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جورج ريشاني: 
«األهلي» يواكب 
الرقمنة عبر ٧٦ 
فرعًا في الكويت 

واملنطقة

اجلاركي لـ «األنباء»: 
نسعى ألن يكون «تعال» أول 
منصة متكاملة لتوفير جميع 

احتياجات العائلة على 
مستوى دول «التعاون»

«الوطني» كّرم رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة السابقني.. 

تقديرًا لعطاءاتهم وإجنازاتهم 
بعد مشوار مصرفي حافل 

استمر ألكثر من ٤ عقود
يوسف اجلاركيجورج ريشاني

مجلس اإلدارة احلالي واإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني في لقطة تذكارية 
أثناء تكرمي رئيس وبعض أعضاء مجلس اإلدارة السابقني
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

٤٤٫٣٨ مليونًا .. متديد رابع لـ «عافية» 
أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» أن عقــد 
التأمني الصحــي للمتقاعدين 
(عافيــة) بصــدد الدخول في 
التمديد الرابــع بتكلفة تصل 
إلــى ٤٤٫٣٨ مليــون دينــار. 
وأفــادت مصــادر مطلعة بأن 
وزارة الصحة خاطبت اجلهات 
الرقابية بشــأن متديــد العقد 
املعني بتقدمي خدمات التأمني 
الصحية للمواطنني املتقاعدين 

لرابع مــرة، وذلك قبل دخول 
العقــد اجلديد حيــز التنفيذ. 
وقالــت إن متديــد العقد يأتي 
بالشروط واألسعار نفسها وذلك 
بعد زيادة العدد االسترشادي 

للمواطنني املتقاعدين. 
وفي شــهر أبريــل املاضي 
قــررت «الصحــة» ترســية 
مناقصة تقدمي خدمات التأمني 
الصحي (عافية) على مجموعة 
اخلليج للتأمني بقيمة ٣٥٤٫٥٦ 

مليون دينار.

«الدستورية» تقضي بعدم قبول 
الطعن بقرار مجلس األمة 

الرافض الستقالة يوسف الفضالة
عبدالكرمي أحمد

قضت احملكمة الدستورية 
أمس بعدم قبول الطعن 
بقــرار مجلــس األمــة 
الصــادر فــي ١٥ مارس 
املاضي برفض استقالة 
النائب يوسف الفضالة 
واعتباره كأن لم يكن مع 
ما يترتب على ذلك من 
آثار أخصها خلو املقعد 
النيابي في الدائرة الثالثة 
وما يســتتبعه ذلك من 

الدعوة النتخابات تكميلية لشغل هذا املقعد.وقدم 
الطعن النائب األســبق ومرشــح الدائــرة الثالثة 
احملامــي نواف الفزيــع ضد رئيــس مجلس األمة 
ورئيــس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس 
اللجنة العليا املشرفة على االنتخابات البرملانية كل 

بصفته.

قمة بحرينية - مصرية  تؤكد تطابق 
املواقف لتسوية النزاعات باملنطقة

خديجة حمودة

أكــد الرئيس عبدالفتاح السيســي متانة 
وقــوة العالقات املصريــة - البحرينية وما 
تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على 
تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، 
مشددا على تطابق املواقف لتسوية النزاعات 

باملنطقة. 
جــاء ذلك خــالل لقاء الرئيس السيســي 
امس بقصر صخير في العاصمة البحرينية 
(املنامة)، مع العاهل البحريني امللك حمد بن 

عيســى آل خليفة. وصرح املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير بسام راضي 
بأنه مت خــالل اللقاء التباحث حول مختلف 
جوانب العالقات الثنائية، فضال عن التشاور 
إزاء تطورات عدد من امللفات الدولية، حيث 
قال الرئيس في هذا اإلطار إن التكاتف ووحدة 
الصف العربي واتســاق املواقــف من أقوى 
الســبل الفعالة لدرء املخاطر اخلارجية عن 
الوطن العربي ككل. وفــي ختام املباحثات، 
شهد الزعيمان مراسم التوقيع على عدد من 

االتفاقيات ومذكرات التفاهم.

الرئيس املصري وملك البحرين شهدا مراسم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم

العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة مستقبال الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي     (بنا)

