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احلكومة تدرس خيارات جلسة امليزانيات
رشيد الفعم

فيما قال رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن إن حل مجلس األمة 
حق دســتوري لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وان 
مجلس األمة قائم وحصانة النواب 
قائمة حتى يصدر مرسوم احلل، 
أكد مصــدر حكومي لـ «األنباء» 
أن جميع اخليارات فيما يتعلق 
بحضور جلسة امليزانيات وفض 
دور االنعقــاد وتبعاتها تدرس، 
وسترفع إلى القيادة السياسية 
التخاذ الالزم وقد يكون تشكيل 
حكومة جديدة هو األقرب. وبني 
الغامن على حســابه الشــخصي 
بوسائل التواصل االجتماعي، انه 
«على رئيــس وأعضاء املجلس 
القيام بأعمالهم البرملانية حتى 
يصدر مرسوم احلل الذي يجب 
أن تسبقه بعض اإلجراءات مثلما 
تفضل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد في خطابه، موضحا 
أن احلل حق دستوري لصاحب 
السمو األمير وهذه ليست أول وال 
آخر مرة ميارس فيها هذا احلق 
متى ما رآه مناسبا وفي الصالح 
العام. وأوضح الغامن أن األمور 
طيبة ويجب على اجلميع من اآلن 
أن يقوم بدوره ومسؤولياته إلى 
آخر ثانية، حتى يصدر مرسوم 
احلــل، والذي تســبقه إجراءات 
منها تشكيل حكومة جديدة ترفع 
مشروع مرسوم احلل، موضحا 
أن «كل األمور قائمة ومستمرة، 
فاللجان عملها مستمر وجتتمع 

وترفع تقارير».

مصدر حكومي لـ «األنباء»: نرفعها إلى القيادة السياسية التخاذ الالزم.. ورئيس مجلس األمة: املجلس وحصانة النواب قائمان حتى يصدر مرسوم احلل

«الداخلية»: آلية للزيارات.. وترجيحات بأن تتم «أونالين»
محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص

أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر الداخلية الفريق أول 
الشــيخ أحمد النواف قرارا بإعادة ٢٢ 
ضابطا برتب مختلفة كانوا قد التحقوا 
بوزارة الداخلية خالل السنوات املاضية، 
الى وزارة الدفاع حيث كانوا يعملون، 
الى جانب نقل عدد من املدنيني كانوا 
قــد جرى نقلهم أيضا. إلى ذلك، أكدت 
مصادر أمنية استمرار عمل الزيارات 
التجاريــة ولرعايا الــدول األوروبية 
التي تستخرج تصاريحها عبر موقع 

وزارة الداخليــة أو عبــر املطــار لدى 
الوصول إلى املنافذ اجلوية، مشــيرة 
الى أن هناك خططا مستقبلية إلصدار 
الزيارات «أونالين»، بحيث ال يحتاج 
املقيم ملراجعة شــؤون اإلقامة ويقدم 
األوراق واملستندات والطلب إلكترونيا. 
ورجحت املصادر أن يرفع قطاع شؤون 
اإلقامة الى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
النواف دراسة وآلية تنظيمية لسمات 
الزيارة العائلية والســياحية. وأكدت 
املصــادر أن اآللية اجلديدة ســتمنح 
صالحيات واسعة ملديري إدارات شؤون 

اإلقامة في احملافظات الست لتخفيف 
ضغط املراجعني علــى اإلدارة العامة 
لشؤون اإلقامة. وكانت اإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعالم األمني قد أصدرت 
بيانــا ذكرت فيه أنــه مت وقف إصدار 
ســمات الدخول (الزيــارات العائلية 
والســياحية) اعتبارا من يوم االثنني 
املوافق ٢٧ اجلاري حتى إشــعار آخر، 
مشــيرة الى ان اإليقاف جاء بناء على 
تعليمــات النائب األول وحتى ينتهي 
قطاع شــؤون اإلقامة من إعــداد آلية 
جديدة بلوائح تنظيمية وذلك ملصلحة 

العمل وتطويره.

النائب األول ُيعيد ٢٢ ضابطًا ومدنيني إلى «الدفاع»
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«الشؤون»: تشكيل جلنة لتعيني املراقبني 
املاليني واإلداريني في اجلمعيات التعاونية

بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون 
عبدالعزيز شعيب عن تشكيل 
جلنة لتعيني املراقبني املاليني 
واإلداريــني فــي اجلمعيــات 
التعاونية برئاسته. وأوضح 
شعيب في تصريح أن اللجنة 
ســتختص بالنظر في شغل 
وظائــف الرقابــة التعاونية 
التخصصية بــإدارة الرقابة 
التعاونــي،  والتفتيـــــش 
وستقوم بوضع آلية وشروط 

تعيني املراقبني املاليني واإلداريني باجلمعيات 
التعاونية بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية، 
إضافة إلى وضع برنامج الختيار املراقبني املاليني 

واإلداريــني بالتنســيق مــع 
اجلهات املختصة. وزاد شعيب 
أن اللجنــة ســتختص أيضا 
بوضــع برنامج االحتياجات 
العلمية والعملية التي يجب 
أن يعمــل عليهــا املراقبــون 
املاليون واإلداريون بالتنسيق 
مع اجلهات املختصة، إضافة 
إلى متابعة تقييم عمل املراقبني 
املاليني واإلداريني بالتنسيق 
مــع إدارة الرقابــة التفتيش 
التعاونــي وذلــك اســتكماال 
إلجراءات الــوزارة بالتدقيق 
واحلرص والرقابــة على العمل التعاوني من 
جهة وتطويره من جهة أخرى لصالح املساهمني 

واحلفاظ على مصاحلهم.

عبد العزيز شعيب

السبيعي: توعية الشباب بخطورة املخدرات
بشرى شعبان

نظمت وزارة الشــؤون أمس الدورة التدريبية للوقاية من 
املخدرات في إدارة رعاية األحداث برعاية الوكيل املساعد للرعاية 
االجتماعية مسلم السبيعي مبناسبة اليوم العاملي للوقاية من 
املخدرات الذي يصادف ٢٦ يونيو حتت شعار «حماية شبابنا 
مسئوليتنا».  وقال الوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية 
مسلم السبيعي ان تعاطي وإدمان املخدرات من أهم املشكالت 
التي تواجه العالم بأســره. وشدد الســبيعي على ان الوزارة 
تولي اهتماما كبيرا بفئة الشــباب واألحداث الذين هم الثروة 
احلقيقية للمجتمع، والتي يبني عليها املجتمع آماله وتطلعاته 
وغاياته لتحقيق التقدم والرقي من خالل بث الوعي التربوي.

خالل ختام دورة الوقاية من املخدرات في «رعاية األحداث»

مسلم السبيعي

«رابطة اجللد» تناقش أضرار أشعة الشمس
حنان عبد املعبود

أعلن رئيس رابطة أطباء اجللد الكويتية د.محمد العتيبي 
عن انطالق انشطة اليوم التوعي عن اضرار أشعة الشمس في 
فصل الصيف وتأثيرها على اجللد في مجمع اجلهراء الصحي 
اليوم األربعاء. وقال العتيبي ان هذه الفعالية تقام حتت مظلة 
رابطة أطباء اجللد، مشيرا الى ان اكثر األمراض انتشارا في فصل 
الصيف، احلساسية الضوئية وحروق الشمس على الشواطئ. 
وأضاف: هناك املشاكل الناجتة عن أحواض السباحة والشواطئ 
مثل التهابات الكلور، ويجب ارتداء املالبس القطنية البيضاء 
وجتنــب انواع الصابــون القلوية وخاصــة املعطرة وجتنب 

د.محمد العتيبيأشعة الشمس في اوقات الذروة من ١٠ صباحا الى ٤ عصرا.

«توجيه احلاسوب» استعرض تطور الذكاء االصطناعي
ضمــن فعالياتــه مــع قرب 
نهاية العام الدراسي احلالي، عقد 
التوجيه الفني العام للحاسوب 
لقــاء تنويريــا مــع موجهــي 
وموجهات احلاسوب من مختلف 
املناطــق التعليميــة والتعليم 
اخلــاص، وبحضــور املوجهة 
الفنية العامة للحاسوب باإلنابة 
منى ســالم عوض، واملوجهني 
الفنيني األوائل، وذلك في مسرح 
مركز التطوير والتنمية مبنطقة 

اجلابرية صباح أمس األول.
وبعد أن رحبت عريفة احلفل 
املوجهة الفنية ملادة احلاسوب 
حنــان غضنفــري باحلضور، 
عقــدت ورشــة تنميــة مهنية 
برعاية شــركة هــواوي، حتت 
عنوان «تطور الذكاء االصطناعي 
املستخدم مع التقنيات الرقمية 
املتقدمة» قدمتها مديرة النظام 
األيكولوجي السحابي وتطوير 
نظم األعمال السحابية والذكاء 
االصطناعي م.ياسمني بورزق، 
واســتعرضت خاللهــا مفهوم 
الذكاء االصطناعي وأهميته في 

عدد من الطلبة للمشــاركة في 
املعســكر اخلليجــي لتوظيف 
الذكاء االصطناعي في التعليم 
العام. بعد ذلك مت اســتعراض 
أهم االستعدادات احلالية للعام 
الدراســي القــادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢م 
ومنها إنشاء عدة فرق عمل من 
املوجهــني الفنيني للقيام مبهام 
اإلعداد ملســابقات احلاســوبية 
الــدورات  الســنوية، وإعــداد 
التدريبيــة فــي مجــال االمناء 
املهني، وإعداد منوذج حتضير 

املوجهــة الفنية العامة باإلنابة 
منى سالم عوض بتكرمي مقدمة 
الورشــة وبعــض العاملني في 
مركــز التدريب علــى جهودهم 
في تنظيم اللقاء ثم تكرمي أعضاء 
فرق العمل علــى جهودهم في 
االســتعدادات اخلاصــة بالعام 
الدراســي القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، 
كمــا شــكرت جميــع احلضور 
على مشاركتهم في اللقاء راجية 
للجميع دوام التوفيق والنجاح 

الدائم.

موحــد ومنوذج ورقــة امليزان 
النسبي، وكذلك مت استعراض 
مشــروع التوجيه الفني العام 
للحاســوب فــي إعــداد منصة 
إلكترونية بعنوان «CSE» خبراء 
علم احلاســوب حتوي العديد 
من املجاالت احلاسوبية والتي 
حتاكي االجتاهات احلديثة في 
مجال احلاسوب ومنها تطبيقات 
الذكاء االصطناعــي والبرمجة 

احلاسوبية.
وفــي ختــام اللقــاء قامــت 

تأهل عدد من الطلبة للمشاركة في املعسكر اخلليجي لتوظيف هذا املفهوم في التعليم العام

صورة تذكارية للطلبة املتأهلني للمعسكر اخلليجيمنى سالم عوض تكرم مقدمة الورشة م. ياسمني بورزق

مجاالت احليــاة املختلفة ومن 
ضمنها مجــال التعليم ومجال 
املدن الذكية، وكذلك قدمت شرحا 
مختصرا حول آليــة عمل تلك 
املنظومة واللغات املســتخدمة 

بها.
وبعد االنتهاء من الورشــة 
حتدثــت املوجهة الفنية العامة 
للحاســوب باإلنابــة عــن أهم 
اإلجنــازات احلاليــة التي متت 
حتــت مظلــة التوجيــه الفني 
العام للحاســوب، ومنها تأهل 

الشمالي: «كورونا» ساهمت في تأخر النمو العقلي لألطفال
قالــت اختصاصية العالج 
الوظيفــي لألطفــال فاطمــة 
الشمالي إن هناك تزايدا كبيرا 
في ظاهرة تأخر النمو العقلي 
لدى األطفال في الكويت بسبب 
احلرمان االجتماعي الذي جلأت 
إليه جميع األسر الكويتية خالل 
جائحــة كورونا للحفاظ على 
االطفــال من عــدوى االصابة، 
الــى ان «كورونــا»  مشــيرة 
ساهمت في تأخر تطور األطفال 
في مجاالت عدة وأفقدت البعض 

مهارات التواصل االجتماعي.
وذكرت فاطمة الشمالي في 
بيان صحافي أن فترة تعطيل 
املدارس وتفعيل الدراسة عن 
بعدما انعكس سلبا على تأخر 
التفاعلية  الذهنيــة  املهــارات 
والتي تنميها البيئة املدرسية 
مثل التركيز واالنتباه والذاكرة 
واتبــاع األوامــر وتسلســل 
املعلومات في العرض والسرد، 
ناهيك عن املناخ االجتماعي في 
التواصل املستمر مع املدرسني 

والطلبة. وأضافت أن الضغوط 
النفسية التي فرضتها العزلة 
في ظــل احلجر الصحي، أدت 
إلــى تبعــات جســيمة، مثــل 
تأخر النمو املعرفي والعاطفي 
واالجتماعي، وقــد تزيد هذه 
الضغوط في مرحلة املراهقة 
من مخاطر اإلصابة باألمراض 

النفسية.
وأشارت إلى أن العديد من 
مراكز االستشارات في الكويت 
الحظت ان هناك تأخرا عضليا 

للعضالت الدقيقة لليدين والتي 
تنميها احلضانات باالنشطة 
املختلفــة واملدرســة بالكتابة 
والواجبات املدرسية، باإلضافة 
إلــى تأخــر النطــق واللغــة، 
والتأخر في تطور شــخصية 
الطفل واعتماده على نفسه في 
أداء مهامه وكسب الثقة بالنفس 
من خالل االنشطة املختلفة التي 
تســاهم فيها املدرســة بشكل 
كبير مثل العروض التقدميية 

وغيرها. فاطمة الشمالي

مجلس بلدي

«األحمدي» أقرت تخصيص محطة لضخ 
مياه األمطار في شاليهات النويصيب

بداح العنزي

أوصت جلنة محافظة األحمدي خالل 
اجتماعها امس برئاســة ناصــر الكفيف 
باملوافقة على طلب الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري تخصيص محطة ضخ ملياه 
األمطار في منطقة شاليهات النويصيب 
وفقا لالتفاقية االستشارية رقم أ ه/ ط/٢٢٨.

وقال الكفيف انه مت ابقاء طلب اصحاب 
العالقة إضافة وشراء قطعة ارض مجاورة 
إلحدى القسائم مبنطقة املنقف، على جدول 

اعمالها حلني دعوة اصحاب العالقة.
واضــاف انه مت تأجيــل الطلب املقدم 
من الهيئة العامة للطــرق والنقل البري 
تخصيص محطتي ضخ ومحطة رفع ضمن 

مدينة صباح األحمد السكنية.

ناصر الكفيف مترئسا اجتماع جلنة محافظة األحمدي

عهود السالم: جائزة «املعلوماتية» متفردة بإجنازاتها التنموية
أقامت جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية حفل 
تكــرمي املتطوعني في دورتها 
العشــرين ٢٠٢٠ حتت رعاية 
إدارة ڤــو  رئيســة مجلــس 
(شــركة غير ربحية حاضنة 
الشبابية) الشيخة  للمواهب 
عهود سالم العلي، وبحضور 
رئيســة مجلس أمناء جائزة 
ســمو الشــيخ ســالم العلي 
للمعلوماتية الشــيخة عايدة 
سالم العلي، وذلك يوم أمس 
األول في رحاب معرض مسيرة 
اجلائــزة املقام في قصر بيان 

العامر.
وبهذه املناســبة امليمونة، 
أشادت رئيسة مجلس األمناء 
الشــيخة عايدة ســالم العلي 
باملتطوعني في اجلائزة، مؤكدة 
أن العمل التطوعي ركن مكني 
مــن أركان جناحات اجلائزة، 
وعبــرت عن خالص شــكرها 

يحصل من تطور في التقنيات 
املعاصرة، معتمدة على جهود 
أبنــاء الكويت  املتطوعني مــن 
وسائر الدول العربية، وهؤالء 
املتطوعــون موضــع تقديــر 
وإشــادة، ويســتحقون الشكر 
والثنــاء ملــا قدموا مــن أعمال 
كثيــرة عبــر مســيرة اجلائزة 
الزاخرة باإلجنازات التي تدعو 
للفخــر واالعتــزاز، فالرقميــة 

للجائــزة مبزيــد مــن التميــز 
والتألق. وفي فقــرة التكرمي، 
نــال أعضاء اللجنــة املنظمة 
العليا وأعضاء مجلس حتكيم 
جائــزة املعلوماتية وأعضاء 
جلنة التأهيل ومسابقة شفت 
الكويت وشركة ڤو املتعاونة 
مع اجلائزة في إعداد معرض 
(منجزات مســيرة اجلائزة) 
شــهادات تقديــر جلهودهــم 
الصادقة وتثمينا ملا بذلوا من 
وقت وفكر، كما نال املتطوعون 
منهم ملدة ١٥ عاما قالدة العمل 
التطوعي الذهبية، واملتطوعون 
ملدة ٩ أعوام امليدالية الذهبية، 
واملتطوعون ملدة ستة أعوام 

امليدالية الفضية.
وفــي اخلتــام، توجهــت 
الشيخة عايدة السالم بالشكر 
إلى الشيخة عهود سالم العلي 
لرعايتها الكرمية لهذا احلفل، 
متمنية لها التوفيق والسداد.

الــذي رســختها اجلائــزة هي 
طريــق الناجحني مــن املبدعني 
واملبتكرين. ووجهت الشــيخة 
إلــى  الســالم شــكرها  عهــود 
الشــيخة عايــدة ســالم العلي 
وأعضاء اللجنة املنظمة العليا 
واملتطوعــني ملا متيــزوا به من 
صدق العطاء وإخالص اإلجناز 
والعمــل علــى رفعــة الكويت 
وتقدمهــا، وأعربــت عــن أملها 

الشيخة عايدة سالم العلي والشيخة عهود سالم العلي مع عدد من املكرمني

وتقديرها ملا بذلوه من جهود 
كان لها كبير األثر في حتقيق 
أهدافها على جميع املستويات 
الوطنية والعربية والعاملية.

من جانبها، قالت الشــيخة 
عهود سالم العلي في تصريح 
لها إن جائزة سمو الشيخ سالم 
العلــي للمعلوماتيــة متفــردة 
التنموية،  بأعمالها وإجنازاتها 
وجنحــت فــي إعــداد اجليل ملا 

«التأمينات»: «ذخر» حصد جائزة «املعلوماتية» للمشاريع التقنية
إجنــاز جديــد حتققه املؤسســة 
االجتماعيــة  للتأمينــات  العامــة 
بحصدها جائزة سمو الشيخ سالم 
العلــي للمعلوماتية لعام ٢٠٢٠ عن 
تطبيــق التأمينات (ذخــر) في فئة 
«أفضل املشاريع التقنية» في القطاع 

احلكومي.
وقد شمل صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعــاه، برعايته الســامية تكرمي 
الفائزين بحضور ممثل سموه، سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، 
حفظــه اهللا، وقــد مثل املؤسســة 
العامــة للتأمينات االجتماعية كل 
من املدير العام للمؤسسة مشعل 
عبدالعزيــز العثمان ونائب املدير 
العام لشؤون تكنولوجيا املعلومات 

إميان محمد األحمد. وفي تصريحه 
بهذه املناســبة، قال العثمان «نعتز 
بهذا التكرمي ونعتبره تتويجا ملبادرة 
التحــول الرقمي الذي بــدأ منذ عام 
٢٠١٩، مــن خالل مواكبة املؤسســة 
للتطور التكنولوجي واتباع أحدث 
الوسائل واحللول التقنية الرقمية، 
حيــث مت حتويــل جميــع اخلدمات 
التقليدية إلى رقمية بنســبة ١٠٠٪ 
عبر تطبيق التأمينات ذخر واملوقع 
الرسمي، ونعمل على الوصول إلى 
ذات النسبة في التطبيق احلكومي 
املوحد (ســهل)، حيــث بلغ إجمالي 
اخلدمــات فــي تطبيــق التأمينــات 
ذخر وموقع املؤسســة الرسمي ١٢٤ 
خدمة، أما الشــهادات فقد بلغت ٥٠ 
شــهادة بتقنيــة QR code، وجميع 

هذه اخلدمات موجهة خلدمة مختلف 
شــرائح املراجعني مــن متقاعدين، 
ومؤمن عليهم، ومستحقني وغيرهم 
مــن املخاطبــني بقانــون التأمينات 
االجتماعية، وهذا التطور الذي تعيشه 
التأمينات يعزز قدرتها على االستدامة 
في تقدمي خدمات رقمية رائدة وفقا 

ألفضل املمارسات الدولية.
من جانبهــا، قالت إميان األحمد: 
نحرص دائما في املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية على أن يتمتع 
مستخدمو خدماتنا الرقمية بأفضل 
اخلبرات في مجال التطبيقات الرقمية 
بشكل آمن، ومع تقدم التأمينات في 
مجــال تقنية املعلومات وتوســعها 
فــي تقــدمي اخلدمات رقميــا تبنينا 
أفضل أطر العمل العاملية في حماية 

املعلومــات ضــد املخاطــر األمنية، 
ومنتثــل اليــوم بصــورة رســمية 
ألعلى املعاييــر الدولية مبحافظتنا 
 ISO/IECعلى شــهادة اعتماد ٢٧٠٠١
واخلاصــة بنظــام إدارة تقنية أمن 
املعلومات، وعملنا مستمر نحو تنفيذ 
جميع خطط التطوير التكنولوجي.

اجلدير بالذكر أن اإلقبال في تزايد 
على استخدام تطبيق التأمينات ذخر، 
حيث يبلغ عــدد العمليات املنجزة 
سنويا أكثر من مليوني عملية تنجز 
٤٠٪ منهــا رقميــا، مما يؤكــد إقبال 
املراجع على اخلدمات الرقمية لسهولة 
استخدامها وسرعة إجنازها ونعمل 
على زيادة ونشر الوعي الرقمي من 
خالل وســائل التواصل االجتماعي 
لرفع نسبة استخدام القنوات الرقمية.

ً العثمان أشار إلى أن املؤسسة حتقق هدف التحول الرقمي بإجناز جميع معامالتها رقميا

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد في حديث مع مشعل العثمان وإميان األحمد
ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد خالل تكرمي مشعل العثمان

القديرى أطلع سفير جنوب أفريقيا 
على أنشطة «غدير جاليري»

استقبل مدير عام «غدير جاليري» محمد 
القديرى سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى 
البالد، د.مانيليســي جينجي والوفد املرافق 
له الذي ضم نائبة السفير وامللحق التجاري، 
وذلك صباح أمــس األول االثنني، في ديوان 
القديري مبنطقة مشرف.وتناول اللقاء مناقشة 
سبل التعاون بني الطرفني وإمكانية التعريف 

بالنشاط الفني والثقافي والتجاري جلنوب 
أفريقيا في الكويت. وعلى هامش اللقاء قام 
الســفير د. جينجي والوفــد املرافق بجولة 
تفقدية في قاعة غدير جاليري، اطلعوا خاللها 
على أنشطتها املتنوعة على مدى الـ٣٥ سنة 
املاضية، كما تبادل اجلانبان الهدايا التذكارية 

بهذه املناسبة. 

مدير عام القاعة استقبل السفير د.مانيليسي جينجي والوفد املرافق

محمد القديري مستقبال سفير جنوب أفريقيا د.مانيليسي جينجي والوفد املرافق
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األمير عّزى عاهل األردن بضحايا حادث «الصهريج»

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وزير الداخلية: الكوادر الوطنية وفرت الكثير على املال العام 
بإعادة تطوير وصناعة آليات ومعدات بجودة وكفاءة

قام النائب األول لرئيس 
وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
الداخلية الفريق أول متقاعد 
الشيخ أحمد النواف بجولة 
تفقدية صباح امس في إدارة 
املركبات واملعــدات التابعة 
لقطاع الشؤون الهندسية في 
قــوة اإلطفاء العام بحضور 
رئيس قــوة اإلطفــاء العام 
الفريق خالــد املكراد، وذلك 

أغلقت جميــع املنافذ وبرز 
دورها خالل تلك الفترة عندما 
مت تصنيع آليــات وبوابات 
للتطهير التــي مت توزيعها 
على املنافذ البرية واجلوية 
والبحرية، كما شــاهد كيف 
تتم صناعة املعدات واآلليات 
التــي خرجــت مــن اخلدمة 
النتهاء عمرهــا االفتراضي 
والتــي مت إعــادة تصنيعها 

خدمة الوطن ورجال اإلطفاء 
بأي ظــروف وأوقات، حيث 
قامت إدارة املركبات واملعدات 
بإعادة تطوير وصناعة عدد 
من اآلليات واملعدات بجودة 
وكفاءة عالية. حضر اجلولة 
الرئيــس  التفقديــة نائــب 
الهندسية  الشــؤون  لقطاع 
وتكنولوجيا املعلومات اللواء 

م.موسى حسني اكبر.

محليا ملا يخدم رجال اإلطفاء 
في عمليات مكافحة احلرائق 

واإلنقاذ.
بجهــود  وأشــاد  هــذا 
الكــوادر الوطنيــة العاملة 
في قطاع الشؤون الهندسية 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
ملا توفــره على املــال العام 
وحتافــظ عليه عبــر اتباع 
خطــوات مت تطبيقها بهدف 

تفّقد قطاع الشؤون الهندسية في «اإلطفاء» برفقة املكراد

الشيخ أحمد النواف والفريق خالد املكراد يستمعان إلى شرح عن آلية العملالشيخ أحمد النواف والفريق خالد املكراد خالل اجلولة التفقدية في قطاع الشؤون الهندسية

لالطالع على اجلهود املبذولة 
التي يقوم بها القطاع خلدمة 
باقــي قطاعات وإدارات قوة 

اإلطفاء العام.
واستمع النواف إلى شرح 
مفصل عن املهام التي يقوم 
بهــا القطــاع بأيــاد وكوادر 
وطنيــة متميــزة كان لهــا 
الدور األكبر واملتميز خالل 
فترة جائحة كورونا عندما 

سفير جيبوتي حسني عمر: ال ننسى تأييد الكويت لنضال شعبنا
أسامة دياب

أكد ســفير جيبوتي لدى 
الكويت عبدالقادر حسني عمر 
أن العالقات بني الشعبني قدمية 
وتاريخية من خالل التجارة 
البحرية بني ضفتي الساحل 
الشــرقي األفريقي واخلليج 
العربي عبر السفن الشراعية 
التي كانت تنقل البضائع بني 
اجلانبــني، فضال عن متيزها 
القيادتــني،  علــى مســتوى 
واحلرص على تطوير التعاون 

في مختلف املجاالت.
وأشــاد الســفير عمر في 
تصريــح صحافــي خــالل 

في عام ١٩٩٠. وأشاد السفير 
عمــر مبا تقوم به اجلمعيات 
اخليرية الكويتية من تنفيذ 
مشاريع إنسانية في جيبوتي، 
وهذا محــل تقديــر وامتنان 
من احلكومة والشــعب لبلد 
اإلنسانية التي تقدم يد العون 

للجميع دون تفرقة.
الســفير عمــر  واختتــم 
تصريحه بتقدمي الشــكر الى 
وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
الناصر وأركان الوزارة على 
التعاون املثمر والتســهيالت 
املقدمة للبعثة الديبلوماسية 
اجليبوتية، ألداء مهمتها على 

أكمل وجه.

براثن االستعمار، حيث نالت 
جمهورية جيبوتي استقاللها 
في ٢٧ يونيو ١٩٧٧، ثم واصلت 

الكويت دعمها وساهمت في 
متويل مشاريع حيوية ومهمة 
في جمهوريــة جيبوتي منذ 
١٩٨٠ مثــل توســعة مينــاء 
جيبوتــي وتشــييد طريــق 
«تاجورة أبخ»، وأيضا طريق 
أمير الكويت الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
والــذي يربط بــني جيبوتي 
وإثيوبيــا، من خــالل متويل 
الكويتي للتنمية  للصندوق 

االقتصادية العربية.
وتابع: من جانب جيبوتي، 
فقد وقفت إلــى جانب احلق 
الكويت سيادتها  الســتعادة 
وحتريــر أراضيها من الغزو 

خالل حفل أقامته السفارة مبناسبة عيد االستقالل الـ ٤٥

السفير عبدالقادر حسني عمر

االحتفال الذي أقيم في قاعة 
البوليفارد مساء األحد املاضي، 
للجالية اجليبوتية مبناسبة 
الذكرى الـ ٤٥ الستقالل بالده، 
أشاد بالتشاور والتنسيق بني 
البلدين في احملافل اإلقليمية 
والدوليــة فــي القضايا ذات 
االهتمــام املشــترك، بهــدف 
التوصــل إلى موقــف موحد 
يخــدم املصالــح املشــتركة 
وتعزيــر اجلهود، مــا يعود 
بالنفــع علــى العالقــات بني 

البلدين.
وأضاف: ال ننســى تأييد 
الكويت بوصفها دولة عربية 
نضال شعبنا لنيل حريته من 

ولي العهد عزى امللك عبداهللا الثاني
بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية امللك 
عبــداهللا الثاني ابن احلســني ملك 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
ضمنهــا ســموه خالــص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا حادثة 
سقوط صهريج معبأ مبادة غازية 
سامة أثناء نقله في ميناء العقبة 
علــى البحر األحمر والذي أســفر 
عن سقوط العشرات من الضحايا 
واملصابني، مبتهال سموه إلى الباري 
جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته ومين على املصابني 

بسرعة الشفاء العاجل.

الســمو األميــر  بعــث صاحــب 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية 
امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني ملك 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بضحايا حادثة 
ســقوط صهريج معبأ مبادة غازية 
سامة أثناء نقله في ميناء العقبة على 
البحر األحمر والذي أسفر عن سقوط 
العشــرات من الضحايا واملصابني، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواســع رحمته ومغفرته 
ويسكنهم فسيح جناته وأن مين على 
املصابني بسرعة الشفاء والعافية. 

رئيس الوزراء يعزي 
ملك األردن

بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية إلى صاحب اجلاللة الهاشمية 
امللــك عبــداهللا الثاني ابن احلســني ملك اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة بضحايا حادثة سقوط 
صهريج معبأ مبادة غازية ســامة أثناء نقله في 

سمو الشيخ صباح اخلالدميناء العقبة على البحر األحمر.

الكويت تتضامن مع األردن جراء احلادث
أعربــت وزارة اخلارجية أمس الثالثاء 
عن تعاطف الكويت وتضامنها مع اململكة 
األردنية الهاشمية الشــقيقة جراء حادث 
سقوط صهريج محمل مبادة غازية سامة 
أثنــاء نقله في مينــاء العقبة، والذي أدى 

إلى مقتل وجرح العشرات.وتقدمت الوزارة 
بخالص التعازي وصادق املواساة إلى اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة قيادة وحكومة 
وشــعبا وإلى أســر الضحايا، معربة عن 

متنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

مجلس إدارة الُقّصر بحث وضع 
استثماراتها وتقارير اجلهات الرقابية

ليلى الشافعي

عقد مجلس إدارة الهيئة 
القصــر،  العامــة لشــؤون 
اجتماعــه أمــس الثالثــاء، 
برئاسة نائب رئيس مجلس 
اإلدارة د.فؤاد عبداهللا العمر.

وأوضح مدير عام الهيئة 
باإلنابة م.حمد البرجس في 
بيان صحافي بهذه املناسبة 
أن املجلــس ناقــش بنــود 
جــدول األعمال واطلع على 
بيان بشأن ما مت تنفيذه من 

القرارات السابقة ملجلس اإلدارة في املجاالت 
املختلفة. وكشــف البرجس عن أن املجلس 
ناقــش تقريــرا عن أداء اســتثمارات الهيئة 
خــالل الربع األول مــن العــام ٢٠٢٢، وذلك 
بعد العرض على جلنة تنمية أموال القصر 
بجلستها الثالثة لعام ٢٠٢٢ والتي انعقدت 
فــي مايو املاضي، مضيفا أن املجلس ناقش 
أيضا التقارير املرفوعة من اإلدارة التنفيذية 
ومن عدة جلان أهمها تنمية األثالث اخليرية 
والتدقيــق، وبحث توصية جلنــة التدقيق 
بشــأن تقرير ديوان احملاسبة للسنة املالية 

٢٠٢١/٢٠٢٠ وردود الهيئة عليها.
وشدد على أن الهيئة ومن خالل توجيهات 
مجلس إداراتها وجلانها املتخصصة وأعمال 

إدارتهــا التنفيذيــة تتابــع 
تقاريــر  دوري  وبشــكل 
اجلهــات الرقابية وحترص 
علــى التواصــل الفعال مع 
مختلــف اجلهات، وذلك في 
إطــار حــرص إدارتها على 
تطبيــق معاييــر الســالمة 

والشفافية في أعمالها.
وأضاف ان الهيئة جنحت 
وبفضــل توجيهات مجلس 
إدارتها وجلانها املتخصصة 
وجهود إدارتها التنفيذية في 
مواصلــة تطويــر خدماتها 
وحتسني أدائها في مختلف املجاالت، السيما 
أداءها املالي واالســتثماري، مشــيرا إلى أن 
الهيئة تستهدف باملقام األول تعزيز سالمة 
ومتانة مركزها املالي وسياستها االستثمارية 
والسعي لتحقيق أعلى العوائد املمكنة لصالح 
املشمولني برعايتها، في ضوء الضوابط التي 
تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة 
عملها. وثمن مجلس إدارة الهيئة جهود املدير 
العام باإلنابة، وكل العاملني بالهيئة لتحقيق 
الرســالة النبيلة خلدمة القصر واملشمولني 
برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب 
السمو األمير الشــيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، وتوجيهات 

سمو رئيس مجلس الوزراء.

م.حمد البرجس

النواف للمالزمني اجلدد: ضعوا مصلحة الوطن نصب أعينكم

األول  النائــب  بحضــور 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخليــة الفريق أول متقاعد 
الشــيخ أحمد النواف ووكيل 
وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجــس، والوكيل املســاعد 
لشــؤون التعليــم والتدريب 
باإلنابة اللواء ناصر بورسلي 
وقيادات وضباط قطاع التعليم 

والتدريب.
أقيــم أمــس فــي أكادميية 
سعد العبداهللا للعلوم األمنية 

القســم رئيــس قســم دورات 
الترقية العقيــد عبداهللا عيد 

األذينة.
وهنأ النائب األول إخوانه 
خريجي الدورة على إصرارهم 
فــي حتصيل العلم، واالرتقاء 
مبستواهم العلمي الى الدرجات 
األعلــى، مؤكدا أن املؤسســة 
األمنية تشجع دائما منتسبيها 
على مواصلة مسيرتهم العلمية 
إميانا منها بأنه ال سبيل لتعزيز 
اجلهاز األمني إال بإعداد وتنمية 

أعينهم وتطبيق ما تلقوه من 
علوم على واقع العمل امليداني، 
كل في موقعه، مبا يؤدي الى 
االرتقاء بالعمل األمني، واحلفاظ 
على أمن الوطن واستقراره في 
ظل القيادة احلكيمة والرشيدة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 

اهللا ورعاهما.
وفي ختام احلفل، مت التقاط 

الصور التذكارية.

العنصــر البشــري ملواجهــة 
التحديات األمنية ومستجداتها.
كما شــكر النواف قيادات 
التعليــم  قطــاع  وضبــاط 
والتدريب على مــا بذلوه من 
جهود كبيرة في سبيل تخريج 

هذه الكوكبة من الضباط.
إخوانــه  الوزيــر  ودعــا 
الضباط اخلريجني إلى احلفاظ 
علــى القســم الذي أقســموه 
وأن يضعــوا مصلحة الوطن 
والتضحيــة مــن أجله نصب 

خالل حفل تخريج الدورة اخلامسة «لوكيل أول ضابط» احلاصلني على الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة مالزم

الشيخ أحمد النواف موجها نصائح وتوجيهات إلى اخلريجني بحضور الفريق أنور البرجس

تخريــج كوكبــة جديــدة من 
الضباط الذين أمتــوا الدورة 
اخلامســة لوكيل أول ضابط 
احلاصلني على شهادة الثانوية 
العامة لترقيتهم إلى رتبة مالزم 

وعددهم ٣٧٧ ضابطا.
وبــدأت مراســم التخــرج 
بالسالم الوطني ثم تالوة من 
آيات الذكر احلكيــم، ثم ألقى 
مديــر معهد تدريــب الضباط 
باإلنابة العقيد فهد عبدالسالم 
الغريــب قــرار التعيني، وتال 

عدد من اخلريجني واملرقني إلى رتبة مالزم

السفير اإليطالي: نعمل لتطوير
أفضل فرص التعاون مع الكويت

أسامة دياب

تلتقي كتلة أليزي الوطنية 
لتكنولوجيــا علوم احلياةـ  
ALISEI Cluster ـ ألول مــرة 
بقادة الصحــة واألعمال في 
الكويت، ممــا يفتح األبواب 
أمام التبادالت واملشاريع في 

قطاع علوم احلياة.
متت دعوة ماسيميليانو 
بوجيتي، الرئيس املنتخب 
حديثا لكتلة أليزي الوطنية 
لتكنولوجيــا علوم احلياةـ  

والرئيــس احلالي الحتاد صناعــات املعدات 
الطبيــة Confindustria Medical Devices ـ من 
قبل سفير إيطاليا في الكويت كارلو بالدوتشي، 
وســيجري بوجيتي سلسلة من االجتماعات 
املؤسسية ابتداء من اليوم مع قادة املؤسسات 
ورجال األعمــال في البالد، مبا في ذلك وزير 
الصحة د.خالد السعيد ورئيس غرفة التجارة 

والصناعة محمد الصقر.
من بني املوضوعات املخطط لها خالل الزيارة 
سيكون البحث واالبتكار في نظام علوم احلياة 
ونقل التكنولوجيا محوريا، وهو موضوع مهم 
للكتلة، والذي يقع أيضا ضمن أولويات أجندة 
احلكومة للخطة الوطنية للتعافي والقدرة على 
الصمود (PNRR). خطــوة إلى األمام لقطاع 
علوم احلياة اإليطالي، بهدف استئناف احلوار 
الذي مت إنشــاؤه بحكمة في العقود املاضية 
وعلــى أمل أن تفتح هذه االجتماعات األبواب 

أمام املشاريع االستراتيجية 
املستقبلية للقطاع وتفعيل 
أوجه التآزر وتوليد تعاون 
طويل األمد بني قادة البلدين.
قــال  جهتــه،  مــن 
بوجيتــي:  ماســيميليانو 
بصفتــي الرئيــس املنتخب 
 Alisei حديثا لكتلــة أليزي ـ
Cluster ـ متثــل هذه الزيارة 
األولــى من سلســلة طويلة 
من االجتماعات عبر احلدود 
والتي تعد جزءا من مشروع 
أكبر نعتزم تنفيذه خالل فترة 
واليتي، مضيفا: أنا متأكد من أن االجتماعات التي 
تنتظرني في الكويت ستكون فرصة لتعزيز 
قيمة البحث وقطاع علوم احلياة اإليطالي في 

الشرق األوسط والعالم.
من جانبــه، أكد الســفير اإليطالي كارلو 
بالدوتشــي أن الديناميــات اإليجابية للغاية 
للعالقــات بني إيطاليــا والكويت اقترحت أن 
نبحث فرص تطويــر أوجه التآزر املهمة في 
قطاعــي البحث واالبتكار وكذلك التحقق من 
أوجه التعاون االستراتيجي املمكنة لتعزيز 
قطاع علوم احليــاة في الكويت وفي منطقة 
اخلليج بأكملها، وتابع: تشــير العالقات بني 
البلديــن، حتــى في فترة العامــني األخيرين 
الصعبني بسبب الوباء، إلى اجتاه منو ثابت 
ومعزز بالفعل للنمو، وبناء على هذه البيانات 
اإليجابية للغاية نعمل لتطوير أفضل فرص 

التعاون بني إيطاليا والكويت.

