر في بطوالت املراحل الســنية لفئات الشباب 
والناشــئني إلجراء تعديالت عليها مبا يضمن توفير أكبر قدر 
ممكن من الفوائد الفنية لالعبــي املنتخبات الوطنية (األوملبي 
والشباب والناشئني)، فضال عن إيقاع الالعبني حتت نظر األجهزة 

الفنية على مدار املوسم.
ومن املتوقع أن تظهر مالمــح اخلطة اجلديدة حال صدور 
جداول املسابقات للموســم املقبل. ويأتي توجه االحتاد بهدف 
إعادة النظر في أوضاع منتخباتنا الوطنية بعد التراجع امللحوظ 
بنتائج املنتخبات في املشاركات اخلارجية األخيرة، وأيضا في 
إطار خطة شاملة لتهيئة منتخبنا األوملبي لالستعداد للمشاركة 

في تصفيات أوملبياد ٢٠٢٤.
اجلديــر بالذكر أن إدارة االحتاد اليــزال في مرحلة تقييم 
لعدد من السير الذاتية ملدربني أجانب لتولي مهام اإلدارة الفنية 
للمنتخبات بإشــراف املدير الفني لالحتاد البلجيكي ميشــيل 
سابلون الذي مت التعاقد معه مؤخرا لتطوير العمل الفني باالحتاد.

تعرض جنم اجليل الذهبي للكرة الكويتية عبدالعزيز العنبري 
لعارض صحي مفاجئ اثناء تواجده في البوسنة في اجازة خاصة، 
وأدخل على اثرها إلى أحد املستشفيات واليزال يرقد هناك حتت 
املالحظة بعد إجراء التدخل الطبي الالزم. وقد تواصل عدد من 
الرياضيني مع جنم املنتخب السابق عبدالعزيز الهاجري املتواجد 

معه، حيث طمأن اجلميع على متاثله للشفاء.
 كما تعرض نائب مديــر عام الهيئة العامة للرياضة والعب 
املنتخب الوطني الســابق علي مروي لوعكة صحية ادخل على 
اثرها أحد املستشفيات احمللية، وخضع للعناية الطبية الالزمة.

«األنباء» تتمنــى للعنبري ومروي جتاوز العارض الصحي 
والتمتع مبوفور الصحة والعافية والعودة إلى نشاطهما املعهود.

جانب من تتويج الفائزين

زويد والظفيري والرشيدي 
يغادرون الساملية

هادي العنزي

غادر ثالثي خط الهجوم للفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية نايف زويد، 
وعبداهللا الظفيري، وفهد الرشيدي فريقهم إلى ناديي القادسية والفحيحيل، 
وذلك في صفقات انتقال مختلفة نهاية األسبوع املاضي، حيث استقر املقام 
بزويد في نادي القادسية، فيما حل الظفيري والرشيدي في نادي الفحيحيل. 
وجاء انتقال الثالثي ضمن إطار جتديد خط املقدمة بصفوف السماوي، وبعد 
إبرام التعاقد مع مهاجم نادي نوروز العراقي آسو رستم، والتعاقد مع املهاجم 
الكولومبــي كارلوس ريفاس، وجتديد التعاقد مع اإليڤواري جمعة ســعيد، 
فيما يرتبط البرازيلي باتريك فابيانو مع الساملية بعقد ميتد لنهاية املوسم 
املقبل. ويبدأ الســاملية حتضيراته للموسم املقبل بعد عيد األضحى املبارك، 
ويتوقع أن يتدرب ألســبوعني محليا، على أن يغادر إلقامة معسكر تدريبي 

ألكثر من أسبوعني، للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.