كتلة أليزي الوطنية لتكنولوجيا علوم احلياة تزور غرفة التجارة اليوم

كارلو بالدوتشي
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اخلبير الفلكي عادل املرزوق: الطقس
حتى األحد مغبر نهارًا ثم يترسب ليًال

توقع اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق ان يكون الطقس في 
الكويت خالل األيام املقبلة 
وحتى األحد ٣ يوليو مغبرا 
في النهار ثم يترسب الغبار 

ليال.
درجــات  ان  وأوضــح 
احلــرارة ســتكون مرتفعة 
خصوصــا وقــت الظهيرة 
حيث تتجاوز ٤٦ درجة، الفتا 
الى استمرار هبوب الرياح 
الــى الشــمالية  الشــمالية 
الغربيــة وزيادة ســرعتها 
ونشــاطها الســبت املقبــل 
مســببة ازديادا فــي كمية 

الغبار العالق في اجلو.
وفيما يلي التفاصيل: 

دخل أو ظهــر علينا في 
هــذه األيــام نــوء أو (جنم 
التويبع أو جنــم الدبران) 
وهو جنــم يتبع أو يالحق 
و(جنــم  الثريــا)  (جنــم 
التويبع) الــذي يقول عنه 
عرب شبه اجلزيرة العربية 
في ســجعهم (ما ذكر وادي 
في التويبع ســال). أي أن 
هذه الفترة من الســنة في 
شمال شرق شبه اجلزيرة 
العربيــة هي فتــرة انتهاء 
ســقوط األمطــار فــي هذه 
املنطقة فدخول نوء التويبع 
أو ظهور جنــم الدبران في 
يــوم (٢٢) يونيــو يكــون 
متزامنا مع تعامد الشمس 
على مدار السرطان في شمال 
خط االستواء. الذي يعطي 
مؤشــرا علــى بداية دخول 
فصــل الصيف حيــث فيه 
النهار بهذا اليوم يكون في 
غاية الطول فتبلغ مدة طول 
النهار (١٤:٠١) ســاعة ومدة 
طول الليل (٩:٥٩) ساعات. 
اليوم  وأيضا فــي هــذا 
يكون مر على دخول فترة 
البــارح العــود (٢١) يومــا 
وكمــا يعرف اجلميــع بأن 
طقس فترة البوارح ميتاز 
بأنه الطقس الذي تهب فيه 

الطقــس عندنا في الكويت 
خالل األيام الـ (٧) القادمة 
القادم  وحتى يــوم األحــد 
املوافق (٣) يوليو ٢٠٢٢ بأنه 
جو سوف يكون مغبرا في 
النهار ثم يترسب فيه الغبار 
ليال بســبب هبوب الرياح 
إلــى الشــمالية  الشــمالية 
الغربية نشطة السرعة خالل 
فترة النهار وحتديدا في فترة 
الظهيرة، حيث من املتوقع أن 
تكون سرعة الرياح بني (٣٥ 
و٤٠) كم/ س وميكن أن تزداد 
قليال عن ذلك وتخف سرعة 
هذه الرياح في الليل وتكون 
سرعتها بني (٢٢ و٢٧) كم/ 
س فتؤدي إلى ترسب الغبار 

في الليل.
ومن خالل اطالعنا وقراءة 
خرائــط الطقس، يتبني لنا 
أن اجتاه الرياح خالل األيام 
املقبلة ســوف تكون رياح 
شمالية إلى شمالية غربية 
ويالحــظ خالل هذه الفترة 
الرياح ســوف تنشــط  أن 
خــالل فترة ما بعــد الظهر 
فــي وقت ارتفاع واشــتداد 
احلــرارة وجتاوزهــا (٤٦) 
درجة مئوية حيث تنشــط 
الرياح فتتجاوز ســرعتها 
مبتوسط سرعة تكون بني 

(٣١ و٣٥) كم/ س.
ولكن هناك احتماال كما 
تشــير خرائط الطقس من 
الريــاح  اســتمرار هبــوب 
إلــى الشــمالية  الشــمالية 
الغربية خالل هذا األسبوع 
وكذلــك هنــاك احتمال من 
ازدياد ســرعة هذه الرياح 
ونشــاطها في يوم السبت 
املوافــق (٢) يوليــو ٢٠٢٢ 
بحيث تتجاوز سرعتها قليال 
(٤٢) كم/ س خصوصا في 
وقت الظهيرة وسوف يؤدي 
ذلك إلى ازدياد كمية الغبار 
العالــق فــي اجلــو نتيجة 
لوجود منخفض جوي عميق 
تكون قوته بني (٩٩٣ و١٠٠٣) 

مليبار نتيجة لوجود درجات 
حرارة عالية تزيد على (٤٨) 
درجــة مئويــة فــي النهار 
واحلرارة الدنيا (٣٠) درجة 
مئوية في الليل، ولذلك فإن 
املدى احلراري كبير جدا بني 
درجات حــرارة النهار عن 
درجات حــرارة الليل. هذا 
املنخفض اجلــوي العميق 
متمركز حاليا وسوف يستمر 
متركزه خالل األيام القادمة 
على سواحل الشرقية لشبه 
اجلزيرة العربية والتي تطل 
على سواحل اخلليج العربي 
وهو نتيجة متدد منخفض 
الهند املوســمي حاليا فوق 
احمليط الهندي بحيث يغطي 
هذا االمتداد أجزاء كبيرة من 

شبه اجلزيرة العربية.
أمــا بالنســبة إلى حالة 
البحر، فإن التيارات البحرية 
أصبحــت منذ يــوم األحد 
املوافــق ٢٦ يونيو اجلاري 
هــي تيارات حمل شــديدة 
االندفــاع وغيــر صاحلــة 
للصيــد التي ســوف حتى 
يوم األحد املوافق (٣) يوليو 
القادم ثم تتحول التيارات 
البحرية إلى تيارات فساد 
في يوم االثنني املوافق (٤) 
القادم خــالل هذه  يوليــو 
الفتــرة فإن البحر ســوف 
يكون عالي املوج وارتفاع 
املوج ســوف يكون بني (١ 
و٢٫٥) متــر وننصح بعدم 
دخول البحر لسببني األول 
املوج العالي والسبب الثاني 
الغبار الذي ســوف يغطي 
سماء املنطقة في هذه الفترة 
ما يقلل من مدى الرؤية فيه.
أما فلكيًا، فســوف يولد 
هالل شــهر ذي احلجة في 
يــوم األربعــاء املوافق ٢٩ 
يونيو اجلاري في الساعة 
(٥:٥٢:٥٦) صباحا وتكون 
بداية شــهر ذي احلجة في 
يــوم اخلميــس ٣٠ يونيو 

اجلاري

أكد أن هالل ذي احلجة يولد األربعاء وتكون بداية الشهر اخلميس

عادل املرزوق

الريــاح الشــمالية الغربية 
التي تنشط وتزداد سرعتها 
في فتــرة الظهيرة ثم تهدأ 
هذه الرياح وتخف سرعتها 
في فترة الليل حيث يترسب 
الغبــار ثــم تعــاود الرياح 
نشــاطها في اليــوم التالي 
وهكذا يســتمر هذا الطقس 
املغبر حتى منتصف شهر 

يوليو تقريبا.
وتهــب علــى منطقــة 
شــمال اخلليج العربي في 
فترة البوارح رياح السموم 
الشديدة احلرارة والتي ترفع 
من درجات حرارة اجلو في 
املنطقة والتي يعتقد كثيرا 
من الناس خطًأ أنها من رياح 
فترة البوارح، فرياح السموم 
هي رياح موســمية شديدة 
احلرارة تهب فــي الصيف 
وهي رياح تكون بني شمالية 
إلى شمالية غربية تهب عادة 
في هذه الفترة مثيرة لألتربة 
املتطايــر ورياح  والغبــار 
السموم تستمر في هبوبها 
إلــى ما بعد فتــرة البوارح 
التي تكون نهايتها مع نهاية 
فترة حر اجلوزاء األولى أو 
(نوء الهقعــة) ولكن رياح 
السموم تستمر في هبوبها 
حتى نهاية الباحورة التي 
تنتهي في آخر شهر يوليو. 
ولذلــك وبنــاء على هذا 
اجلو الشــديد في حرارته، 
فإننــا نتوقــع أن يكــون 

رياح السموم تهب على منطقة شمال اخلليج في فترة البوارح حتى آخر يوليو

٧٨٥ مواطنًا عّددوا زوجاتهم في ٢٠٢١

علي إبراهيم 

كشفت بيانات رسمية عن 
أن ٧٨٥ مواطنا دخلوا في دائرة 
تعدد الزوجات خالل ٢٠٢١، من 
بينهم ٧٠٩ مواطنني تزوجوا 
بزوجة ثانية، فيما تزوج ٦٨ 
كويتيا بـــ «الثالثــة»، بينما 
تــزوج ٨ كويتيــني بالزوجة 

الرابعة.
وأظهــرت بيانــات اإلدارة 
املركزية لإلحصاء عن حاالت 
الــزواج والطالق في ٢٠٢١ أن 
عدد حاالت الزواج املشــتملة 
على عنصر كويتي بلغ ١٣٫٨٠٤ 
ألــف زيجة من بينهــا ١١٫٣٢٢ 
ألــف حالة زواج بني كويتيني 
وكويتيــات تشــكل ٨٢٪ من 
حاالت زواج املواطنني، بينما 
تــزوج نحــو ١٧٨٣ مواطنــا 
مــن زوجــات غيــر كويتيات 
مبا نســبته ١٣٪ مــن زيجات 
الكويتيــني، كما تزوجت ٦٩٩ 
مواطنة من غيــر كويتي مبا 
نسبته ٥٪ من زواج الكويتيني.

وسجل شــهر يناير ٢٠٢١ 
أعلى عدد حاالت زواج خالل 
العــام حيــث بلغــت للزوج 
الكويتي نحو ١٢٩٥ حالة، و١١٩٧ 
حالــة زواج لزوجــة كويتية 

خالل نفس الشهر.
وســجلت الفئــة العمرية 
من ٢٥ إلى ٢٩ عاما أعلى عدد 
حاالت زواج للزوج الكويتي 
بواقــع ٥٤٦٢ حالة زواج، أما 
أقل عدد حاالت زواج فكان في 
الفئة العمريــة ما بني ١٥ و١٩ 
سنة بواقع ٨٢ حالة زواج، أما 
للزوجة الكويتية فكانت أعلى 
عدد حــاالت زواج في األعمار 
ما بني ٢٠ و٢٤ سنة حيث بلغ 
عــدد تلك احلاالت نحو ٤٣٥٦ 
زيجــة، أما أدنــى عدد حاالت 
زواج فكانت في الفئة العمرية 
٤٥ عاما فأكثر بواقع ٣١٨ حالة 
زواج خــالل ٢٠٢١، وكشــفت 
األرقام عن أن أعلى عدد حاالت 
زواج وفقا للحالة التعليمية 
بــني املواطنــني تنحصــر في 
اجلامعيــني، حيــث بلغ نحو 
٥٤٥٧ زيجة للمواطنني الرجال، 

و٦٣٨٠ زيجة للمواطنات.
وعن زيجات ١٧٨٣ كويتيا 
من غير كويتية، اســتحوذت 
السعوديات على ٣٧٪ من تلك 
الزيجات بواقع ٦٦٤ حالة زواج، 
يليهم غير محددي اجلنسية 

غير عــرب و١٧ من أوروبيني 
و١١ من أميركيني. 

ومن جهة الطالق، ســجل 
شهر أغسطس أعلى عدد حاالت 
طالق في ٢٠٢١ حيث بلغت ٦٢٣ 
حالة للزوج الكويتي و١٨٤ حالة 
للزوج غير الكويتي، وحسب 
فئــات العمــر كان أعلى عدد 
حاالت طالق للزوج الكويتي 
في الفئة العمرية ٤٥ عاما فأكثر 
بـ ١٥٢٨ حالة، وأدناها في الفئة 
العمريــة من ١٥ إلى ١٩ ســنة 
وبلغت ٦ حاالت طالق، وبلغ 
أعلى عدد حاالت طالق حسب 
فئات عمر الزوجة الكويتية في 
الفئة العمريــة ٢٥-٢٩ حيث 
بلغت ١٤٠٩ حاالت، أما أدناها 
فــي الفئة العمريــة ١٥ إلى ١٩ 

فبلغت ٧٦ حالة في ٢٠٢١.
التعليمية  ووفقا للحالــة 
فقد تبني أن املستوى اجلامعي 
كانــت به أعلــى حاالت طالق 

للــزوج الكويتــي وللزوجــة 
الكويتيــة حيث كانت للزوج 
الكويتــي ١٨٣٤ حالــة و٢٣٥٤ 
حالــة للزوجــة الكويتية في 
٢٠٢١. وبني الكويتيني جاء عدد 
حاالت الطالق األولى الرجعية 
٣٧٤٤ حالة في ٢٠٢١، أما الثانية 
الرجعية فبلغ عددها ٥٣٩ حالة 
طالق، واألولى البائنة سجلت 
١٥٩٦ حالــة طــالق، والثانية 
البائنــة ١١٣ حالــة طــالق أما 
الثالثة البائنة بينونة كبرى 

فبلغت ٢١٣ حالة طالق.
أمــا الزوج غيــر الكويتي 
فبلغ عدد حاالت الطالق األولى 
الرجعية ٨٨٥ حالة طالق، أما 
الثانيــة الرجعية فبلغت ١٤٧ 
حالة، واألولى البائنة فسجلت 
٦٨٧ حالــة طــالق، والثانيــة 
البائنــة ٤٩ حالة طــالق، أما 
الثالثة البائنة بينونة كبرى 

فبلغت ٦٨ حالة طالق.

٧٠٩ كويتيني تزوجوا بالثانية و٦٨ بـ «الثالثة».. و٨ مواطنني ختموها بـ «الرابعة»

بواقــع ٢٥٩ حالــة زواج، ١٥٩ 
زيجة لكويتي من آســيويات 
غيــر عربيــات و١٥٥ حالــة 
زواج لكويتي مــن عراقيات، 
و١٢١ زيجة من سوريات، و٦٥ 
كويتيــا تزوجــوا مصريــات 
وكذلك ٣٨ زيجة من لبنانيات 
و٢٦ زيجة من أوروبيات و١٢ 

زيجة من أميركيات.
أما زيجات الكويتيات من 
غير الكويتيني والبالغة ٦٩٩ 
حالة زواج فقد بلغت نســبة 
الزيجات مع ســعوديني منها 
نحو ٤٦٪ من الزيجات بواقع 
٣٢٥ زواج كويتية من سعودي، 
فيما تزوجت ١٠٣ مواطنات من 
غير محددي اجلنســية، و٣٩ 
مواطنة ارتبطن بآسيويني غير 
عرب و٢٣ مواطنة تزوجن من 
مصريني و٤٢ ارتبطن بعراقيني 
و٣٠ تزوجن من سوريني و٥ 
مواطنــات تزوجن من أفارقة 

١٧٨٣ مواطنًا تزوجوا من أجنبيات.. و٦٩٩ مواطنة تزوجن من غير كويتي

٣٩ مواطنة تزوجن من آسيويني..و٢٣ مبصريني و٥ بأفارقة غير عرب
١٥٩ مواطنًا تزوجوا آسيويات.. و٦٥ ارتبطوا مبصريات و١٢١ بسوريات

٧٩ مصريًا تزوجوا من آسيويات.. و٤ مصريات تزوجن من آسيويني 
شهر يناير شهد أعلى عدد حاالت زواج للمواطنني من الرجال والنساء

السوريون أكثر الوافدين زواجًا في الكويت 
عن الوافدين األكثر تسجيال حلاالت زواج 
في الكويت خالل ٢٠٢١، جاء السوريون كأكثر 
الوافدين زواجا في البالد بواقع ١٥٦٩ حالة 
زواج من بينها ٨٤٠ حالة زواج لسوريات، 
٦٠٨ حاالت منها بني سوري وسورية، و١٢١ 
حالة بني ســورية وكويتي و٢٣ زيجة بني 
سورية ومصري، وحل ثانيا السعوديون بـ 
١٢٦٣ حالة زواج من بينها ٧٩٧ لسعوديات 
تتضمن ٦٦٤ حالة بني كويتي وسعودية و١٠٧ 
زيجات بني سعودية وسعودي و١٧ زيجة من 

غير محددي اجلنسية، باإلضافة إلى ٤٦٦ 
زيجة لسعودي تتضمن ٣٢٥ من كويتيات.
وجاء ثالثا اآلسيويون غير العرب بواقع 
١٠٤٩ حالة زواج منها ٦٣٢ حالة زواج آلسيويات 
من بينها ٣٢٨ حالة زواج بني بني جلدتهم، 
و١٥٩ حالة زواج لكويتيني من آســيويات، 
و٧٩ حالة زواج بني آســيويات ومصريني، 
و٤ زيجات بني مصريات وآسيويني، و٣٩ 

حالة زواج آلسيويني من كويتيات.

املصريون أكثر 
الوافدين طالقًا 

في الكويت 
سجل املصريون أعلى 
نسبة طالق بني الوافدين 
فــي الكويت حيث بلغت 
أعداد تلك احلاالت نحو 
٨٩٤ حالــة طــالق من 
بينها ٤٠٦ حاالت طالق 
ملصريــات تتضمن ٣١٩ 
حالة مــن مصريني و١٣ 
مــن ســوريني و٥٧ من 
أما املصريون  كويتيني، 
الرجال فبلغ عدد حاالت 
طالقهم ٤٨٨ حالة من بينها 
٨٢ حالة من آسيويات و٢٥ 
حالة طالق من كويتيات.  
وحل ثانيا الســعوديون 
بنحــو ٧٥٠ حالة طالق 
من بينها ٤٥٤ حالة طالق 
لســعوديات و٢٩٦ حالة 
طالق لســعوديني رجال 
تتضمــن ٥٣ حالة طالق 
بني سعوديني وسعوديات، 
الســوريون  ثالثا  وجاء 
بواقــع ٥٠٠ حالة طالق 
من بينها ٢٦٧ حالة طالق 
لســوريات تتضمن ١٦٠ 
حالة طالق من سوريني 
و٧٤ حالــة طــالق من 
كويتيني، وبلغ عدد حاالت 
الرجال  السوريني  طالق 
٢٣٣ حالة مــن بينها ٢٠ 
كويتية و١٣ مصرية و١٠ 
آسيويات. وحل اآلسيويون 
رابعا بنحــو ٤٩٤ حالة 
طالق من بينها ٣٣٠ حالة 
لآلسيويات النساء من ١١٧ 
حالة من آسيويني، و٩٨ 
حالــة طالق من كويتيني 
أما  و٨٢ مــن مصريني، 
الرجال اآلسيويني  طالق 
فسجل ١٦٤ حالة من بينها 
٣٢ كويتيــة ومصريتان 

وسوريتان ولبنانيتان.
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ومضات

املشورة 
ضرورة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

ما أحوجنا إلى النصيحة الراشدة 
وهي تقدم بروح األخوة، ال تعنيف 

وال تخوين وال تشدد.
يقولون: من شــاور لم يُعدم في 

الصواب مادحا، وفي اخلطأ عاذرا!
ديننا اإلسالمي يحثنا على املشورة 
ولننظر في قوله تعالى: (فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في األمر..) 

آل عمران ١٥٩.
وأيضا في قوله تعالى: (..فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون) النحل 
٤٣، وأيضا في قوله: (..وأمرهم شورى 

بينهم) الشورى ٣٨.
لنقف عند قــول لقمان احلكيم: 
«يا بني شاور من جرب األمور، فإنه 
يعطيك من رأيــه ما حصله باجلهد 

واملال، وأنت تأخذه باملجان»!
إذن باملختصر املفيد، يقولها لنا 
سيدنا علي بن أبي طالب ے: «من 
استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال 

شاركها في عقولها».
الكرمي  للقــارئ  النصيحة  إذن، 
في كل مكان: ال تستشر املنافق في 
التقوى، وال الظالم في العدل، وال املرأة 
في ضرتها، وال اجلبان في احلرب، 
وال التاجر في التجارة، وال املبتاع في 
البيع، وال احلاسد في شكر املعروف!

ما يقوم به ســمو ولي العهد من 
تشاور ومشــورة مع أهل الكويت 
أمر ضرورة ألنه استطاع وقف كل 
تداعيات التصعيد السياسي بخطاب 
سياســي ذكي في وقتــه وزمانه 

ومفرداته!
لقد صدق أمير الشــعراء أحمد 

شوقي في قوله:
آفة النصح أن يكون جداال

وأذى النصح أن يكون جهارا
السياسية  للقيادتني  الشكر  فكل 

والتشريعية لتهدئة الشارع الكويتي، 
وفي التاريخ تُذكر مقولة املأمون الذي 

قال:
«ثالثة ال يُعدم املرء الرشد فيها: 
مشــاورة ناصح، ومداراة حاسد، 

والتحبب للناس».

٭ ومضة: ما أحوجنا جميعا للهدوء 
والتفكر والتبصر للمرحلة القادمة، 

يقول الشاعر:
إذا بلغ الرأي املشورة فاستعن

برأي نصيح أو نصيحة حازم
وال جتعل الشورى عليك غضاضة
فإن اخلوافي قوة للقوادم

٭ آخر الكالم: شكرا جلهود كل من 
يعي أن مصلحة الكويت العليا فوق 

أي اعتبار.
يقول الشاعر:

وأكثر من الشورى فإنك إن تصب
جتد مادحا أو تخطئ الرأي تعذر

وال تستشر في األمر غير مجرب
ألمثاله أو حازم متبصر

٭ زبدة احلچي: تبقى الكويت وّالدة 
بحكامها وشعبها، ونحن بحاجة اآلن 
الى كّم من التفاؤل، وحتما ستعود 
الكويت الى العلياء والتوهج والتنمية 
من جديد، فقدرنا أن نحافظ على هذا 
املثلث احليوي قوة للقوادم من عيالنا 

وأحفادنا وأجيالنا!
تبقى املشورة رأيا يوجه ويرشد!

وتبقى املشورة خيار أهل الكويت 
للحكمة والفهم  وحكامها وطريقــا 
والتفاهم، والنصيحة أن يعمل اجلميع 
باملشــورة ألن لها أهمية كبرى في 

حياة الناس.
في أمان اهللا.. 

رئيس التحرير استقبل السفير الياباني

اســتقبل رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق في مكتبه بعد ظهر أمس سفير 
اليابان لدى الكويت مورينو ياسوناري، يرافقه 
املستشار في السفارة اليابانية تاكيشي أوتا. 
وتنــاول اللقــاء أحاديــث وديــة حــول 

املوضوعات ذات االهتمام املشــترك، إضافة 
إلى عدد من القضايا اإلقليمية والدولية.

كما بحث اجلانبان سبل تعزيز التعاون 
اإلعالمــي بني جريــدة «األنباء» والســفارة 
اليابانيــة، فيمــا يخــدم مصلحــة البلديــن 

الصديقــني، وذلك إميانا بأهمية دور اإلعالم 
في تسليط الضوء على القضايا املشتركة.

حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشد، ومدير التحرير الزميل محمد 

بسام احلسيني.

رئيس التحرير الزميل يوســف خالد املرزوق مســتقبالً السفير الياباني مورينو ياسوناري واملستشــار في السفارة اليابانية تاكيشي أوتا 
(هاني الشمري) بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني   سفير اليابان لدى البالد مورينو ياسوناري

د «التربية» حترك ملف بدل رصيد إجازات املعلمني املجمَّ
عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب ديوان اخلدمة املدنية إلى 
اإلفادة عن مدى استحقاق املعلمني 
صــرف البــدل النقدي عــن رصيد 
اإلجازات الدورية املجمد عن عامي 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
وقال د.اليعقوب في كتاب وجهه 
إلى ديوان اخلدمــة املدنية وتلقت 
«األنباء» نسخة منه إنه «باإلشارة 
إلى تعميم ديوان اخلدمة املدنية رقم 
٨ لسنة ٢٠٢١ بشأن املرسوم رقم ١٠٢ 

لسنة ٢٠٢١ بتجميد رصيد اإلجازات الدورية عن عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ للموظفــني اخلاضعــني ألحكام قانون 
اخلدمــة املدنية، وإلى قرار مجلــس اخلدمة املدنية 
رقم ٢ لســنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد وشروط وضوابط 
استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد اإلجازات 
الدورية أثناء اخلدمة وباإلشــارة إلى كتاب جمعية 
املعلمني الكويتية (ج.م.ك ٢٣٠/٠٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٧ 
بشــأن طلب املوافقة على شمولهم ضمن املخاطبني 

بأحكام تعميم ديوان اخلدمة املدنية 
رقم ٨ لســنة ٢٠٢١ وما يترتب على 
ذلك من اســتحقاقهم لصرف البدل 
النقدي عن رصيد اإلجازات الدورية 
أثناء اخلدمة وفق ما نص عليه قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٢ لسنة 

.٢٠٢٢
وإذ نصت املادة رقم ٢ من قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٥ لسنة 
١٩٨٠ بشأن اإلجازة الدورية ملوظفي 
املعاهــد واملدارس ولفئــات معينة 
مــن موظفي وزارة التربية على أن 
الدوريــة ملوظفي  «متنح اإلجــازة 
املعاهد واملدارس خالل العطالت املدرســية، وحتدد 
اجلهة احلكومية بقرار من الوزير مدة هذه اإلجازة 
ومواعيدها ملوظفي املعاهد واملدارس التابعة لها...».

وبنــاء على مــا تقدم، يرجــى التفضل باالطالع 
واإلفادة حول مدى استحقاق املعلمني لصرف البدل 
النقدي عن رصيد اإلجازات الدورية املجمد عن عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١، وذلــك في ضوء تعميم ديوان اخلدمة 
املدنية وقرارات مجلس اخلدمة املدنية سالفة البيان.

خاطبت «الديوان» لإلفادة عن اإلجراءات املتخذة بشأنه

د.علي اليعقوب

تقدمي تظلمات الثانوية 
مستمر ملدة ٣ أيام

عبدالعزيز الفضلي

بدأت وزارة التربية باستقبال تظلمات 
الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، 
على موقعها اإللكتروني وذلك بإدخال الرقم 
املدني ورقم اجللوس ثم تسجيل املواد التي 
يرغب الطالب التظلم في اختباراتها وهي 

٣ مواد فقط كحد أقصى.
وكشــفت مصــادر تربويــة مطلعــة 
لـ«األنباء» أن املوقع شهد ضغطا عليه في 
يومه األول، مطمئنة الطلبة وأولياء أمورهم 
بأن التقدمي على التظلم مفتوح على مدار 

الساعة وملدة ٣ أيام.
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أوائل الثانوية العامة لـ «األنباء»: باجلد واالجتهاد نحقق املراد
«من جد وجد ومن سار على الدرب وصل»، نعم فاالجتهاد واملثابرة 
ثمار ال يعرف طعمها اال من تعب وسهر الليالي في سبيل إنضاج الزرع 
والفرح يوم احلصاد، وهذا ما حتقق مع الطلبة املتفوقني والناجحني في 
الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي واملعهد الديني والتربية اخلاصة 

لهذا العام الدراسي.
وتقديرا لهم وتشجيعا على استمرار التفوق واملثابرة استضافت «األنباء» 
وتواصلت هاتفيا مع عدد من الطلبة األوائل واملتفوقني الذين عبروا عن 

ســعادتهم بالنجاح واحلصول على هذه النسب املرتفعة، متقدمني ببالغ 
الشكر والتقدير ألسرهم على ما قدموه لهم من توفير األجواء املناسبة 
للدراسة، وكذلك جميع معلميهم ومعلماتهم وإدارات املدارس التي أمضوا 
فيها سنوات من التعلم وحصد املعرفة والذين لم يبخلوا عليهم بشيء 

في سبيل الوصول إلى هذه النتائج املشرفة.
وحتدث الطلبة املتفوقون عن ظروف الدراسة والتحديات التي واجهتهم 
وكيفية جتاوزهــا، إضافة إلى رغباتهم الدراســية والتخصصات التي 

يطمحون إليها خالل مسيرتهم اجلامعية وحياتهم املقبلة، مقدمني بعض 
النصائح لزمالئهم وزميالتهم فــي املرحلة الثانوية، مؤكدين ان تنظيم 
الوقت والدراسة املنتظمة منذ بداية العام الدراسي والتواصل مع املدرسني 
والسؤال عن أي معلومة يشوبها الغموض أو عدم الوضوح وغير ذلك، 
من أهم عوامل النجاح، متمنني مواصلة النجاح والتميز في مســيرتهم 
اجلامعية وحياتهم العلمية والعمليــة وحتقيق ما يطمحون إليه خلدمة 

أنفسهم أوطانهم.

أكدوا أن تنظيم الوقت والدراسة املستمرة منذ بداية العام من أهم عوامل النجاح والتفوق

عبداهللا يوسف الداالتي 
٩٩٫٩٪ لـ «األنباء»: أنوي 
دراسة الطب في األردن

سما فوزي احلبال ٩٧٫١٥٪: 
شكرًا لوالدّي ومعلماتي

أشاد الطالب عبداهللا يوسف الداالتي (سوري) احلاصل 
على نســبة ٩٩٫٩٠٪ القســم العلمي من مدرسة اجلميل 
األهليــة بالتنظيم املميز لالختبــارات. وعن تفوقه قال 
لـ«األنباء»: جناحي هذا ســببه التوفيق من اهللا والدور 
األكبر للوالد والوالدة في 
تهيئة األجواء املناســبة 
للدراسة إضافة إلى جهدي 
ومتابعتــي للدروس من 
بدايــة العــام الدراســي، 
مشــيرا إلى أن مــن اهم 
العوامل املؤثرة في النجاح 
تنظيــم الوقت وتخفيف 
التوتر وممارسة الرياضة، 
أما أبرز التحديات فكانت 
رمضــان  شــهر  دوام 
والصيام لساعات طويلة 
ورهبة االختبارات، لكن 
كل ذلك مت جتاوزه بفضل 
اهللا ثــم بنصائح والدي 
واملعلمني وبحرصي على 
املثابرة واالجتهاد، مشيرا 
إلى أن االختبارات كانت 
جميعهــا فــي مســتوى 
الطالب وجميــع األفكار 
كانت مشروحة وواضحة.  وأضاف عبداهللا: نصيحتي 
للطالب املقبلــني على الثانوية ضــرورة تنظيم الوقت 
وممارســة الرياضة مبختلــف أشــكالها والتخفيف من 
الضغط النفسي والتوتر للمساعدة على التركيز بشكل 
أفضل. وعن إكمال دراسته قال: ان شاء اهللا تعالى أنوي 
دراسة الطب البشري في اجلامعة األردنية الهاشمية وأكمل 
االختصاص في الواليات املتحدة األميركية، متوجها بالشكر 
إلى الكويت، داعيا اهللا تعالى أن يحفظها من كل مكروه.

ما أروع فرحة التفوق وحصد ثمار اجلد واالجتهاد، 
وهذا ما شــعرت به الطالبة املتفوقة ســما فوزي فتحي 
احلبال احلاصلة على نسبة ٩٧٫١٥٪: ثانوية السفر األهلية 
للبنات - املشــتركة، والتي عبرت عن فرحتها بتوجيه 
الشكر بعد احلمد هللا حتى يبلغ احلمد منتهاه إلى والدها 
ووالدتها على وجودهما معها في كل خطوة خطتها منذ 
بداية دراستها حتى وصولها لهذه النتيجة التي تتمنى أن 
تكون قد أسعدتهما بها، كما شكرت سما جميع معلماتها 
وإدارة مدرستها كذلك على اجلهود الكبيرة والتعب مع 
الطالبات خالل العام الدراسي وتقدمي النصح واإلرشاد لهن.

وأكدت سما أنها ستتابع دراستها اجلامعية وستستمر 
باالجتهاد والتفــوق للوصول إلى أعلى املراتب العلمية 
بــإذن اهللا تعالى، وســتعمل دائما على إســعاد والديها 

سما فوزي فتحي احلبالوبأنها ستجعلهما فخورين بها دائما.

رنا علي السيد األولى علمي ١٠٠٪ لـ «األنباء»: 
سأدرس الطب البشري تخصص «جلدية»

أهدت الطالبة احلاصلة 
على املركز األول بنســبة 
١٠٠٪ فــي القســم العلمي 
رنا علي السيد من مدرسة 
اجليــل اجلديــد األهليــة 
تفوقها وجناحها إلى أهلها 
وأصدقائهــا  ومعلماتهــا 
لدعمهــم املتواصل وكانت 
بهــا مســاوية  فرحتهــم 

لفرحتها بهذه النسبة.
وقالت رنا لـ «األنباء»: ال 
أنسى دور مدرستي وإدارتها 
وجميع معلماتي الالتي كان 

لهن الفضل الكبير في جناحي وزميالتي، 
مشيرة إلى أن اجلد واالجتهاد والدراسة من 
بداية العام كانت من أهم أســباب التفوق، 
إضافة إلى االبتعــاد عن التوتر وضرورة 
تفريغ الطاقة السلبية ودعم األهل وتوفير 

األجواء املناسبة للدراسة.
وبالنسبة للتحديات التي واجهت رنا، 
أوضحت أن االختبارات القصيرة خالل شهر 
رمضان كانت صعبة بسبب الشعور بضيق 

الوقت، أما اختبارات نهاية 
العــام فكانت باملســتوى 
العادي وهي مناسبة للطلبة 
على اختالف مستوياتهم، 
وبعضهــا كانت مباشــرة 
والبعض اآلخر كان بشكل 
مبطن ومعقد كمادة الكيمياء 
لكن مــع التركيــز ميكننا 
جتاوز جميع الصعوبات.

ونصحت رنا زميالتها 
املقبــالت علــى الثانويــة 
العامة بحســن الظن باهللا 
تعالى واالجتهاد واملثابرة 
والتركيز، مشيرة إلى أنها ترغب مبواصلة 
دراستها اجلامعية وااللتحاق بكلية الطب 
البشــري لتتخصص باجللدية ملســاعدة 

املرضى خصوصا الفقراء منهم.
وتوجهــت رنــا بالشــكر إلــى الكويت 
احلبيبة التي درســت فيهــا طوال ١٢ عاما 
وكانت مبنزلة وطنها الثاني، كما شــكرت 
أســرتها ومعلماتها وكل من قدم لها الدعم 

والتشجيع خالل مسيرتها الدراسية.

رنا علي السيد

رنا علي السيد مع والدتها وشقيقتها

محمود إبراهيم عبد الباقي ١٠٠٪ علمي 
لـ «األنباء»: طموحي «هندسة الكمبيوتر»

وباملذاكرة واملتابعة طوال العام اســتطاع 
ان يتجــاوز هذا االختبارات وحتقيق هذه 
النسبة. ووجه محمود نصيحة لزمالئه في 
املرحلة الثانوية، قائال: أنصحهم بالتوكل 
على اهللا ثــم اجلد واالجتهــاد واالصرار، 
واذا واجهوا أي صعوبة يجب عليهم عدم 
االستسالم وليس هناك شيء مستحيل مع 
املثابرة والعمل، موضحا أنه كان يتوقع هذه 
النسبة وبفضل اهللا ثم فضل أهلي وإدارة 
مدرستي واجتهادي حصلت عليها، معبرا 
عن رغبته فــي إكمال دراســته اجلامعية 

وااللتحاق بكلية الهندسة «كمبيوتر».
إلى من تهدي جناحك؟

 أهــدي جناحــي هذا الى بلــدي االردن 
وبلدي الثاني الكويت الذي وفر لي جميع 
العوامل التي ســاعدتني على هذا النجاح 

وألسرتي ومدرستي.

أهــدى الطالب املتفوق محمود إبراهيم 
عبدالباقي من مدرسة النجاة األهلية الثانوية 
بنني واحلاصل على نسبة ١٠٠٪ جناحه الى 
والديه، قائال: لقد ســاعدني والداي ووقفا 
بجانبي منذ بداية التحاقي باملدرسة حتى 

وصلت لهذا النجاح.
وبالنسبة للعوامل املساعدة على التفوق، 
قال محمود: ال أنســى مســاعدة الوالدين 
وحرصهما على توفيــر جميع املتطلبات 
الالزمة واملكان املناســب للدراســة، واوال 
وأخيرا يعود ذلك للتوكل على اهللا سبحانه 

وتعالى.
وعــن أبرز التحديات التي واجهته هذا 
العام، أشار إلى أنه وهللا احلمد التحديات 
كانت بســيطة جدا، وباملذاكــرة اوال بأول 
استطاع ان يتجاوز جميع العوائق، وعموما 
كانــت االختبارات متوســطة الســهولة، 

محمود إبراهيم عبدالباقي ووالده محمود عبدالباقي

مسك عبدالرحمن احلداد: 
التوفيق من اهللا ثم دعم أسرتي 

وسأدرس علم االجتماع
«هذا مــن فضل ربي» هكذا قالــت الطالبة املتفوقة 
مســك عبدالرحمن جمال احلداد احلاصلة على نســبة 
٩٣٫٧٥٪ فــي القســم األدبي من ثانويــة العصماء بنت 
احلارث للبنــات، والتي اكــدت ان توفيق رب العاملني 
ودعم اسرتها كان لهما االثر االكبر في تفوقها وحصولها 

على هذه النتيجة بفضل اهللا.
وأشارت الطالبة الكويتية مسك احلداد الى ان تنظيم 
الوقت واملذاكرة بانتظام من بداية العام الدراسي من اهم 
اسباب التفوق بإذن اهللا. وأشارت مسك الى انها تأمل 
في ان تكمل دراستها اجلامعية تخصص علم االجتماع 
بجامعة الكويت، داعية اهللا عز وجل ان يوفقها ويوفق 
جميع زمالئها في حتقيق مســتقبل مشرق زاهر بإذن 
اهللا تعالى وان يحفظ رب العاملني بلدنا احلبيب الكويت 
وان يظل واحة امن وأمان وازدهار بفضل اهللا، واعدة 
باســتمرار املثابرة وبذل اجلهد في مسيرتها الدراسية 

والعلمية.

عبداهللا يوسف الداالتي

نانسي أمين أحمد عبدالعال 
٩٧٫٨٩٪: أنصح الطلبة باالبتعاد 

عن التوتر وباجلد واملثابرة
أكدت الطالبة املتفوقة 
نانسي أمين أحمد عبدالعال 
٩٧٫٨٩٪ من طالبات ثانوية 
الســفر األهلية للبنات - 
املشــتركة أهميــة تنظيم 
الوقت واالجتهاد من بداية 
العام الدراسي، والتواصل 
الدائم مــع املعلمات خالل 
الواجبات  الشــرح وحــل 

املدرسية.
نانســي  ونصحــت 
جميــع زميالتها باالبتعاد 
عن التوتــر والتركيز في 
جميع الفقرات الدراســية 
وبجميع املواد، وعدم إغفال 
أي فقرة وسؤال املعلمات 
عن أي شيء غير واضح.

وقالت نانســي: احلمد 
الــذي بنعمتــه تتــم  هللا 

الصاحلــات، وأشــكر والدتي ووالــدي علــى تعبهما معي 
ووجودهمــا دائمــا إلى جنبي في كل أوقاتي وتشــجيعهما 
لي وتوفير كل احتياجاتي، وأســال اهللا تعالى أن يوفقني 
وأكون مصدر فرحهما دائما وأحقق أحالمهما وأكسب رضى 

اهللا تعالى ورضاهما.