أفــادت تقارير إعالمية عدة اجلمعة بأن 
مان ســيتي، بطل الدوري اإلجنليزي لكرة 
القدم، توصل إلى اتفاق مع منافســه احمللي 
ليدز يونايتد لضم العب الوسط الدولي كالفن 

فيليبس.
وقــدرت قيمة صفقة التعاقد مع ابن الــ٢٦ 
عاما بـ٤٢ مليون جنيه استرليني إضافة إلى ٣ 
ماليني مكافــآت، لكن تبقى هناك موافقة الالعب 
على شــروطه الشــخصية مع فريق املدرب 

اإلسباني جوزيب غوارديوال.
ويسعى ســيتي لتعزيز خط وسطه 
بعد خسارته جهود املخضرم البرازيلي 
فرناندينيو الذي أعلن رحيله عن النادي 

نهاية املوسم املنصرم.
وشــق فيليبس طريقه في الفرق 
العمرية لليدز ولعب دورا في عودة 
األخير الى الدوري املمتاز قبل عامني، 
كما فرض نفســه أيضا عنصرا مهما 
في املنتخب اإلجنليــزي الذي وصل 
معه الصيف املاضي الى نهائي كأس 
أوروبا قبل اخلسارة بركالت الترجيح 

أمام إيطاليا.
وســيصبح فيليبس ثاني تعاقد 
كبير يجريه سيتي منذ نهاية املوسم 
املنصــرم، بعد الهــداف النرويجي 
إرلينغ هاالند القادم من بوروسيا 

دورمتوند األملاني.

سيتي يدعم صفوفه 

أعلنت اللجنة األوملبية الدولية اجلمعة، أنها بفيليـبس
ستستبعد مرة أخرى االحتاد الدولي للمالكمة 
عن األلعاب األوملبية الصيفية املقررة بنسختها 
املقبلة عام ٢٠٢٤ في باريس، وذلك بسبب الفساد.

وسبق أن منع االحتاد الدولي للمالكمة (أي 
بي ايه) من املشاركة في أوملبياد ٢٠٢٠ الذي أقيم 
الصيف املاضي في طوكيو، كما أن حضوره 
في أوملبياد لوس أجنيليس ٢٠٢٨ غير مؤكد.

وقال مدير الرياضــة في اللجنة األوملبية 
الدولية كــني ماكونل في مؤمتر صحافي، إنه 
«من أجل مصلحة الرياضيني ومجتمع املالكمة، 
لن ينظم االحتاد الدولي للمالكمة أي تصفيات 

وأحداث أوملبية».
وأفاد ماكونل بأن اللجنة األوملبية الدولية 
«مازالت قلقة جدا حيال طريقة احلوكمة، احلكام، 
طريقة التحكيم والشــؤون املالية» في الهيئة 

الدولية ملالكمة الهواة.
ومت التشــكيك في إعادة انتخاب الروسي 
عمر كرميليف كرئيس لالحتاد الدولي للمالكمة 
من قبل محكمة التحكيم الرياضي، كما تشعر 
الدولية بالقلق حيال «تبعيته  اللجنة األوملبية 
املالية» لشركة الغاز الروسية العمالقة غازبروم.
وخيمت شبهات الفساد في التحكيم على 
العديد من بطوالت املالكمة األوملبية من ألعاب 

٢٠٠٤ في أثينا الى ألعاب ٢٠١٦ في ريو.
وأضاف ماكونل أن اللجنة األوملبية الدولية 
ســتقرر «في الوقت املناسب» شروط تنظيم 
املالكمة في أوملبياد باريس ٢٠٢٤ «من خالل 
العمل عن كثب مع اللجنــة املنظمة وممثلي 

الرياضيني».

استبعاد «املالكمة» من أوملبياد 
٢٠٢٤ بسبب الفساد

شكرينيار على مشارف باريس
بــات مدافع إنتــر، وصيف بطــل الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، الدولي السلوفاكي ميالن 
شكرينيار على مشارف االنتقال إلى باريس سان 
جرمان بطل فرنسا، حسب ما أفادت وسائل اعالم 
فرنسية وإيطالية. وأشارت صحيفة «ليكيب» 
الفرنسية، إلى أن املباحثات مازالت جارية بني 
إنتر وسان جرمان التوصل إلى اتفاق يرضي 
الطرفــني، ففــي حني يعرض نــادي العاصمة 
الفرنســية ٥٠ مليون يورو على إنتر، يطالب 

األخير بـ٨٠ مليونا للتخلي عن مدافعه ابن الـ 
٢٧ عاما، والذي يسري عقده حتى عام ٢٠٢٣. 
وعاد سان جرمان بعرض جديد يراوح الـ ٦٠ 
مليونا، في حني أكدت الصحيفة الفرنسية أن 
الطرفني ميكن أن يتوصــال إلى اتفاق نهائي، 
كما حصل في صفقة الدولي املغربي أشــرف 
حكيمي املنتقل في الصيف املاضي من مدينة 
ميالنو إلى ملعب «بــارك دي برينس» مقابل 

٦٠ مليون يورو.

روني يغادر دربي كاونتي
قرر جنم مــان يونايتد الســابق واين 
رونــي التخلي عن تدريــب دربي كاونتي 
الذي يتحضر للعب في املستوى اإلجنليزي 

الثالث للمرة األولى منذ ٣٦ عاما.
وعجز روني عن إبقاء دربي في دوري 
املستوى الثاني «تشامبيونشيب» املوسم 
املنصرم نتيجة حسم ٢١ نقطة من رصيد 

النادي بسبب إفالسه. وفي مهمته التدريبية 
األولى أدى روني وظيفته بشكل الفت لدرجة 
أنه كان قريبا من جتنيب الفريق الهبوط 
حتى في ظل حســم ٢١ نقطة من رصيده، 
لكنه أنهى املوسم بنهاية املطاف في املركز 
الثالث والعشرين قبل األخير بفارق سبع 

نقاط عن منطقة األمان.

نوتنغهام يضم  النيجيري أوونيي
أجــرى نوتنغهام فوريســت، العائد إلى 
الدوري اإلجنليزي لكرة القدم بعد غياب ٢٣ 
عاما، تعاقدا قياسيا بضمه املهاجم النيجيري 
تايــوو أوونيي من أونيــون برلني األملاني، 
بصفقة مقدرة بـ١٧ مليون جنيه استرليني 
(نحو ٢٠٫٨٥ مليون دوالر) خلمس سنوات.

ســجل ابن الرابعة والعشــرين ٢٠ هدفا 

في ٤٣ مباراة في مختلف املسابقات املوسم 
املاضي، وأصبح أول العب ينضم إلى صفوف 

فوريست بعد عودته إلى البرميييرليغ.
قال أوونيي «كان حلمي دوما أن العب في 
البرميييرليغ. بعد التحدث مع مدرب نوتنغهام 
ستيف كوبر حول طموحنا وبالنظر إلى تاريخ 

فوريست، تبني لي أنه النادي الذي أريد».

كاظمة يجدد لألردني عرسان
عبدالعزيز جاسم 

جددت إدارة نادي كاظمة تعاقدها مع العب الوسط األردني 
أحمد عرسان للموسم الثاني على التوالي، تقديرا ملجهوده الذي 
قدمه املوسم املاضي مع «البرتقالي»، والذي ساهم من خالله في 
تتويج الفريق بلقب كأس سمو األمير على حساب الساملية بعد 
غيــاب ١١ عاما عن منصات التتويج، كما كان أحد أبرز الالعبني 
في بطولة الدوري التي حقق كاظمة وصافتها بعدما كان متصدرا 

طوال املوسم.

«يد الكويت» يخسر من النجمة في «اآلسيوية»
هادي العنزي

خسر فريق كرة اليد بنادي الكويت 
أمــام النجمــة البحرينــي ٢٩- ٣٠ في 
املواجهــة التي جمعتهمــا أمس ضمن 
منافسات املجموعة الثانية بالبطولة 
اآلسيوية الـ٢٤ لألندية أبطال الدوري 
لكرة اليد التي تستضيفها مدينة حيدر 

اباد في الهند.
وكان القادســية قد تعادل اول من 
امس مع النور السعودي ٢٩-٢٩ ضمن 
املجموعــة األولى، ويلتقي االصفر في 

الـ٣:٣٠ عصر اليوم مع العربي القطري.
وبالعــودة إلــى مبــاراة الكويــت 
والنجمة، تقــدم األبيض في منتصف 
الشوط األول ٨-٦ في ظل تألق احلارس 
حســن صفــر، واحملتــرف فرانكيــز، 
واجلناح صالح املوسوي، ولكن مبرور 
الوقت واستعجال العبي الكويت، وغياب 
احملترف ماركيــز متكن «النجمة» من 
معادلة النتيجة والتقدم بفارق ٣ أهداف 
١٢-٩، وتكمــن «األبيض» من تقليص 
الفارق ليخرج متأخرا بفارق هدف (١٥-

١٤) مع نهاية الشوط األول.