نانسي أمين عبدالعال

ملشاهدة الڤيديو
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مرمي أحمد عبدالعزيز ٩٩٫٢١٪ علمي: 
سألتحق بكلية الطب ألساعد املرضى

عبـــــرت الطالبــــة 
املتفوقــة مــرمي أحمــد 
عبدالعزيــز احلاصلــة 
على نسبة ٩٩٫٢١٪ علمي، 
واألولى على مدرستها 
«التوحيــد اإلســالمي» 
في حولي، عن سعادتها 
بالتفوق والنجاح بهذه 
النسبة املتميزة، متوجهة 
بالشكر لوالديها وأسرتها 
الدائمة  على مساندتهم 
وكذلك جلميع معلماتها 
وإدارة مدرستها وبلدها 
األم مصر وبلدها الثاني 

الكويت.
وقالــت مــرمي إنهــا 

ترغب في متابعة دراستها اجلامعية وااللتحاق 
بكلية الطب البشري، حيث إن هذا حلمها منذ 

الطفولة نظرا لرقي هذه 
املهنة اإلنسانية وما فيها 
من رحمة وتخفيف من 
آالم املرضى ومساعدتهم، 
داعيــة اهللا تعالــى أن 

يوفقها في ذلك.
مــرمي  ونصحــت 
زميالتهــا املقبالت على 
الثانــي  الدراســة فــي 
عشــر بتنظيم أوقاتهن 
واالســتفادة من شــرح 
واملتابعــة  املعلمــات 
والدراسة أوال بأول منذ 
الدراســي  العام  بدايــة 
وسؤال املعلمات عن أي 
شيء صعب أو معلومة 
غير واضحة واالستفادة من نصائحهن حلصد 

الدرجات العالية والنجاح بتفوق.

مرمي أحمد عبدالعزيز مع أسرتها

مرمي أحمد عبدالعزيز

رهف نادر عبدالعزيز ٩٧٪ أدبي: أشكر أهلي 
ومعلماتي وطموحي «اللغات»

توجهت الطالبة املتفوقة 
رهــف نــادر عبدالعزيــز 
احلاصلــة علــى ٩٧٪ أدبي 
من مدرســة النجاة األهلية 
ـ بنــات، بالشــكر لوالديها 
وأسرتها وإلدارة مدرستها 
ومعلماتها حيــث كان لهم 
جميعــا الفضــل بعــد اهللا 
تعالــى بتفوقها وحصولها 

على هذه النسبة.
وأشارت رهف في حديثها 
لـ«األنباء» إلى أهمية توفير 
أسباب الراحة ليتمكن الطلبة 
مــن الدراســة بشــكل جيد 
إضافة إلى الهدوء النفســي 
واألجواء املناسبة التي كان 
لألســرة فيها الدور األول، 
كما أن للجــد واملثابرة من 
بداية العام الدراســي كذلك 
دورا كبيرا في ذلك، وأيضا 
تنظيم الوقت بشكل يومي 
وعدم ترك املواد تتراكم مهما 

والعصبيــة والتوتــر كــي 
ال يفقدوا التركيز وال يضيع 

جهدهم سدى.
أنهــا  رهــف  وبينــت 
ترغب فــي االلتحاق بكلية 
اللغات كي تصبح مترجمة 
العاملية،  للروايات والكتب 

وأنها ستسعى دوما للتفوق 
وحصد النجاح وثمار تعبها 
وتعــب والديها فــي جميع 
املراحــل، متمنيــة النجاح 
والتفوق جلميــع زميالتها 
ولكل املقبلني على الثانوية 

العامة.

رهف نادر عبدالعزيز مع والدها وشقيقتها  رهف نادر عبدالعزيز

كانت الظروف.
وعــــن االختبـــــارات، 
أوضـحـــت أنـهـــا كــــانت 
جيــدة وراعــت مختلــف 
املستويات، مؤكدة أن على 
الطالب أال يضعوا أنفسهم 
حتــت الضغوط النفســية 

مالك هادي العنزي ٩٦٫١٢٪ أدبي: 
التحديات كثيرة وباإلرادة نحقق أهدافنا

أبدت الطالبــة مالك هادي 
العنزي احلاصلة على نســبة 
٩٦٫١٢ أدبي في مدرسة الرجاء 
الثانويــة ســعادتها الغامــرة 
بتفوقهــا فــي الثانوية العامة 
في اتصال هاتفي مع «األنباء» 
من تونس، حيث تشــارك مع 
منتخبنا الوطني أللعاب القوى 
للمعاقــني في ملتقــى تونس 
الكبــرى  ـ اجلائــزة  الدولــي 
أللعاب القوى، وأهدت تفوقها 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا 
وأســرتها، وقالت «فرحتي ال 
توصف بالنجاح، وألف مبروك 
جلميــع اخلريجــني، والقادم 

أفضل إن شاء اهللا».
وذكرت بطلة الكويت والقارة 
اآلسيوية في كرة الطاولة مالك 

العنزي أن األســرة واملدرسة كانتا من أهم العناصر وراء 
تفوقها، مضيفة «حرصت على التوفيق بني املدرسة والنادي، 
واملذاكرة اليومية واملراجعة مع املدرسات الفاضالت أوال 
بــأول»، الفتة إلــى أن التحديات كثيرة في طريق تفوقها، 
ولعل أبرزها املشــاركات اخلارجية مــع منتخب الكويت 

للمعاقــني، واحملافظــة علــى 
التركيز املطلوب أثناء املذاكرة، 
والتغلب على الشعور بامللل أو 
اإلرهاق اليومي. وأكدت مالك 
العنزي أن اختبــارات األدبي 
جاءت وفق املتوقع، ومن املنهج 
املدرســي، وقالــت «حرصــت 
مدرسة الرجاء الثانوية بنات 
بقيادة مديرة املدرسة الفاضلة 
منى بوحمد، على توفير أجواء 
مثالية سواء قبل االختبارات 
مــن خــالل حصــص التقوية 
املكثفــة، أو أثناء االختبارات، 
حيث توافرت بيئة منوذجية 
لإلجابة والتركيز»، وأشــارت 
إلــى أنه ال يوجــد صعب أمام 
أي طالب يســعى إلى التفوق، 
وباإلرادة والتصميم نصل إلى 
ما نريده ونحقق أهدافنا. وذكرت الطالبة مالك أنها تتمنى 
االلتحــاق بكليــة اآلداب فــي جامعة الكويت قســم اللغة 
العربية، لكي تعود معلمة إلى املدرســة التي طاملا نشأت 
بني جدرانها منذ الصف األول االبتدائي حتى تخرجها من 

الثانوية العامة.

تشارك مع منتخبنا الوطني أللعاب القوى للمعاقني في ملتقى تونس الدولي

املتفوقة مالك هادي العنزي

عال السيد أحمد ٩٩٫٤٦٪ علمي: 
االختبارات متوسطة وطموحي «الطب»

أهدت الطالبة عال السيد 
أحمد (مصرية) واحلاصلة 
على نسبة ٩٩٫٤٦ ٪ القسم 
العلمي من مدرسة اجليل 
اجلديــد الثانويــة للبنات 
تفوقها الى والدها ووالدتها 
وباالخــص  والخوانهــا 
اختها التي تكبرها بســنة 
واحدة، وكذلك الى معلماتها 

وصديقاتها.
وعند ســؤال «األنباء» 
لعــال عــن أبــرز املعوقات 
والتحديات التي واجهتها، 

هذا العام قالت: األمور كانت ميسرة ولم أجد 
أي صعوبات كبيرة وكانت االجواء مهيأة 
جدا ومناسبة للدراسة والتفوق خصوصا 
مع تنظيم الوقت واالجتهاد بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن االختبارات النهائية لهذا 
العام كانت بني الصعب واملتوســط ولكن 
مع املذاكرة والتركيز استطعت اجتياز ذلك 
وهللا احلمد، كما كان للمعلمات دور كبير 
في تذليل الصعوبات خالل العام الدراسي 
من خالل الشرح املبسط واالجابة عن جميع 

األسئلة واالستفسارات.
وعــن النصيحــة التي 
تقدمها الى الطلبة املقبلني 
علــى الثانويــة العامة في 
القادمــة، قالــت  االعــوام 
عال: أوال عليكم االستعانة 
باهللا تعالى في كل األمور 
ومذاكرة الدروس أوال بأول 
مع العمل اجلاد واملستمر 
واملثابرة ومتابعة الشرح 
وحل الواجبات املدرســية 
وسؤال املعلمني واملعلمات 
عن أي شيء صعب أو غير 
واضح في وقته وعدم تأجيل الدراسة ألي 
سبب كان. وأوضحت أنها تنوي االلتحاق 
بإحدى كليات الطب البشــري ولكنني لم 
أســتقر على أي تخصص بالطب الى هذه 
اللحظة. وقالت عال: أوال الشكر هللا وأشكر 
عائلتي على الدعم الذي قدمته لي طول فترة 
االختبارات في سبيل تهيئة اجلو املناسب 
وإلى بلدي الثانــي الكويت احلبيبة التي 
وفرت لي كل شــيء وإلــى وطني احلبيب 

جمهورية مصر العربية.

عال السيد أحمد

عال السيد أحمد مع أسرتها في لقطة تذكارية في «األنباء»  

تاال سامر صعب ٩٩٫٤٢٪ علمي: 
اإلصرار واالجتهاد سر التفوق 

وطموحي «الطب»

عبرت الطالبة املتفوقة في القسم العلمي واحلاصلة على 
نســبة ٩٩٫٤٢٪ تاال سامر صعب، عن سعادتها بحصد هذه 
النتيجة املتميــزة والتي جاءت بعد جهد ومثابرة واجتهاد 

منها طوال العام الدراسي.
وتوجهت تاال بالشكر إلى والدتها ووالدها وجميع معلماتها 
في مدرسة فجر الصباح الثانوية للبنات - املشتركة وإلدارة 
املدرسة املتميزة على ما قدموه لها من دعم ومتابعة خالل 
سنوات دراستها، مشيرة إلى أنها كانت حريصة دائما على 
الدراســة أوال بــأول ومنــذ بداية العام الدراســي كما كانت 
تنظم وقتها بشــكل يتناســب مع كل مادة دراسية، وتتابع 
الشرح والواجبات املدرسية وتهتم باملواد كاملة ومن دون 

أن تهمل أي فقرة.
وأوضحــت تاال أنها كانت تواجــه التحديات والصعاب 
باجلد واملثابرة واليقني بأنها تستطيع احلصول على نسبة 
عالية وهذا ما حتقق لها، مشيرة إلى أنها ترغب في متابعة 
دراستها اجلامعة وااللتحاق بكلية الطب البشري والتخصص 

بأمراض النساء والوالدة ملساعدة في تخفيف اآلالم.
وتوجهت تاال بالشــكر والتقدير إلى أسرتها ومعلماتها، 
ناصحة زميالتها املقبالت علــى الثانوية العامة باالجتهاد 
وتنظيم الوقت واالبتعاد عن التوتر والتأكد من أنهن قادرات 
على التفوق وبجميع املواد الدراسية إذا ما تسلحن باإلصرار 

والعزمية على التميز والتفوق.

تاال سامر صعب مع والدتها

فريق 
العمل

حترير: أسامة أبوالسعود - أسامة دياب ـ عاطف رمضان ـ محمد راتب 

ندى أبوالنصر - محمد الدشيش 

تصوير: محمد هاشم ـ قاسم باشا

أبو عيدة تفوق في «الشاهني»
أهــدى الطالب املتفــوق عبدالرحمن نضال 
أبوعيدة من مدرسة الشاهني الثانوية جناحه 
إلى والديه ومعلميه، مؤكدا العزم على مواصلة 

درب التفوق والنجاح في حياته اجلامعية.
ولفــت أبوعيدة إلــى أن االمتحانات جاءت 
هذا العام في مستوى الطالب املتوسط، متقدما 
بالشكر إلى كل من ساهم في جناحه من األهل 
واملعلمني، ناصحا الطالب املقبلني على الثانوية 
بالدراســة منذ بداية العام ومراجعة الدروس 

عبدالرحمن أبوعيدةأوال بأول.
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وزير اإلعالم استقبل رئيس «تعاونية الشعب»

محمد راتب

اســتقبل وزير اإلعالم والثقافة د.حمد 
روح الدين في مكتبه رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الشــعب التعاونيــة م.عبــداهللا 
عبدالرضا علي وعضو مجلس اإلدارة هيا 
املقــرون، حيث قــام بتهنئة هيــا املقرون 

مبناســبة فوزهــا في انتخابــات عضوية 
مجلس إدارة جمعية الشعب.

ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة لتعزيز 
مســيرة املرأة الكويتية في املجاالت كلها، 
والتــي أثبتــت جناحها فــي خدمة الوطن 
وتشــجيع دورهــا فــي النهــوض بالعمل 

التعاوني والتنمية املجتمعية.

هنأ هيا املقرون لفوزها في انتخابات مجلس إدارة اجلمعية

د.حمد روح الدين خالل استقباله م.عبداهللا عبدالرضا وهيا املقرون

«الكهرباء» تطرح خدمة دفع فواتير 
استهالك الغير عبر تطبيق «سهل»

أعلن املتحدث الرســمي 
باســم التطبيــق احلكومي 
املوحد للخدمات االلكترونية 
«ســهل» يوســف كاظم عن 
وزارة  وتفعيــل  إضافــة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة خدمــة إلكترونية 
جديدة عبر التطبيق تتمثل 
في دفع الفواتير املستحقة 
الستهالك الغير والتي ميكن 

سدادها مباشرة.
وبني كاظم أن هذه اخلدمة 
االلكترونية اجلديدة تتيح 

للمســتخدم إمكانية دفع الفواتير املستحقة 

الكهربــاء واملاء  الســتهالك 
لآلخرين وذلــك عبر ادخال 
الرقم املدني لصاحب املرفق 
عالوة على ادخال رقم حسابه 
لدى وزارة الكهرباء ثم يحدد 
القيمــة املاليــة التي يرغب 
بتسديدها ودفعها على الفور.

واعتبــر أن مثــل هــذه 
اخلدمة التي طرحتها وزارة 
الكهرباء ســتقدم اإلمكانية 
للعديد من املواطنني الراغبني 
في سداد فواتير االستهالك 
عــن مرفــق وعقار مســجل 

بأسماء أشخاص آخرين.

يوسف كاظم

«طلبات» تطلق أسبوع «السالمة على الطريق»
بالتعاون مع االدارة العامة 
للمرور وقسم العالقات العامة 
والتوعيــة املروريــة، أطلقت 
شركة طلبات الكويت أسبوع 
السالمة على الطريق للسائقني 
الذين يعملون ضمن منصتها 
وذلــك ضمــن اآلليــات التــي 
حترص الشركة على تطبيقها 
لتطوير أداء ســائقيها بشكل 

مستمر.
دائــرة  مديــر  وأشــار 
االتصاالت والعالقات احلكومية 
في «طلبات» عبداهللا املنصور 
الى أن الشركة حريصة على 
تطوير وتأهيل السائقني الذين 
يعملــون ضمــن منصتها من 

مع اجلهات احلكومية ومنظمات 
املجتمع املدني في كل الفعاليات 

املجتمعية.

اإلدارة العامة للمرور وإدارة 
اإلعالم األمنــي يأتي في إطار 
حرص الشركة على التواصل 

وعيهــم ملفاهيم وممارســات 
الســالمة املروريــة. ولفــت 
املنصور إلــى أن التعاون مع 

خالل املشاركة في الكثير من 
الفعاليات التي تعزز وتطور 
من قدراتهم وتزيد من مستوى 

 جانب من املشاركنيرجال اإلدارة العامة للمرور خالل املشاركة بالفعاليات

«مناء» تطلق مشروع األضاحي
بالشراكة مع «أمانة األوقاف»

أعلنت «مناء اخليرية» 
بجمعيــــــة اإلصـــــالح 
االجتماعــي عــن إطالق 
حملة األضاحي لعام ١٤٤٣ 
حتت شــعار «شعيرتكم 
التي تسعى  سعادتهم»، 
لتوفيــر األضاحي داخل 
الكويــت وخارجهــا في 
عدد من الدول األفريقية 
واآلســيوية والعربيــة، 
وينتظر أن يستفيد منها 
آالف األشخاص وتشمل 
توزيــع األضاحــي فــي 

الداخل واخلارج باإلضافة إلى هدية األيتام وكسوة العيد.
وقــال مديــر إدارة العالقات العامة فــي «مناء» وليد 
الكندري إن املشروع ينطلق داخل الكويت أيضا بالتعاون 
مع األمانة العامة لألوقاف تنفيذا لشروط الواقفني التي 
نصــت عليها احلجــج الوقفية لتفعيــل دور الوقف في 

تنمية املجتمع وسد حاجات احملتاجني.

وليد الكندري

«زكاة كيفان» تستقبل التبرعات 
لتنفيذ مشروع األضاحي

«زكاة  رئيــس  قــال 
التابعــة لقطاع  كيفــان» 
البرامـــــج واملشـــــاريع 
النجاة اخليرية  بجمعية 
عود اخلميس إن األضحية 
ُسنة مؤكدة مع االستطاعة، 
مبينا أن مشروع األضاحي 
الفسحة والسرور  يدخل 
علــى آالف الفقــراء حول 
العالــم، خاصــة فــي ظل 
االقتصاديــة  الظــروف 
العامليــة التــي تشــهدها 
دول العالم أجمع. وأضاف 

اخلميس: ننفذ مشروع األضاحي داخل الكويت وخارجها، 
وذلك وفقا لرغبــات املتبرعني، موضحا أن «زكاة كيفان» 
حترص على تنفيذ مشــروع األضاحــي بالداخل، ولدينا 
قائمة بأسماء األسر املستفيدة من املشروع داخل الكويت 
حيث تستفيد منه األســر املتعففة وأسر األيتام واألرامل 

وذوي الدخل الضعيف وغيرهم من الشرائح املستحقة.

توزيع األضاحي داخل الكويت

١٢ مشروعًا 
مبعرض كلية 

العمارة
أقامت مجموعة استوديو 
العمــارة الداخليــة ٤ فــي 
كليــة العمارة معرضا ملدة 
يومني على مسرح شكسبير 
البريطانية  املدرســة  فــي 
بالكويت، تضمن ١٢ مشروعا 
البكالوريــوس،  لطلبــة 
التعاونية  وقــاد اجلهــود 
أستاذة االستوديو وعضو 
هيئة تدريــس في جامعة 
الكويــت د.مليس بهبهاني، 
وقدمــت مشــاريع الطلبة 
املشاركة في املعرض حلوال 
مختلفة إلعادة االستخدام 
التكيفي لطابق أرضي كامل 
بجوار مبنــى TSK وداخل 

 .BSK حرم

«برقان» رعى حملة «األحمدي الثالثة للتبرع بالدم»
اختتم بنك برقان مؤخرا 
رعايتــه حلملــة «محافظــة 
األحمــدي الثالثــة للتبــرع 
بالــدم» حتت شــعار«قطرة 
من دمك.. حياة لغيرك» في 
مجمع الكوت، ضمن برنامجه 
للمسؤولية املجتمعية، حتت 
رعاية محافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد، وبحضور ممثل 
محافظ األحمدي مدير منطقة 
األحمدي الصحيــة د.أحمد 

الشطي.
وقد أقيمــت هذه احلملة 
بهدف زيادة مستوى الوعي 
العام بأهميــة التبرع بالدم 
ومــدى تأثيــره فــي إنقــاذ 
الكثيريــن، والتركيز  حياة 
على أهمية استمرار التبرع 
بالدم على مدار العام لتوفير 
االحتياجــات الالزمــة لبنك 

الدم.
وأكد د.أحمد الشطي في 
كلمتــه ممثــال عــن محافظ 
األحمــدي على أهميــة الدم 
كعنصــر جوهــري للحياة 
وأهمية خدمات نقل الدم في 
إنقاذ األرواح في أوقات الشدة 
والرخاء على السواء، األمر 
الذي يجسده شعار احلملة 
«قطــرة مــن دمــك.. حيــاة 

لغيرك».

ملسؤوليتها املجتمعية وعلى 
النحو املنشــود، بالشراكة 
مع طيف مؤسســات الدولة 
الرسمية واألهلية واخلاصة 

والتطوعية ذات الصلة.

كاف مــن مختلف الفصائل 
السيما النادرة، مبجموع ١٤٢ 
كيــس دم، ليســهم ذلك في 
إنقاذ حيــاة املرضى الذين 
هم فــي أمــّس احلاجة إلى 

نقل الدم. 
وفي اخلتام نود أن نشكر 
كل من شــارك وســاهم في 
احلملة اإلنسانية التوعوية، 
وسيواصل بنك برقان بنشر 
ثقافة التبرع بالدم بني أفراد 
املجتمــع ليصبحوا مصدر 
احلياة للمرضى احملتاجني 

إلى قطرة دم».
ويحــرص بنــك برقــان 
على دعــم مختلف اجلهات 
احلكومية مبا في ذلك القطاع 

الصحي في الكويت.

من جانبهــا، قالت مدير 
أول - العالقــات العامة في 
بنك برقــان حصة النجادة: 
«يفتخر بنك برقان برعاية 
ودعم حملة محافظة األحمدي 
الثالثــة للتبرع بالدم حتت 
شعار «قطرة من دمك.. حياة 
لغيرك» كجزء من مسؤوليته 
املجتمعية، وحرصا من البنك 
على مساندة القطاع الصحي 

في الكويت».
وأضافــت: «فخــورون 
جــدا بنجاح هــذه احلملة، 
حيــث بادر العديد من رواد 
املجمع للتبرع بالدم، أظهروا 
من خالل مشــاركتهم مدى 
إنســانيتهم ونبل أخالقهم، 
ونتج عن ذلك توفير مخزون 

زيارة د.أحمد الشطي للركن اخلاص ببنك برقان

مشاركة أحد املتبرعني خالل احلملة

ممثلو العالقات العامة في برقان مع د.أحمد الشطي وممثلي محافظة األحمدي

وأشار إلى اهتمام محافظة 
إقامة  األحمدي ومواصلتها 
هذه احلملة في إطار عنايتها 
بالشأن الصحي عموما، الذي 
تعتبره ركيزة من ركائز أدائها 

.. والبنك يقدم خدمة توصيل العيادي مجانًا لعمالء 
«برمييير» و«اخلدمات املصرفية اخلاصة»

أعلن بنك برقان عن تقدمي خدمة توصيل 
العيادي مجانا لعمالء باقة برمييير املصرفية 
وعمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة، بالتعاون 
مع شــركة «قبلــه» خلدمات الكونســيرج. 
وتشــمل اخلدمة توصيل العيادي بالفئات 
النقدية التي يطلبها العمالء إلى املكان الذي 
يختارونه لضمان راحتهم وجتنيبهم االزدحام 

وطول االنتظار.
وميكن للعمالء طلب خدمة برقان املجانية 
لتوصيل العيادي عن طريق احلجز باالتصال 
على: ٢٢٣١٧٧٥٥ أو بإرســال بريد إلكتروني 
Burganpremier@qiblah.com. :إلى العنوان

kw، مــن ٢٦ يونيو حتى ٥ يوليو ٢٠٢٢ من 
الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

كمــا يوفــر بنــك برقان أيضــا من خالل 
التعاون مع شــركة «قبله»، خدمة برمييير 
كونسيرج وهي جزء من باقة املزايا املتنوعة 
واحلصرية املتاحة لعمالء برمييير، وتوفر 
خدمة برمييير كونسيرج مجموعة واسعة 
تتكون من أكثــر من ٢٠ خدمة مميزة تالئم 
احتياجات العمالء اليومية وأسلوب حياتهم.
وتشمل هذه اخلدمات حجوزات السفر، 
والتوصيــل من املطــار وإليه، واملســاعدة 
في اســتخراج التأشــيرات، وشــراء الهدايا 
وتوصيلهــا، والتوصيــل الســريع، وحجز 
تذاكــر املباريات واحلفالت، ودفع الرســوم 
املدرســية، وتأجير الليموزين للمناسبات، 

وحجوزات املطاعم وغيرها الكثير.

الغيث رئيسًا  جلمعية املهندسني الزراعيني والزلزلة نائبًا
محمد راتب

املهندســني  جمعيــة  عقــدت 
العموميــة  الزراعيــني اجلمعيــة 
واعتمدت التقريرين اإلداري واملالي 
للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ باإلجماع ثم فتح 
باب التصويت ملرشحي مجلس إدارة 
اجلمعية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حيث 
أسفرت النتائج عن فوز أحمد آتش 
باملركز األول، وجاسم بوفتني ثانيا 
وعلي الغيــث ثالثا، وأمير معرفي 
رابعا، وأحمد الهندي خامسا، وحل 
هاني الزلزلة سادسا، وسابعا صالح 
بهبهاني الذي فاز بالقرعة، ومحمد 

الفايز السابع مكررا.

ومت توزيــع املناصب ليكون 
م.علــي الغيــث رئيســا، وهاني 
الزلزلة نائبا، وأحمد آتش أمينا 
للســر، وأحمــد الهنــدي أمينــا 
للصنــدوق، وصــالح بهبهانــي 

للمجلة.
وهنــأ رئيس مجلــس اإلدارة 
م.علي الغيث الفائزين بحصولهم 
على ثقــة زمالئهم، قائــال نهنئ 
أنفســنا بالعــرس الدميوقراطي 
واحملبة التي سادت بيننا، مؤكدا 
أن هدفنا ورسالتنا واحدة ال فرق 
بيننا، ونتمنى للفائزين التوفيق 
والســداد واالســتمرار في خدمة 

صورة جماعية ملجلس اإلدارة واملشاركنياملهندسني الزراعيني.

البغيلي لـ «األنباء»: القطاع احليواني 
بحاجة إلى التطوير والدعم

محمد راتب

أســفرت انتخابــات جمعيــة الثروة 
احليوانية عن فوز محمد صالح البغيلي 
باملركــز األول بـــ ٢٢٤ صوتا، تاله جابر 
هنــداس الســعيدي بـ ٢٠٠ صــوت، ثم 
ناصر حمدان رويشد العازمي ثانيا مكررا 
٢٠٠ صــوت، وجاء رابعا عبداهللا عوض 
الرشــيدي ١٧٦ صوتــا، وعوض مضحي 
املطيري خامســا ١٦٣ صوتــا، وجاء في 
املركز السادس د.رجا مليح الرشيدي ١٣٣ 
صوتا، وعبداهللا علي اخلرينج سابعا بـ١٢٤ 
صوتا، وثامنا محمد عليان مطيران ١٠٦ 
أصوات، وتاسعا ابجاد متعب الرشيدي 

١٠٣ أصوات.
وجرت االنتخابات بحضور حاشد من 
الناخبني، ولم يحالف احلظ كال من حامد 
مبارك الهلفــي ٩٧ صوتا، ومحمد جعيثن 

املطيري ٩٦ صوتا، وفالح سعود الرشيدي 
٨١ صوتا. وبهذه املناسبة، قال الفائز باملركز 
األول محمد البغيلي لـ «األنباء» ان حصولي 
على هذا املركز جاء بفضل دعم ومساندة 
مربــي الثروة احليوانية ممــا يزيد حجم 
املســؤوليات امللقاة على عاتقنا، وأعدهم 

بأن أكون في خدمتهم على الدوام.
وأشار البغيلي إلى أن القطاع احليواني 
بحاجة إلــى التطويــر والدعــم، وابوابنا 
مفتوحــة للجميع وســنعمل حتت قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد في 

خدمة الكويت وأهلها.
وأشــكر جميــع األعضــاء احلاليــني 
والسابقني ووزارتي الشــؤون والداخلية 
وعلى رأسهم قائد املنطقة، وجميع الضباط 
واألفراد واإلخوة في إدارة الثروة احليوانية 

الذين يعاملون اجلميع مبسطرة واحدة.

ً محمد البغيلي أوالً في «انتخابات الثروة احليوانية» والسعيدي ثانيا

الفائز باملركز األول محمد البغيلي مع مجموعة من الناخبني

جانب من فرز األصوات

(زين عالم) حضور حاشد في انتخابات «الثروة احليوانية»  

ملشاهدة الڤيديو



لقـاء
االربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

09

٢٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم تسّير العالقات الثنائية ومتثل إطارها القانوني وتغطي كل مجاالت التعاونالكويت أحد أبرز عوامل االستقرار في املنطقة مببادراتها وديبلوماسيتها القائمة على احلوار 

الصندوق الكويتي للتنمية ميّول العديد من مشاريع البنية التحتية في قرغيزستان بقروض ميّسرةاجتماع اللجنة الكويتية ـ القرغيزية املشتركة سيعقد قبل نهاية العام احلالي في الكويت

قرغيزستان بلد الفرص االستثمارية الواعدة وبيئة مالئمة لالستثمارات األجنبية املباشرة
االستثمارات الكويتية في قرغيزستان قليلة جدًا وال تتجاوز القروض املقدمة من قبل الصندوق الكويتي
حجم التبادل التجاري دون الطموح وال يتجاوز املليون دوالر ونسعى إلى تعزيزه ورفع معدالته

بداية، ما أبرز مالمح 
العالقات الكويتية ـ 
القرغيزية، ماضيها 
وحاضرها وآفاقها 

املستقبلية؟
٭ العالقــات القرغيزيــة ـ 
الكويتية بــدأت بعد انهيار 
االحتاد الســوفيتي في عام 
الكويت  ١٩٩١، ونفتخر بأن 
كانــت فــي طليعــة الدول 
التــي اعترفــت باســتقالل 
وأسســت  قيرغيزســتان 
عالقات ديبلوماســية معها 
وكانت من أولى الدول التي 
عينت سفيرا محاال، حيث مت 
تعيني الســفير عبداحملسن 
اجليعان أول سفير للكويت 
في بالدنا بعد االســتقالل، 
وهذه البــادرة محل تقدير 
احلكومة والشعب القرغيزي.
وعلى مدار الـــ ٣٠ عاما 
البلــدان  املاضيــة يتمتــع 
بعالقات صداقة قوية وأسس 
متينة مــن الثقة واالحترام 
املتبــادل، كمــا أن العالقات 
الثنائية بني البلدين تشهد 
تطــورا ملحوظــا علــى كل 
األصعدة ومختلف مجاالت 
التعــاون ونتبــادل الدعــم 
فــي احملافل الدولية وندعم 
كل مبــادرات الكويــت، كما 
الكويــت جمهورية  تدعــم 
قرغيزســتان اقتصاديا عن 
طريق الصنــدوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، 
وهناك العديد من املشاريع 
البنية التحتية التي ميولها 
الصندوق بقروض ميسرة، 
ونحن نثمن عاليا هذا الدور 
الرائد للكويت في دعم الدول 
الصديقة في مختلف أنحاء 

العالم.
وعلى الصعيد السياسي، 
شــهد عام ٢٠٢١ لقاء وزراء 
خارجية البلدين في احملافل 
الدولية أكثــر من مرة، كما 
التقى ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
مع رئيس قرغيزستان في 
اسكتلندا في نوفمبر املاضي 
وكان حوارا مثمرا دعم وعزز 

مسيرة العالقات الثنائية.
وهــذا العــام مت تأجيــل 
اجلولة الثالثة من املشاورات 
السياســية على املســتوى 
الوزاري والتي كانت ستعقد 
في قرغيزستان، كما أجلنا 
زيارة وزير خارجيتنا إلى 
الكويــت بســبب اســتقالة 
احلكومة وســيتم تنفيذها 
احلكومــة  تشــكيل  بعــد 
اجلديــدة، أمــا بخصــوص 
اجتمــاع اللجنة الكويتية ـ 
القرغيزية املشتركة فسيعقد 
قبل نهاية العام في الكويت.

وعلى الصعيد االكادميي، 
مت تأسيس اجلامعة الكويتية 
في قرغيزستان في عام ١٩٩٩ 
مببادرة من املرحومة الزميلة 
غنيمة املرزوق وبإشــراف 
الهيئة اخليرية اإلســالمية 
العاملية، وكانت محصلتها أن 
اآلالف من الشباب القرغيزي 
يتحدثون اآلن اللغة العربية 
بطالقة باإلضافة إلى علوم 

الدين اإلسالمي احلنيف.
وعلى صعيــد التعاون 
البرملاني، لدينا تعاون مميز 
بــني البرملانني، وقبل فترة 
مت توجيــه دعوة رســمية 
لرئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن مــن رئيس البرملان 
القرغيــزي لزيــارة بالدنا 
قبل نهاية العام احلالي، إال 
أن الظروف احلالية أجلت 
الزيارة إلى ما بعد انتخابات 

واعد، ولدينا اتفاقية ثنائية 
لتعزيز وحماية االستثمار مع 
الكويت مت توقيعها في ٢٠١٧، 
ونسعى لتعريف املستثمر 
الكويتي باإلمكانات املتاحة 
فــي بالدنا حيث يســتطيع 
االستثمار في مجاالت رائدة 
الطاقــة والصناعات  مثــل 
اخلفيفــة وصناعــة املــواد 
الغذائية والزراعة واملنتجات 
الزراعية والفنادق والبنية 
التحتية في قطاع السياحة 
وشــبكات االتصال والنقل 
البري واجلوي وبناء الطرق 

وقطاع املصارف.

ما التسهيالت التي تقدمها 
احلكومة للمستثمرين؟

مــن  العديــد  لدينــا  ٭ 
التســهيالت التــي تقدمهــا 
للمســتثمرين  احلكومــة 
وأولهــا البيئــة القانونيــة 
املميزة والتي تضمن حقوقهم 
وحماية االستثمارات، سهولة 
حتويل األموال، باإلضافة إلى 
تخفيف الدورة املســتندية 

مدينة أوش بواقع رحلتني 
أسبوعيا لكل خط، باإلضافة 
إلى أن الرحلة ال تســتغرق 
أكثر من ٣ ساعات ونصف، 
وهذا ســاهم في تعزيز من 
معــدالت التبــادل التجاري 
واألنشطة السياحية، فخالل 
عام ٢٠٢١ زار ٥٠٠٠ كويتي 
قرغيزســتان، خصوصا أن 
املواطــن الكويتــي يدخــل 
قيرغيزستان دون تأشيرة 
وكذلك مواطني دول اخلليج 

األخرى.
التبادل التجاري

ماذا عن حجم التبادل 
التجاري بني البلدين؟

٭ حجــم التبادل التجاري 
الطمــوح وال يرقــى  دون 
إلى اإلمكانــات املتاحة في 
البلدين ونسعى إلى تعزيزه 
ورفــع معدالتــه. إجمالــي 
حجم التبــادل التجاري ال 
يتجــاوز املليون دوالر، إال 
أن املبشــر هو أننا ال زلنا 
فــي بداية الطريــق وهناك 

الروتــني.  والقضــاء علــى 
احلكومــة ال تتدخــل فــي 
االقتصاديــة  األنشــطة 
ويجــوز  للمســتثمرين، 
للحكومــة منــح اإلعفاءات 
وفقــا لبرامــج املشــاريع 
للمستثمرين األجانب الذين 
يستثمرون في القطاعات ذات 
الشديد  األولوية، ولألسف 
االســتثمارات الكويتية في 
قيرغيزستان قليلة جدا وال 
تتجــاوز القــروض املقدمة 
من قبل الصندوق الكويتي 
للتنميــة العربيــة وبصفة 
عامة تبذل السفارة جهودا 
كبيرة لتعزيز االستثمارات 

الكويتية في بالدنا.

هل يوجد خط طيران 
مباشر بني الكويت 

وقرغيزستان؟
٭ في يونيو من العام املاضي 
مت افتتاح خط مباشــر بني 
الكويــت وبشــكيك، وفــي 
أكتوبر مت افتتاح خط ثاني 
إلى جنوب الدولة وحتديدا 

مجال كبير لتطوير معدالته 
وإضافة إلى أننا لدينا العديد 
مــن املنتجــات القرغيزية 
املتوافرة في السوق الكويتي 
مثل العسل ومنتجات الثروة 
احليوانية وهناك مجال كبير 
لتعزيــز تعاوننا في قطاع 
الثروة احليوانية والزراعة.

ماذا عن اإلمكانات السياحية 
لبالدكم؟

تتمتــع  قرغيزســتان  ٭ 
بطبيعــة خالبــة حيث أن 
أكثر مــن ٨٠٪ من أراضيها 
ذات طبيعة جبلية وغابات 
ولدينــا مناطــق تاريخية 
اثريــة إســالمية واجــواء 
السائح اخلليجي  معتدلة، 
يســتطيع أن ميكــث فــي 
يومــا   ٩٠ قيرغيزســتان 
دون ڤيــزا، أما فيما يتعلق 
باملقيمني في دول اخلليجية 
التقدم للڤيزا  يستطيعون 
بإجراءات بسيطة ورسوم 

رمزية.

كم يبلغ عدد اجلالية 
القرغيزية في الكويت؟

٭ قبل كورونــا كان لدينا 
جالية كبيــرة ولكن حاليا 
ليــس لدينا أكثــر من ٢٠٠ 
شخص، إال أن أهم ما مييز 
جاليتنا أنها جالية نوعية 
ومدربــة وملتزمــة ومتثل 
إضافــة إلى أماكــن عملهم، 
حيث إن أغلبهم من األطباء 
واملهندســني والعاملني في 
املدنــي.  الطيــران  قطــاع 
نتواصــل مع أبناء اجلالية 
بشــكل منتظم ومن خالل 
خط مباشر أو عبر البريد 
االلكترونــي أو حســابات 
السفارة على مواقع التواصل 

االجتماعي.

كيف تقيمون الدور الذي 
تلعبه الكويت إقليميا 

ودوليا؟
الكويــت تلعــب دورا  ٭ 
محوريا فــي حل النزاعات 
وإحالل الســالم، فهي أحد 
أبــرز عوامــل االســتقرار 
فــي املنطقــة مببادراتهــا 
ودبلوماسيتها الرائدة التي 
تقوم على احلــوار وتبني 

احللول السلمية.
أبــرز مــا مييــز  ومــن 
ديبلوماســيتها  الكويــت 
اخليرية وأياديها البيضاء 
والتــي تدعم احملتاجني في 
مختلف أنحاء العالم ولعل 
االعتــراف املنظمة األممية 
وتســمية الكويــت كمركز 
للعمل اإلنســاني وأميرها 
قائد للعمل اإلنســاني ابلغ 

دليل.

كيف ترى قرغيزستان 
احلل واملخرج من أزمات 

الشرق األوسط؟
تؤمــن  قرغيزســتان  ٭ 
باحللول السلمية وال ترى 
بديال عن احلوار حلل أزمات 
الشــرق األوسط، ولذلك ال 
نرى أي حل سوى جلوس 
األطــراف املتنازعــة علــى 
طاولة واحدة واخلروج بحل 
سلمي يتفق عليه مختلف 
األطــراف. وجديــر بالذكر 
أن قرغيزســتان والكويت 
جتمعهما مواقف متشابهة 
حيــال العديد مــن امللفات 
الســاحتني  والقضايا على 
اإلقليميــة والدوليــة وهو 
مــا يعكس عمــق العالقات 

الثنائية.

(زين عالم) السفير القرغيزي عظمات قاراغولوف مع الزميل أسامة دياب خالل اللقاء 

مجلس األمة املقبلة.
تعزيز التعاون

كم عدد االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي تسير العالقات 

بني البلدين؟
٭ لدينا أكثر من ٢٠ اتفاقية 
ومذكرة تفاهم تسير العالقات 
الثنائية بني البلدين ومتثل 
اإلطار القانوني لها وتغطي 
كل مجــاالت التعــاون مثل 
تعزيز وحماية االســتثمار 
ومنــع االزدواج الضريبــي 
وتعزيز التبادل الثقافي إلى 
آخره، وهناك اتفاقية جديدة 
ســيتم توقيعهــا لتعزيــز 
التعاون االستراتيجي على 

مستوى وزراء اخلارجية.

وما أبرز مجاالت االستثمار 
في قرغيزستان؟

٭ قرغيزستان بلد الفرص 
االستثمارية الواعدة وبيئة 
مالئمة لالستثمارات األجنبية 
املباشرة، حيث إنها تتمتع 
باستقرار سياسي واقتصاد 

«األنباء» جريدتي املفضلة

أعشق املچبوس

محطة الطاقة الكهربائية 
قامبار آتا

«سأبني ديوانية 
في قرغيزستان»

أكد سفير قرغيزســتان عظمات قاراغولوف 
متابعتــه احلثيثة لوســائل االعــالم الكويتية 
وحرصــه علــى أن يبدأ يومه بقــراءة «األنباء» 
التــي يعتبرها جريدته املفضلة كونها من أبرز 

الوسائل اإلعالمية في الكويت.

أعرب سفير قرغيزستان عظمات قاراغولوف 
عن إعجابه باملطبخ الكويتي والذي يحتوي على 
العديد من األصناف الطيبة واللذيذة وخصوصا 
املچبوس بكل أنواعه، مشــيرا لوجود تشابه إلى 

حد ما بني املطبخني القرغيزي والكويتي.

أكد سفير قرغيزستان عظمات قاراغولوف أن 
بالده بدأت في بناء محطة «قامبار آتا»، وهي واحدة 
من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية  في وسط 
آسيا، ويقوم املشروع على بناء سد صخري يبلغ 
ارتفاعــه ٢٥٦ مترا بطاقة ١٨٦٠ ميغاوات وتوليد 
٥٫٦ مليــارات كيلووات في الســاعة، موضحا أن 
الرئيس القرغيزي صير جاباروف حضر مراسم 

وضع حجر األساس.
ولفت إلى أن تكلفة هذا املشروع تبلغ ٢٫٩ مليار 
دوالر وسيوفر الكهرباء ليس فقط لقرغيزستان 

ولكن لكل دول آسيا الوسطى املجاورة.

أشاد ســفير قرغيزستان عظمات قاراغولوف 
بثقافة الديوانية في الكويت والتي وصفها بالفريدة، 
موضحا أنها جسر من التواصل الشعبي وطاولة 
مســتديرة للنقاش، موضحا أن سيبني ديوانية 
ملحقة مبنزله في قرغيزستان، مثنيا على أخالق 
الشــعب الكويتي وكرمه وقبوله للغريب بشكل 

رائع ورائع.

سفير قرغيزستان لـ «األنباء»: الكويتيون 
يدخلون بالدنا دون تأشيرة.. و٥ آالف 

منهم زاروها في عام ٢٠٢١

عظمات قاراغولوف أكد أن بالده جتمعها مع الكويت مواقف متشابهة حيال العديد من امللفات اإلقليمية والدولية

وصف سفير قرغيزستان لدى البالد عظمات قاراغولوف العالقات القرغيزيةـ  الكويتية بالقوية واملتينة والتي بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة 
واالحترام املتبادل، مشيدا بتطور العالقات الثنائية بني البلدين على كل األصعدة ومختلف مجاالت التعاون، الفتا إلى أن البلدين جتمعهما وجهات نظر 

متشــابهة ويتبادالن الدعم في احملافل الدولية. ولفت قاراغولوف، في لقاء خاص مع «األنباء»، إلى أن الكويت أحد أبرز عوامل االستقرار في املنطقة 
مببادراتها وديبلوماسيتها الرائدة التي تقوم على احلوار وتبني احللول السلمية، مشيرا إلى أن البلدين جتمعهما وجهات نظر متشابهة حيال العديد 
من امللفات والقضايا على الساحتني اإلقليمية والدولية، مبينا أن اجتماع اللجنة الكويتية ـ القرغيزية املشتركة سيعقد في الكويت قبل نهاية العام 

احلالي. وأوضح قاراغولوف أن االستثمارات الكويتية في قيرغيزستان قليلة جدا وال تتجاوز القروض املقدمة من قبل الصندوق الكويتي، داعيا املستثمرين 
الكويتيني إلى اكتشاف الفرص االستثمارية في بالده، مبينا أن حجم التبادل التجاري دون الطموح وال يتجاوز املليون دوالر وتسعى السفارة إلى تعزيزه 

ورفع معدالته، مشيرا إلى أن الكويتيني يدخلون بالده دون تأشيرة وأن ٥ آالف مواطن كويتي زاروها في ٢٠٢١، واملزيد من التفاصيل في السطور التالية:

أجرى اللقاء: أسامة دياب

من أجواء اللقاء

ملشاهدة الڤيديو

جانب من الطبيعة الساحرة في قرغيزستان

قرغزستان تتميز باملناظر الطبيعية اخلالبة
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االربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ اقتصـاد

«املالية»: تنظيم الُعهد وجرد األصول يعززان احلفاظ على املال العام
علي إبراهيم

أكد وزير املالية ووزير الدولة 
لشؤون االستثمار عبدالوهاب 
الرشيد ان تنظيم العهد وجرد 
األصول يعدان مطلبا أساســيا 
لضمان االستغالل األمثل ألصول 
الدولة بكفاءة وفاعلية واتخاذ 
القرارات التي من شأنها تطوير 
العمل بصورة متكاملة مع حتديد 
والصالحيــات  املســؤوليات 
وااللتــزام بتنفيذهــا مع وضع 
األســس الصحيحة للجرد مبا 
يعزز ثقافة الشفافية والنزاهة 
واحلفــاظ على املــال العام في 

القطاع احلكومي.
وأضــاف: «رغبة في تطوير 
وحتسني أساليب العمل وإحكام 
الرقابــة علــى هــذه األصــول، 
فقــد قامــت إدارة نظم األصول 
بإصــدار التعميم رقم ٤ لســنة 
٢٠٢٢ بشأن تنظيم العهد وجرد 
األصول غير املتداولة غير املالية 
والذي يوضح إجراءات تنظيمها 

وجردها.
وشدد الرشــيد في تعميمه 
علــى انــه يجــب علــى وحدة 
محاســبة األصول او من يقوم 
بعملها في اجلهة احلكومية تقدمي 

التعاون الى جلان اجلرد.
وأنه يجب االلتزام بتسجيل 
كل عمليات اجلرد في التواريخ 
ضمانــا  حلدوثهــا  الفعليــة 
التقاريــر بطريقة  الســتخراج 
صحيحة، كمــا يجب ان تنتهي 
التســويات اجلردية في موعد 
ال يتعدى ٣٠ أبريل من كل عام.

وأكد أنه فــي حالة توصية 
جلنة اجلــرد الطــارئ بإحالة 
األمــر الى النيابة العامة، يقوم 
وكيــل اجلهــة أو مــن يفوضه 
باتخاذ اإلجــراء الالزم لإلحالة 
خالل ١٠ أيــام من رفع التقرير 
إليه، كما يجــوز للجان اجلرد 
االســتعانة مبن تراه مناســبا 
مــن الفنيــني املختصــني مــن 
التنظيميــة داخــل  الوحــدات 
اجلهــة احلكوميــة، كمــا يجب 
توثيق نتائج أعمال جلان اجلرد 
مبحاضر اجتماع رسمية موقعة 
من قبل جميع أعضاء اللجنة.

وفي شأن املساءلة عن عهد 

األصــول، ذكر التعميــم انه مت 
وضع هذه اإلجراءات واإلرشادات 
لتطبيقها فور اكتشــاف فقدان 
او تلــف او تضــرر ألي مــن 
األصــول غيــر املتداولــة التي 
في عهــدة املوظفني في اجلهات 
احلكومية، حيث ان العمل وفقا 
لهذه اإلجراءات يساعد على: نشر 
الوعي بــني املوظفني بضرورة 
احملافظة على األصول وضمان 
اســتدامتها، والقيــام باتخــاذ 
الالزمــة للتحــري  اإلجــراءات 
واملساءلة عن األصول املفقودة 
والتالفة او املتضررة في الوحدات 
التنظيمية الســترجاع حقوق 
اجلهــة، وتوضيح اإلجــراءات 
اخلاصة باإلبــالغ عن األصول 
املفقودة والتالفة أو املتضررة.

التعميــم األصــول  وحــدد 
املفقــودة او املتضررة، في أنها 
ســرقة او ضياع او أخذ ما هو 
مملوك للجهة احلكومية دون إذن 
أو موافقة كتابية من املسؤولني 
املعنيني، اما األصول التالفة او 
املتضــررة فهــو إحلــاق التلف 
او الضــرر باألصــل بتعمــد او 
إهمــال مما يترتــب عليه تغير 
في خصائصه ومواصفاته مبا 
ال ميكــن معــه االســتمرار في 
اســتخدامه على ســبيل املثال 
(احلريق، التخريب وما شابه)، 
ويستثنى من ذلك األصول التي 
تتعرض للتلف من تلقاء نفسها 
او نتيجة وجود عيب مصنعي، 

مســؤوال  املوظــف  ويعتبــر 
عن ســالمة عهدته الشــخصية 
واحملافظة عليها قدر املستطاع.

وتطرق التعميم الى إجراءات 
معاجلــة األصول املفقــودة او 
املتضــررة، إذ يعتبــر املوظف 
صاحــب العهــدة مســؤوال عن 

إخطار رئيســه املباشر كتابيا 
بأي فقد او تلف او ضرر تتعرض 
له األصول التي بعهدته ليقوم 
بالتالي الرئيس املباشر بإخطار 
أمني العهدة بالوحدة التنظيمية 
وكذلــك األمر في حالــة فقد او 
تلــف أو ضــرر عهــد الوحدات 

التنظيمية.
ويقوم أمني العهدة في الوحدة 
التنظيمية املعنية بإخطار وحدة 
محاســبة األصول او من يقوم 
بعملهــا فــي اجلهــة احلكومية 
كتابيا خالل ٥ أيام عمل، وترفع 
وحدة محاســبة األصول او من 

يقــوم بعملها تقريــرا يتضمن 
الواقعــة باألصــول  تفاصيــل 
املفقــودة/ التالفة او املتضررة 
الى وكيل اجلهة او من يفوضه، 
ويقوم وكيل اجلهة او من يفوضه 
بإصدار قرار بتشكيل جلنة اجلرد 
الطارئ وتتبع اإلجراء، كما تقوم 
جلنة اجلرد الطارئ بالتنسيق 
مع وحدة محاسبة األصول او من 
يقوم بعملها في اجلهة لتحديد 
تكاليــف األصول املفقــودة او 
التالفة او املتضررة مراعية بذلك 
ما أسفرت عنه نتائج التحقيق 
وإذا مــا كان الفعــل متعمدا او 
إهماال من املوظف صاحب العهدة.

ويصــدر وكيــل اجلهــة او 
من يفوضه القرارات اجلزائية 
الالزمة (اإلدارية واملالية) بحق 
املتســبب في فقــد أو إتالف أو 

تضرر األصل.
ويتحمــل املوظــف صاحب 
العهدة او املتسبب في ضرر عهد 
الوحدات التنظيمية مسؤولية 
اخلســارة والضرر بدفع تكلفة 
األصول (املفقودة - التالفة - 
املتضررة) وفقا للحاالت اآلتية:

أ - في حالة األصول املفقودة: 
يتم دفع تكلفة األصل كاملة من 

واقع فاتورة الشراء.
ب - في حالة األصول التالفة 
او املتضــررة: إذا كان التلف او 
الضــرر متعمــدا او ناجتــا عن 
قصور في اتباع اإلجراءات بهذا 
الشــأن فيتم دفع تكلفة األصل 

كاملة من واقع فاتورة الشراء، 
أمــا اذا كان غير ذلك فيتم دفع 
تكلفة األصل بعد خصم مجمع 
اإلهالك او يتحمل تكلفة إصالح 
األضــرار التي ســيتم تقديرها 
من قبل الفنيني واملختصني في 

اجلهة.
ويجب على املوظف صاحب 
العهــدة او املتســبب بالضــرر 
(املفقودة، التالفة او املتضررة) 
سداد التكلفة خالل فترة حتددها 
اجلهــة احلكوميــة املعنيــة او 
خصمها من مستحقاته من تاريخ 

صدور قرار اجلزاء.
وتزويد إدارة الشؤون املالية 
في اجلهة بنسخة من قرار اجلزاء 
بحق املوظف صاحب العهدة او 
املتســبب بضرر عهد الوحدات 
التنظيمية التخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة بشــأن إثبات املديونية 
على املتســبب وفقا لإلجراءات 

املالية املعتادة.
ويكــون للجهــة احلكومية 
الســلطة التقديرية بعدم منح 
املوظف (صاحب العهدة) عهدة 
جديدة ما لم يلتزم بدفع تكلفة 
العهــدة املفقــودة، التالفــة او 

املتضررة.
وحدد التعميم اجراءات اجلرد 
الطارئ والتي يتم خاللها اتباع 
نفس اجراءات اجلرد الســنوي 
العــام مع مراعــاة اغالق موقع 
احلادث داخل الوحدة التنظيمية 
بإيعــاز مــن مســؤول الوحدة 
اعتبارا من تاريخ احلادث، ويقوم 
رئيس جلنة اجلرد الطارئ بإعداد 
تقرير شــامل عن عملية اجلرد 
ويوقــع عليه رئيــس وأعضاء 
اللجنة ويتضمــن وصفا كامال 
ملكان احلادث، ورأي اللجنة في 
كيفيــة وقوع احلادث، وحتديد 
مدى مسؤولية املوظفني املعنيني، 
واقتــراح باإلجــراءات الواجب 

اتخاذها.
ويرفــع التقرير الــى وكيل 
اجلهة او مــن يفوضه بصورة 
ســرية ومــن ثــم يتــم اتخــاذ 
االجــراءات الالزمــة وفي حالة 
توصيــة اللجنة بإحالــة االمر 
الى النيابــة العامة، يجب على 
وكيل اجلهة او من يفوضه اتخاذ 

االجراءات املناسبة.

٣٠ أبريل آخر موعد للتسويات سنوياً.. واإلحالة للنيابة خالل ١٠ أيام

«نفط الكويت» جتري جولة تفاوض نهائية 
لعقد اخلدمات االستشارية

محمود عيسى

ذكــرت مجلة «ميد» أن شــركة كي بي 
آر األميركيــة قدمت أدنــى العروض لعقد 
استشارات إدارة مشروعات كبيرة في قطاع 
النفط والغاز في الكويت، بحسب مصادر 

صناعية.
وكان العقــد قــد طرح من قبل شــركة 
نفط الكويت بحيث يغطي كال من خدمات 
الهندسة والتصميم األولية وأعمال إدارة 
املشاريع اخلاصة بالبنية التحتية الرئيسية 

ملشروعات تابعة لشركة نفط الكويت.
وأشــارت املجلة الى أن منح هذا العقد 
املتعلــق باخلدمــات االستشــارية إلدارة 
املشــروعات قد تأخر بشــكل متكــرر، أما 
العــروض النهائيــة التي قدمــت من قبل 
الشــركات بشــأن العقد املذكور فهي على 

النحو التالي:
٭ كيه بي آر األميركية: ٦٩٫٦ مليون دينار 

(٢٢٧٫٠ مليون دوالر).
٭ وورلي األســترالية: ٧٧٫٩ مليون دينار 

(٢٥٤٫٠ مليون دوالر).
مليــون   ٧٨٫٩ الفرنســية:  تكنيــب  ٭ 

دينار(٢٥٧٫٣ مليون دوالر).
٭ وود جــروب البريطانيــة: ٨١٫٢ مليون 

دينار (٢٦٤٫٨ مليون دوالر).
وقد مت استبعاد شركة «فلور» األميركية 
بسبب املخالفات املتعلقة بتقدمي ضمانها 

األولي. وتســتخدم شــركة نفط الكويت 
نظام املمارسة في عملية تقدمي العطاءات 
لعقــد إدارة املشــاريع اخلاصــة. ويعمل 
النظام كمزاد عكسي بعدة جوالت، حيث 
يتعني على الشــركات خفض أسعارها أو 
االحتفاظ بنفس السعر لكل جولة، ويتم 
الكشف عن جميع األسعار ملقدمي العروض 
بعــد كل جولة، ويضطــر املزايدون ذوو 
األسعار األعلى إلى االنسحاب مع انخفاض 

العطاءات. 
وقد مت مبدئيا رفض العطاءات املقدمة 
من قبل شــركتي فلور األميركية وتكنيب 
الفرنســية فــي اجلولة األولــى من تقدمي 

العطاءات.
جتدر اإلشارة الى أن شركة نفط الكويت 
كانت قد قبلت العروض التالية املقدمة من 
شركة كي بي آر مببلع ٨٨٫٤١ مليون دوالر، 
وشــركة وود غروب مببلغ ٨٣٫٤٦ مليون 
دوالر وأخيرا شــركة وورلــي مببلغ ٨١٫٣ 

مليون دوالر.
وفــي فبرايــر من هــذا العام، كشــفت 
«ميد» أن شــركة تكنيب الفرنسية عادت 
إلى املنافسة على املشروع، في حني ظلت 
فلور مستبعدة من عملية تقدمي العطاءات، 
وعلم في مايو أن جلنة التظلمات مبجلس 
الوزراء طلبت نسخة من الوثائق واملعلومات 
املتعلقة بشكوى قدمتها شركة فلور بشأن 

استمرار استبعادها.

قدمت فيها «كي بي آر» أدنى العروض بواقع ٦٩٫٦ مليون دينار

عبدالوهاب الرشيد: املوظف مسؤول عن اإلخطار بفقد أو تلف أو تضرر األصول
بالفقـد والتلـف أيـام عمـل.. مهلـة قانونيـة إلخطـار وحـدة األصـول   ٥
جلنة اجلـرد الطارئ حتـدد تكاليـف األصـول املتضـررة ونتائـج التحقيق

٤ إخطارات لوزارة املاليةمواعيد اجلرد اجلرد الطارئ
العام:  السنوي  ١ - اجلرد 
يتم إجراء اجلرد ابتداء من ١ 
أكتوبر من كل سنة على ان 
ينتهي في موعد ال يتجاوز 

٣١ مارس.
٢ - جــرد تســليم عهدة 
او  التنظيميــة  الوحــدة 
الشــخصية وجرد إخالء 
الطارئ:  موقع واجلــرد 
يتم حتديد مواعيد اجلرد 
في احلاالت التي تستدعي 

اجراء اجلرد.

يجب على محاسبة األصول او من يقوم بعملها 
في اجلهة احلكومية اخطار وزارة املالية - إدارة نظم 

األصول مبا يلي:
١ - قرارات تشــكيل جلان اجلرد وبرنامج املواعيد 

املعتمد قبل شهر واحد على األقل من بدء اجلرد.
٢ - أية تعديالت على تشكيل جلان اجلرد او مواعيده 

قبل فترة كافية من بدء تنفيذ اجراءات اجلرد.
٣ - تقرير بنتائج اجلرد الفعلي السنوي لألصول في 
موعد اقصاه ٣٠ يومــا من تاريخ انتهاء اجلرد بعد 

اعتماده من وكيل الوزارة او من مبستواه.
٤ - تقرير بالتسويات اجلردية ان وجدت بعد اعتماده 

من وكيل اجلهة او من يفوضه.

يتم تشكيل جلان اجلرد السنوي العام 
وجرد اخالء موقع وفقا للشروط التالية:

أ - يقوم وكيل اجلهة او من يفوضه بإصدار 
قرار تشــكيل جلان اجلرد ويحتوي على 
اجلدول الزمني واالرشادات الالزمة لعملية 

اجلرد.
ب - يتم تعيني مشرف على عمليات اجلرد 
على مســتوى عال من الدراية بالعمليات 
اإلدارية واملالية (مدير إدارة او من مبستواه) 
ويكون املشــرف هو رئيس جلنة اجلرد 
في حالة عدم تشكيل اكثر من جلنة، ويتم 

اجلرد حتت اشرافه.

ج - يكون رؤســاؤها وأعضاؤها من غير 
العاملني في الوحدة التنظيمية التي يتم جردها، 

على ان تضم من بينهم األعضاء التاليني:
- عضو من وحدة محاسبة العهد واملخازن.

- عضو من وحدة محاسبة األصول او من 
يقوم بعملها في اجلهة احلكومية.

- فنــي او اكثر في حالة جرد اصول ذات 
طبيعة فنية.

أما اجلرد الطارئ فتشكل اللجنة من قبل 
وكيــل اجلهة او مــن يفوضه وتضم في 
عضويتها من تستدعي طبيعة اجلرد الطارئ 
مشاركته من داخل او خارج اجلهة احلكومية.

٢٫٤ مليار دينار قيمة اإلدراجات في «البورصة» بآخر ١٠ سنوات
شريف حمدي

تسعى بورصة الكويت 
ضمن خطط تطوير السوق 
واالرتقاء به ملصاف األسواق 
باملنطقــة، إلى اســتقطاب 
شركات نوعية متثل قيمة 
مضافــة لســوق األســهم 
عند إدراجهــا، وعلى رأس 
الشركات املستهدفة للقائمني 
على البورصة هي الشركات 
العائلية، وهــو ما جنحوا 
فيــه بالفعل اكثــر من مرة 
كان آخرها إدراج شركة علي 
الغامن وأوالدوه للسيارات 

خالل الشهر اجلاري.
وفــي آخــر ١٠ ســنوات 
حظيت البورصة بإدراجات 
نوعيــة لشــركات محليــة 
مميزة تعمل فــي قطاعات 
حيوية مختلفة، ســاهمت 
في ارتفاع القيمة السوقية 
بشكل الفت، إذ تشكل هذه 
اإلدراجــات نحو ٢٫٤ مليار 
دينــار تشــكل ٥٫٥٪ مــن 
إجمالــي القيمة الســوقية 
البالغة بإقفاالت امس ٤٣٫٥ 

مليار دينار.
في هذا السياق، رصدت 
«األنباء» القيمة الســوقية 
إلدراج الشركات منذ ٢٠١٣ 
العــام  وحتــى منتصــف 
احلالــي، وتبني مــن خالل 

الرصد ما يلي:
٭ بنك وربة أدرجت أسهمه 
في عام ٢٠١٣، وتقدر القيمة 
الســوقية احلالية ألســهم 

البنك ٤٨٤ مليون دينار.
٭ تقــدر القيمة الســوقية 
لشركة االتصاالت الكويتية 
STC (فيفا سابقا) املدرجة 
في ٢٠١٤ بنحو ٦٤٢ مليون 

دينار.
٭ شركة ميزان املدرجة في 
٢٠١٥ قيمتها الســوقية ١٣١ 

مليون دينار.
املتكاملــة  أمــا شــركة  ٭ 
املدرجــة فــي ٢٠١٨ فتقــدر 
قيمتها السوقية ١٠٠ مليون 

دينار.
٭ وشركة املنار املدرجة في 
٢٠١٩ تبلغ قيمتها السوقية 

١٦ مليون دينار.

٤٧٤ مليون دينار.
٭ أدرجت شركة الند العقارية 
في سوق األسهم الكويتي في 
٢٠٢١، وتقدر قيمتها السوقية 

احلالية ٩٫٩ ماليني دينار.
٭ في العام ذاته ٢٠٢١ أيضا 
مت إدراج شركة جي تي سي 

الســوقية بعد إغالق امس 
٢٣١ مليون دينار.

وساهمت هذه اإلدراجات 
النوعية في زيــادة القيمة 
الســوقية لســوق األسهم 
التــي المســت  الكويتــي 
مســتوى ٥٠ مليــار دينار 
في أول جلسة عقب عطلة 
عيــد الفطــر مباشــرة، إال 
ان تراجع الســوق بســبب 
العوامــل اخلارجية فضال 
التصحيح،  عــن موجــات 
هوت بالقيمة السوقية إلى 
٤٣٫٥ مليــار دينار كما هو 

مذكور أعاله.
يذكر أن بورصة الكويت 
شهدت مغادرة نحو ٥٠ شركة 
موزعــة على كافة قطاعات 
الســوق منذ عام ٢٠١٢، إما 
طوعا بنــاء على توصيات 
مجالــس اإلدارات وموافقة 
اجلمعيات العمومية عليها، 
أو كرها بقرارات شطب من 
هيئة أسواق املال ألسباب 

مختلفة.

(جاســم للنقليات) بقيمة 
سوقية حالية ٤٨٫٨ مليون 

دينار.
٭ أمــا أحــدث اإلدراجــات 
فكانت شــركة علي الغامن 
وأوالده للســيارات فــي ٧ 
اجلــاري، وتقــدر قيمتهــا 

١٠ شركات تعمل في قطاعات حيوية متنوعة

الــزور  ٭ شــركة شــمال 
املدرجــة فــي ٢٠٢٠، تبلغ 
قيمتها السوقية ٢٢٦ مليون 

دينار.
٭ شــركة بورصة الكويت 
املدرجة أيضا في ٢٠٢٠، تبلغ 
الســوقية ألسهمها  القيمة 

إدراجات البورصة الكويتية في آخر ١٠ سنوات
القيمة السوقية احلالية (باملليون دينار)سنة اإلدراجالشركة

٢٠١٣٤٨٤بنك وربة
STC٢٠١٤٦٤٢

٢٠١٥١٣١ميزان
٢٠١٨١٠٠املتكاملة

٢٠١٩١٦املنار
٢٠٢٠٢٢٦شمال الزور
٢٠٢٠٤٧٤البورصة

٢٠٢١٩٫٩الند العقارية
٢٠٢١٤٨٫٨جاسم للنقليات (جي تي سي)
٢٠٢٢٢٣١علي الغامن وأوالده للسيارات

٢٫٤ مليار دينار إجمالي

شـركة البورصـة تهـدف إلدراجـات نوعية لالرتقاء مبسـتوى سـوق األسـهم
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 solutions by أطلقــت 
stc، ذراع شركة االتصاالت 
الكويتية stc املتخصصة في 
توفيــر اخلدمات واحللول 
املخصصة للشركات، حزما 
جديــدة مــن باقــات نظام 
 CCTVاملراقبــة بالكاميرات
منخفضة التكلفة لتتوسع 
بحلولها وخدماتها الغنية 

التي صممت خصوصا كجزء 
مــن التزامهــا املتجدد بدعم 
الشركات احمللية الصغيرة 

واملتوسطة.
وتتوافــر حلــول نظــام 
املراقبة بالكاميرات من خالل 
احللول الثابتة والســحابية، 
 solutions by stc حيث تقــدم
باقات مرنة مصممة لتناسب 
احتياجات ومتطلبات أصحاب 
املشاريع كمبادرة استراتيجية 
أطلقتهــا من أجل دعم تعافي 
ســوق الشــركات الصغيــرة 
واملتوسطة والعودة التدريجية 
الى حتقيق النمو والتعافي مما 
خلفه الوباء من آثار ســلبية 

عليهم. 

الذي  العــرض  ويهــدف 
توفره solutions by stc، إلى 
الوقوف الى جانب الشركات 
الصغيرة واملتوسطة ودعم 
عودتها الى العمل مرة أخرى 
بعــد هــذه الفتــرة احلرجة 
الشــركة  دور  وتعزيــز 
الرئيســي كعنصر مهم في 
القطــاع اخلــاص وهيــكل 
االقتصــاد الكويتي بشــكل 
عام. وفي بيان لها، أشــارت 
solutions by stc إلى أن حل 
نظــام املراقبــة بالكاميرات 
املقــدم لقطــاع الشــركات 
واملتوســطة  الصغيــرة 
يتضمن حلول أنظمة املراقبة 
الثابتة واملراقبة السحابية، 

مدعومة بالذكاء االصطناعي 
الســحابي، مع  والتخزيــن 
عدة خيارات من الكاميرات 
االساسية واملطورة بأحدث 
التقنيات للمراقبة الصوتية 

واملرئية. 
ومينح حل نظام املراقبة 
بالكاميرات العمالء مجموعة 
غنية بامليزات وأدوات الدعم 
تتضمــن  التــي  الشــاملة 
تقنيــات معاجلــة برامــج 
الصــور والبيانات بدءا من 
إلى  الكاميــرات األساســية 
أحدث تقنيــات املراقبة مع 
الــذكاء االصطناعي  ميزات 
احملســنة، كما تشتمل على 
ميزات العرض فائق اجلودة 

والتحليل املباشر للقطات. 
وباعتماد تقنية شــبكة 
تصويــر بالڤيديــو مبتكرة 
(NVR) توفــر اخلدمــة أداء 
متميزا من خالل التســجيل 
عالي الدقة الذي يلتقط أدق 

التفاصيل.
كمــا تتيح هــذه التقنية 
تشغيال أفضل جودة وقدرة 
بصرية قوية مع احلفاظ على 

دقة الصورة.
 solutions by stc وتقــدم
نظــام املراقبــة بالكاميرات 
CCTV   السحابية من خالل 
بالڤيديــو كخدمة  املراقبــة 
الڤيديــو  وإدارة   (VSaaS)

.(VMaaS) كخدمة

«الوطني»: حلقة نقاشية للتوعية مبخاطر االحتيال
في إطــار دعمه املتواصل 
حلملة «لنكن علــى دراية»، 
قــام بنــك الكويــت الوطني 
بتنظيم حلقة نقاشــية على 
منصــة التواصل االجتماعي 
انستغرام للتوعية مبخاطر 
االحتيال.  وشارك في احللقة 
النقاشــية، مساعد مدير عام 
ومدير إدارة الفروع احمللية 
في بنك الكويت الوطني علي 
املال، الذي شــدد على حرص 
البنــك الكويــت على نشــر 
الوعي بني عمالئه وتعريفهم 
بطــرق االحتيــال املصرفية 
عــن طريق التواصــل معهم 
من خــالل قنواتــه املختلفة 
ومنحهم اإلرشادات الضرورية 
الســتمرار حلماية بياناتهم 
الشخصية واملصرفية. وأكد 
املال أن موظفــي الوطني لن 
يطلبوا من العمالء بياناتهم 
املصرفيــة الشــخصية مثل 
البطاقة  معلومات احلساب، 
أو كلمــة التأكيد ملرة واحدة 
ولهذا يجب عدم مشاركة تلك 

البيانات على اإلطالق.
وناشد املال العمالء ضرورة 
اإلبالغ الفوري عبر االتصال 
على ١٨٠١٨٠١ في حال شكوكهم 

مبخاطر ما يعرف بـ «تكييش 
القــروض» واالســتثمارات 
عاليــة املخاطــر وغيرها من 
املواضيع املهمــة. وقال املال 
إن الوطني يفخر بكونه داعما 
وشريكا رئيسيا في كل حمالت 
ومبادرات بنك الكويت املركزي 
التي تهدف إلى رفع مستوى 
الوعي املالي ونشر التوعية 
املصرفية بني شرائح املجتمع، 
حيث إن الوطني وباعتباره 
أكبــر املؤسســات املالية في 
الكويت واملنطقــة دأب على 
تنظيم مختلف الفعاليات التي 
تســاهم في توعية املجتمع 
بكل القضايا التي تهم القطاع 
املصرفي، كما يعمد إلى تنظيم 
العديد من الدورات التدريبية 
ملوظفيه لرفــع خبراتهم في 
مجــال عمليــات االحتيــال 

ومكافحة اجلرائم املالية.

وخالل احللقة النقاشــية 
سلط املال الضوء على إحدى 
املبــادرات املهمــة التي تركز 
عليها حملة «لنكن على دراية» 
حيث ستهدف الى التعريف 
لــذوي  املقدمــة  باخلدمــات 
االحتياجات اخلاصة، مشيرا 
إلــى أن بنك الكويت الوطني 
لديــه األســبقية والريــادة 
فــي تقدمي كافة ســبل الدعم 
لــذوي االحتياجات اخلاصة 
عبر تطوير اخلدمات وتوفير 
التجهيزات الالزمة لتيســير 
إمكانيــة وصولهم إلى فروع 

معينة بالبنك.
البنك  املــال أن  وأوضــح 
يوفــر أجهزة الســحب اآللي 
املزودة بلوحات مفاتيح بلغة 
برايل وسماعات أذن، والتي 
متكن العمالء ذوي اإلعاقات 
البصرية من سحب األموال.

علي املال

بالتعرض لعملية احتيال. 
وأوضــح أن احلملة التي 
تعد األضخم على مستوى دول 
املنطقة، تهدف باملقام األول إلى 
رفع الوعي املصرفي واملالي 
لعمالء البنوك كما تستهدف 
العميــل  التوعيــة بحقــوق 
التمويل  اخلاصة بعمليــات 
الشــخصي ســواء القروض 
االستهالكية أو السكنية، وآلية 
تقدمي الشكاوى بشأن اخلدمات 
إلــى  املصرفيــة، باإلضافــة 
البطاقات املصرفية املتنوعة، 
الواجــب  وأهــم اخلطــوات 
اتباعهــا لتجنــب التعــرض 
لعمليات االحتيال والتوعية 

«اخلليج» يطلق ڤيديو تعريفيًا لتعزيز األمن السيبراني
فــي إطــار مســؤولياته 
املجتمعيــة وضمــن جهوده 
املتواصلة لدعم حملة «لنكن 
على دراية»، في عامها الثاني 
علــى التوالــي، أطلــق بنــك 
اخلليج ڤيديو تعريفيا يسلط 
الضوء على دور العمالء في 
احلفاظ على سرية معلوماتهم 
املصرفيــة وجتنــب الوقوع 
ضحية لالحتيال اإللكتروني. 
وحرص البنك على أن يأخذ 
الڤيديــو الطابــع الترفيهــي 
عبر مشاهد متثيلية غنائية 
بطولــة الفنان عبد احملســن 
القفاص، بهدف نشــر ثقافة 
األمن السيبراني بني اجلمهور 
وحتقيــق أهداف حملة لنكن 
علــى درايــة بطريقة ســهلة 
وبسيطة ترسخ في األذهان. 
من جانبها، قالت نائب املدير 
العــام للخدمــات املصرفيــة 
الشخصية - إدارة التسويق 
جنــالء العيســى: إن جنــاح 
ڤيديوهات بنــك اخلليج في 
املناسبات الوطنية واألعياد في 
الوصول إلى قلوب اجلمهور، 

إلى حســابات العمالء سواء 
عن طريق الرســائل النصية 
أو اإللكترونية، أو عن طريق 
انتحــال صفــة موظــف بنك 
فــي مكاملــة هاتفيــة، حيث 
يجــب عدم التفاعــل مع هذه 
الرســائل واملكاملــات وعــدم 
اإلجابة بأي معلومات تخص 
حســابك املصرفي. وأشادت 
العيســى بدور حملة «لنكن 
على دراية» التي أطلقها بنك 
الكويــت املركــزي بالتعاون 

مــع احتــاد مصــارف، ملا لها 
مــن دور توعوي حول أمور 
عدة تهم العمالء، وتؤثر على 
أمنهم السيبراني، وأنتهز هذه 
الفرصــة ألذكــر العمالء بأن 
البنوك لن تطلب معلوماتكم 
الشخصية عن طريق البريد 
اإللكتروني أو الرسائل النصية 
أو املكاملات الهاتفية، وأنصحكم 
بتجنب هذا النوع من الرسائل 
واملكاملات وعدم التفاعل معها 

وإبالغ البنك عنها.

جنالء العيسى

شجعنا على االستفادة من هذا 
الزخم في دعم حملة لنكن على 
دراية بڤيديو بالقيمة الفنية 
نفســها، يســاهم في حتقيق 

أهدافها.
وأضافت: بنك اخلليج في 
إطار مكانته املصرفية املميزة، 
يحرص على حماية العمالء 
وحتذيرهم، مــن الوقوع في 
براثــن القراصنة واحملتالني 
الذين يستخدمون خدع وآليات 
تتغير بشكل مستمر للوصل 

«solutions by stc» تطلق باقات جديدة 
منخفضة التكلفة لنظام املراقبة بالكاميرات

«بوبيان» يطلق حملة «Tap واربح»
حلاملي البطاقات االئتمانية والدفع املسبق

أطلق بنــك بوبيان حملة 
«Tap واربح» التي متنح جميع 
العمالء من حاملي البطاقات 
االئتمانيــة وبطاقــات الدفع 
املســبق والبطاقات الرقمية 
فرصة الدخول في الســحب 
وربح ١٠٠دينــار خالل فترة 
احلملــة، وذلــك عنــد الدفع 
باســتخدام بطاقــات بوبيان 
االئتمانيــة داخل الكويت أو 
خارجها أو من خالل التسوق 

عبر اإلنترنت.
وقالــت مديــرأول  إدارة 
البطاقــات ســارة املــال «مع 
بداية موسم الصيف واإلقبال 
على السفر والتسوق، أطلقنا 
لعمالئنا حملة Tap واربح التي 
ســتتيح الفرصة لـ٦٠ عميال 
لربــح ١٠٠ د.ك تتم تعبئتها 

احلصول على فرصة واحدة 
لكل ٥٠ د.ك يتم انفاقها داخل 
الكويت، وفرصتني لكل ٥٠ د.ك 
يتم انفاقها خارج الكويت او 
خالل التسوق عبر االنترنت.
وحول عمالئه من حاملي 
بطاقة بوبيان FIFA مســبقة 
الدفــع، أوضحــت املــال أنــه 
ستتم مضاعفة فرص الدخول 
بالســحب لهم فهم مؤهلون 
للحصــول علــى ١٠ فــرص 
إضافية لدخول الســحب في 
حملة Tap واربح. وكان البنك 
قد أطلق مؤخرا بطاقة بوبيان 
مســبقة الدفع بالتعاون مع 
شــركة ڤيــزا العامليــة وهي 
البطاقة التي تتميز بتصميمها 
العمــودي ومزاياها الكثيرة 
من اخلصومــات والعروض 

إلى جانب إمكانية استخدمها 
مع كافة التطبيقات احلديثة 

للدفع.
وأوضحــت املال ان بنك 
بوبيان ملتزم جتاه عمالئه 
دائمــا مــن خــالل التنوع 
والتميز واالهتمام املتواصل 
باإلبــداع واالبتــكار فــي 
مجال اخلدمات واملنتجات 
التــي تتعلــق باجلانــب 
التكنولوجي لعمالئه بحثا 
منــه دائمــا عن الســهولة 
تلبيــة  فــي  والبســاطة 
االحتياجات اليومية للعمالء 
واحلصــول علــى جتربة 
مصرفية ممتعة من خالل 
تقــدمي خدمــات وعروض 
اســتثنائية تتناســب مع 
توجهاتهم وأسلوب حياتهم.