واختلف الوضع في الشوط الثاني، 
فدخل الكويــت بتركيز أكبــر ليعادل 
النتيجة بعد مرور ٦ دقائق وتقدم بفارق 
٣ أهداف في منتصف الشــوط، وتأثر 
النجمة بحــاالت اإليقاف التي تعرض 
لها، لكن ســرعان ما اســتعاد متاسكه 
ليعــادل النتيجة ٢٦-٢٦، واســتمرت 
املباراة متقاربة بنتيجتها حتى حلظاتها 
األخيرة، ليخــرج النجمة فائزا بفارق 
هدف. ويختتم «العميد» مبارياته في 
دور املجموعــات غدا بلقاء فريق مس 

كيرمان االيراني.



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

الكويت حتصد ١٠ جوائز مبهرجان 
اخلليج لإلذاعة والتلفزيون.

«التربية»: نتائج الثانوية العامة 
مساء األحد.

مبروك مقدما لكل الناجحني.. 
ومنها لألعلى.

براڤو ألبنائنا املبدعني.

«أشعر بغرابة لتجاوزي عمر وفاة أمي»
البريطانية كاميال،  الدوقة 
٧٤ سنة، زوجة األمير تشالز، 
تصف شعورها حني جتاوزت 
العمر الذي توفيت عنه والدتها 

وهو ٧٢ عاما.

«السياسة هي فن جتنيد الناس»
هيالري كلينتون، وزيرة 
السابقة،  اخلارجية األميركية 
حتذر حزبها الدميوقراطي من 
تبني سياسات تستبعد الناس، 

بدال من أن تستقطبهم.

«غاضب لعدم رد الرئيس على مكاملاتي»
املراهق  كايل ريتنهاوس، 
األميركي الذي قتل شخصني 
أثناء املظاهرات األميركية، يعرب 
عن غضبه من عدم رد الرئيس 
بايدن على مكاملاته، ويقول: أريد 
أن أحتــدث معه حول إصالح 

األوضاع.

«ساعدني على جتاوز شخصيتي املجنونة»
املمثل  نيكوالس كيــدج، 
األميركي، متحدثا عن فيلمه 
األخير «الثقــل غير احملتمل 
للموهبة الهائلة» والذي يدور 
حول تصرفاته كشــخصية 

مشهورة.

أبعد من الكلمات

٣:١٥الفجر
٤:٥٠الشروق

١١:٥١الظهر
٣:٢٥العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٤العشاء

أعلى مد: ٠٩:٣١ ص ـ ١١:٥٠ م
أدنى جزر: ٠٣:٤٦ ص ـ ٠٥:١٤ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٨

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

محمد أحمد شهاب أحمد العثمان: ٤٩ عاما - العزاء في املقبرة 
- ت: ٩٩٠٨٢٦٨٦ - ٩٠٠٠٢٢٥٤ - شيع.

فايز صالح جاسم املسباح: ٦٨ عاما - العزاء في املقبرة - ت 
الرجال: ٦٦٣٥٧٠٧٧ - ٩٩٠٧٣٥٦٦ - ت النساء: ٩٩٨٣١١٨٤ - 

٦٩٠٤٨٢٠٨ - شيع.
إسماعيل محمد أمني عبداهللا بستكي: ٧٣ عاما - الرجال: القصور 
- ق٤ - ش١٢ - م٣٥ - ت: ٩٩٨٥١٤١٤ - ٩٧٦٢٥٦١٦ - النساء: 
جابر العلي - ق٢ - ش١٩ - م٥٩ - ت: ٩٩٧٣٧٧٥٣ - ٩٩٤٩٤٥٩٠ 

- شيع.
مرمي مبارك محمد إسماعيل: (أرملة عبدالرحمن نصار النصار) 
٨٥ عاما - العــزاء في املقبرة - ت الرجــال: ٩٩٠٠٥٣٦٢ - 
٩٩٣٨٨٤٩٩ - ت النساء: ٩٩٦٢٢١١٠ - ٩٩٦٠٦٠٨٣ - شيعت.

١١ حكمًا قضائيًا على مواطن 
بقضايا مرورية.. في يوم واحد!