سارة املال

في بطاقة بوبيان Visa كأس 
العالــم FIFA قطــر ٢٠٢٢™ 
مســبقة الدفــع ذات اإلصدار 

احملدود».
وحول فرص الربح أشارت 
املال الــى انه ميكــن للعميل 

«البورصة» نّظمت ندوة «محفزات املستثمر 
اخلليجي لالستثمار بالشركات املدرجة»

نظمــت بورصــة الكويت 
نــدوة عالقــات املســتثمرين 
بعنوان «محفزات املســتثمر 
اخلليجــي لالســتثمار فــي 
الشركات املدرجة»، بالتعاون 
مع جمعية عالقات املستثمرين 
في الشرق األوســط وفرعها 
بالكويت (MEIRA)، وذلك ضمن 
جهودهــا املســتمرة لتطوير 
قطــاع عالقات املســتثمرين، 
وهــو األمر الذي ســيرفع من 

مستوى الشفافية.
واستعرضت الندوة دوافع 
املســتثمرين في دول مجلس 
التعاون اخلليجي وسلوكهم 
االســتثماري، مبــا فــي ذلك 
احلوافز املؤثرة على قراراتهم 
االســتثمارية، واملصادر التي 
يثقــون بها، إضافــة إلى نوع 

احملتوى الذي يجذبهم.
وأدار النــدوة املدير العام 
جلمعية عالقات املستثمرين في 
الشرق األوسط جون جوليف، 
وشــارك فيهــا رئيــس قطاع 
األسواق في بورصة الكويت 
نــورة العبدالكــرمي، ومديــر 
شركة برونزويك اخلليج رانيا 

فرصة رائعة ملشاركة وتبادل 
اآلراء حول املستثمرين األفراد، 
وباألخــص مــن دول مجلس 
التعاون اخلليجي، ودوافعهم 
لالســتثمار فــي الشــركات 

املدرجة».
وأضافــت ان هناك الكثير 
من املعلومات عن املســتثمر 
ومحفزاتــه  املؤسســي 
لالستثمار. «من ناحية أخرى، 
هــذه املعلومات غير متوافرة 
عن املستثمر الفرد، والذي ما 
زال يشكل نســبة كبيرة من 
املســتثمرين في املنطقة. أود 
أن أشكر بورصة الكويت على 

استضافتها لهذه الندوة، والتي 
أتاحت لنا الفرصة لتبادل اآلراء 
مع العديد من املشــاركني في 

السوق».
من جانبه، قال رئيس إدارة 
عالقات املستثمرين في بورصة 
الكويت فهد البشر: «على مدى 
السنوات الـ ١٠ املاضية، شهدت 
منطقة الشرق األوسط تغييرا 
جذريا في أسواق املال، وإعادة 
هيكلة في العالقات بني أصحاب 
املصالح، من ضمنها تغييرات 
فــي عالقــات املســتثمرين. 
وأصبح من الضروري أن يكون 
لدى الشــركات اســتراتيجية 
فعالــة لعالقات املســتثمرين 
وتخطيــط جيــد يســاعد في 
إضافــة قيمة للشــركة وبناء 

قاعدة قوية من املساهمني».
بــدوره، قال املديــر العام 
جلمعية عالقات املستثمرين في 
الشرق األوسط جون جوليفر: 
«تستمر بورصة الكويت في 
كونهــا منوذجا يحتــذى به، 
وذلك من خالل سعيها لتحقيق 
أفضل املمارســات في عالقات 

املستثمرين».

لقطة جماعية للمشاركني في الندوة

عفيفي، ورئيس إدارة عالقات 
املستثمرين في شركة طيران 

اجلزيرة مصطفى املغربي.
النــدوة، ناقــش  وخــالل 
املتحدثــون أحــدث النتائــج 
التي حتكم مواقف املستثمرين 
األفراد اخلليجيني وقراراتهم 
االســتثمارية. ذلك وتبني من 
خالل االستفتاء أن املستثمرين 
األفــراد مــن الكويــت وعمان 
واململكة العربية الســعودية 
هــم األكثــر متابعة ألســواق 

األسهم احمللية.
وبهذه املناسبة، قالت رانيا 
عفيفــي: «كانت هــذه الندوة 

«األهلي»: محمد خليل حصد ١٠ آالف دينار 
بسحب «الفوز» األسبوعي

البنــك األهلــي  أعلــن 
الكويتــي عن فــوز محمد 
عبدالرحمــن خليــل فــي 
السحب األسبوعي حلساب 
«الفوز» للجوائز، بجائزة 
نقدية قدرها ١٠ آالف دينار، 
والذي أقيم حتت إشــراف 
وزارة التجارة والصناعة، 
وقــد مت اإلعالن عن اســم 
الفائــز يــوم االثنــني ٢٧ 
اجلاري. وحساب «الفوز» 
هــو حســاب  للجوائــز، 
اجلوائــز األول مــن نوعه 
والذي يتيح لعمالء البنك 
األهلي الكويتي فرصة الفوز 
بجوائــز ومكافــآت كبيرة 
ومن خالل حساب «الفوز»، 
سيحظى عمالء البنك األهلي 

لفائز واحد في الكويت.
كذلــك فرصــة للفــوز 
باجلائزة الكبرى وهي راتب 

شهري بقيمة ٥ آالف دينار 
ملــدة ١٠ ســنوات، وجتدر 
اإلشــارة إلى أنه ســيكون 
مبقــدور كل مــن عمــالء 
البنك األهلي الكويتي اجلدد 
واحلاليني االستفادة من هذه 
الفرصــة الفريدة في حالة 
توافر رصيد في حســابهم 

مببلغ ١٠٠ دينار فقط. 
والبنك األهلي الكويتي 
يشــجع اجلميع على فتح 
حســاب الفــوز أو زيــادة 
أرصدتهــم للحصول على 
فــرص أكبــر للفــوز فــي 
السحب القادم يوم االثنني 
٤ يوليو ٢٠٢٢، وكلما زادت 
املبالغ املودعة، زادت فرص 

الفوز.

الكويتــي بفرصــة الفــوز 
مببلغ ١٠ آالف دينار ضمن 
السحب األسبوعي األعلى 
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«املال أوتوموبيلز» تطلق «مرسيدس - بنز - C» اجلديدة كليًا
اســتضافت شــركة املال 
أوتوموبيلز مؤخرا أمســية 
خاصــة لالحتفــال بإطالق 
 C سيارة مرسيدس-بنز الفئة
اجلديدة كليا، حيث أقيم حفل 
اإلطالق في مركز الشيخ جابر 
الثقافي واســتقطب  األحمد 
٤٥٠ من الضيوف والعمالء 
الذين اســتمتعوا بأمســية 
شــيقة مليئــة باملوســيقى 

والترفيه.
وتعليقا على احلدث، قال 
مديــر عام «مرســيدس بنز 
- الكويت» ســتيف براون: 
«تعتبر مرسيدس- بنز الفئة 
C واحدة من أكثر السيارات 
احملبوبة من مرسيدس- بنز 
محليا وعامليــا، ومع وضع 
ذلــك في االعتبــار، أردنا أن 
ننتهز هذه الفرصة الستضافة 
أمسية احتفالية مع ضيوفنا 
وعمالئنا وعرض مرسيدس- 
بنز الفئة C في مكان جميل 
مثل مركز الشيخ جابر األحمد 

الثقافي».
وأضاف: «أود أن أشــكر 
إدارة وموظفي مركز الشيخ 
جابــر األحمــد الثقافي على 
دعمهم وتعاونهم. وقد لقي 
احلدث استقباال جيدا من قبل 
عمالئنا وضيوفنا. نتطلع إلى 
مزيد من التعاون مع فريق 
JAAC الستضافة العديد من 
األحداث اخلاصة معهم في هذا 
املكان املرموق في املستقبل».
كما أتــاح مركز الشــيخ 
جابر األحمد الثقافي فرصة 
ملرســيدس- بنــز الكويــت 
لعرض تراث وتاريخ الفئة 
الكرميــة  C مــع املســاهمة 
ملالكي الفئة C الكالسيكية، 
كال مــن: أحمــد الســالوي، 
وعبداهللا الدريعي، وتضمنت 
األمسية مساهمات من املغنية 
ريتا، وموسيقى جميلة من 
الساكسفون روميو،  عازف 
وموسيقى الدي جي بونيتا.
إلــى اثنني من  باإلضافة 
املتخصصــني فــي اخلــدع 
وخالــد،  عبداللطيــف 
اللذيــن أثــارا احلماس لدى 
اجلمهور بحيلهم، وإلعطاء 
الضيــوف ذكرى خاصة من 
احلدث، تعاونت شركة املال 
أوتوموبيلــز مــع املصورة 
سلمى العيسى التي التقطت 
صــورا شــخصية جميلــة 

للحضور.
تقنيات رقمية راحة فائقة

 C-Class تقــدم ســيارة
اجلديــدة عاملــا جديــدا من 
التقنيــات الرقمية والكفاءة 
العالية والراحة الفائقة، من 
خالل جميع خصائصها التي 
تضمن لها مكانة مرموقة في 
مستقبل التحول الذي يشهده 

العالم.
 C-Class وتبدو ســيارة
بأبعادها الديناميكية وكأنها 
في وضع احلركة حتى أثناء 
الوقوف، وذلك بفضل مقدمة 
الســيارة دقيقــة التصميم، 
الطويلة  العجــالت  وقاعدة 
واجلــزء اخللفي البارز، إلى 

اخللفــي اجلــذاب بعناصر 
تزيني اختياريــة أو محددة 
للطراز على املصد اخللفي، 
إلــى جانب إضافــة ٣ ألوان 
جديدة هي أزرق ســبكترال 
وفضــي هايتــك وأبيــض 
أوباليت إلــى قائمة األلوان 

املتاحة.
ملسات رياضية

تنقســم لوحــة القيــادة 
األمامية إلــى جزأين علوي 
وسفلي، أحدهما على شكل 
جناح يحتوي على فتحات 
دائرية مسطحة جديدة توحي 
بهيكل محــركات الطائرات، 
وثانيهما عبارة عن مساحة 
واســعة من عناصر التزيني 
التــي متتد من الكونســول 
لوحــة  إلــى  املتوســط 
انقطــاع.  التجهيــزات دون 
التصميم  وتضيف خاصية 
املوجه للسائق إلى الشخصية 
الرياضية للسيارة، وذلك من 
خــالل إمالة لوحــة القيادة 
األمامية والشاشــة املركزية 
باجتاه السائق مبعدل ست 

درجات.
وتضم مقصورة السائق 
شاشة LCD عالية الدقة، وهي 
قائمة بذاتها وتبدو طافية أمام 
اجلزء الذي يشــبه اجلناح 
وامتــداد التزيني، ما يفصل 
شاشــة الســائق عــن ركن 
القيادة التقليدي مع العدادات 
الدائرية الكالسيكية، وميكن 
للعمالء االختيار بني قياسي 

املسام تضم تطعيمات أنيقة 
من األملنيوم األصلي حتاكي 

خطوط لوحة التجهيزات.
نظام املعلومات والترفيه

وجــرى تزويــد ســيارة 
C-Class اجلديــدة باجليــل 
الثاني مــن نظام املعلومات 
وزاد   ،MBUX والترفيــه 
الــذكاء وامليزات  اســتخدام 
الرقميــة داخــل مقصــورة 
السيارة، فقطعت التجهيزات 
والبرامج شــوطا كبيرا من 
حيث الصــور الرائعة على 
شاشــات LCD التــي تعمــل 
على تسهيل عملية التحكم 

باملركبة ووظائف الراحة.
وتوفر شاشــة الســائق 
وشاشــة الوســائط جتربة 
جمالية شاملة. ويتم توفير 
املعلومــات بوضوح  جميع 
وطريقة منهجيــة وعملية، 
وعملت مرسيدس- بنز على 
تطويــر خصائــص جمالية 
جديدة للشاشــة في سيارة 
S-Class وأصبحت تستخدم 
حاليا كأســاس للطــرازات 

األخرى.
وميكــن تخصيــص مــا 
يعرض على الشاشــات مبا 
يتناســب مع كل مســتخدم 
أســاليب  ثالثــة  بفضــل 
عرض (املتحفظ، الرياضي، 
أمنــاط  و٣  الكالســيكي) 
(املالحة، املساعدة، اخلدمة).

جتهيزات فائقة التقنية

 C-Class مت جتهيز سيارة
أمامية  اجلديدة مبصابيــح 
LED فائقــة األداء كتجهيــز 
أساســي، ويتوافــر نظــام 
DIGITAL LIGHT املوجــود 
في سيارة S-Class اجلديدة 
كتجهيز اختيــاري. وتتيح 
تقنيــة املصابيــح األمامية 
املتطــورة وظائــف جديدة، 
على غــرار عــرض خطوط 
إرشادية أو رموز حتذيرية 

على الطريق أمامك.
وتوفــر باقــة ترشــيح 
AIR- والتعطيــر  الهــواء 
BALANCE العطور املفضلة 
داخل الســيارة، فيما ميكن 
تفعيــل برنامــج «الصحــة 
واللياقة» الشامل ضمن نظام 
 ENERGIZING COMFORT

بلمســة زر واحــدة أو بأمر 
صوتي، ما يوفر جتربة فائقة 
الراحــة عبر أنظمــة الراحة 
املتطــورة بشــكل كبير في 
ســيارة S-Class، حيث إنه 
يجمع بني عدة برامج لتشكيل 

هذه التجربة.
كمــا مت تعزيــز وظيفــة 
التدليك - التي تأتي كتجهيز 
اختياري للمقاعد األمامية - 
لتغطية منطقة الظهر بالكامل، 
حيــث تضمن ٨ حجرات في 
مســند الظهر تأثيرا معززا 
لألنســجة العميقة. وميكن 
أيضــا اســتخدام وظيفــة 
التدليك باالهتزاز على جانب 
السائق، مع وجود ٤ محركات 
مثبتــة فــي وســادة املقعد. 
وتتوافر وظيفة التدفئة في 
املقعد اخللفي ألول مرة في 

طرازات سيدان.
وميكــن تفعيــل برنامج 
«الصحة واللياقة» الشــامل 
 ENERGIZING ضمن نظــام
COMFORT بلمسة زر واحدة 
أو بأمــر صوتــي، مــا يوفر 
جتربــة فائقــة الراحة عبر 
أنظمة الراحة املتطورة بشكل 
 ،S-Class كبير في ســيارة
حيــث إنــه يجمع بــني عدة 
برامج لتشكيل هذه التجربة.
نفســه،  الوقــت  وفــي 
يوفر النظام جوا مثاليا في 
املقصورة، حيث يعمل على 
تعزيــز التنشــيط في حالة 
إزالــة الضغــط  أو  التعــب 
وتعزيز االسترخاء. ويقدم 
 ENERGIZING COACH نظام
توصيات ببرنامج مناســب 
لتعزيز الراحة واللياقة بناء 
على بيانات السيارة والرحلة.

األبعاد واخلصائص

يبلغ طول طراز ســيدان 
٤٧٥١ مم ويبلغ عرضه ١٨٢٠ 
مم، وهــو أكبــر بكثيــر من 
سابقه، فيما زاد طول قاعدة 
مم   ٢٥ مبقــدار  العجــالت 
ليصبح ٢٨٦٥ مم. ويستفيد 
الركاب في األمام واخللف على 
حد سواء من هذه الزيادة في 
األبعاد اخلارجية، ورغم زيادة 
األبعاد اخلارجية، مت احلفاظ 
على معامل الســحب اجليد 
 C-Class) للطــراز الســابق

سيدان: ٠٫٢٤).

١٠٫٢٥ بوصات (٢٦٫٠ سم) أو 
١٢٫٣ بوصة (٣١٫٢ سم).

ويتضــح أيضــا تغيير 
آخــر في اجلانب الرقمي في 
الشاشة املركزية، حيث ميكن 
التحكــم بوظائف الســيارة 
باســتخدام شاشــة عاليــة 
اجلــودة تعمــل باللمــس، 
وتتميــز باجتاههــا الطولي 
لتســهيل املالحة على أكمل 
وجه. وتبدو شاشة اللمس 
أيضــا طافيــة فــوق امتداد 
اجلزء املزين، ومائلة أيضا 
على غرار لوحة التجهيزات 
نحو الســائق قليال. وتأتي 
الشاشــة املركزيــة كتجهيز 
أساسي بحجم ٩٫٥ بوصات 
(٢٤٫١ ســم)، بينمــا ميكــن 
اختيار شاشــة أكبر بحجم 

١١٫٩ بوصة أو ٣٠٫٢ سم.
التصميــم  ويســتخدم 
 AVANTGARDE اخلاص لطراز
االختياري أو املقاعد الرياضية 
لطراز C-Class اجلديد طبقات 
وأسطح ملتفة تعطي انطباعا 
بصريا عن الرشاقة. وتتوافر 
أيضا لوحة جتهيزات مغطاة 
بجلد صناعي وخطوط من 
 C-Class جلد النابا لسيارة
(جتهيزات اختيارية، أساسية 
مع طراز AMG) في حني تظهر 
مجموعــة عناصــر التزيني 
املتاحــة أســطحا مبتكــرة، 
ويتضمن هذا أشكاال جديدة 
لطبقات خارجيــة مفتوحة 
املسام بلمسات بنية وقشرة 
خشــبية ســوداء مفتوحــة 

أقامت أمسية خاصة في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي احتفاالً بإطالق السيارة

ً مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي احتضن حفل إطالق سيارة مرسيدس- بنز الفئة C اجلديدة كليا حضور كبير خالل الفعالية في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

ً إطالق سيارة مرسيدس- بنز الفئة C اجلديدة كليا

جانب من حفل إطالق السيارة اجلديدة

لقطة جماعية ملسؤولي وموظفي شركة املال أوتوموبيلز خالل احلفل

جانــب التصميــم الرياضي 
لغطــاء احملــرك والبروزات 
القوية التي تعزز الرغبة في 
إلــى جانب إمالة  االنطالق، 
الزجــاج األمامي ومقصورة 
الركاب إلــى اخللف لتعطي 
أبعادا كالسيكية تعرف في 
مجال السيارة باسم «تصميم 

املقصورة املائل للخلف». 
وشــكل الطراز الســابق 
خطــوة كبيرة نحــو األمام 
من حيث جاذبية املقصورة، 
وهــذا مــا تعــززه ســيارة 
C-Class اجلديــدة بفضــل 
عناصر الفخامــة العصرية 
فــي املقصورة التــي تتبنى 
بعض الســمات من ســيارة 
S-Class اجلديــدة والتــي 
تضيف ملسة رياضية إضافية 
علــى الســيارة. وتتضمــن 
املزايــا األخرى التــي تعبر 
عن املظهر الرياضي الفائق 
العريض والعجالت  احملور 
التصاميــم  املســطحة ذات 
العصرية قيــاس ١٧ إلى ١٩ 

بوصة.
وأهــم مــا مييــز مقدمة 
الســيارة في هذه الفئة هو 
شبكة املبرد، فجميع الطرازات 
تتضمن جنمة مركزية، بنفس 
تصميم وسمة شبكة املبرد 
مع االختالف في التفاصيل. 
فــي حــني يتضمــن الطراز 
األساســي جنمــة مركزيــة 

وفتحات تهوية.
 ،AVANTGARDE أما في طراز
فتوجــد عناصــر تصميمية 
إضافية في فتحات التهوية، 
ويزدان شبك املبرد والواقي 
األمامي بحــواف من الكروم. 
وميتاز طــراز AMG بشــبك 
ماســي مع تصميــم النجمة 

من الكروم.
التصميم اخللفي  ويأتي 
بنفــس النمط املعتــاد ألي 
سيارة سيدان من مرسيدس- 
بنز، حيث يلفــت التصميم 
عالــي اجلــودة للمصابيــح 
اخللفيــة األنظــار مبظهره 
الواضح ليال ونهارا، إال أنها 
تأتي ألول مرة بتصميم من 
 C-Class جزأين في سيارة
مع وظائف مختلفة لألضواء 
ســواء على اجلدار اجلانبي 
أو مصابيــح غطاء صندوق 
األمتعــة. ويختتــم املظهــر 

«العازمي لالستثمار» تكشف 
النقاب عن أحدث مشاريعها 

«املستشفى الكويتي األردني»
مجموعــة  كشــفت 
العازمي الدولية لالستثمار 
عن أحدث مشاريعها في 
القطاع الصحي واملتمثلة 
الكويتي  في املستشــفى 
األردني في اململكة األردنية 
الهاشمية، وذلك انطالقا 
من حرص املجموعة على 
توسيع نطاق أعمالها في 
املجال الصحي واخلدماتي.
وفي هذا السياق، قال 
املدير العــام للمجموعة، 
أحمد العازمي ان االستثمار 
في قطاع اخلدمات الطبية 

والرعاية الصحية من أجنح وأفضل االســتثمارات على 
املدى الطويل خاصة ان القطاع الصحي يعاني نقصا في 

توفير اخلدمات الصحية عامليا.
وتعتبــر اخلدمــات والرعاية الصحيــة في األردن 
متميزة بجميع مؤسساتها العامة واخلاصة للعناية 
بصحة مواطنيها واستقطاب السياح من اخلارج سواء 
في قطاعها الصحي احلكومي أو ضمن القطاع اخلاص 
وهي املنوطة باجلودة واالســتدامة والكفاءة بتعزيز 
االســتفادة من املوارد واخلدمــات املتاحة واإلنصاف 
بتقدمي الرعاية الصحية على جميع مستوياتها وجلميع 

األعمار.
وتتميز األردن بنجاح االستثمار وخاصة في القطاع 
اخلدماتي الصحي والتعليمي والسياحي، كما تتوجه أنظار 
احلكومــة الى االهتمام والرقابة ومتابعة هذه القطاعات 

اخلدماتية للرقي بها الى أفضل املستويات.
وأوضح العازمي أن فكرة املستشفى الكويتي األردني 
الذي يقع على مساحة ثالث آالف وخمسمائة متر مربع 
في منطقة الفحيص محافظة البلقاء والتي تتوسط بني 
العاصمة عمان واحملافظات الشمالية في اململكة األردنية 
الهاشمية واملتمثلة في املرحلة األولى مسطح بناء عشر 
آالف متر مربع، مشــروع قائم بكامل مواصفاته حســب 
املخطط الهندســي واآلن مبرحلة التشــطيب والتجهيز 
KPMG، وذلك بعد إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع 

من الشركة العاملية.

أحمد العازمي

الصقر: مشاركة القطاع اخلاص
بالتنمية والتنويع االقتصادي أصبحت ضرورة

«وربة» يتواجد في عالم الـ «ميتافيرس»

استقبل رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر 
مبكتبــه صباح أمــس، املمثل 
املقيم للبنك الدولي في الكويت 
غسان اخلوجة، كما حضر اللقاء 
مدير عام الغرفة رباح الرباح.
وفــي بداية اللقــاء، رحب 
الصقر بالضيف الكرمي مثمنا 
الــدور الكبير الــذي يقوم به 
مكتب البنك الدولي والتعاون 
املســتمر مــع كافــة اجلهــات 
الرسمية في الكويت، من خالل 
اللجنة الدائمة لتحسني بيئة 

األعمال وتعزيز التنافسية. 
وشــدد الصقر على أهمية 
تفعيــل دور القطــاع اخلاص 
بشــكل فعلــي فــي العمليــة 

أعلن بنك وربة عن استحواذه على مواقع 
في كل من العالم االفتراضي Decentraland و

Sandbox ليصبح أول بنك إسالمي في العالم 
وأول بنك في الكويت واملنطقة يتواجد في تلك 
املواقع، وذلك بهدف تعزيز قنوات التواصل 
 Alpha & Z والتعامل مع شــريحة العمــالء

.generations
وبهــذه املناســبة، قــال نائــب الرئيس 
التنفيذي للخدمات املســاندة واخلزانة في 
بنك وربة أنور الغيــث: «يأتي اهتمام بنك 
وربة في الدخول لهذا الواقع االفتراضي في 
إطار التوجهات الرقمية للتحول الى «ويب 
٣» (Web٣)». وذكــر الغيث أن عالم الواقع 
االفتراضي يتم استخدامه في عدة مجاالت 
متطورة ســواء كانت في مجــال اخلدمات 
والتعليــم والصحة وغيرهــا، حيث يهدف 
بنك وربة إلى التواجد بقرب عمالئه في الواقع 
االفتراضي لتعريف العمالء مبنتجات وخدمات 
البنك والتواصل معهم بطريقة مبتكرة تعكس 
صورة بنك وربة كرائد في التحول الرقمي. 

التنفيذ ليتم حتقيق الغايات 
ورفــع مؤشــرات الكويت في 
سهولة ممارسة أنشطة األعمال.

وبني الغيث أن بنك وربة حرص على أن يكون 
ســباقا في الدخول بهــذا الواقع االفتراضي 
 Bloom لدعم العمالء الشــباب من شــريحة
إضافة لبقية العمــالء عبر التواصل معهم 
وتوفير كل احتياجاتهم املصرفية إضافة إلى 
تقدمي كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات 

من جانبه، أشــاد اخلوجة 
بالدور الــذي تقوم به الغرفة 
مــع  املســتمر  وتعاونهــا 
البنك الدولي لدعم الشــراكة 
االستراتيجية مع الكويت، حيث 
ساهم املكتب في حتديث العديد 
من التشريعات والقوانني في 

مجاالت مختلفة.
كما ذكر انه في إطار التعاون 
املشترك مع حكومة الكويت فقد 
مت تقدمي دراســة للعالقة بني 
البنك الدولي والكويت خالل 
الـ ٥ ســنوات املقبلــة، تهدف 
إلى حتسني أداء القطاع العام 
وتقويــة جهود تنمية القطاع 
اخلاص من أجل زيادة تنويع 

األنشطة االقتصادية.

التي يطلقها البنك، حيث يسهل عالم الواقع 
االفتراضي املعزز بالتكنولوجيا الســمعية 
والبصرية االنتقال فيما بني املناطق واملشاركة 
في األنشطة االفتراضية وكذلك اقتناء العديد 
من االحتياجات واملتطلبات التي يتم توفيرها 
بأبعاد ثالثية ضمن هذا الواقع االفتراضي.

ضمن إستراتيجيته التحول إلى شبكة «ويب ٣».. كأول بنك إسالمي بالكويت والعالمخالل استقباله املمثل املقيم للبنك الدولي في الكويت

محمد الصقر خالل استقباله غسان اخلوجة أمس

أنور الغيث

التنموية والتنوع االقتصادي، 
ووضع خطط محكمة طويلة 
األمد تتسم باالستقرار وسرعة 

الشهري: إصالح املسار 
االقتصادي يتطلب توحيد 
الصف وجتنيب الصراعات

أكد اخلبير الهندســي 
في إدارة اخلبراء م.نواف 
الشهري ضرورة أن تكون 
املرحلــة املقبلــة للعمــل 
والتنميــة من أجــل أمن 
بلدنا واستقرارها، والعمل 
علــى مســتقبل مشــرق 
لشعبنا وأبنائنا وبناتنا 
في احلاضر واملســتقبل، 
مشيرا إلى أن بناء اقتصاد 
متطور يتطلب بذل اجلهود 
املضنية واملساعي احلثيثة 
من أجل حتقيق املكاسب 

واإلجنازات والنجاحات، لتعزيز الدور اإلقليمي والعربي 
والعاملي لـ «كويت ٢٠٣٥».

ودعا الشهري في تصريح صحافي، إلى تعزيز حركة 
العمل الدميوقراطي، وذلك بااللتفاف حول قيادتنا السياسية 
احلكيمــة التي تضع مصلحة الكويت وشــعبها فوق كل 
اعتبار، داعيا إلى السير على خارطة الطريق التي رسمها 
صاحب السمو األمير، وسمو ولي العهد، والتي تستوجب 
منا العمل لدعمها وتنفيذها؛ ألن مصلحة الكويت تدعونا 

إلي توحيد الصف من أجل كويت املستقبل.
وأضاف أن حل مجلس األمة والدعوة النتخابات جديدة 
لردع الفساد، إمنا تؤكد على أن الشعب مصدر السلطات، 
معربا عن أمله أن يتم النظر إلصالح املســار السياســي 
واالقتصادي بجهــود جماعية قاعدتها اإلخالص والوفاء 
وبــذل العرق من أجل وطننــا، وحمايته من أي تدخالت 

تهدف لزعزعة استقراره وأمنه.
وقال الشهري: امنا حدث خالل املشهد السياسي السابق 
مــن تنازعــات وجتاذبات وما جانب ذلــك من صواب من 
احلكومــة وبعض النواب، إمنا يعــد جتربة غير إيجابية 
على االقتصاد الوطني وتأثيره السلبي على خطة الكويت 
٢٠٣٥، الفتا إلى أن تعزيز العمل املشــترك بني الســلطات 
يتطلب تعاونا فعليا وحقيقيا ينطلق من الرؤى السامية 

لبناء قاعدة دميوقراطية سليمة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية فتحت الطريق واملجال 
أمــام اإلرادة الشــعبية لتختار من ميثلهــا، وهنا أصبح 
التمثيل الشعبي للعمل البرملاني املستقبلي أمانة في عنق 
الكويتيــني، لذا من غير املبــرر أن جنتاز خارطة الطريق 
التي رســمتها لنــا القيادة السياســية باختيارات لنواب 
قادمني ال يصلحون، وعندها نصرخ ونتنازع ونتخاصم 

على من هم غير أكفاء.

م.نواف الشهري
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رنا الفارس: ندعم مبادرات تأهيل كوادرنا الوطنية للتحول الرقمي
طارق عرابي

قامت شــركة SAP بالتعــاون مع احتاد 
املكاتــب الهندســية والــدور االستشــارية 
الكويتية ومؤسسات القطاع اخلاص األخرى، 
بتقــدمي مبادرة إلى وزيرة الدولة لشــؤون 
البلديــة ووزي الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د. رنا الفارس، تهدف 
إلى تطوير برامج محلية وتزويد جيل الشباب 
الكويتي مبهارات ومنهجيات SAP وذلك من 
خالل تبادل املعرفة لتحويل خدمات حكومية 
مختــارة إلى خدمــات إلكترونية مثل نظام 

التراخيص ببلدية الكويت.
وقام بتقدمي املبادرة إلى الوزيرة د. رنا 
 SAP الفــارس، نائب رئيس أول في شــركة
منطقة الشرق األوسط الشمالي أحمد الفيفى، 
بحضور رئيــس احتاد املكاتب الهندســية 
والدور االستشارية الكويتية م. بدر السلمان، 
حيــث تعتبر هذه املبــادرة مبنزلة خارطة 
 SAP طريق لبداية تعاون وثيق بني شركة
واجلهــات احلكوميــة ومؤسســات القطاع 
اخلــاص بالكويت بهــدف تزويــد الكويت 
بالتقنيــات واملنهجيات املتطــورة وميكنة 
خدمــات حكومية دعما جلهــود الدولة في 

حتولها الرقمي.
تبني وتأهيل الشباب 

وفي هذا الســياق، قالت وزيــرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
ووزيــرة الدولــة لشــئون البلديــة د. رنا 
الفــارس إننا نطمح من خــالل دعم وتبني 
هذه املبادرة لتأهيل شباب وشابات الكويت 
من الكفاءات الوطنية في مجال التكنولوجيا 
والتحول الرقمي ومتكينهم بأحدث الوسائل 
التكنولوجية التي تأتي متماشية مع تنفيذ 
برنامج عمل احلكومة في دفع عجلة رقمنة 
اخلدمات مما يسهل على املواطنني واملقيمني 

في البالد إلجناز خدماتهم.
كما أكدت الوزيرة الفارس أن هذه املبادرة 
تهدف إلى عقد مجموعة من الدورات املجانية 
بشــكل دوري للشــباب الكويتي في مجال 
تكنولوجيــا املعلومــات لتنميــة مهاراتهم 

وإطالعهم على أحدث التطورات. 
التحول الرقمي

وتعليقــا على هذه املبــادرة، قال م. بدر 
السلمان: «نتطلع بكل ثقة لتحقيق الرغبة 
السامية للقيادة السياسية في رؤية القطاع 

اخلــاص مبــادرا وداعمــا خلطــط التطور 
بالكويت، حيث تشكل امليكنة والتحول الرقمي 
ومنظومة احلكومة اإللكترونية عناصر جناح 
أساســية في عصرنا احلاضر، ونحن على 
ثقة بأن د. رنا الفارس، وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، ســتقود التعاون 
مع شركات التكنولوجيا العاملية في حتقيق 
تطلعات النمو والتطور بالكويت، كما ال بد 
لنا من شــكر القائمني على شــركة SAP في 

الكويت واملنطقة على مبادرتهم».
وأكد السلمان أن أحمد الفيفي استعرض 
خــالل لقائه بالوزيرة رنــا الفارس جتربة 
شــركة SAP في إدارة النفايات مبدينة جدة 
باململكة العربية الســعودية باعتبارها من 

التجارب البيئية الناجحة باملنطقة.
رفع إنتاجية املؤسسات

بدوره، قال أحمد الفيفي بهذه املناسبة، 
«تعمل SAP بشكل وثيق مع حكومات دول 
املنطقة خاصــة دول مجلس التعاون لرفع 

إنتاجية مؤسساتها وقدرتها التنافسية من 
خالل حتسني خدماتها في مختلف املجاالت، 
وكذلــك تقوم بدور فعال في رفع مســتوى 
شركات ومؤسســات القطاع اخلاص بتلك 
الــدول، وقامت SAP لهــذا الغرض بتجهيز 
برمجياتها وتقنياتها لتتالءم مع متطلبات 
دول املنطقة ومؤسساتها، كما قامت بتوفير 
اخلبرات الالزمة من إداريني وفنيني ومديري 
مشــاريع لتنفيذ خطط اجلهات احلكومية 
ومؤسسات القطاع اخلاص على أكمل وجه، 
ونتطلع للعمل الوثيق مع اجلهات املعنية 
بالكويــت لتفعيل بنود املبــادرة متطلعني 
للمســاهمة الفعليــة لالنتقــال باخلدمــات 
احلكوميــة واالقتصــاد الكويتــي إلى آفاق 

جديدة».
واضاف الفيفي أن املبادرة تتناول في أحد 
جوانبها األساسية التركيز على نقل اخلبرات 
التكنولوجية املتطورة من شركة SAP إلى 
 SAP عنصر الشــباب الكويتي نظرا إلميان
بقدرتهم على القيام مبهام تطوير اخلدمات 
املطلوبة بعد حصولهم على التدريب واخلبرة 

الالزمة، وكذلك إلميان الشركة بأن الشباب 
الكويتي هم األقدر على فهم متطلبات األعمال 
بدولتهم، وهم األحرص على القيام بالعمل 

املطلوب على أكمل وجه.
ميكنة تراخيص البلدية

وقال إن الشركة ستعمل على البحث في 
ميكنة أنظمة التراخيص في بلدية الكويت، 
باإلضافة إلى اخلدمات األخرى، حيث حتتل 
ميكنة تراخيص البناء حيزا مهمًا من مبادرة 
شــركة SAP، مؤكدا أن هــذا األمر كان مدار 
بحث في حلقة نقاشية مهمة كأولى فعاليات 
منتدى احلكومة اإللكترونية الثامن، وتعتبر 
ميكنة نظام التراخيص الذي تسهم فيه أكثر 
من عشرين جهة حكومية من األهداف املهمة 
جلميع تلك اجلهــات ولبلدية الكويت على 
وجه اخلصوص، فالبلدية هي الواجهة التي 
تربــط كل تلك اجلهات مع بعضها البعض، 
وتهدف إلى ميكنة عملية إصدار التراخيص 
من قبل اجلهات املعنية كل حسب اختصاصه 
دون حاجة صاحب الترخيص فردا كان أو 

مؤسســة ملراجعة كل جهــة حكومية على 
حدة، والقيام بذلك في أقصر وقت ممكن.

واختتــم الفيفــي قولــه: إن SAP تتطلع 
لتفعيل توجهات املبادرة مباشــرة من قبل 
د.رنا الفارس، كما تعتزم الشــركة دراســة 
أفضل السبل لتدريب الشباب الكويتي على 
التقنيات واملنهجيات احلديثة وتأهيلهم بشكل 
احترافي وممنهج حســب املعايير العاملية، 
وكذلك تطوير القدرات احمللية لتطوير النظم 
واخلدمات اإللكترونية ضمن خطط التحول 
الرقمي مبا فيها أفضل املمارســات لتطوير 
املــدن الذكية، وغيرها مــن االجتاهات التي 
تســهم في نقل طموحات الكويت إلى أرض 

الواقع كما تفعل في دول أخرى كثيرة.
تبادل اخلبرات واملعلومات بشــأن املدن 

الذكية
يحتــل موضوع املــدن الذكية جـــــانبا 
 SAP مهمــًا من املبادرة التي قدمتها شــركة
التــي تعتبر من الشــركات العاملية الرائدة 
في مســاعدة الدول علــى تطوير مبادراتها 
للمــدن الذكية مبا لذلك من أثــر اقتصادي 
واجتماعي مهم على حياة املواطنني من جهة، 
وعلى تطوير اخلدمات وجذب االستثمارات 
من جهة أخرى، وال شك أن فتح باب النقاش 
في هذا املجال مع اجلهات املعنية بالكويت 
سيســهم في دعم خطط الكويــت لتطوير 
مدنها ورفع قدرتها التنافسية مع نظيراتها 

إقليميا وعامليا.
منتدى احلكومة اإللكترونية

بدوره، علق املدير التنفيذي في شــركة 
نوف إكســبو مجدي صبــري، قائال: «تأتي 
مبادرة شــركة SAP كإحدى ثمرات منتدى 
احلكومة اإللكترونيــة الثامن الذي نظمته 
شركة نوف إكسبو افتراضيا بالتعاون مع 
احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة يومي ٣٠ و٣١ مارس ٢٠٢١، حتت 
رعايــة د.رنا الفارس، والذي شــاركت فيه 
شركة SAP آنذاك وأبدت رغبتها باملساهمة 
فــي دعم توجهات وخطط الكويت املتعلقة 

مبيكنة اخلدمات احلكومية.
وأضاف صبري: «تواصل نوف إكســبو 
التركيز على دورها كصانع وداعم للمبادرات 
التي تخدم النمــو االقتصادي واالجتماعي 
بالكويــت من خــالل التكنولوجيا احلديثة 
املتطــورة، ونحن نعتقد أن هذه هي القيمة 
احلقيقية التي تقدمها شركة NoufEXPO من 

خالل فعالياتها».

«SAP» تتقدم مببادرة لتدريب الكوادر الوطنية ورقمنة اخلدمات احلكومية.. بالتعاون مع وزيرة االتصاالت

د. رنا الفارس وم. بدر السلمان وم.عقيل مراد وأحمد الفيفي ومجدي صبري في لقطة جماعية  (قاسم باشا)

مجدي صبري: املبادرة تعد إحدى الثمرات التي أفرزها منتدى احلكومة اإللكترونية بنسخته الثامنة

أحمد الفيفي: كلنا أمل بالنجاح في حتقيق طموحات الكويت من خالل قبول املبادرة الواعدةبدر السلمان: نتطلع لتحقيق الرغبة السامية للقيادة السياسية برؤية دور فعال للقطاع اخلاص

«التجاري» أول بنك بالكويت
يطبق نظام التصويت التراكمي

البنك في تسليط الضوء على 
التصويــت التراكمي وكيفية 
تطبيقــه، حيث قال مدير عام 
قطاع االلتزام واحلوكمة متيم 
امليعــان: «قام البنك التجاري 
الكويتي في وقت ســابق من 
العام املاضــي بتعديل نظامه 

األساسي مبا يسمح بتطبيق 
نظــام التصويــت التراكمــي 
لدى انتخــاب أعضاء مجلس 
إدارتــه، وقــد مت تطبيق هذا 
التعديل فعليا من قبل اجلمعية 
العمومية يوم اخلميس املوافق 
لــدى اســتكمال   ٢٠٢٢/٦/٢٣
انتخاب عضو مســتقل مكمل 

للدورة احلالية».
«أجــازت  وأضــاف: 
التشــريعات أن ينــص عقــد 
الشركة على نظام التصويت 
التراكمي الذي مينح املساهم 
قدرة تصويتية بعدد األسهم 
التــي ميلكها بحيــث يحق له 
التصويت بها كلها ملرشح واحد 
أو توزيعها على أكثر من مرشح 

دون تكرار لهذه األصوات».
وبني أن قانون الشــركات 
أجــاز في نص املادة ٢٠٩ منه 
على أنه «يجوز أن ينص عقد 
الشركة على نظام التصويت 
التراكمي بشأن انتخاب أعضاء 
مجلــس اإلدارة، والذي مينح 
املساهم قدرة تصويتية بعدد 
األسهم التي ميلكها بحيث يحق 
له التصويت بها كلها ملرشح 
واحد أو توزيعهــا على أكثر 
من مرشــح دون تكــرار لهذه 
األصــوات، علــى أال يتجاوز 
عــدد األصوات التــي مينحها 
للمرشحني عدد األصوات التي 
ميلكها بأي حال من األحوال».

والتصويــت التراكمي هو 
نظام متعارف عليه في العديد 
مــن الــدول حتقيقــا للعدالة 
والتــوازن فــي التصويــت 
خصوصــا ملســاهمي األقلية 
وزيادة فرص حصولهم على 
متثيل ولو نسبي في مجلس 
اإلدارة عــن طريــق تركيــز 
األصوات التراكمية على مرشح 

واحد.
هــذا، ويحقــق التصويت 
التراكمي مزيدا من الشفافية 
ومينــع االحتــكار والهيمنــة 
على مجالــس اإلدارات، حيث 
إن عمليــة التصويت تعد من 
الركائز األساسية في مشاركة 
املساهمني في اجلمعية العامة، 
فإن التصويت التراكمي يعزز 
الثقة من خالل تعزيز املشاركة 
فــي اتخاذ القرار والشــفافية 
وإرساء مبدأ العدالة واملساواة 
بني املساهمني من خالل احلد 
من احتكار كبار املســاهمني، 
وذلك كله يعزز مبادئ احلوكمة 

لدى البنك.

متيم امليعان

في أعقاب انعقاد اجلمعية 
العامة العادية وغير العادية 
الكويتــي  التجــاري  للبنــك 
يــوم اخلميــس ٢٣ اجلــاري، 
دار احلديــث حول التصويت 
التراكمــي وانتخــاب أعضاء 
مجلــس اإلدارة، ورغبــة من 
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عقوبات أميركية جديدة تستهدف «في الصميم» اجليش والذهب الروسيني
عواصم - وكاالت: بدأت 
الواليات املتحدة أمس تنفيذ 
عقوبات ضد موســكو أقرت 
خالل قمة مجموعة السبع من 
بينها فرض حظر على واردات 
الذهب من روسيا وعقوبات 
صناعتهــا  علــى  جديــدة 
الدفاعية، كما أعلنت وزارة 

اخلزانة األميركية.
اخلزانــة  وأوضحــت 
أن  بيــان  فــي  االميركيــة 
«اإلجــراءات التــي اتخــذت 
تستهدف في الصميم قدرات 
روســيا على تطوير ونشر 
أسلحة وتقنيات مستخدمة 
في حــرب فالدمييــر بوتني 
ضد أوكرانيا»، مشــيرة إلى 
اتخاذ عقوبــات في حق ٧٠ 
كيانا روسيا، بينها مجموعة 
«روستيك» لصناعة األسلحة.

تزامن ذلك مع تعهد كبرى 
القوى الصناعية في العالم 
جعل روسيا تدفع ثمنا باهظا 
لغزوهــا أوكرانيــا، وفق ما 
أكد املستشار األملاني أوالف 
شــولتس، قائــال «يجب أال 
يسمح لبوتني بأن ينتصر».
وقال شولتس في مؤمتر 

فالدميير بوتني ونظامه».
وأعلنت املجموعة عن عدة 
إجراءات جديدة للضغط على 
بوتني من بينها خطة للعمل 
من أجل حتديد سقف ألسعار 

النفط الروسي.
واتفقت املجموعة أيضا 

مليار دوالر.
الــوزراء  وقــال رئيــس 
البريطاني بوريس جونسون 
«ما اتفق عليه باألســاس... 
هو منح األوكرانيني القدرة 
على الصمود االستراتيجي 
التي يحتاجون إليها إلحداث 

مــن جهتــه، أورد نائــب 
الرئاســية  رئيــس اإلدارة 
كيريــل تيموشــينكو فــي 
مؤمتر صحافي أن حصيلة 
الضربة على مركز التسوق 
في كرمينتشوك بلغت «أكثر 
من ٢٠ قتيال» فيما اليزال ٤٠ 
شخصا في عداد املفقودين.

ولفــت وزيــر الداخليــة 
دنيس موناستيرسكي إلى أنه 
ال ميكن التعرف على بعض 
اجلثث ألنها محترقة بشدة.
في املقابــل، أكد املتحدث 
باســم الرئاســة الروســية 
(الكرملني) دميتري بيسكوف، 
أن العمليــة العســكرية في 
أوكرانيــا ميكــن أن تنتهي 
خالل يــوم إذا ألقت القوات 

األوكرانية سالحها.
فــي  بيســكوف  وقــال 
تصريح أوردته قناة «روسيا 
اليوم» اإلخبارية تعليقا على 
تصريحات الرئيس األوكراني 
أعــرب  التــي  زيلينســكي، 
فيها عــن أمله في أن تنتهي 
العملية العسكرية اخلاصة 
قبل حلول الشــتاء: «ميكن 
للجانب األوكراني أن يوقف 

على فرض حظر على استيراد 
الذهب الروسي، وهي خطوة 
ستزيد من جتفيف إيرادات 

موسكو.
الدول السبع  وحشــدت 
الدعم املالي ألوكرانيا وبلغت 
املســاعدات حتى اآلن ٢٩٫٥ 

تغييــر، حملاولــة تغييــر 
دينامية الوضع. هذا ما يجب 

أن يحدث».
في غضون ذلــك، طالب 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي بتصنيف روسيا 
«دولة راعية لإلرهاب»، وذلك 
غداة غارة روسية على مركز 
تسوق وسط أوكرانيا أسفرت 
بحسب كييڤ عن مقتل «أكثر 

من ٢٠ شخصا».
وقــال زيلينســكي عبر 
«فقــط  تلغــرام  تطبيــق 
اإلرهابيون املجنونون الذين 
ال يجــب أن يكون لهم مكان 
على األرض، قــادرون على 
إطالق الصواريخ ضد أهداف 
مدنية». وأضاف «هذه ليست 
ضربات صاروخية أخطأت 
هدفها وأصابت رياض أطفال 
ومــدارس ومراكــز تســوق 
ومباني سكنية، إنها ضربات 

متعمدة للغزاة».
وخلص الرئيس األوكراني 
إلى أنه «يجب تصنيف روسيا 
دولة راعية لإلرهاب. ميكن 
للعالم وبالتالي يجب عليه 
أن يوقف اإلرهاب الروسي».

كل شــيء قبــل نهاية اليوم 
احلالي، فنحــن بحاجة إلى 
أمر لكتائب القوميني بإلقاء 
أســلحتها، وأمــر للجيــش 
بإلقاء أســلحته،  األوكراني 
وتنفيــذ شــروط روســيا 

االحتادية».
ميدانيــا، علــق املتحدث 
وزارة  باســم  الرســمي 
الدفــاع الروســية، إيجــور 
كوناشــينكوف، على حادث 
انفجــار مركز التســوق في 
«كرمينشــوك» األوكرانية، 
وقال إن املركز لم يكن يعمل.
وأضاف كوناشــينكوف 
فــي إحاطة صحافيــة «لقد 
اســتهدفنا حظائــر طائرات 
قامــت بتخزيــن األســلحة 
املتسلمة من الواليات املتحدة 
األميركية واالحتاد األوروبية، 
متهيــدا لشــحنها إلــى خط 

املواجهة في دونباس».
وتابــع أن الضربة لهذه 
احلظائر كانــت عالية الدقة 
وأصابت الهدف، ما تســبب 
في انفجار الذخيرة املخزنة 
وانــدالع حريــق فــي مركز 

التسوق.

كييڤ تطالب بتصنيف روسيا «دولة راعية لإلرهاب».. و«الكرملني»: ميكن إنهاء العملية العسكرية اخلاصة إذا استسلمت أوكرانيا

(رويترز) رجال إطفاء أوكرانيون يحاولون إخماد النيران التي نشبت في منزل جراء القصف الروسي في دونتيسك امس 

صحافي أعقب قمة املجموعة 
وصدور بيانها اخلتامي «تقف 
مجموعة السبع صفا واحدا 

في دعمها ألوكرانيا».
وأضاف «سنواصل رفع 
الكلفة السياسية واالقتصادية 
لهذه احلرب بالنسبة للرئيس 

أمير قطر ومستشار األمن الوطني اإلماراتي
يبحثان املستجدات اإلقليمية والدولية

عواصمـ  وكاالت: بحث أمير قطر صاحب 
الســمو الشــيخ متيم بن حمــد آل ثاني مع 
مستشار األمن الوطني االماراتي سمو الشيخ 
طحنــون بن زايد آل نهيان في الدوحة امس 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

وذكرت وكالــة األنباء القطرية (قنا) في 
بيان أن ذلك جاء خالل استقبال الشيخ متيم 
بــن حمد، الشــيخ طحنون بــن زايد والوفد 
املرافق حيث اســتعرض اجلانبان العالقات 
األخوية القائمة بني البلدين وسبل تنميتها 

وتعزيزها في مختلف املجاالت.
وأضافت وكالة «قنا» أن الشيخ طحنون 
بــن زايد نقل في بداية اللقاء حتيات كل من 
رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى 
أخيهمــا أمير قطــر ومتنياتهمــا له مبوفور 
الصحة والســعادة وللشعب القطري مزيدا 

من التقدم والرخاء.
من جهة اخرى، تسلم سمو الشيخ متيم 
بــن حمد آل ثاني رســالة خطية من العاهل 
االردني امللك عبداهللا الثاني تتصل بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني وأوجه دعمها 

وتعزيزها.
وذكرت وكالة «قنا» انه قام بنقل الرسالة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

وشؤون املغتربني االردني أمين الصفدي خالل 
استقبال أمير قطر له امس.

في غضون ذلك، تســتضيف قطر جولة 
محادثات غير مباشرة بني الواليات املتحدة 
األميركيــة وايــران برعاية منســق االحتاد 
األوروبي الحياء االتفاق النووي املوقع عام 
٢٠١٥. وأكــدت اخلارجيــة القطرية في بيان 
أمس استعداد الدوحة التام لتوفير األجواء 
التي تساعد كافة األطراف على إجناح احلوار.

وأعربــت الوزارة عــن أمل قطر أن تتوج 
جولة احملادثات غير املباشرة بنتائج إيجابية 
تســهم في إحياء االتفــاق النووي مبا يدعم 
ويعزز األمن واالستقرار والسالم في املنطقة 
ويفتح آفاقا جديــدة لتعاون وحوار إقليمي 
أوسع مع ايران. وقد وصل إلى قطر من اجل 
هذه احملادثــات، كل من املبعــوث األميركي 
اخلاص إليران روبرت مالي وكبير املفاوضني 
اإليرانيني علي باقري وأعضاء الوفد املرافق له.

وبحسب املتحدث باسم االحتاد االوروبي 
بيتر ســتانو، ســتكون هذه احملادثات غير 
املباشرة برعاية اوروبية، على أن تتركز على 
حل املســائل التي متنع التوصل التفاق في 
ڤيينا. وشدد ســتانو على أن احملادثات في 
الدوحة ليست بديال عن مفاوضات ڤيينا، بل 
تهدف إلى حل املســائل العالقة بني الواليات 
املتحدة وإيران للسماح بالتقدم في احملادثات 

االخرى مع الدول الكبرى.

االحتاد األوروبي يؤكد أن محادثات الدوحة ليست بديالً عن مفاوضات ڤيينا

أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ومستشار األمن الوطني اإلماراتي سمو الشيخ طحنون 
بن زايد آل نهيان خالل مباحثاتهما في الدوحة أمس               (قنا - وام)

خادم احلرمني يوّجه بخدمة احلجاج على أكمل وجه
جدة - واس: رأس خادم 
امللك  الشــريفني،  احلرمــني 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
اجللسة التي عقدها مجلس 
الــوزراء، في قصر الســالم 

بجدة أمس.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
السعودية «واس» في بيان 
إنه «في بداية اجللسة حتدث 
خادم احلرمني الشريفني عما 
أنعم اهللا به على هذه البالد 
املباركــة مــن شــرف خدمة 
بيته العتيق ومســجد نبيه 
الكرمي ژ، وأن تكون مقصدا 
ووجهة للحجاج واملعتمرين، 
فأصبحت رعايتهم والقيام 
بخدمتهــم والســهر علــى 
راحتهم في قمــة اهتمامات 
الدولة منذ تأسيسها والتزال، 
وستبقى تفخر مبواصلة تلك 

املهمة بأعلى كفاءة».
وفي هذا الســياق، وجه 
خادم احلرمني جميع قطاعات 
الدولة املعنية باحلج للقيام 
بهذا الشرف العظيم على أكمل 
وجه وفق اخلطط التنظيمية 
والتشــغيلية ملوســم حــج 
١٤٤٣هـــ، التــي تعــد األكبر 

احلج املركزية، سمو األمير 
خالد الفيصل، أن مليون حاج 
سيؤدون فريضة احلج هذا 
العــام، منهــم ١٥٠ ألفــا من 
الداخل، و٨٥٠ ألفا من اخلارج.

وقال الفيصل، خالل تفقده 
املشــاعر املقدســة للوقوف 
عن كثب على االســتعدادات 
الرحمن،  الستقبال ضيوف 
إن «هناك مشروعا لتطوير 

متر مربع وتغطية ما نسبته 
٢٠٪ من املخيمات احلالية».
الفيصــل، وفقا  وأضاف 
ملــا نقلتــه قنــاة «العربية» 
اإلخبارية، أن وزارة الصحة 
هيأت ١٨ مستشــفى في مكة 
املكرمة واملشــاعر املقدســة 
بطاقة تفوق ٣٧٠٠ ســرير، 
يســاندها ١٧١ مركزا صحيا، 
للمستشــفيات  باإلضافــة 
ومستشــفيات  امليدانيــة 
جــدة والطائف، وفي جانب 
الكهرباء، مت تنفيذ مشروعات 
لتعزيز الطاقة الكهربائية في 
مكة املكرمة واملشاعر بقيمة 

تتجاوز ٣ مليارات ريال.
وتابع: «بالنسبة للمياه 
فاملســتهدف ضخ قرابة ٢٠ 
مليون متر مكعب من املياه 

خالل شهر ذي احلجة».
وأوضح أنه مت جتهيز ٣٥ 
قطارا سعة كل قطار ٤١٧ راكبا 
لنقل احلجاج بني مكة املكرمة 
وجدة بواقع ٣٠ رحلة يوميا 
قابلة للزيادة، فيما ســينقل 
قطار املشاعر ٢١٠ آالف حاج، 
كما مت توفير ١٦ ألف حافلة 
حديثة لنقل ٧٩٠ ألف حاج.

التحتيــة واملنطقة  البنيــة 
احمليطة بجبل الرحمة على 
مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع 
أولــى، يتضمــن  كمرحلــة 
إنشاء مواقف عامة للحافالت 
والسيارات، إلى جانب إنارة 
اجلبل واملنطقة احمليطة به، 
كذلــك بــدء تنفيذ مشــروع 
تطوير املخيمات مبشعر منى 
على مســاحة نصف مليون 

رئيس جلنة احلج املركزية: مليون حاج يؤدون الفريضة العام احلالي

(واس) خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مترئسا جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس 

بعد جائحــة كورونا، وبذل 
كل مــا من شــأنه التيســير 
على ضيوف الرحمن ليؤدوا 
عباداتهم ونسكهم بروحانية 
وطمأنينة، مع احلفاظ على 
املكتسبات الصحية املتحققة 

في مواجهة اجلائحة.
فــي غضون ذلــك، أعلن 
مستشــار خــادم احلرمــني 
الشــريفني، رئيــس جلنــة 

األردن: ال أخطار بيئية في «العقبة» بعد تسّرب الغاز السام
عواصمـ  وكاالت: أكد رئيس 
الوزراء األردني بشر اخلصاونة 
أن «الوضع في العقبة بات حتت 
السيطرة» بعد تسرب غاز سام 
من حاوية سقطت من باخرة في 
امليناء، بينما ارتفعت حصيلة 
القتلى جراء احلادث إلى ما ال 
يقل عن ١٣ شخصا وأكثر من 

٣٠٠ مصاب آخرين.
وأوضح اخلصاونة، خالل 
زيارته مكان احلادث في ميناء 
العقبة برفقة وزيري الداخلية 
والصحــة فــي تصريحــات 
للصحافيني، أن «األوضاع باتت 
حتت السيطرة بالكامل وامليناء 

يعمل بشكل طبيعي».
واضاف ان «احلياة عادت 
إلــى طبيعتهــا، وهناك طوق 
احترازي بقطر ٥٠٠ متر (حول 
مكان احلادث) ولكن تركيزات 
الغاز لم تعد موجودة في اجلو 
وأعداد املصابني تتناقص في 
املستشــفيات». وأشــار الــى 
أنــه مت رفع األطــواق األمنية 
واالحترازية التي وضعت على 
مساحة أوســع عقب احلادث 
أمس األول. وأكد أنه مت تكليف 
وزير الداخليــة مازن الفراية 

لتشكيل فريق حتقيق.
من جهته، أكد وزير الصحة 
األردنــي فراس الهــواري في 
تصريحات صحافية إنه «من 
الناحية الصحية فقد انتهى أثر 
الغاز ولم يعد له أي تركيز يذكر 

في منطقة احلادث».
واشــار الــى أن نحــو ١٠٠ 
مصــاب يتلقــون العــالج في 
مستشــفيات العقبــة والعدد 

في تناقص مستمر.
مــن جانبــه، أعلــن وزير 
الداخلية مازن الفراية استئناف 
العمــل مبوانــئ العقبة كافة، 
اعتبــارا من امس باســتثناء 
رصيف رقم ٤، وذلك «إلتاحة 

في مناطق مختلفة من مدينة 
العقبة مبا فيها رصيف امليناء 
بعد وقوع حادث تسرب الغاز، 
ومنطقــة صوامــع احلبــوب 
وتأكدت من درجة سالمة الهواء.

وأوضح أنه مت أخذ عينات 
من ماء البحــر بدءا من موقع 
الباخرة وصــوال إلى مناطق 
السياحة والسباحة، والتأكد 
من أنها طبيعية وآمنة، مؤكدا 
سالمة الهواء من الغاز بحسب 
فحوصــات ميدانية وبأجهزة 
عاليــة احلساســية أجرتهــا 
الوزارة بالتوازي مع اجلمعية 
العلمية وسلطة إقليم العقبة.

وقد بادر قــادة العالم إلى 
مواســاة األردن فــي ضحايــا 
هذا احلادث، حيث بعث خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيز برقيــة عزاء 
ومواســاة، للعاهــل األردنــي 

امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي 
برقية عزاء ومواســاة مماثلة 

للعاهل األردني.
كمــا تلقــى امللــك عبداهللا 
الثاني برقيات تعزية ومواساة 
من كل من: عاهل البحرين امللك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
وســلطان عمــان الســلطان 
هيثــم بــن طــارق، ورئيــس 
دولة اإلمارات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، واألمني العام ملنظمة 
التعاون اإلسالمي حسني طه، 
واألمني العام للرابطة رئيس 
هيئة علماء املســلمني الشيخ 
د.محمد بن عبدالكرمي العيسى.

امللك عبداهللا الثاني في ضحايا 
حادث تسرب الغاز في ميناء 
العقبة. وقــال خادم احلرمني 
الشــريفني فــي البرقية، التي 
أوردتها وكالة األنباء السعودية 
(واس) أمــس «علمنــا بنبــأ 
حادث تســرب غاز في ميناء 
العقبة وما نتج عنه من وفيات 
وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم 
وألسر املتوفني ولشعب األردن 
أحر التعازي وأصدق املواساة، 
لنسأل املولى سبحانه وتعالى 
أن يتغمــد املتوفــني بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه ويلهــم 
ذويهم الصبر والسلوان، وأن 
ميــن على املصابني بالشــفاء 
العاجــل، ويحفظكم وشــعب 
اململكة األردنية الهاشمية من 
كل ســوء ومكروه، إنه سميع 

مجيب».
كما بعث صاحب الســمو 

(ا.ف.پ) خبراء أردنيون يجرون مسحاً ميدانياً ملوقع تسرب الغاز السام في ميناء العقبة امس 

املجال للتأكد من سالمته بشكل 
نهائي».

وفي ســياق متصــل، أكد 
مفــوض الســياحة والبيئــة 
فــي ســلطة منطقــة العقبــة 
االقتصاديــة اخلاصــة نضال 
املجالي «انحسار تأثير الغاز 

املتسرب».
وشدد وزير البيئة األردني 
د.معاوية الردايدة خلو الهواء 
فــي مدينــة العقبة مــن غاز 
الكلــور، وأنه ال أخطار بيئية 
متوقعة حلادثة تســرب غاز 

الكلور أول من أمس.
وقال الردايدة في تصريح 
أوردته وكالة «بترا»: «إن غاز 
الكلــور املتســرب ذو كثافــة 
عالية ونطاق وزمن انتشاره 
محدود.. ومت التعامل معه من 
قبل اجلهات املختصة بسرعة 
عالية»، الوزارة فحصت الهواء 

إسرائيل تتجاهل تدهور حالة أحد أسراها 
لدى «حماس»: ما يهمنا اآلن هو الهدوء

عواصم ـ وكاالت: أعلنت كتائب القســام 
اجلناح العسكري حلركة «حماس» الفلسطينية 
تدهور حالة أحد األسرى اإلسرائيليني لديها.

وقال املتحدث باسم الكتائب أبوعبيدة في 
بيان صحافي مقتضب إن «تدهورا طرأ على 
صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام» 

دون املزيد من التفاصيل حول ذلك.
ولم يوضح الناطق هوية األسير املريض 

وإن كان عسكريا أو مدنيا.
وتعقيبــا علــى ذلك، قال مســؤول أمني 
إسرائيلي لإلذاعة اإلسرائيلية إن إعالن حماس 
«يبــدو وكأنــه محاولة منهــم للضغط على 
إسرائيل في إطار املفاوضات من أجل إطالق 

سراح األسرى».
من جهته، قال وزير املالية اإلســرائيلي 
أفيغدور ليبرمان «ما يهم اآلن هو احلفاظ على 
الهــدوء، ال ميكن الوثوق مبعلومات حماس 
أبدا»، مشــيرا إلى أن الغموض طريقة جيدة 
إلدارة الشــؤون اخلارجيــة واألمنية، قللوا 

احلديث في هذا الشأن.
وســبق أن أعلنت كتائب القسام اجلناح 
العسكري عام ٢٠١٦ للمرة األولى أنها حتتفظ 

بأربعة جنود إســرائيليني من دون أن حتدد 
مصيرهم.

في غضون ذلك، دعا املنسق اخلاص لعملية 
الســالم في الشرق األوســط تور وينسالند 
الســتعادة الطريق نحو مفاوضــات هادفة 
إلحالل السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
مؤكدا أهمية أن تتخذ جميع األطراف خطوات 
فورية لتخفيف التوترات وعكس االجتاهات 
السلبية التي تقوض احتماالت احلل السلمي 
للصراع على أســاس وجود دولتني، بإقامة 
دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا ومستقلة 

وقابلة للحياة وذات سيادة.
وأعرب املسؤول األممي بحسب مركز إعالم 
األمم املتحدة عن القلق من مستويات العنف 
التي شــهدتها الضفة الغربيــة احملتلة، مبا 
فيها القدس الشــرقية، وفي إســرائيل خالل 

األشهر املاضية.
جاء ذلك خالل إحاطة وينسالند في مجلس 
األمــن عبــر تقنية الڤيديو حتــدث فيها عن 
تقرير ســير تنفيذ قرار مجلــس األمن رقم 
٢٣٣٤ (٢٠١٦) الــذي يغطي الفترة ما بني ١٩ 

مارس و١٦ يونيو ٢٠٢٢.
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي والعاهل البحريني يبحثان املستجدات 
اإلقليمية والعربية والدولية

خديجة حمودة

وصل الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي أمس إلى املنامة قادما 
من مســقط، في زيارة رسمية 
الشــقيقة  البحريــن  ململكــة 
تســتغرق يومــني، فــي ثانــي 
محطــات جولتــه اخلليجيــة 
احلالية، إلجــراء مباحثات مع 
العاهل البحريني امللك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وبحســب الديــوان امللكــي 
البحريني، فإن الزيارة تهدف الى 
إجراء مباحثات مشتركة تتناول 
العالقــات األخويــة التاريخية 
املتميزة بني البلدين، باإلضافة 
إلى آخر التطورات واملستجدات 
الراهنة على الساحات اإلقليمية 

والعربية والدولية.
وكان الرئيس السيسي أكد 
حرص مصر وسلطنة عمان على 
تعزيز العمل العربي املشترك مبا 
يســهم في التصدي للتحديات 
املتعــددة التــي تواجــه األمــة 
العربيــة في املرحلــة الراهنة. 
جاء ذلــك خالل لقــاء الرئيس 
عبدالفتاح السيســي امس، في 
قصر العلم العامــر بالعاصمة 
العمانية مســقط، مع ســلطان 
عمان السلطان هيثم بن طارق 
آل ســعيد. وصــرح املتحــدث 
الرسمي باسم رئاسة اجلمهورية 
السفير بسام راضي بأن الرئيس 

دعــم اجلهود للحفاظ على أمن 
املالحة سواء باخلليج العربي أو 
البحر األحمر، فضال عن مكافحة 
التنظيمات اإلرهابية واملتطرفة. 
الرســمي  وأضــاف املتحــدث 
أن اللقاء شــهد مناقشــة سبل 
تعزيز أوجــه التعاون الثنائي 
بني البلدين الشــقيقني، خاصة 
العالقات التجارية واالقتصادية 
واالستثمارية املشتركة، خاصة 
فــي ظــل النتائــج املنبثقة عن 
مجلس األعمال املشترك واللجنة 
املصرية- العمانية املشــتركة 
والتي عقدت مبسقط في يناير 
٢٠٢٢. كما مت تبادل وجهات النظر 
حول عدد من امللفات الدولية ذات 
االهتمام املتبادل، السيما األزمة 

املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الســفير بســام  اجلمهوريــة 
راضــي بأن الرئيس السيســي 
أعــرب عــن التقديــر للعالقات 
الوثيقة والتاريخية التي جتمع 
البلدين الشقيقني على املستويني 
الرسمي والشــعبي، فضال عن 
التشــابك االجتماعي والثقافي 
املمتد. مــن جانبه، رحب نائب 
رئيس الوزراء العماني بالرئيس 
السيسي ضيفا عزيزا على عمان، 
مؤكدا عمق الروابط التي جتمع 
بني البلدين الشقيقني، وحرص 
بــالده على االرتقــاء بالتعاون 
مع مصر إلى مستوى الشراكة 
االســتراتيجية، وذلك ملصلحة 

الشعبني الشقيقني.

الروسية- األوكرانية وتبعاتها 
على املنطقة، وكذا كيفية التعامل 
العربــي مــع تداعيــات هــذه 
األزمة. وفي سياق متصل، أكد 
الرئيــس عبدالفتاح السيســي 
تطلع مصر إلى تطوير التعاون 
مــع ســلطنة عمان نحــو إطار 
مستدام من التكامل االقتصادي 
والتعاون االستراتيجي، خاصة 
فــي ظــل التحديــات الكبيــرة 
واألزمات األمنية واالقتصادية 
واالجتماعيــة التي متــوج بها 
املنطقــة. جاء ذلك خــالل لقاء 
الرئيس في مسقط مع صاحب 
السمو فهد بن محمود آل سعيد 
نائب رئيس الــوزراء العماني 
لشؤون مجلس الوزراء. وصرح 

الرئيس املصري أكد من «قصر العلم» حرص مصر وسلطنة عمان على تعزيز العمل العربي املشترك

جانب من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط

السيسي والســلطان هيثم بن 
طارق عقــدا مباحثات منفردة، 
حيث ثمن الســلطان هيثم بن 
طــارق الــدور املصــري البارز 
في تعزيز آليات العمل العربي 
املشــترك في مواجهــة األزمات 
والتحديــات الراهنة باملنطقة، 
والذي يعد منوذجا يحتذى به في 
احلفاظ على االستقرار والنهوض 
باألوضاع التنموية واالقتصادية 
واالجتماعية في الوطن العربي. 
الرئيــس  مــن جانبــه، أشــاد 
السيســي مبســتوى التنسيق 
القائم ووحدة الرؤى بني البلدين 
الشــقيقني حــول القضايا ذات 
االهتمــام املتبــادل، إلى جانب 
التوافق العماني- املصري إزاء 

مقتل أبوحمزة اليمني القيادي 
في «حراس الدين» بضربة جوية أميركية

عواصم - وكاالت: واشنطن - أعلن اجليش 
األميركي أنه شــن ضربة جوية في محافظة 
إدلب السورية استهدفت قياديا في «حراس 
الدين»، اجلماعة املقربة من تنظيم القاعدة.

وقالت القيادة املركزية للجيش األميركي 
«سنتكوم» في بيان إن «أبا حمزة اليمني كان 
يتنقل مبفرده على دراجة نارية أثناء الضربة»، 
مؤكدة أنه ال مؤشرات على إصابة أي مدني في 
الغارة. وأضافت أن «القضاء على هذا القيادي 
البارز سيعوق قدرة تنظيم القاعدة على شن 
هجمات ضد مواطنني أميركيني وضد شركائنا 
وضد املدنيني األبرياء في سائر أنحاء العالم».

مــن جهتها، نقلت شــبكة «ســي إن إن» 
اإلخبارية األميركية عن مسؤول مطلع على 
العملية قوله إن الواليات املتحدة «واثقة إلى 
حد بعيد» من أن الضربة التي نفذتها طائرة 
من دون طيار أدت إلى مقتل أبي حمزة اليمني.

وأكد املرصد الســوري حلقوق اإلنسان، 

الذي يضم شبكة واسعة من الناشطني على 
األرض، مقتــل اليمني في العملية األميركية 
التي استهدفته على الطريق الذي يربط مدينة 

إدلب وبلدة قميناس (جنوب شرق إدلب).
وأشار املرصد إلى أنها املرة الثانية التي 
يتم فيها استهداف اليمني إذ كان قد جنا في 
ضربة مشــابهة العام املاضي. وأفاد مراسل 
لوكالة فرانس بــرس في املكان بأن عناصر 
من هيئة حترير الشــام، التي تســيطر على 
املنطقة، ســرعان ما انتشروا في املكان بعد 
الضربة ونقلوا جثته املتفحمة. وقال الدفاع 
املدني السوري، وهو منظمة إنسانية، على 
«تويتر» إن رجال قتل قبل منتصف ليل امس 
األول بقليل بعد اســتهداف دراجته النارية 
بصاروخني، مضيفا أنه نقل اجلثة إلى إدارة 
الطب الشــرعي في مدينة إدلب. وهذه ثاني 
عملية تنفذها القــوات األميركية في يونيو 
اجلاري ضد مسؤول تنظيمي كبير في سوري.

(أ.ف.پ) مقاتلون ينقلون بقايا دراجة نارية استهدفت في هجوم بطائرة من دون طيار   

منازلة حول تشكيل احلكومة بني ميقاتي وباسيل بعد انتهاء االستشارات
بيروت - عمر حبنجر 

 أحمد عز الدين - احتاد درويش 

صفحــة  أمــس  طويــت 
النيابيــة غيــر  االستشــارات 
امللزمــة، وانصــرف الرئيــس 
جنيب ميقاتي، اعتبارا من اليوم 
األربعاء الى تركيب لوحة البازل 
احلكومية، بتؤدة واســتعجال 
ميليهمــا عليه هامــش الوالية 
الرئاسية الضيق، والتطورات 
اإلقليمية املتسارعة باجتاهات 
تســوية ضاغطــة. واســتهل 
ميقاتــي، اجلولــة الثانية من 
االستشــارات مــع النائب فؤاد 
مخزومي الذي متنى له النجاح، 
وسأل اذا كان من سماه للتشكيل 
سيسمح له بالقيام باإلصالحات 

املطلوبة.
استشــارات ميقاتي شملت 
للمــرة األولــى فــي تاريــخ 
الــى  االستشــارات االســتماع 
املجلس االقتصادي االجتماعي، 
وأكد في ختامها على ان احلكومة 
اجلديدة مطالبة باســتكمال ما 
بدأتــه حكومتــه احلاليــة في 
الطاقــة، وترســيم  موضــوع 

للمشاركة في احلكومة، وانتقد 
القضاء والتعطيل في حتقيقات 
املرفأ. وختم: لم نتمسك ال بعدد 
وزراء وال بحقيبــة معينــة، 
ونرفض ربــط أي حقيبة بأي 
طائفــة. والالفــت هــو إصرار 
باسيل على شروطه الوزارية، 
ما يســمح باالعتقاد ان غايته 
تعطيل كل احملاوالت اجلارية 
لتمريــر املرحلــة املتبقية من 
والية الرئيس عون، عبر حكومة 

واملقايضــات التــي ال تتوقف، 
وقد بات واضحا للمتابعني، ان 
املنازلة احلقيقية واألساســية 
ســتكون بني ميقاتي وباسيل 

في بعبدا وجها لوجه.
وتقول صحيفة «األخبار» 
ان البطريرك املاروني بشــارة 
الراعي يفضل تشكيل حكومة 
جديدة وليس تعديل احلكومة 
احلالية، وان يتم اختيار الوزراء 
املسيحيني بالتشاور مع جميع 

وعدم إضاعة الوقت، وعدم إنهاك 
التشكيل بالشروط والشروط 
املضــادة، ونحن مــع اختصار 
الوقــت، وليعلــم أولئك الذين 
ينظــرون وال يشــاركون وال 
يسهلون املشــاركة، ان الناس 
ترى مــن يعطل ومن يســهل، 
وبالتالي فإن املوقف الســلبي 
من تشــكيل احلكومة ال يعني 
انهم يخدمون البلد. ويذكر انه 
في طليعة شروط باسيل تغيير 
حاكم مصرف لبنــان املركزي 
رياض ســالمة، وتعيــني آخر 
أكثــر قابلية واســتعدادا لطي 
امللفات والتجاوزات في املرحلة 
الرئاســية املقبلــة. وفــي هذا 
السياق، نقلت صحيفة «الديار» 
عن الرئيس نبيــه بري قوله: 
ليأتوا الي بورقة صغيرة عليها 
مخالفة للحاكم رياض سالمة، 
عندئذ أكون مع إقالته، لكن أال 
يكون هناك أي مخالفة، فأنا مع 
اســتمراره في مركــزه. رئيس 
حكومة تصريف االعمال جنيب 
ميقاتي، قال: ان حاكم مصرف 
لبنان يشــارك فــي مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي، ولم 

جديــدة أو معدلــة، او مرممة، 
وتوظيف كل ذلك في حســاب 
استحقاق رئاســة اجلمهورية 
الى  املقبلة.واســتمع ميقاتــي 
١٦ نائبا مســتقال وكتلة نواب 
األرمن، وعلى الرغم من وضوح 
مطالب وشروط الكتل النيابية 
والنواب املستقلني، فإن الغموض 
مازال ســيد املوقف، في ضوء 
إصرار باسيل على تكبيل ميقاتي 
بالشروط واملطالب التعجيزية، 

املرجعيــات املســيحية، وعدم 
حصــر األمر بالرئيس عون او 
النائب باسيل.  نائب األمني العام 
حلزب اهللا الشيخ نعيم قاسم 
أيد اجراء تعديالت على احلكومة 
احلاضــرة، «ليدخــل اليها من 
يرغب بالدخول والتعاون ويعدل 
من يعدل من الوزراء، مع جتنب 
الوقوع في األسماء اجلديدة التي 
ميكن أن تأخذ جدال»، مشيرا الى 
ان حزبه مع تشــكيل احلكومة 

ينته دوره بعد، ومجلس الوزراء 
وحده يقرر إقالة مسؤول كبير، 
وليس وزيرا وحده، وانا كرئيس 
مجلس الوزراء ال أتلقى تعليمات 

من أي وزير.
اما الوزير سليمان فرجنية 
فقــال: ان الوزير باســيل يريد 
تعيــني حاكــم مصــرف لبنان 
ليكون تابعا له ملدة ٦ سنوات، 
وهذا امــر غير منطقي. فاذا مت 
انتخابي رئيسا للجمهورية بعد 
٤ اشــهر، فسوف اقوم بتغيير 
حاكم مصرف لبنان الذي يعينه 
الوزير باســيل، ولــن اقبل ان 
يكــون احلاكم تابعا لباســيل 

وليس لرئاسة اجلمهورية.
ونفذت نقابة موظفي مصرف 
لبنان وقفة حتذيرية قبل ظهر 
أمس، احتجاجا على املالحقات 
القضائيــة واالدعــاءات التــي 
يتعــرض لهــا مصــرف لبنان 
وموظفــوه مــن القاضية غادة 
عون، ألهداف سياســية، األمر 
الذي عطل اعمال املصارف أمس، 
من حتويالت ومقاصات ورواتب 
ومعامالت التصدير واالستيراد 

للمواد األساسية.