مواطنة تتهم «بدون» بالنصب بعد 
استمرار أعراض السحر ٨ أشهر

سبعينية تتعرض لتهديد بالقتل 
من ابنها وشقيقها في الصليبية

مصادرة كوكتيل مخدرات وحبوب 
بـ ٢٠٠٠ دينار في الساملي

علي إبراهيم 

علمــت «األنباء» أن مواطنا يبلغ من العمر ٣٩ 
عامــا صدر ضده نحــو ١١ حكما قضائيا ملخالفات 
مرورية في يوم واحد فقط، كل حكم بغرامة قيمتها 

١٠٠ دينار.
هذا، وأعلنــت نيابة شــؤون التنفيذ اجلنائي 
املواطــن احملكوم عليه باألحــكام الصادرة ضده، 
عبر النشر في اجلريدة الرسمية، بأرقام القضايا 
املنظــورة في احملكمة الكلية أوامر جزائية مرور، 
حيــث تضمن إعالن املواطن تكليف جميع جهات 
األمــن بتنفيــذ األحكام طبقا لنص املــادة ١٨٨ من 
قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية، علما بأنه 
إذا انقضت مدة ٢٧ يوما محســوبة من ثاني يوم 
النشــر املقــرر له اليوم األحد مــن دون أن يطعن 
احملكــوم عليه باملعارضة أو االســتئناف يصبح 

احلكم نهائيا وواجب النفاذ ضده.

محمد اجلالهمة

«وعدتني بأنني سأكون على ما يرام وسوف تزول 
كل األعراض التي صنفتها بأنها سحر وشعوذة وربط، 
ولكن كل ما ذكرته لي اتضح أنه وهم وغير حقيقي 
وخــداع، وكل ما فعلته انها اســتولت مني على ٨١٠ 

دنانير ولم تفعل لي أي شيء».
هذا ما ذكرته مواطنة في العقد الرابع من عمرها في 
مخفر شرطة الشويخ متهمة سيدة من غير محددي 
اجلنسية بالنصب عليها واالستيالء منها على املبلغ 
املالي املذكور. وقال مصدر أمني لـ«األنباء» إن املواطنة 
قالت إنها عانت من أعراض غريبة وهو ما دفعها إلى 
التردد علــى بعض األطباء وحينما لم جتد ســبيال 
للعــالج تلقــت نصيحة بالتردد على ســيدة «بدون 
بركة» قيل لها إنها تعالج ما يعجز عنه االطباء وهذا 
ما حدث، ولكن منذ ان التقت املدعى عليها في االول 
من نوفمبر عام ٢٠٢١، اي منذ ٨ أشهر، لم يحدث أي 
تطــور في حالتها. وســجلت قضية نصب واحتيال 

في مخفر شرطة الشويخ.

عبداهللا قنيص 

سجلت في مخفر شرطة الصليبية قضية حملت 
عنوان «تهديد بالقتل» حتت تصنيف عنف أسرى، ومت 
ضبط شخصني من غير محددي اجلنسية واحتجازهما.

  وكانت عمليات الداخلية تلقت إشــارة الســلكية 
بوجود تهديد بالقتل في منطقة الصليبية ق ٧ وعليه 
انتقلت دورية مخفر الصليبية إلى موقع البالغ، حيث 
التقى رجال األمن بسيدة من غير محددي اجلنسية 
في العقد السابع وكان برفقتها احد اقاربها، وأبلغا عن 
تعرضهما لتهديد بالقتل من قبل ابن وشقيق السيدة 
املســنة. من جهة اخرى، ســجلت في مخفر شــرطة 
الصاحلية قضية جاءت بتصنيف اعتداء بالضرب.

وقال مصدر امني لـ «األنباء» ان شخصني من غير 
محددي اجلنسية احدهما حدث ابلغا عن تعرضهما 
للضرب من قبل ٥ اشخاص مجهولني في سوق املباركية 
في متام الساعة ٩ مساء وأرفقا تقريرين طبيني جاء 
في احدهما وجود اصابة في اليد اليســرى وآالم في 
الرأس والتقرير الطبي لآلخر جاء فيه كسر في األنف.

عبداهللا قنيص

اقتيد شخص من غير محددي اجلنسية الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات للتحقيق معه ملعرفة املتعاملني 
معه ومصدر كميات كبيرة من املواد املخدرة واملتنوعة 
ضبطــت بحوزته، كما مت التحفــظ على نحو ٢٠٠٠ 
دينار وحبوب وميزان حساس ومجموعة من االكياس 

الفارغة التي يستخدمها في جتزئة املواد املخدرة.
وكان بــالغ ورد الى عمليات الداخلية عن وجود 
شــخص في حالة غير طبيعية في منطقة الساملي، 
ومت التواصل مع املبلغ الذي حدد موقع مكان املتهم 
بواســطة اللوكيشــن وعلى الفور توجه رجال امن 
اجلهــراء وبعد مطاردة ومحاولة هروب فاشــلة من 
قبــل املتهم مت احكام الســيطرة عليــه عقب مقاومة 
وتبني انه شــاب «بــدون» (٣٠ عاما) وعثر بحوزته 

على املواد املخدرة املتنوعة.

جانب من املخدرات املضبوطة

أخبار أمنية

هيرد ترفض التسوية مع ديب: لن أطلب العفو

«ناسا» تؤجل دراسة كويكب «سايكي» الغني باملعادن

لوس أجنيليس - د.ب.أ: 
اجتمع الفريقان القانونيان 
لكل من املمثلة أمبر هيرد 
وزوجها الســابق جوني 
ديــب فــي قاعــة محكمة 
مبدينة فيرفاكس بوالية 
فيرجينيــا مــع القاضية 
يــوم  ازكاراتــي  بينــي 

اجلمعة.
وبدال من امتام تسوية، 
قــال ممثلــو هيــرد إنها 
ستســتأنف على نتيجة 
محاكمــة التشــهير التي 

استمرت ستة أسابيع.
وقــال متحدث باســم 
هيرد «كما مت التوضيح 
أمــس فـــــي جلســـــات 
االســتماع، أنت ال تطلب 
العفو إذا كنت بريئا. وال 
حتجم عن الطعن إذا كنت 

تعرف أنك على حق».
اللقــاء بعــد  وجــاء 
أسابيع قليلة من انتهاء 
احملاكمــة اجلدليــة التي 
نقلهــا التليفزيــون فــي 
أول يونيو اجلاري. وقد 
حكمــت هيئــة احمللفني 
بتعويضــــــات لديــــب 
بقيمــة ١٥ مليون دوالر، 
مت خفضهــا فــي نهايــة 
األمــر إلى أكثر قليال من 
١٠ ماليني دوالر، وفقــــا 
للحــد القانونــي بوالية 

فيرجينيا. 
كمــا حكمــت الهيئــة 
بتعويض لهيــرد بقيمة 

مليوني دوالر.

نيويورك ـ د.ب.أ: بســبب التأخير في تسليم 
برنامج الطيران ومعدات االختبار اخلاصة مبركبة 
الفضــاء، أجلت إدارة الطيران والفضاء األميركية 
«ناسا» إطالق مهمة كويكب «سايكي»، التي كانت 

مقررة لهذا العام.
وأضافت ناســا مســاء اجلمعة أنه لم يتبق ما 
يكفي من الوقت الختبار البرنامج قبل فترة اإلطالق 
املتبقية هذا العام، والتي تنتهي في ١١ أكتوبر املقبل.

ومهمة الكويكب «سايكي» هي أول مهمة لناسا، 
تهدف إلى دراسة كويكب غني باملعادن.

وقالت لوري ليشني، مديرة مختبر الدفع النفاث 
التابع لناســا «لم يكن قرار تأجيل اإلطالق سهال، 

لكنه صائب».
وكانت فترة اإلطالق عام ٢٠٢٢، التي تســتمر 
من األول من أغســطس حتى ١١ أكتوبر، ستسمح 
ملركبة الفضاء بالوصول إلى الكويكب (ســايكي) 

في عام ٢٠٢٦.
ولم يتحدد بعد موعد إطالق املهمة.