الراعي يدعو للتشاور مع جميع املرجعيات املسيحية.. وإجماع على رفض إقالة احلاكم سالمة قبل انتخاب رئيس جديد

رئيس الوزراء املكلف جنيب ميقاتي خالل لقائه كتلة لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل  (محمود الطويل)

احلدود البحرية، والتفاوض مع 
صندوق النقد الدولي، وشملت 
اللقاءات النواب املستقلني الى 
التيــار الوطني  جانب كتلــة، 
احلــر التــي وضعت شــروطا 
للمشــاركة في احلكومة. كتلة 
«التيــار الوطني احلر» حتدث 
باسم رئيســها جبران باسيل 
فقال متنينا التوفيق للرئيس 
املكلف تشكيل حكومة بسرعة 
ألن الوقت قصير، رافضا بناء 
حكومــة علــى اســاس الفراغ 
الرئاســي. وأضاف: تغاضينا 
عن ميثاقية التكليف واستمعنا 
الــى تصوراتــه وان التيار لم 
يناقش بعد موضوع املشاركة 
فــي احلكومــة والــذي يرتبط 
بجملــة شــروط منهــا، إعادة 
هيكلة القطاع املصرفي وربط 
السرية املصرفية بخطة التعافي 
االقتصادي، وموضوع ترسيم 
احلدود البحريــة، وأثنى على 
موقف الرئيس ميقاتي من اعادة 
النازحني السوريني، معتبرا انه 
امــر جيد ولكنه تأخر ١١ ســنة 
بعدمــا كلــف لبنــان ٥٠ مليار 
دوالر.  وقــال: هذه شــروطنا 
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تدريس «اإلتيكيت» 
في املدارس

ألم وأمل

د. هند الشومر

في أواخر الستينيات كانت قمة سعادتنا أنا مع إخوتي عندما يأخذنا 
والدي ـ رحمة اهللا عليه ـ في جولة بسيارته إلى ساحل البحر (السيف)، 
هذا املكان احملبب إلى والدي فبرؤيته له يسترجع ذكريات السفر باألبوام 
اخلشــبية، أما نحن فنطير فرحا مبجرد أن (تهــف علينا ريحة) البحر 
ونسماته الرطبة من (درايش) الســيارة، عندها ندرك أننا اقتربنا منه، 
تنعطف سيارتنا في (سكة) نعرف مالمحها جيدا فيقول لنا والدي (شوفوه 
بّني البحر)، تلك (السكة) احملاذية لسور مضلع الشكل والذي رغم حداثته 
لم يسلم من عبث املارة والرســم على جداره آنذاك، كان مرسوما عليه 
شخصية كرتونية مشهورة في ذاك الزمان هي (مرت بباي)، صمد هذا 
الرسم الكاريكاتيري فترة طويلة حتى أسميناه بعبارتنا الطفولية (شارع 
مــرت بباي) الذي تربطنا به حلظات حلوة وذكريات جميلة، إنه هو ذاته 

سور قصر السالم.
تلك هي حدود معرفتنا لسور قصر السالم منذ أكثر من ٥٠ عاما، ولم 
أكن أتصور أنه سيأتي اليوم الذي استطيع أنا وغيري أن نتعرف على ما 

وراء هذا السور ومشاهدة كل تفاصيل القصر من الداخل.
سمعت كما سمع اآلخرون أنه أصبح متحفا، وأن بإمكاننا زيارته في 
أي وقت، فبحثت عن مواعيد الزيارة عبر موقعهم اإللكتروني الذي من 
خالله يستطيع أي زائر حجز تذكرة الدخول، الحظت ارتفاع سعر التذكرة 
قليال، وألنني من رواد املتاحف داخل الكويت وخارجها، أعرف أن أسعار 
املتاحف عادة تكون رمزية تشجيعا من الدولة على تثقيف الزوار إن لم 
تكن مجانية، ولكن بعد زيارتي له أدركت انه يســتحق أن يكون مختلفا 
عن غيره في سعر بطاقة الدخول، فاملتحف فعال (متعوب عليه)، إنه يضم 
ثالثة متاحف أو أجنحة مختلفة املواضيع ذات مادة ثرية، استخدمت أعلى 
مستويات التكنولوجيا السمعية والبصرية لتوضيح املعلومة للزائر، فيه 

من اإلبهار الفني الشيء الكثير.
إنه قصر السالم الذي جاءت فكرة بنائه في مرحلته األولى برغبة من 
األمير الراحل الشيخ سعد العبداهللا السالم الصباح ـ رحمه اهللا ـ على أن 
يتخذه مسكنا له في أواخر اخلمسينيات، وبعد استقالل دولة الكويت في 
١٩ يونيو عام ١٩٦١م كانت هناك ضرورة لوجود قصر الستقبال ضيوف 
الدولة، فكلف األمير الراحل املغفور له الشــيخ عبداهللا السالم الصباح 
األمير الراحل املغفور له الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح وكان آنذاك 
وزيرا للمالية باســتكمال بناء القصر وحتويله لقصر ضيافة ليستقبل 

أول ضيوفه في عام ١٩٦٢م.
استقبل قصر الســالم أكثر من ١٦٦ زيارة من ملوك ورؤساء دول 
وشخصيات مهمة على مدى ٢٦ عاما، ثم تعرض للتدمير الكامل أثناء الغزو 
العراقي الغاشــم عام ١٩٩٠، وظل بعدها ٢٣ عاما مهجورا مهمال. ثم أعيد 
ترميمه وحتويله إلى متحف على مستوى عال حتت مظلة الديوان األميري، 
افتتحه األمير الراحل املغفور له الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
في ٢٩ ابريل ٢٠١٩م. لكنه اغلق في زمن كورونا وأعيد فتحه من جديد.

بعد جتربتي املمتعة في متحف قصر السالم، أدعوك عزيزي القارئ 
لزيارته، فبمجرد دخولك إليه ترافقك الفخامة في كل مكان، بدءا من مواقف 
الســيارات حتى نهاية اجلولة التي مدتها ساعتان ونصف، ستالحظ ما 
ادهشني من دقة بدء موعد اجلولة ألروقة القصر متاما كما هي موجودة 
في التذكرة، سيرافقك مرشدون كويتيون وكويتيات أكفاء في سرد املعلومة 
مبنتهى االحترافية والذوق الرفيع، بعيدين عن التكلف في املظهر سواء 
باملالبس او املكياج، متيزوا بأدب واتيكيت املخاطبة مع الزائرين. أحييهم 
وأشــد على يد من أشرف على اختيارهم، فهم حقا واجهة مشرفة ليس 
فقط ملتحف قصر السالم بل للكويت وللكويتيني، حتية للقائمني عليه، 

شكرا من األعماق لقد أثلجتم صدورنا.
كلمة أخيرة.. أمتنى أن يحافظ هذا املتحف على مستواه وأال يتخلى 
الديوان األميري عن مســؤوليته له في السنوات القادمة ولنا في حديقة 

الشهيد عبرة. 
ودمتم..

ال يختلف اثنان على أن املرأة نصف املجتمع، بل يذهب البعض إلى 
أبعد من ذلك، فهي ركيزة أساسية في رعاية النشء والتربية قبل التعليم، 
وتتزايد يوما بعد يوم مطالب املرأة الكويتية بتمكينها من تولي املناصب 
القيادية أســوة بالرجال وكذلك مطالب أخرى بتمكينها في االنتخابات 
البرملانية والبلدية واجلمعيات التعاونية وغيرها من جمعيات النفع العام. 
متتلك املرأة اليوم حقوقها السياسية في الترشح واالنتخاب واعتلت 
املناصــب املختلفة كوزيرة ونائبة في مجلــس األمة واملجلس البلدي 

وسفيرة وقاضية وغيرها. 
مؤخرا استطاعت املرأة أيضا الفوز مبقعد في انتخابات اجلمعيات 
التعاونية ودخول املنافســة وبقوة بني الرجال، ففي انتخابات جمعية 
الشعب التعاونية استطاعت املرشحة هيا املقرون الفوز مبقعد من مقاعد 
مجلس اإلدارة، ومن قراءتي املتوقعة بفوزها والرقم الذي حصلت عليه 
انها بذلت مجهودا عاليا حلصد األصوات، باإلضافة إلى أنها شخصية 
عملت على تطوير مهاراتها تطوعيا ومهنيا، وكل ذلك يؤهلها ألن تضيف 

الكثير للعمل التعاوني بإذن اهللا تعالى. 
الســؤال هنا: هل حتتاج املرأة الكويتية الى التمكني أو نظام الكوتا 
لضمان وصولها إلى البرملان واملجلــس البلدي وجمعيات النفع العام 

بتخصيص مقاعد نسائية يتم املنافسة عليها؟
ام يبقى احلال كما هو عليه وتدخل على نفس املقاعد مع الرجال؟

قد تختلف اإلجابات لديكم او تتقارب وهي في النهاية عصف ذهني 
للخروج بإجابات وحلول مفيدة للمرأة الكويتية. 

ومن وجهة نظري أقــول.. أوال: ان احملاولة هــي اخلطوة األولى 
للوصول الى النجاح ورمبا تخســر كثيرا في البداية حتى تصل املرأة 

الى النجاح املطلوب.
ثانيا: أرى انه يجب البقاء على نفس نظام املنافسة بينها وبني الرجال 
اال ان الرجال قطعوا شوطا كبيرا ولديهم خبرة أكبر من خالل التجارب 
املتكررة منذ نشأة النظام الدميوقراطي الكويتي ويعتبر دخول املرأة 

حديثا نوعا معا.
ثالثا: من ســبل النجاح للمرأة الكويتية في الشــأن السياسي ان 
تبقى نشطة وقريبة دائما من قضايا املجتمع وان تتبنى قضايا الرجال 
والنســاء وان تتواجد من خالل بدائــل للدواوين الرجالية مثل تنظيم 

الندوات واالجتماعات للتواصل مع الناخبني.
رابعا: تطوير املهارات امر أساســي مثل خوض الدورات التدريبية 
وورش العمل املكثفة وصقل املهارات اإلعالمية وكيفية التحدث لوسائل 
اإلعالم وإلقاء اخلطابات للحشود في الندوات وكيفية االختصار والتأثير، 
وعلى سبيل املثال مع دخول وسائل التواصل االجتماعي املختلفة أصبح 
من املهم على الشخصيات العامة والسياسية الظهور في مقاطع مسجلة 
يتم بثها في موقع تويتر او االنستغرام تعزز تواصلهم مع كافة شرائح 
املجتمع وخطوة غاية في األهمية تســتغل الستعراض املهارات ومدى 
قبول الكاريزما للمتحدث ستشكل نسبة كبيرة في إيصال الفكرة ذات 
احملتــوى العقالني ونضيف عليها قراءة وفهم لغة اجلســد التي تبني 
مــدى جدية املتحدث من عدمها وفي ذلــك تخصص عميق جدا كعلم 

النفس السياسي.
بالنهاية قد حتتاج املرأة إلى وقت طويل وجتارب مستمرة للوصول 
إلى هدفهــا باإلضافة على مدى قدرتها على إقنــاع املرأة للمرأة التي 
تشكل نسبة وعددا كبيرا من األصوات االنتخابية في كثير من الدوائر. 
باخلتام متى ما وصلت املرأة مرحلة التأثير واإلقناع فهي ليســت 
بحاجه إلى حلول لتســهيل وصولها ومتكينها، ألن العملية االنتخابية 
تثبت قوة املرشح او املرشــحة في سباق انتخابي شامل بني اجلميع 
ووصول األكثر حصوال على األصوات وفق النظام الدميوقراطي الذي 

يفرض الفائزين على أنهم األقوى واألجدر في دوائرهم. 
باملختصر: من يتمكن من كافة جوانب العملية السياسية سيصل للمقعد 

البرملاني او البلدي او جمعيات النفع العام دون أدنى شك.

أصبحت الصراعات سمة أساسية ومسرحا 
تدور عليه األحداث، وذكر أحد الباحثني أن 
«عالم األزمات جــزء منا ونحن جزء منه»، 
فمن هذا البد من فكر حصيف يقود ملواجهة 
األحداث وحتقيق األهداف بحسب اختالف 

املواقف والظروف واإلمكانيات املتاحة.
إن استشراف األحداث وعلم املستقبل ال 
يلتقطها إال النخبة الذكية التي تدرك طريق 
اإلصالح والنقــد، ولكم في ذلك مقالة العم 
مشاري جاسم العنجري في الزميلة «القبس» 
بتاريــخ ١١ يونيــو ٢٠٢٢ بعنوان «احملذور 
واحملظور في تعطيل الدســتور»، أتى على 
ذكر ١٧ نقطة مهمة كانت جرس إنذار وتنبؤا 
للزعزعة واالستقرار، فدعا القيادة احلكيمة 
إلى التعامل مع هذا احلدث ووأده قبل منوه.

وقد جاءت كلمة سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا ورعاه، منوذجا 
صائبا وسياســة ناجحة في إدارة األزمة، 
وهي كلمة لن ينساها التاريخ، حيث عكست 
عمق التالحم ووحدة الصف، فكانت تخفيفا 
لالحتقان السياسي، وتخفيضا من حدة التوتر، 
وتنفيسا من حدة الغضب، إنه فن التعامل مع 
احلدث الذي يعتمد على مجموعة من املهارات 

والقدرات، فضال عن االبتكار واإلبداع.
كما كانت كلمة ســموه رســالة جامعة 
وواضحة وبارزة املعالم للمجتمع «بالتقاط 
املوقع الصحيح»، الذي يعتبر العنصر الرئيسي 
للنجاح والفاعلية في صناعة القرار، والداعم 

األساسي لألمن واالستقرار.
٭ نظرة الكاتب: األزمة هي ظاهرة لها أسبابها 
وجوانبها املتعددة، وإن الدراسة املنهجية هي 
الدراسة التي تبتعد عن النظرة اجلزئية وعن 
اســتبدال النتائج باألسباب، واملسلك اآلمن 
هو املصارحة واملصاحلة واحملاســبة التي 
تبنى عليها التنمية واالستقرار، ومن ميلك 
مفتاح احلل هو الذي ميلك مفتاح التغيير.. 

ودمتم ودام الوطن.

اإلتيكيت ليس ترفاً ولكنه أسلوب حياة 
ولذلك حترص وزارات اخلارجية عند تدريب 
الديبلوماســيني اجلدد على تدريسهم فن 
اإلتيكيت عمليا ونظريا من املتخصصني. 
ومهما كانت نــوادر تدريس اإلتيكيت فإن 
فوائده يصعب حصرها فهو ليس للصفوة 
فقط أو ألبناء الطبقات الراقية ألنه سلوكيات 
في األكل والشرب واجللوس واحلديث ملن 

هم أكبر أو أصغر سناً. 
وإن الشــعب الذي يتعلم اإلتيكيت منذ 
نعومة أظافره هو بال شك يبعث على االحترام 
والتقدير حتى لو كان اإلتيكيت يقف عائقا 
أمام تناول الشوربة أو االستمتاع بامللوخية 
أو غيرها مما يصعب تطويع اإلتيكيت عند 

تناولها واالستمتاع بها. 
ومن هنا، فإن تدريــس اإلتيكيت منذ 
أول املراحل الدراسية هو في الواقع تهذيب 
للكثير من السلوكيات وقد يكون مفيدا إلعداد 
أجيال بصفات خاصــة جدا، وقد أعجبني 
د.مصطفى الفقي الديبلوماسي ومدير مكتبة 
اإلسكندرية عندما سرد في مذكراته وقائع 
طريفة عن اإلتيكيت ودروسه من معهد إعداد 
الديبلوماسيني التابع لوزارة اخلارجية املصرية 
والذي كانت مناهجه في اإلتيكيت ال تختلف 
عــن مرحلة مصر امللكية قبل عام ١٩٥٢ ثم 
بعدها مرحلة اجلمهورية، ولكن اإلتيكيت لم 
يختف من مناهج وزارة اخلارجية وأعطى 

قوة للديبلوماسية املصرية. 
ومما رواه الفقي في مذكراته أمورا طريفة 
عن دروس اإلتيكيت في األكل والشرب على 
املوائد الرســمية واحلفالت الديبلوماسية 
وبعض الســلوكيات التي ال تلقى ترحيبا 
من احلضور أو صاحب الدعوة. واإلتيكيت 
يعنى بترتيب املائدة وكيفية وضع الشوك 
واملالعق والسكاكني في أماكنها الصحيحة 
بني األطباق وهذا ما حرص د.مصطفى على 

تعلمه أيضا.
إن فن اإلتيكيت هو مــن أقدم الفنون 
التي رافقت البشرية منذ نشأتها وله قواعد 
وسلوكيات لبقة متكن اإلنسان من التصرف 
جتاه املواقف املختلفة بصورة حضارية وهو 
فن يطول كافــة جوانب حياتنا االجتماعية 
واملهنية. ويوجد اختالف بني مفهوم األخالق 
واإلتيكيت، حيث إن مفهوم األخالق يشير 
إلــى جملة من اآلداب التي تدل على الطابع 
الداخلي لألشخاص بينما مفهوم اإلتيكيت 
يتعامل مع السلوكيات اخلارجية التي تسهم 

في بث روح االحترام والتفاهم بينهم. 
وجاء تعريف اإلتيكيت في املوســوعة 
البريطانية أنه السلوك الذي يساعد الناس 
على االنسجام والتالؤم مع بعضهم البعض 
ومع البيئة التي يعيشون فيها ولكن عالقة 
اإلسالم باإلتيكيت هي عالقة وثيقة حيث أوجد 
اإلسالم «اإلتيكيت» في خلق وسلوك أتباعه، 
والكتاب والسنة يزخران باألدلة والبراهني 

على أصالة فن اإلتيكيت في اإلسالم. 

اســتقبال حجاج بيت اهللا احلرام 
بعد رفع اإلجراءات االحترازية التي 
قيدت املواطــن واملقيم وألزمتهم 
باالحترازات اخلاصة خالل جائحة 
كورونا وفي تلك الفترة، كان يحرص 
سموه على املشــاركة الفاعلة في 
السياسية واالقتصادية  املنتديات 
التي حافظت على اقتصاد اململكة 
فــي زمن تراجع اقتصــاد الدول 
بسبب جائحة «كورونا»، استطاع 
ولي العهد السعودي تعزيز مكانة 
اململكــة العربية الســعودية عبر 

إجنازاته احمللية والدولية.
وفي الذكرى اخلامســة كولي 
عهد للمملكة العربية الســعودية، 
تترسخ العالقات الثنائية بني الكويت 
والسعودية على خط األمن اإلقليمي 
وفي مجال مكافحة اإلرهاب ومتويله. 
إن ما يقوم به األمير الشــاب 
في تعزيز دور اململكة في الداخل 
واخلارج اإلقليمي والدولي من خالل 
القيادة  املعلنة هو حــراك  جولته 
والصدارة السياسية خليجيا ودوليا.

حوارات الثمانية.
* تصويــر الشــخصيات أو 
اإلرشــادات الدرامية: قام املؤلف 
تركي آل الشــيخ بتصوير املشهد 
على الورق بكل ما يحمله من مناظر 
وأزياء وممثلني وحركاتهم وصوت 
وصورة وغيرها من عناصر إرشادية 
دراميــة تلك التفاصيــل الدرامية 
التي كتبت بعناية فائقة ومتميزة 
انعكاســها على  لـ«الثمانية» كان 
املشاهدة انعكاسا متميزا ومشوقا 
للثمانية، فعند املتابعة للمسلسل لن 
تشعر أو جتد أي خطأ في املناظر أو 
تسلسل األحداث ملسلسل الثمانية.
* مســك اخلتام: في كل يوم 
يبهرنا األســتاذ تركي آل الشيخ 
بإبداعاته الفنية والثقافية والسياحية، 
واليوم يبهرنا بفن الكتابة الدرامية... 
ألــف مبروك جلميــع طاقم عمل 

الثمانية.

قانون املطبوعات والنشر وقانون 
تنظيم اإلعــالم اإللكتروني)، كما 
أوصت بسحب تراخيص الصحف 

اإللكترونية املخالفة.
تأكيد الوزارة على رصد جميع 
احلســابات اإلخبارية والصحف 
اإللكترونيــة والقنوات الفضائية 
لضمان التزامها بالقوانني املنظمة، 
رسالة لكل الوسائل االعالمية غير 
الدقة  املنضبطة بضرورة حتري 
في نشر األخبار والتأكد منها عبر 

املصادر الرسمية.
كل هذه االجراءات مرحب بها 
باملتابعة  الى االســتمرار  وندعو 
خاصة ان وسائل التواصل اضحت 
لدى شــريحة كبيــرة مصادر 
للمعلومات، وفي حال تركها دون 
حســيب او رقيــب يدعوها الى 
االستمرار في بث االكاذيب، ولكن 
في الوقت ذاتــه البد من احترام 
حرية التعبير ومبا ال يتعارض مع 
الدستور في هذا الشأن، حفظ اهللا 

الكويت من كل مكروه.

جمع مبالغ الديات التي حتملها فوق 
طاقتها املادية لتفدي أبناءها من حبل 
املشنقة أو السجن املؤبد كما شهدنا 
مبلغ إحدى الديات لشخص واحد 
بلغ ١٠ ماليني دينار، وغيره جتاوز 
النصف مليون دينار، باإلضافة إلى 
مئات وعشرات اآلالف من الدنانير 
للصلح والتنازل عن احلق اخلاص 

في قضايا جنائية.
وبعد كل هذه القوانني الرادعة 
والرغبة الشعبية واحلوادث املؤملة 
نستغرب من أشــخاص مازالوا 
يتعنتــون ومســتمرين بحمل 
واستخدام السالح في مناسباتهم، 
وإن دل هذا التصرف فإنه يدل على 
رعونة تصرفاتهم وعدم مباالتهم 
بأمن وسالمة املجتمع، فهؤالء ال 
اتخاذ اإلجراءات  إال  يجدي معهم 

األمنية والقانونية.
فحفظ أرواح وممتلكات وكرامة 
وحريات وحقوق الناس يكون بنزع 
السالح وليس بتركه بيد األفراد.
ختام املداولة والسالم ختام.

مع خالص التقدير.

العاملي،  األوكرانية على االقتصاد 
وهذا رصيــد كبير من اإلجنازات 
في ســنوات عدة حققهــا بفكره 
الديبلوماســي وحنكته السياسية 
نحو قيادة جديدة للمملكة العربية 
الســعودية عرفت بـ«السعودية 
اجلديدة»، التي تعد «رؤية ٢٠٣٠» 

خارطة طريق لنهضتها.
وتأتي قرارات األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي مراعية 
ألهم األحداث اإلسالمية، أال وهي 

اجلمالية بالرغم من أننا نشــاهد 
أحداثا حتمل الكثيــر من املعاناة 
املركبة في  الشــخصيات  لبعض 
«الثمانيــة» وبالرغم من هذا فإن 
احلوارات القائمة بني املمثلني سواء 
كانت باللغــة األجنبية أو العربية 
الدرامية فيها مبسطة  اللغة  كانت 
برغم عمق كلماتها ورمزية بعض 

احلرية املســؤولة وعدم السماح 
بانتهاك القوانني املنظمة أو االنزالق 

إلى الفوضى اإلعالمية».
وبحســب البيان الصادر عن 
وزارة االعالم ونشرته الصحف 
احمللية فإن جلنة رصد املخالفات 
اإلعالميــة أوصت بإحالة صحف 
إلكترونية وقنــوات فضائية إلى 
النيابة العامة لبثها ونشرها أخبارا 
تضمنت مخالفات لصريح القوانني 
اإلعالمية (قانون املرئي واملسموع، 

«دون املســاس بحرمــة املنازل 
والتضييــق علــى احلريــات»، 
إقراره  وحرصت احلكومــة منذ 
على تطبيقــه بحزم على اجلميع 

دون استثناء.
قانون جمع الســالح أتى بناء 
على رغبة شــعبية هدفها األمن 
واألمان في نطاق املنظومة األمنية 
حلماية األرواح واملمتلكات وعدم 
نشر قانون الغاب واالحتكام للشرع 
والقانون، وأيضا حماية لقدر ومكانة 
عوائل وقبائل الكويت االجتماعية من 

فاململكة العربية السعودية ومصر 
واألردن على طاولة النقاش السياسي 
العربــي والدولي ملا لهم من أدوار 
فاعلة في حــل القضايا املصيرية 
العربية، وأبرزها امللف الفلسطيني.
أما الزيارة إلى تركيا فهي بداية 
فســحة من العالقات بني اململكة 
العربية السعودية وتركيا لتطوير 
العالقات بني البلدين الســيما ما 
تناوله األمير محمد بن ســلمان 
ـ  الروسية  انعكاسات احلرب  عن 

 «Flashback» املشــاهد عن طريق
وهذا يحســب للكاتب بأنه ابتعد 
عن التطويل وقام بدمج وتوظيف 
األحداث املاضية مع تطور الصراع 
الدرامي مما أعطى للمسلسل من 
أول حلقة عنصر التشويق للمتابعة.

* اللغة التي كتبت بها احلوارات 
العديــد من الصور  كانت حتمل 

االخبار الكاذبة والشائعات املغرضة.
حيث أحال وزير االعالم د.حمد 
روح الدين، ٧٣ وسيلة إعالمية إلى 
النيابة العامــة التخاذ اإلجراءات 
القانونيــة الالزمة، وأصدر قرارا 
بســحب ترخيــص ٩٠ صحيفة 
إلكترونية وذلك على خلفية «ارتكاب 
مخالفات تتعلق بالقوانني اإلعالمية 
للقوانني والتشــريعات  وتطبيقا 
للعمل اإلعالمي، والتزاما  املنظمة 
بضبط املمارسة اإلعالمية على خط 

كذلك حاالت االنتحار، أو االستخدام 
غير املنضبط حتى للسالح املرخص 
في املناسبات االجتماعية وبخاصة 

األعراس.
إذن فالبد هنا أن يكون لدينا 
رادع فعال لهذه الظاهرة وإخراس 
صوت كل من يتحجج بأن قانون 
السالح ال يحترم األعراف  جمع 
والتقاليد املجتمعية، وبه مساس 
باحلريات الشخصية، فالرد امللجم 
على هذه االدعــاءات الباطلة بأن 
القانون يطبــق كما نصت مواده 

إنها مســيرة خمس سنوات 
منذ تســلم صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان منصب 
واليــة العهد في اململكــة العربية 
السعودية الشقيقة، حيث قاد خاللها 
النهضة التنموية في اململكة العربية 
السعودية بخطوات محسوبة وإدارة 
للتنمية املستدامة.. أثمرت في عدة 

مجاالت في الداخل واخلارج.
وتأتي الذكرى اخلامسة ليعنونها 
سموه بعناوين إرساء قواعد الدور 
السعودي السياســي في املنطقة 
اخلليجية والعربية واإلســالمية 
حتــت العنوان األشــمل «تعزيز 
التضامن العربي واإلقليمي ملواجهة 
التحديات»، وفي هذه الزيارة التي 
بدأها إلى جمهورية مصر العربية 
الوجهــة األولى ملــا يحمله الدور 
الســعودي ـ املصري من زعامة 
العالقة  العربية  للمواقف وامللفات 
وإلى األردن الشقيق متابعا ملناقشة 
ما سيشــهده الشرق األوسط من 
زيارة للرئيس األميركي جو بايدن 

«الثمانية» هو مسلسل درامي 
مصري يعرض على منصة الشاهد، 
وهو من إخراج أحمد مدحت وتأليف 
تركي آل الشيخ ويتقاسم البطولة 
في املسلسل كل من خالد الصاوي 
وآسر ياسني اللذين ميثالن القوتني 
املتضادتني فــي الصراع الدرامي 
للمسلســل، لن نتحدث في مقالنا 
هذا عن أحداث القصة ألن املسلسل 
مازالت حلقاته تعرض ولم نصل إلى 
نهايته، ولكن اليوم سنسلط الضوء 
على الكتابة الدرامية للمسلسل والتي 
قام بكتابتها املبدع تركي آل الشيخ:
الدرامية  الكتابــة  * متيــزت 
ملسلسل «الثمانية» بالرمت السريع 
لألحداث، مبعنى درامي أوضح: أن 
تركي آل الشيخ عندما قام بكتابة 
املسلسل جعل بداية الصراع متزامنة 
مع تقدمي الشخصيات ونبذة عن 
بعض األحداث املاضية التي ال يعلمها 

فــي وقت كانــت حتتاج فيه 
البالد الى احلكمة في التعامل مع 
األوضاع السياســية، كان هناك 
ما ميكن وصفه بانفالت من قبل 
مواقع الكترونية وحسابات نعرف 
كيف تدار وكيف تعمل وحلساب 
من، وكان البد لوزارة االعالم من 
التدخل املشروط ومبا ال يتعارض 
مع حرية التعبير، ولكن ال ميكن 
عدم التفرقة بني نشر احلقائق دون 
تزييف ونشــر االخبار املغلوطة 
التي تهدم وال تبني، ويكون هدفها 
االول االثارة حتى ولو على حساب 

الوطن واستقراره.
القيادة  بالتزامن مع خطــاب 
السياسية والذي جاء ملبيا للطموح 
ونزع فتيل األزمة بحكمة معهودة 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشــعل األحمد، 
حفظهما اهللا، قامت وزارة االعالم 
بخطــوة مهمة بالتصــدي ملنابر 
الفوضى وإثارة العنصرية ونشر 

عندما صنع كولت أول مسدس 
قال: «اآلن يتســاوى اجلبان مع 
الشجاع». في هذه املداولة نسلط 
الضــوء على ظاهرة اســتخدام 
وحيازة السالح في املناسبات وما 
يسببه من بث الرعب والهلع في 
نفوس النــاس وتعريض األرواح 

واملمتلكات لألخطار.
فعلــى مدار فتــرات مختلفة 
ســنت قوانني جلمع السالح غير 
املرخص، آخرها في يناير لعام ٢٠١٥ 
أقر قانون جمع السالح والذخائر 
واملفرقعات، كما مت تغليظ العقوبات 
الواردة على كل من حاز ســالحا 

غير مرخص.
وهنــا نتوقف عنــد احلدث 
األهم والذي يستدعي التمعن في 
هذه املداولة ونسلط الضوء على 
اجلرائم املرتكبة باستخدام األسلحة 
واملتفجرات، ففي إحصائيات سابقة 
جند ما يقارب ١١٣ حالة إصابة أو 
الفترة  وفاة بطلق ناري خــالل 
(٢٠٠٠-٢٠٠٥)، فضال عن اإلصابات 
التي أدت إلى عجز جزئي أو كلي 

 رأي

قصر السالم
خالدة أحمد السبيعي

هنا الكويت

املرأة الكويتية 
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القيادة والصدارة 
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حمد اخلضر

السريع: سعيد بتحقيق اجلائزة الوحيدة 
لتلفزيون الكويت في مهرجان اخلليج ١٥

مفرح الشمري

«احلمد هللا على حتقيق هذه اجلائزة 
الغالية لتلفزيون بلدي»، بهذه الكلمات 
عبــر الوكيل املســاعد لقطــاع اإلذاعة 
د.يوسف السريع عن حتقيق برنامجه 
التلفزيوني «دخينة» اجلائزة الوحيدة 
لتلفزيون الكويت في مهرجان اخلليج 
لإلذاعة والتلفزيون بدورته الـ ١٥ التي 
انتهــت قبل أيام في مملكــة البحرين 

الشقيقة.
وقال د.السريع: سعيد بتميز إذاعة 
الكويت في هذا املهرجان وحتقيقها ٩ 
جوائز ذهبية وفضية ولكن سعادتي 
أكبر بتحقيق برنامجي «دخينة» الشراع 

الذهبي في فئة البرامج الثقافية «الهوية 
اخلليجية» وهي جائــزة عزيزة على 
قلبي للجهد املبذول في هذا البرنامج من 
قبل فريق عمله حتى يتعرف املشاهد 
اخلليجــي والعربي علــى حقبة مهمة 
مــن تاريخ الغنــاء الكويتــي وتاريخ 
اإلسطوانات وتاريخ الفنانني وامللحنني 
الذين قاموا بتدوين تلك اإلسطوانات 

النادرة.
 يذكــر أن برنامــج «دخينــة» مــن 
إعداد وتقدمي د.يوسف السريع، غناء 
الباحــث د.أحمــد الصاحلــي، قيــادة 
الفرقة املوســيقية املايسترو د.بسام 
البلوشــي وتصدى إلخراج البرنامج 

خالد العسماوي.

الدغيشم لـ «األنباء»: أهدي «الشراع الذهبي» إلى نفسي
ياسر العيلة

عبــر املذيع املتميز بأدائه فــي التقدمي محمد 
الدغيشم عن سعادته بحصول برنامجه اإلذاعي 
«ساعة كاســيت» على جائزة «الشراع الذهبي» 
عــن فئة «برامــج املنوعات» في ختــام مهرجان 
اخلليج لإلذاعة والتلفزيون اخلامس عشر الذي 
أقيم مؤخــرا في مملكة البحرين، حيث حصدت 
الكويت عشر جوائز، منها تسع لإلذاعة وجائزة 

للتلفزيون.
«األنباء» هاتفت الدغيشــم ليحدثنا عن فوز 
برنامجه، فقال: بالتأكيد سعادتي كبيرة بحصول 
«ساعة كاســيت» على جائزة «الشراع الذهبي» 
كأفضل برنامج اذاعي، وباملناسبة هذه اجلائزة 
هي الذهبيــة الثانية لي في هذا املهرجان، حيث 
كانــت األولى في دورة ســابقة، مضيفــا: اليوم 
مهرجان اخلليج لإلذاعة والتلفزيون حدث مهم 
جدا في الســاحة اإلعالمية وشــرف ألي عمل ان 

يحصد جائزة من جوائزه.
وعن شعوره عقب فوزه بهذه اجلائزة، أوضح: 
شــعوري هذا العام مختلف، خاصة ان املستمع 
امامه اختيارات كثيرة بخالف اإلذاعة والتلفزيون، 
فهناك منافســون جدد مثل «السوشيال ميديا» 

و«البرودكاست»، ناهيك عن وجود منافسة من 
اذاعات دول اخلليج. وأكمل: عندما تأخذ اجلائزة 
الذهبيــة فهذا يعني ان الفكرة واإلعداد والتقدمي 
واإلخراج جميعها ذهب، وشعور جميل ان يأتي 
التكرمي من اخلارج واألجمل ان يأتيك من الداخل.

وحول الفترة الزمنية التي قدم خاللها برنامجه 
الناجح «ساعة كاسيت»، رد: بدأنا فكرة البرنامج 
قبل ١٠ سنوات، ولكن خالل هذه الفترة انا غبت 
عن الســاحة نحو اربعة اعوام لظروف خاصة، 

وايضا كان يبث في دورات اذاعية معينة.
أمــا عن حلمه وطموحه الفترة املقبلة، فقال: 
حلمي هو احلصول على جائزة الدولة. وبسؤاله 
عن االشخاص الذين يهديهم هذه اجلائزة الذهبية، 
أجاب: أهديها أوال إلى نفسي، ونفسي تتجزأ إلى 
عائلتي، وجزء من عائلتي هم مستمعو البرنامج، 
وأوجه الشكر للوكيل املســاعد لشؤون االذاعة 
يوســف الســريع على دوره الكبير في حصول 

اذاعة الكويت على فوز هذا الكم من البرامج.
 اجلدير بالذكر ان برنامج «ســاعة كاسيت» 
فكرة وإعداد وتقدمي محمد الدغيشم، ويشاركه في 
االعداد يوسف بودريد، ومتابعة وتنسيق أسامة 
بوشهري، وهندسة اذاعية عقيل اشكناني، ومساعد 

مخرج ناصر اجلناع، وإخراج جابر اجلاسر.

فاز بها برنامجه «ساعة كاسيت» في «اخلليج لإلذاعة والتلفزيون» بالبحرين.. وحلمه احلصول على جائزة الدولة

«ذرية مبارك» ملحمة طربية وطنية

دالل العياف

الكويــت إمــارة وراثية فــي ذرية 
املغفور له الشيخ مبارك الصباح، رحمة 
اهللا عليه، فهو نص دستوري توارثته 
الذرية، وهم مــن آمنا بهم، ووضعنا 
ثقتنا فيهــم وبايعناهم، هم خير من 
مثلنا والسند والعزوة، وشعورنا بأمان 
ال متناه ببلد الســالم واالمن واألمان 

الكويت، هم من جعل للمواطن الكويتي 
مكانــة مجتمعية من مشــرق األرض 

وحتى مغربها، اهللا يحفظهم.
واقل ما يقدم لهم، كلمات معبرة، 
انســجمت بأحلان رائعــة، من غناء 
أصوات عذبة قوية، من افضل واروع 
املطربني، وجمعت بني جيلني ينصب 
حبهم للكويت والوفاء والوالء لديرتنا 
احلبيبة وحكامها، ليقدموا لنا أوبريت 

«ذرية مبارك» وهو عبارة عن ملحمة 
طربيــة وطنية، أقيمــت على أعلى 
مستوى، وجمعت في الكلمات أحمد 
الشــرقاوي واألحلــان حمد اخلضر 
والتوزيع ربيع الصيداوي، ومكس 
وماســتر جاسم محمد، ومن إخراج 
عبداهللا لويس، وغناء سفير األغنية 
عبداهللا الرويشد، و«قيثارة اخلليج» 
نوال الكويتية، و«بلبل اخلليج» نبيل 

شــعيل، ومحمد البلوشــي، وبشار 
الشــطي، والصــوت العــذب محمد 
املسباح، ومطرف املطرف، وشيماء 
سليمان، وفهد السالم، وحنني حسني.

ومطلع كلمات االوبريت تقول:
ذرية مبارك يا الطيبني

ماشفنا وياكم اال الزين 
الشعب شاهدكم واأليام

مايختلف فيكم أي اثنني

ربيع الصيداويأحمد الشرقاوي

املمثل سعود بدر «بوعزيز» في ذمة اهللا
مفرح الشمري

وسط جتاهل الفنانني واملنتجني الذين 
عمل معهم، احتضن تراب الكويت امس 
األول جثمــان املمثل الراحل ســعود بدر 
«بوعزيز» في مقبرة الصليبخات، وذلك 

بعد صراع مرير مع املرض.
الراحل ســعود بــدر «بوعزيــز» بدأ 
مسيرته بالفن منذ أكثر من ١٥ سنة وكان 
مثــاال للممثل امللتزم بــأداء أدواره التي 
تتطلب منه وجتمعــه عالقات طيبة مع 
اجلميع في الوسط الفني، لكن املستغرب 
جتاهل وفاته وعدم إعالن أي فنان عمل 
معه خبر وفاته، هل ألنه «ممثل على قد 

حاله» أو ماذا؟!
الراحــل ســعود بدر شــارك في عدد 
من األعمــال الدرامية مع كبــار الفنانني 
واملنتجني مثل (عمر الشقا) و(احلب اللي 
كان) و(فريج صويلــح) و(باب الفرج) 
وغيرها من أعمال كان يشارك فيها حلبه 
للفن الذي يعتبر مصدر عيش له وألسرته، 

كما شارك الراحل «بوعزيز» في عدد من 
اإلعالنات التلفزيونية التوعوية والتربوية 
واألسرية والتي حتث على حب الوطن.

«األنبــاء» تتقــدم ألهــل الفقيد بأحر 
التعازي واملواساة وتدعو اهللا أن يرحمه 
ويغفر له ويدخله فســيح جناته ويلهم 

أهله الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

وسط جتاهل الفنانني واملنتجني الذين عمل معهم خلبر وفاته

داليدا خليل: توترت في مشاهدي مع قصي اخلولي
بيروت - بولني فاضل

يبدو أن الفنانة داليدا خليل فقدت األمل 
في إمكان حتقيق طموحها بتقدمي املســرح 
االســتعراضي في لبنان، وهي بلغت أخيرا 
حــد اإلقــرار بأن أي فرصــة ال تنتظرها في 
لبنان على صعيد املشــاريع املستقبلية في 
مجال املســرح. أما السبب كما توضح، فهو 
أن املسرح االستعراضي يحتاج إجنازه إلى 
إمكانــات إنتاجية ضخمة ضاقت بها أحوال 

لبنان االقتصادية السيئة. 
مــن هذا املنطلق، عــني داليدا اليوم على 
دول اخلليــج ومصر علها تخوض هناك ما 
تعجز عن خوضه في لبنان وذلك على غرار 
ما فعلته أخيرا مبشاركتها في إحدى ليالي 
إكسبو دبي من خالل استعراض فني متكامل. 
تقول: «أكثر مجال عيني عليه هو االستعراض 
واملسرح حيث ميكنني دمج مواهبي الثالث 
وهي التمثيل والغناء والرقص، وهذا بالضبط 
ما فعلته في حفلة إكسبو دبي إذ قدمت نفسي 

للمرة األولى كفنانة استعراضية».
وألن االســتعراض هو شغفها األكبر، لم 
تتردد داليدا خليل حلظة في قبول الدور الذي 
عرض عليها أخيرا في مسلســل «بارانويا» 
لشركة الصباح لإلنتاج، حيث ظهرت متثل 
وتغني وترقص لكونها كما تقول متلك شيئا 
من كل شيء وهي ترقص كأي راقصة وتتحمل 
قساوة التمارين وجهدها. كما أن عامال آخر 
جعل حماســتها مضاعفة هــو وقوفها أمام 
النجم قصي خولي الــذي كانت تتطلع الى 

مشــاركته أحد األعمال، فأتى هذا املسلســل 
ليشفي بعضا من غليلها، وعنه تقول: «مني 
ما بحب قصي وبيتمنى يشتغل معو؟ ورمبا 
لهذا السبب توترت في مشاهدنا األولى، وقد 
الحظ قصي األمر وسألني عنه». وإذا كانت 
داليدا من املعجبات بالنجمني املصريني تامر 
حسني ومحمد رمضان وتتمنى لو جتمعها 
أعمال بهما، غير أن أكثر فنان يعنيها أن تكرر 
التجربة معه هو رامي عياش الذي وقفت أمامه 
بطلة في مسلســل «أمير الليل» وهو العمل 
الذي تدين له بالفضل في تثبيت حضورها 
الدرامي بعد أكثر من جتربة كوميدية. وعن 
انتهــاء ثنائيتها على الشاشــتني الصغيرة 
والكبيرة مع الفنان زياد برجي، ترد السبب 
إلى كون األخير بات يعتمد إستراتيجية تغيير 
البطلة من عمل آلخر، وهي حتترم كما تؤكد 
هذا القرار مــع حرصها على نفي أي خالف 
بينهما وتأكيدها على صفاء القلوب والنوايا 
بالرغم من أنه «ما في ألو» بينهما منذ فترة.
وداليــدا خليــل الناشــطة علــى مواقع 
التواصل االجتماعي حترص دوما على نشر 
الصور التي تظهرها من دون مكياج، وعن 
ذلك تقول: «أحب أن أبدو على طبيعتي وأن 
أريح بشرتي في األيام التي ال أصور فيها. 
وألن وجهي هو رأســمالي فــي هذه املهنة، 
أعتمــد البوتوكس من حــني آلخر ألن هذا 
األمر ينعكس إيجابا على شكلي ونفسيتي». 
وعن سر رشاقتها، تقول: «ال أخشى زيادة 
الوزن وال أحرم نفسي من األكل طاملا أنني 

مواظبة على الرقص والرياضة».