روما - أ.ف.پ: عثر علماء آثار في بومبيي اإليطالية 
على بقايا تابعة لسلحفاة كانت حامال نفقت قبل ثوران 

بركان جبل فيزوف الذي دمر املدينة األثرية سنة ٧٩.
ويوفر اكتشــاف بقايا السلحفاة التي يبلغ طولها ١٤ 
سنتمترا أدلة جديدة في شأن السنوات األخيرة للمدينة 
التي خضعت إلعادة إعمار بعد زلزال سجل فيها عام ٦٢ 
بعد امليالد. ويبدو أن الســلحفاة، وهي من نوع سالحف 
هيرمان، دخلت إلى أحد املتاجر املدمرة وغير املستخدمة 

لتضع بيضها لكنها نفقت قبل والدة صغيرها.
وقال املوقع األثري في بيان اجلمعة إن «املســؤولني 
الذيــن تولــوا أعمال ترميــم املتجر لــم يالحظوا دخول 

السلحفاة، ما أدى إلى طمس بقاياها».
وأوضح املدير العام ملوقع بومبيي غابرييل زوشتريغل 
أن «بعض املساحات كانت قليلة االستخدام» خالل إعادة 
إعمار املدينة، «لدرجة أن احليوانات البرية كانت تستطيع 
الدخول إليها والتنقل فيها والبحث عن مكان لتضع بيضها».

وعثر على بقايا الســلحفاة قرب منشآت لالستحمام 
وسعت بعد الزلزال.

أعلن ممثلوها أنها ستطعن على احلكم الصادر ضدها في قضية التشهير

تصور لكويكب سايكي

(أ.ف.پ) جانب من بقايا السلحفاة 

أول إصابة بجدري القرود 
في تايوان لقادم من أملانيا

تايوان - د.ب.أ: ســجلت تايــوان اجلمعة أول حالة 
إصابة بجدري القرود، وهي تعود لوافد قادم من أملانيا.

وقال تشواجن جني-هسياجن، نائب املدير العام ملراكز 
مكافحــة األمراض في تايوان اجلمعة إنهم ســيخطرون 

منظمة الصحة العاملية بحالة اإلصابة.
وفي آسيا، مت مؤخرا تسجيل إصابات باملرض الڤيروسي 

في سنغافورة وكوريا اجلنوبية.
ووفقا ملراكز مكافحة األمراض، املصاب بجدري القرود 
رجل تايواني في العقد الثالث من عمره، عاد إلى اجلزيرة 

يوم ١٦ يونيو بعد ستة أشهر من الدراسة في أملانيا.
وبــدأت األعراض تظهر على الرجــل يوم ٢٠ يونيو، 
وشملت احلمى واحتقان احللق وآالم العضالت، وتورم 

العقد الليمفاوية في الفخذ، وطفح جلدي.

اكتشاف سلحفاة حامل 
نفقت بجوار «فيزوف» منذ عشرين قرنًا

توفيرًا للطاقة.. وزير أملاني يقلص مدة استحمامه!
بروكسلـ  د.ب.أ: قال وزير 
االقتصــاد األملانــي روبــرت 
هابيــك (حــزب اخلضــر) 
إنــه يعمد إلــى تقصير مدة 
اســتحمامه توفيــرا للطاقة 

منذ اندالع حرب أوكرانيا.
ملجلــة  هابيــك  وقــال 
«شــبيغل» األملانيــة عندما 
سألته عن كيفية توفير الطاقة 
في احلياة اليومية «ألتزم مبا 
توصي به وزارتي، وقصرت 
فتــرة اســتحمامي بصورة 
واضحة، وعموما لم تتجاوز 
مدة استحمامي خمس دقائق 
فــي حياتي، بل آخــذ حماما 

سريعا».
وكان هابيــك دعا مؤخرا 

عدة مرات إلى توفير الطاقة، 
بسبب انخفاض إمدادات الغاز 
من روســيا، كما أطلق عملة 

بهذا الهدف أيضا.
وكان موضــوع االعتماد 
علــى الغــاز الروســي أحــد 
موضوعات القمة األوروبية 

في بروكسل اجلمعة.
وعندما سئل عما إذا كان 
تقليــص وقــت االســتحمام 
الشــخصي توصية منطقية 
جلميع األملان، قال املستشار 
أوالف شــولتس بعــد القمة 
«أعتقــد أن الوزير أراد فقط 
التحدث عن نفسه بشأن هذه 
القضية، وليس إخبار اآلخرين 

مبا يجب عليهم فعله». روبرت هابيك
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