رمي.. خطوبة وحكم قضائي
القاهرة - محمد صالح

أثــارت الفنانة رمي البارودي حالة من اجلدل واحليرة على 
مواقع التواصل االجتماعي بعد نشــرها صورة عبر حســابها 
على خاصية «ستوري» في «إنستغرام»، تظهر فيها يدها ويد 
شــخص آخر مرتديان دبلة اخلطوبة، لتكون بذلك أشارت إلى 
ارتباطها الرسمي من شخص ال تريد اإلفصاح عنه مؤقتا، وقد 
أشــارت منذ فترة الى أنها تعيش قصة حب، ورفضت الكشف 
عن التفاصيل خوفا من احلسد وملزيد من التشويق واإلثارة.

من ناحيــة أخرى، يبذل بعض األصدقــاء جهودا مكثفة 
إلمتام عملية التصالح بني رمي واإلعالمية ريهام سعيد بعد 
أن حصلت األخيرة على حكم بتأييد تغرمي رمي ٢٠ ألف جنيه 
في اجلنحة املقامة بتهمة الســب والقــذف، وما زالت ريهام 

ترفض التصالح حتى اآلن.

دنيا تغادر سباق أفالم «األضحى»

خرج فيلم «تســليم أهالــي»، للفنانة 
دنيا ســمير غامن وهشــام ماجد، بشكل 
رسمي من سباق أفالم موسم عيد األضحى 
املبــارك، رغم التنويه مؤخرا عن عرضه 
واســتكمال تصوير البوســتر الرســمي 
والدعاية، ليتواصل تأجيل عرض أعمال 
دنيا، حيث غادرت موســم املسلســالت 
املصرية لرمضان هذا العام في اللحظات 
األخيرة، بعــد تأجيل عرض مسلســلها 

«عالم موازي».
وأكد مصدر من داخل شركات التوزيع 
املســؤولة عن تنســيق األفالم املشاركة 
مبوسم أفالم «األضحى»، أن فيلم «كيرة 

واجلن» للفنانني أحمد عز وكرمي عبدالعزيز 
والفنانة هند صبري استحوذ مبكرا على 
عدد كبير من شاشات العرض املتاحة، ومن 
املقرر طرحه ٣٠ اجلاري، كما حجز الفنان 
تامر حســني العديد من قاعات السينما 
لعرض أحدث أفالمه «بحبك» من بطولة 

هنا الزاهد وهدى املفتي.
وأشــار املصدر إلــى أن صنــاع فيلم 
«تسليم أهالي» قرروا تأجيل عرضه ملوعد 
غير محدد، ولكن من املنتظر أن يتم طرحه 
خالل موسم الصيف، أي بعد عيد األضحى 
بأسابيع قليلة، وسيتخذ القرار النهائي 

وفقا ملا حتققه أفالم العيد من إيرادات.
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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 
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

ملعب كرة قدم إجنليزي من ٦ 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

وميبلي

مشاعل الزنكوي

يوزايتمالا

امحفوظبابا

لالالبيلسل

كجعطاسنمتب

لمسمشبمضاا

ملرهـزلاينر

ةديقعلاءسق

القصرينةرة

قراحيدناسل

يتاطيطختلا

خبرةديعبلا

عجارملسارم

١ - عكس العبدة - متشابهان، ٢ - خاصتي - 
فواصله، ٣ - احضروا - سهر، ٤ - فنانة مصرية 
راحلة، ٥ - متشابهان، ٦ - علل - للجزم، ٧ - من 
االستثمار، ٨ - دهشة وإعجاب، ٩ - من مشتقات 
احلليب - ضجر (معكوسة)، ١٠ - اجلواب - 

مناسبة سعيدة.

مراجع
البعيدة
ساندي
محفوظ
بستان

االمتياز
بني

األلب
حارق
خبر

الكلمة
سر

ساطع
العقيد

مراسل

التخطيطات
البارقة

املضيئة
الزهر
جمل

القصرين
شمس

١ - السعي والعمل - متشابهان، ٢ - برهان (معكوسة) 
- متشابهة، ٣ - طاقات ورد - مجهول، ٤ - مجموعة 
القبور - للنفي - بسط، ٥ - األحياء باللهجة الكويتية، 
٦ - لالستفهام، ٧ - من االطراف - االعتداء باليد، ٨ 
- نوم عميق - فزع، ٩ - في األرجل - الرث واملهلهل، 

١٠ - ظلم - والدة - مرض يصيب العيون.

أفقياً: عموديًا:
١ - احلرة - ق ق، ٢ - لي - حدوده، ٣ - جلبوا - 
سمر، ٤ - هدى سلطان، ٥ - ا ا، ٦ - امراض - لم، 
٧ - التأجير، ٨ - انبهار، ٩ - السمن - ملل (معكوسة)، 

١٠ - الرد - العيد.

١ - اجلهد - ا ا، ٢ - دليل (معكوسة) - ل ل ل ل، ٣ - 
باقات - سر، ٤ - رموس - ما - مد، ٥ - الفرجان، ٦ - اين، 
٧ - يد - الضرب، ٨ - وسن - هلع، ٩ - قدم - البالي، 

١٠ - قهر - أم - رمد.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

شرب القهوة قبل التسوق قد يسهم في 
زيادة معدل اإلنفاق

أفاد بحث جديد من جامعة جنوب فلوريدا بأن 
الناس ينفقون املزيد من املال في التسوق إذا كانوا 
قد تناولوا املشروبات التي حتتوي على الكافيني 
الكافيني يسهم في  الدراسة ان  مسبقا. وبحسب 
الدماغ، وبعد زيادة هذا  الدوبامني في  فرز مادة 
الهرمون في أجسامنا، قد نشعر بسعادة غامرة 
وحيوية، ما يدفعنا إلى إنفاق املزيد على التسوق.
ويلعب الدوبامني أيضا دورا في ضبط النفس 
لدى الشخص، في هذا البحث، مت تزويد أكثر من 
٣٠٠ متسوق بفنجان قهوة مجاني، والذي يحتوي 
على حوالي ١٠٠ ملغ من الكافيني، بينما مت تقدمي 

القهوة منزوعة الكافيني واملاء اآلخرين.
لوحظ تأثير آخر على األشخاص وهو أن األشخاص 
الذين تناولوا أي نوع من املشروبات احملتوية على 
الكافيني اشتروا املزيد من املنتجات غير األساسية 
مثل الشموع املعطرة والعطور أكثر من املتسوقني 
الذين لم يفعلوا ذلك، ومع ذلك كان هناك فرق بسيط 
بني املجموعتني عندما يتعلق األمر باملنتجات النفعية 

مثل أواني املطبخ وسالل التخزين.
وقام بعض األشخاص الذين تناولوا مشروبات 
حتتوي على نسب عالية من الكافيني بعمليات شراء 
أكثر اندفاعا مثل جهاز التدليك، مت احلصول على 
إعداد جتربة أخرى مع  النتائج نفسها عندما مت 
التسوق عبر اإلنترنت بدال من التسوق بالتجزئة.

كيف نتجنب اإلصابة بضربة احلرارة؟
تياجيلنيكوف، أخصائي  أعلن د.أندريه 
اإلسعافات األولية بقسم وزارة الصحة الروسية 
أنه ميكن اإلصابة بضربة حرارة عند البقاء 
حتت أشعة الشمس مدة ٢٠ دقيقة في الطقس 
أن يكون  أو في مكان مغلق ميكن  احلار. 

سببا لإلصابة بضربة حرارة.
ويقول: «نحن ال ننصح بالبقاء حتت أشعة 
الشمس أكثر من ١٥-٢٠ دقيقة في الطقس 
احلار، ألن درجة احلرارة حتت الشمس قد 
تصل إلى ٤٠-٥٠ درجة مئوية وأكثر. كما أنه 
ميكن اإلصابة بضربة احلرارة حتى في مكان 
مغلق سيئ التهوية وغير مبرد، مثل غرف 

البيت أو في ورشات اإلنتاج وغير ذلك».
ويضيف: إن ما يساعد على اإلصابة 
اتباع نظام شرب  بضربة حرارة هو عدم 
صحيح، وكذلك القيام بأعمال بدنية شاقة 
وارتداء مالبس ضيقة متنع تهوية اجلسم، 
وخاصة املالبس املصنوعة من األنسجة 
الصناعية التي يكون لها في الطقس احلار 
ارتفاع درجة  الترمس، وتسهم في  تأثير 
احلرارة. وينصح بعدم جتاهل غطاء الرأس 
الذي يحمي الرأس من احلرارة الزائدة في 

الطقس احلار.
ويقول: «يصبح خطر اإلصابة بضربة حرارة 
محتمال عندما ترتفع درجة حرارة الهواء إلى 
٤٠ درجة مئوية وأكثر، ما يؤدي إلى حدوث 
تغيرات في وظائف الدماغ والقلب واألوعية 
الدموية، وكذلك اضطراب الوظائف احليوية. 
لذلك إذا لم تقدم للمصاب اإلسعافات األولية 
الالزمة في الوقت املناسب فقد حتصل كارثة، 
ألن آلية التنظيم احلراري تضعف لدى الكثير 
من الناس بسبب األمراض املزمنة وضعف 
منظومة املناعة والتقدم بالعمر. كما أن آلية 
التنظيم احلراري تكون ضعيفة لدى األطفال 
أيضا، لذلك يجب االنتباه إلى ارتفاع درجة 

حرارة الهواء ومعاجلة األمر وعدم إهماله.

املصدر «نوفوستي»

«newsاملصدر «١٨
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«الهيئة» بحثت التعاون 
مع «األوملبية الكويتية»

بحث مدير عام الهيئة العامة للرياضة باإلنابة د.صقر املال 
آلية التعاون بني الهيئة متمثلة في قطاع الرياضة التنافسية 
واللجنة االوملبية الكويتية خــالل املرحلة املقبلة، جاء ذلك 
خالل االجتماع الــذي عقده املال مع رئيس اللجنة االوملبية 

الكويتية عضو اللجنة االوملبية.
وقال املال إن االجتماع يأتي ضمن سلســلة اجتماعات 
ستعقدها الهيئة مع مسؤولي اللجنة األوملبية الكويتية خالل 
الفتــرة املقبلة لوضع وحتديد آلية التعاون لدعم الشــباب 
الرياضي في االندية واالحتادات في جميع االلعاب كخطوة 
اولى لرفع املستوى الفني والبدني لالعبني وزيادة خبرتهم 
لتمثيل الكويت خارجيا بالشــكل املناسب بتوفير وتسخير 
كافة االمكانات سواء املادية والبنية التحتية واملنشآت الالزمة، 
بجانب دخول عملية التفرعات حيز التنفيذ بصورة أوسع 
واشــمل من اجل تطبيق االحتراف الكامل الذي يعد هدفا 

اساسيا لالرتقاء باملنظومة الرياضية.
واضاف ان هناك تعاونا مثمرا مع رئيس واعضاء اللجنة 
االوملبية الكويتية واالندية واالحتادات من خالل دعم كافة 

خطوات الهيئة للنهوض باألنشطة الرياضية.

د. صقر املال والشيخ فهد الناصر والشيخ مبارك فيصل النواف

أزرق الناشئني يعود 
إلى التدريبات بعد العيد

مبارك اخلالدي

عادت الى البالد في وقت متأخر من مساء اول من امس 
بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئني قادمة من األردن، 
بعد انتهاء مشاركته في بطولة غرب آسيا التاسعة املقامة حاليا 

في مدينة العقبة وخرج من الدور االول.
ومن املقرر أن يضع اجلهازان الفني واالداري التقريرين 
اخلاصني مبشــاركة املنتخب في البطولة أمام اللجنة الفنية 
باحتاد الكرة لتقييم املردود الفني للمشاركة والسلبيات التي 

واجهت األزرق في رحلته.
وعلمت «األنباء» ان ازرق الناشئني سيعود الى التجمع 
والتدريبات مجددا عقب اجازة عيد األضحى استعدادا خلوض 

االستحقاقات املقبلة.

مبارك اخلالدي

جــددت ادارة النادي العربــي تعاقدها مع 
النجم سيف احلشان رسميا في إطار استعدادات 
إدارة النادي خلوض منافسات املوسم املقبل. 
وعلمــت «األنباء» ان التجديد مع احلشــان مت 
ملدة موسمني بعد املســتوى املميز الذي قدمه 

الالعب مع األخضر املوسم املاضي.
وفي جانب آخر، تابع اجلهاز اإلداري احلالة 
الصحية للمحترف الليبي محمد الصولة الذي 
تعــرض لوعكة صحية في بــالده بعد عودته 
مــع منتخب بــالده من غينيا، حيــث تردد ان 
الوعكة شــخصت باملالريــا. ويقضي الصولة 

فترة عالج في بالده.
اجلديــر بالذكــر ان ادارة النادي حددت ٢٠ 
اجلاري موعدا لتجمع الفريق قبل الســفر الى 
معســكر خارجي حتضيرا خلوض منافسات 
املوسم املقبل والذي سينطلق في ٢٥ اغسطس 
فضال عن مواجهة فريق الســيب العماني في 

سبتمبر املقبل ضمن الدور نصف النهائي 
لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي.

مــن جانب آخر، عــززت إدارة نادي 
الكويت صفوف الفريق األول لكرة القدم 
بالتعاقد رســميا مع الالعــب العماني 
الدولي ارشد العلوي. ويعتبر العلوي 
مــن افضل العبي اجليــل احلالي على 
صعيد منتخب عمان، اذ يجيد الالعب 
البالغ مــن العمر ٢٢ عامــا اللعب في 

وسط امللعب.
يذكر ان ادارة النادي استعادت خدمات 
املدرب الكرواتــي رادان بعد التعاقد معه 
مؤخرا خلفا للتونسي نبيل معلول، ومن 

املقرر ان يصل املدرب الى البالد األيام 
القليلة املقبلة للبدء في وضع البرنامج 
اإلعدادي لألبيض حتضيرا خلوض 

منافسات املوســم اجلديد، والذي 
يستهله بتجمع قصير في البالد 
قبل املغادرة الى معسكر خارجي.

العربي يجدد للحشان
و«األبيض» يضم العلوي

قمة كويتية نارية في «آسيوية اليد»
هادي العنزي

يشــهد الدور نصف النهائي لبطولة األندية اآلسيوية الـ٢٤ لكرة اليد واملقامة 
حاليــا في مدينة حيدر آبــاد الهندية في الـ ٣:٣٠ عصر اليوم قمة كويتية خالصة 
جتمــع بــني الكويت والقادســية، فيما يصطــدم العربي القطري بنظيــره النجمة 

البحريني في املواجهة األخرى.
كما تقام مســاء اليوم مباريــات حتديد املراكز من اخلامــس حتى الثامن، حيث 
يلتقي النور الســعودي مع مس كيرمان االيراني، والوكرة القطري مع تي ســبورت 
الهنــدي. وتختتم البطولة غدا مبواجهتني، حيث يلتقي اخلاســران في الدور نصف 

النهائي لتحديد صاحب املركز الثالث، ويتبعها مواجهة القمة على اللقب اآلسيوي.
وحتمل مواجهة الكويت والقادسية طابعا محليا، ورغم أفضلية الكويت في املواجهات 
احمللية (٥-٠)، إال أن كل تلك النتائج أصبحت تاريخا فقط بالنســبة لالعبي األصفر، 
ويســعى املدرب الوطني وليد فيروز لقلب التوقعات، متســلحا بعدد من الالعبني على 

رأسهم احملترف التونسي خالد احلاج، واحلارس املغربي العمالق ياسني اإلدريسي.
علــى اجلهــة األخرى، يأمل «العميد» إثبات جدارته الفنية، وتعويض خســارة اللقب 
اخلليجي بلقب آسيوي، معتمدا على الكوبي بيدرو فالديز، والبرتغاليني اليكس بورغس 

وآنخل هيرنانديز.

الهالل بطًال للدوري السعودي.. وسقوط تاريخي لألهلي
الرياض - خالد املصيبيح

توج الهالل بطال للدوري الســعودي في يوم ختامه في 
اجلولــة الـ ٣٠ وذلك بعد فوزه على الفيصلي ٢-١، ليحقق 
الهــالل لقبه اخلامس في آخر ٦ مواســم، فيما حل االحتاد 
ثانيا بفارق نقطتني عن الهالل بعد تعادله مع الباطن سلبا، 
ولم يحسن االحتاد التعامل مع صدارته للدوري السعودي 
في ٢٢ جولة بعد أن فقدها في اجلوالت االربع األخيرة من 
خــالل النزيف املتواصل للنقاط مقابل اســتمرار الهالل في 
حاالت الفوز ليقلص الفارق في النقاط مع االحتاد ثم يتقدم 
حتى النهاية ليتوجها بطال، فيما أنهى النصر موســمه في 

املركز الثالث بفارق ٦ نقاط عن الشباب الرابع.
ويعد هبوط األهلي إلى الدرجة األولى احلدث األبرز في 
اجلولة األخيرة، وذلك بعد تعادله مع الشباب ٠-٠، لينهي 
مسيرة ٤٥ موسما قضاها في الدرجة املمتازة، ورافق األهلي 
في رحلة الهبوط الفيصلي الذي استمر في الدرجة املمتازة 
١٢ موســما فكان هبوطه ايضا مفاجــأة للجميع حيث كان 
ميلــك رصيدا جيدا من النقــاط اال ان نتائجه في اجلوالت 

االخيرة عصفت به.

ليڤربول وصالح
.. اقتربت النهاية
ذكــرت صحيفة ديلي ميــرور البريطانية أمس أن مطالب 
الدولــي املصري محمد صــالح جناح فريــق ليڤربول لكرة 
القدم «من غير املرجح أن يتم تلبيتها» من قبل مجلس إدارة 
النــادي اإلجنليــزي، وأن وقته في أنفيلــد اآلن «في فصله 
األخير». وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها 
اإللكتروني ان ليڤربول سعى بال كلل حملاولة التوصل إلى 
اتفاق مع صالح، لكن إدارة النادي ال تزال «غير مستعدة 
لكســر هيكل األجــور» لالحتفاظ باملصــري، مرجحة أن 
محمد صالح لن يغادر في فترة االنتقاالت احلالية، لكن 
«الريدز» حددوا ٦٠ مليون جنيه إســترليني في مقابله 

إذا غادر هذا الصيف.
وانضم صالح إلى الريدز في يونيو ٢٠١٧ من روما في 
صفقة بلغت قيمتها حوالي ٤٣ مليون جنيه إســترليني، 
محققا املهاجم جناحا كبيرا، حيث سجل ١٥٦ هدفا في ٢٥٤ 
مباراة على مدار املواسم اخلمسة التي قضاها في الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز. وفاز الالعب البالغ من العمر ٣٠ عاما 
بالدوري اإلجنليزي املمتاز ودوري األبطال وكأس االحتاد 
اإلجنليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر األوروبي وكأس 

العالم لألندية خالل فترة وجوده في ليڤربول.
وخســر املدرب يورغن كلوب بالفعل ســاديو ماني 
هــذا الصيف أمام بايرن ميونيخ، ليحل محله مهاجم 
بنفيكا داروين نونيز، لكن صالح اســتبعد االنتقال 
الصيفي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا املوسم املاضي 

ضد ريال مدريد.

«عمومية» القادسيةتزّكي
 قائمة «اجلميع» الليلة

عبدالعزيز جاسم 

تعقد في السابعة مساء 
العمومية  اليوم اجلمعية 
القادسية اجتماعا  لنادي 
العتماد وتزكية أســماء 
قائمة «اجلميع» بعد إلغاء 
التي كانت  االنتخابــات 
مقررة غدا وذلك نظرا لعدم 
وجود أي منافس للقائمة 

التي تولت إدارة النادي منذ ١٩٩٧ ولم تتغير كمســمى رغم 
تغير األعضاء طوال السنوات املاضية.

وستكون القائمة برئاسة الرئيس احلالي للنادي الشيخ 
خالد الفهد، وتضم كال من : الشيخ فهد طالل الفهد، وحسن 
أبواحلسن، وحمد الياسني، ورفاعي الديحاني، ومحمد رضا 
معرفي، وعدنان بوحمد، وهاني املال، وحسني القبندي، ووليد 
الكندري وحمد البســام الذي يعتبر الوافد اجلديد بدال من 
عمه عبدالعزيز البسام، على أن تكون مدة املجلس ٤ سنوات.

فرنسا تعتذر عن فوضى 
نهائي «األبطال»

قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتذارا 
جزئيا عــن الفوضى التي حدثت فــي نهائي دوري 
أبطال أوروبا الشهر املاضي بني ريال مدريد اإلسباني 
وليڤربول االجنليزي في باريــس، ُمصراً على أن 
التذاكر املزورة و«اإلهمال» هما السببان الرئيسيان 
فيما حصل. وتساءل في حديث مع إذاعة «أر تي أل» 
احمللية: «هل كان ينبغي إدارة األمور بشكل أفضل 
في ستاد دو فرنسا؟ اجلواب نعم. هل أنا مسؤول 
جزئيا؟ اجلواب نعم»، مضيفــا بالطبع أعتذر من 

جميع الذين عانوا من سوء اإلدارة هذا.

«فورموال» تستنكر 
العنصرية ضد هاميلتون

استنكرت إدارة الفورموال واحد الثالثاء املصطلح 
العنصري الذي استخدمه البرازيلي نيلسون بيكيت، 
الفائز بلقب الفئة األولى ٣ مرات، بحق سائق مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون واعتبرته «غير مقبول». 
واستخدم البرازيلي البالغ ٦٩ عاما والفائز باللقب 
العاملــي أعوام ١٩٨١ و١٩٨٣ و١٩٨٧، كلمة «نيغينيو» 
أي الزجني الصغير باللغة البرتغالية، في إشارته الى 
هاميلتون خالل مقابلة مدونة صوتية «بودكاست» 
في البرازيل. وقالت الفورموال واحد في بيان: «اللغة 
التمييزية أو العنصرية غير مقبولة بأي شكل وليس 
لها أي مكان في املجتمع»، مضيفة: «لويس ســفير 

رائع لرياضتنا ويستحق االحترام.

انسحاب بيريتيني من  «وميبلدون» 
وشفيونتيك حتطم رقم ويليامز

أعلــن اإليطالي ماتيــو بيريتيني، 
وصيف بطل العام املاضي، انســحابه 
من بطولــة وميبلدون، ثالثة البطوالت 
األربع الكبرى في التنس، قبل مباراته 

في الدور األول إلصابته بكوفيد-١٩.
وقــال املصنــف احلادي عشــر 
عامليا في منشــور عبر صفحته على 

إنستغرام «بقلب مكسور أعلن 
انسحابي من وميبلدون 

نتيجة فحص ايجابي 
بكوفيد-١٩».

وكان بيريتيني 
أحــد أبـــــرز 
املرشحني ملقارعة 
املصنـــف أول 
الصربي نوفاك 
ديوكوڤيتــش 
اللقب عقب  على 

حلوله وصيفــا له 
العام املاضي وتتويجه 

بدورتــي شــتوتغارت 
وكوينز على املالعب العشبية 

في االسبوعني األخيرين.
وبات االيطالي ثاني املنسحبني من 
وميبلدون بسبب كوفيد-١٩ بعد الكرواتي 

مارين تشيليتش وصيف عام ٢٠١٧.
ولدى النســاء، حققــت الپولندية 
إيغا شــفيونتيك، املصنفة أولى عامليا، 

انتصارها الـ٣٦ تواليا هذا العام عندما 
تغلبت على الكرواتية يانا فيت املتأهلة 
مــن التصفيات ٦-٠ و٦-٣ وعبرت الى 

الدور الثاني.
وسجلت شــفيونتيك بذلك أفضل 
سلسلة انتصارات في األلفية الثالثة لدى 
السيدات، لتفض الشراكة مع االميركية 
فينوس ويليامز التي حققت ٣٥ 
العام  تواليا في  انتصارا 

.٢٠٠٠
وتلتقــي فــي 
الثــــاني  الدور 
الهولنــدية  مع 
رومي كيرخوفي 
الفائـــــزة على 
كرتال  سوناي 

.٦-٤،٣-٦،٦-١
كمــــا تأهلت 
اليونانيــــة ماريا 
اخلامسة  ســكاري 
عامليــا بفوزهــا على 
االســترالية زوي هايفز ٦-١ 
و٦-٤، والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا 
بتغلبها على البلجيكية مارينا زافينسكا 

.٧-٦ (٤/٧)، ٦-٣
وحلقت بهما االسبانية باوال بادوسا 
الرابعة عامليــا بتفوقها على االميركية 

لويزا شيريكو ٦-٢ و٦-١.
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«التربية»: تكرمي أوائل الطلبة 
اخلميس برعاية بيت التمويل.

فائض متوقع 
في ميزانية ٢٠٢٣.

ويبقى األهم التركيز على تنويع 
االقتصاد.

يستاهلون.. فرحة النجاح 

أجمل فرحة.

«نعم أكتب مسلسال عن جون سنو»
جــورج أر مارتــن، مؤلف 
مسلسل «لعبة العروش»، يعلن 
البدء في كتابة سلسلة جديدة 
تدور حول شخصية جون سنو 
الذي حاز شهرة  في املسلسل 

كبيرة. 

«أنهيت حياتها»
برايان لوندري، يخلف 
وراءه مذكرات تفصح عن 
قتله خطيبته غابي بيتيتو، 
زاعما أنه قتلها بعد إصابتها 
في رأســها رغبة في إنهاء 

أملها.

«أريد أن أعلن موتي ملدة عام»
كاني ويست، املغني األميركي، 
أثناء ظهوره للمرة األولى منذ 
عدة أســابيع في حفل تكرمي 
صديقه املغني باف دادي، يعلن 

رغبته في االختفاء ملدة عام.

«أتزوج العام القادم»
املمثل  دولف الندجريــن، 
السويدي، البالغ ٦٤ سنة، يعلن 
الــزواج من خطيبته  اعتزامه 
النرويجية إميا كروكدال، البالغة 
٢٥ سنة، األصغر من ابنته إيدا 

البالغة ٢٦ عاما.

أبعد من الكلمات

٣:١٦الفجر
٤:٥١الشروق

١١:٥١الظهر
٣:٢٥العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٤العشاء

أعلى مد: ٠١:٢٢ ص ـ ١١:٠١ ظ
أعلى جزر: ٠٥:٥٦ ص ـ ٠٧:٢٢ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٨

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

البقاء هللا

طفله حمود مطلق أبوشيبه: (زوجة مسلط حفر أبوشيبه) ٥٥ عاما 
- العزاء في املقبرة - ت: ٦٦٦٦٢١١٨ - ٩٦٩١٦٦٦٨ - شيعت.

بدر حمود الزيد الناصر: ٦٨ عاما - الرجال: بيان - ق٩ - ش١ - ج٧ 
- م٥ - ت: ٥١٠٠٥٥٥٩ - ٩٨٨٥٣٣٣٣ - النساء: مبارك الكبير 

- ق٧ - ش٢ - م٩ - ت: ٦٧٧٤٤٢٩٩ - ٩٧٥٧١٢٨٢ - شيع.
عبدالعزيز سعود العبدالعزيز العبيد: ٨١ عاما - العزاء في املقبرة - ت: 

٦٦٦٥٤٤٣١ - شيع.

بسبب املايونيز.. أميركي 
يقتل موظفة مطعم رميًا بالرصاص!

في حادث غريب وعنيف شــهدته 
مدينة أتالنتا عاصمة والية جورجيا 
أقدم أميركــي على إنهاء حياة موظفة 
فــي أحد املطاعم بعــد أن أطلق عليها 
النار بســبب «وضع كمية كبيرة من 

املايونيز» على طلبه.
وقد أطلــق اجلاني الرصاص على 
املوظفــة، وفــق صحيفــة «نيويورك 
بوست» األميركية، أمام طفلها الصغير 
كما أصاب امــرأة أخرى، قبل أن يلوذ 
بالفــرار وتبدأ الشــرطة عملية بحث 
موســعة اعتمادا على تفريغ كاميرات 
املراقبــة املوجودة فــي محيط وقوع 

احلادث. من جهته، قال مدير املطعم الذي 
شهد احلادث في تصريح إلحدى القنوات 
التلفزيونية األميركية، إن مشادة كالمية 
حدثــت بني اجلاني واملوظفة بســبب 
خــالف ناجت عن كميــة املايونيز التي 
مت وضعهــا فــي الســاندويتش الذي 
طلبه، والتي رأى أنها أكثر من الالزم، 
وهو ما جعله يستشيط غضبا ويقرر 
التصعيد الذي وصل به إلى إطالق النار 
عليها. وأوضح مدير املطعم أن الضحية 
واملصابة مت تعيينها في املطعم حديثا، 
حيث لم ميض على بداية عملهما شهر 

الشرطة طوقت املنطقة حول املطعم وبدأت عملية بحث عن اجلانيكامل بعد.

سيلينا غوميز تتألق في «مبنى جرائم القتل ٢»

لفتت سيلينا غوميز االنتباه بتألقها 
لدى حضورها العرض األول للموسم 
الثاني من املسلسل «مبنى جرائم القتل 

.«٢
وخطفت النجمة البالغة من العمر 

٢٩ عامــا األضواء في احلفل الذي أقيم 
في لوس أجنيليس، كاليفورنيا مساء 

االثنني.
ويتناول العمل، الذي يصنف ضمن 
مسلســالت الكوميديا والغموض، في 

إطار من اجلرمية، قصة أوليفر وتشارلز 
ومابل، وهم ٣ من املهووســني بجرائم 
القتل، جتمعهم الظروف معا ويجدون 
أنفسهم محاصرين ومتورطني في جرمية 

قتل واحدة يحاولون حل لغزها.

(أ.ف.پ) غوميز لدى وصولها إلى احلفل 

أخبار أمنية ومحاكم 

«التمييز» تبرئ إعالميًا وفنانة خليجية 
من «إساءة استخدام هاتف»

مبارك التنيب

محكمــة  قضــت 
التمييز ببــراءة فنانة 
خليجيــة وإعالمي من 
تهمة إســاءة استخدام 
هاتف في مقطع ڤيديو 
مبواقــع  تداولــه  مت 
التواصل، وإلغاء حكمي 
أول درجة واالستئناف 
بتغرميهما ٤٠٠٠ دينار. 
وترافعت احملامية مرمي 
فيصل البحر عن الفنانة 

اخلليجية، مؤكدة عدم ارتكاب موكليها أي جرم بخاصة 
أن الشاكي فسر مقطعا عفويا متداوال بطريقة بعيدة 
عن الواقع، ومتسكت البحر بانتفاء القصد اجلنائي 
ملوكليهــا وقدمت حافظة مســتندات ومقاطع ڤيديو 
لكبار النجوم فــي الكويت واخلليج ظهروا مبقاطع 

مشابهة ملقطع الڤيديو محل االتهام.

احملامية مرمي البحر

طعن مواطن وشقيقه في محطة 
وقود بأيدي «أبناء العمومة»

حترير ٨٠ مخالفة بـ«الشويخ» 
في ١٢٠ دقيقة

سرقة هاتف ذكي و٦٠ دينارًا 
من صالة ألعاب

عبداهللا قنيص

قال مصدر أمني لـ «األنباء» إن مواطنا وشقيقه 
مت إسعافهما بواسطة االسعاف الى مستشفى العدان 
واودع أحدهما غرفة االنعاش إثر تعرضهما للطعن 
داخل محطة وقود. وبحســب إفادة أحد الشــقيقني 
املجني عليهما، وهو مصاب بطعنة ليست نافذة، فإن 
تعرضهما لالعتــداء حدث في محطة وقود مبنطقة 
الفحيحيل حيث التقيا عن طريق املصادفة مع ٣ من 
أبناء عمومتهم، وما لبث  أن نشــبت بينهم مشــادة 
كالمية بسبب خالفات عائلية حتى مت تصعيد املوقف 

ومت توجيه عدة طعنات إليهما.

أحمد خميس

واصل قطاع املرور حمالته الدورية حيث شن 
رجال املرور حملة اســتمرت ســاعتني في منطقة 
الشويخ الصناعية أسفرت عن حترير ٨٠ مخالفة 
متنوعة وإحالة مركبــات إلى احلجز على خلفية 
مخالفــة افتقــاد مركبات شــروط األمــن واملتانة 

والصعود على األرصفة ومركبات مهملة.

سعود عبدالعزيز

أبلــغ مواطن (٢٥ عاما) مخفر شــرطة اجلهراء 
ســرقة هاتف نقال ذكي ومبلــغ ٦٠ دينارا من قبل 
شخص مجهول بعدما تركها في صالة ألعاب مبنطقة 
اجلهراء. وقال املبلغ: كنت برفقة ابن شقيقتي ونسيت 
هاتفي الذكي وحافظة سوداء بها مبلغ مالي على أحد 
أجهــزة األلعاب، وغادرت ثم تذكرت فاتصلت على 
هاتفــي وكان يرن لكن لــم يجب أحد، وبعد دقائق 
عاودت االتصال فوجــدت الهاتف مغلقا. وأضاف: 
لــدى وصولي إلى املكان الذي وضعت فيه الهاتف 
واحلافظة لم أجدهما، وسألت العاملني باملكان عما إذا 
كانوا قد شاهدوا الهاتف واحملفظة إال أنهم أجابوني 

بأنهم لم يشاهدوا هاتفي ومحفظتي.

جانب من حملة منطقة الشويخ الصناعية

محاولة فرار من سجن كولومبي تنتهي بكارثة

لصوص يلقون خزنة بها مليون يورو من «السادس»!
أثينا - (د.ب.أ): ذكرت وسائل اإلعالم 
اليونانية االثنني أن عصابة من اللصوص 
اســتهدفوا منزل رجل أعمال ثريا مبدينة 
ثيسالونيكي الساحلية اليونانية، في عملية 
سطو تتسم بجسارة متناهية، حيث قاموا 
بنقل خزنة نقود كبيرة باســتخدام عتلة 
إلى الشــرفة بالطابق السادس وألقوا بها 

في الشارع. وذكرت الشرطة أن العصابة، 
التي اقتحمت املبنى في الساعات األولى من 
يوم األحد عندما كان رجل األعمال خارج 
البلدة، استطاعت اإلفالت بغنيمتها، وهي 
كمية مجوهرات وأموال نقدية تقدر بنحو 

مليون يورو (١٫١ مليون دوالر).
كانــت خزنة النقود، التــي تزن نحو 

٤٠٠ كيلوغــرام، حتتــوي على نحو ٣٠٠ 
ألف يورو. وتســبب سقوطها في إحداث 
حفرة كبيرة في سطح األرض، قبل أن يتم 

حتميلها على مركبة.
وطبقا للتقارير تشــتبه الشرطة في 
أن العصابة رمبا كان لديها معلومات من 

مصادر من داخل املنزل.

بوغوتا - (أ.ف.پ): لقي ما ال يقل 
عن ٤٩ سجينا حتفهم وأصيب العشرات 
فجر أمس خالل محاولة للهروب من 
ســجن في جنــوب غــرب كولومبيا، 
بحسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس 
برس. وقــال متحدث باســم مديرية 
السجون الكولومبية «هناك حتى اآلن 
٤٩ قتيال»، موضحا أن «احلصيلة أولية 
وقد ترتفع». ونقل «راديو كاراكول» 
عن السلطات أن املأساة وقعت خالل 
محاولة هروب أعقبها حريق. وأصيب 
بحســب اإلذاعة أكثر من ٤٠ شخصا. 
ونشر الرئيس املنتهية واليته إيفان 
دوكي تغريدة عبر فيها عن تضامنه 
مع أقارب الضحايا من دون أن يعلن 
عن حصيلــة احلادثة. وقــال دوكي: 
«نأسف لألحداث التي وقعت بسجن في 
تولوا بفالي ديل كاوكا». وأضاف: «لقد 
أصدرت تعليمات لتوضيح هذا الوضع 
الرهيب. تضامني مع أسر الضحايا». 
يذكر أن أعمال الشغب الدامية شائعة 
في سجون أميركا الالتينية، وقد قضى 
في اإلكوادور املجاورة لكولومبيا نحو 
٤٠٠ ســجني في ٦ أعمال شــغب منذ 

مطلع عام ٢٠٢١.

مقتل ٤٩ سجيناً وإصابة العشرات خالل هروب أعقبه حريق

مبنى السجن الذي شهد احلادث املأساوي

ملشاهدة الڤيديو

دراسة سويسرية: أورام 
اإلنسان تستيقظ عندما ينام

سان فرانسيسكو - (د.ب.أ): يعتبر سرطان الثدي من 
أكثر أنواع الســرطان شــيوعا، حيث يصــاب به نحو ٢٫٣ 

مليون شخص سنويا في العالم.
وينتقل الورم السرطاني من عضو إلى آخر في اجلسم 
عندمــا تتحرك اخلاليا الســرطانية في مجــرى الدم حتى 
تصل إلى عضو آخر في اجلسم وتصيبه باملرض اخلبيث.

وتوصل فريق بحثي من جامعة بازل واملستشفى اجلامعي 
فــي بازل وجامعة (إي.تي.إتــش) البحثية في زيوريخ في 
سويسرا في دراسة أوردتها الدورية العلمية «نيتشر» إلى 
نتيجة مثيرة مفادها أن اخلاليا السرطانية التي تتحرك في 
مجرى الدم وتتحول الحقا إلى أورام ثانوية تنشط أساسا 
أثناء نوم مرضى السرطان. ويقول الباحث نيكوال أسيتو 
طبيب الســرطان في جامعة (أي.تي.إتش) في تصريحات 
أوردها املوقع اإللكتروني «ميديكال إكسبريس» املتخصص 
فــي األبحاث الطبية قوله: «عندما ينام مريض الســرطان، 
تســتيقظ األورام». وخالل الدراســة التي شملت نحو ٣٠ 
مريضــة ســرطان ثدي فضــال عن فئران جتــارب، توصل 
الباحثون إلى أن األورام تفرز مزيدا من اخلاليا السرطانية 
عندما ينام املريض، كما أن اخلاليا التي تنفصل عن الورم 
األصلي ليال، تنقســم وتتزايد بوتيرة أســرع مما يزيد من 

احتماالت حتولها إلى أورام ثانوية.

خاليا السرطان تنتشر عبر التنقل في مجرى الدم
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