اجلهات احلكومية تستعد 
إلرسال كشوفات املستحقني 

لبدل اإلجازات إلى «الديوان»
خالد العرافة

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن معظم وزارات 
الدولة انتهت من جتهيز كشــوفات املســتحقني ممن 
تنطبق عليهم شروط االستحقاق للبدل النقدي عن 
رصيد اإلجــازات متهيدا لرفعها إلــى ديوان اخلدمة 
املدنيــة للتدقيق عليها ومن ثم إرســالها إلى وزارة 
املالية لتخصيص املبالغ املطلوبة لكل وزارة أو هيئة.
وقالت املصــادر إن مجلس اخلدمة املدنية وضع 
لصــرف البدل عددا مــن الشــروط، أبرزها حصول 
املوظــف على امتياز في آخــر تقريرين وعدم تلقيه 
عقوبات، إضافة إلى خدمة ال تقل عن ٥ سنوات، وأال 
يقل رصيده بعد صرف البدل عن ٣٠ يوما، مشــيرة 
إلى أن الوزارات حصرت أســماء جميع املســتفيدين 
مــن قبل جهات عملهم بعــد عمليات التدقيق املكثفة 
التي خضعت لها تلك الطلبات بعد مرورها بعدد من 
القنوات الرسمية في اجلهات نفسها. وبينت املصادر 
أن شريحة «بيع رصيد اإلجازات» تختلف من موظف 
آلخر، والشريحة األكبر للمستفيدين تقدمت من خالل 
جهــات عملها برغبتهــم ببيع ما بــني ٦٠ و١٩٠ يوما 
وهناك شريحة أخرى تريد بيع ٢٥٠ - ٣٥٠ يوما من 
رصيد إجازاتهم. وأضافت أن بعض اجلهات استبعدت 
عددا من املتقدمني لعدم انطباق الشروط عليهم بعد 
التدقيق على البدل املطلوب ورصيد اإلجازات من واقع 
بيانات املوظفني املسجلة في برنامج النظم املتكاملة 
في ديوان اخلدمة املدنية. وتوقعت املصادر أن تكون 
بداية الصرف في اجلزء األخير من العام احلالي ولن 

يتم ترحيلها إلى العام املقبل.

«السكنية» ترفض «الصابرية اإلسكانية»
ماضي الهاجري - رشيد الفعم

العامــة  رفضــت املؤسســة 
للرعاية السكنية االقتراح املقدم 
من النائب بدر احلميدي بشأن قيام 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بتنفيذ مشروع مدينة الصابرية. 
ورفضت إدارة الصندوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 
اقتراحــا آخــر للحميــدي مبنح 
مــن يطلــب منهــا حاجتــه إلى 
قرض إنتاجي من دون فوائد أو 

مصروفات إدارية يدعم استمرار 
نشــاطه وإنتاجــه أو خدماتــه، 
بداعي أنه ال حاجة ملنح قروض 
إنتاجيــة للمبادريــن. وأعــرب 
النائب بدر احلميدي عن أســفه 
لرفض املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية االقتراح الذي يساهم 
في حل مشــكلة اإلسكان ويوفر
٥٤ ألف وحدة سكنية دون أدنى 
تكلفة علــى الدولة أو تنازل عن 
األمالك، ما يســاعد على إنشــاء 

السكن املالئم.

«الصندوق الوطني»: ال حاجة ملنح قروض إنتاجية للمبادرين

التفاصيل ص١٧التفاصيل ص١١بدر احلميدي

تعديالت نهائية على لوائح البناء
٤٠٠٪ نسبة البناء لـ «االستثماري» داخل املدينة و٢٥٠٪ خارجها.. والسماح بـ ٣ أدوار و١٫٨ ارتفاع السرداب في «اخلاص»

بداح العنزي

انتهت البلدية من إعداد التعديالت النهائية 
على جميع لوائح البناء والتي ستبحثها اللجان 
املختصــة فــي املجلــس البلدي بعــد العطلة 
الصيفية. وتضمنت التعديالت التي أحالها مدير 
عام البلدية م.احمد املنفوحي للمجلس، نظام 
البناء بالســكن اخلاص على ان تكون النسبة 
موزعــة على ٣ طوابق، ويكــون االرتفاع ٢٠م 
واحلد االدنى لكل دور ٣ امتار وارتفاع السرداب 
١٫٨ م، اما في السكن االستثماري فتكون نسبة 
البناء ٢٥٠٪ للعقــارات خارج املدينة و٤٠٠٪ 
للقسائم داخلها، وللمجمعات السكنية ٢٥٠٪ 
للقسائم خارج املدينة و٤٠٠٪ للقسائم داخلها. 
وبالنسبة للمجمعات التجارية، بينت الالئحة 
ان النســبة ١٨٠٪ خــارج املدينة ومن ٥٢٠ إلى 
٦٢٠٪ داخلها حسب موقع القسيمة، كما حددت 
آليات البناء في املناطق الصناعية واخلدمية 

والزراعية في الوفرة والصليبية والعبدلي بـ 
١٠٪ من مساحة القسيمة واحلد األقصى ١٠٠٠م 
والســماح ببناء محميــات ال تقل عن ٧٥٪ من 
مساحة القســيمة، اضافة الى مباني الشريط 
الســاحلي بحيث ال تقل مساحة القسيمة عن 
 ٧٥٠م٢ ونســبة البناء بواقع ١٥٠٪ توزع على 
ثالثــة طوابق. وجاء في الئحة املستشــفيات 
اخلاصــة ان تكون مســاحة القســيمة ٣٠٠٠م 
وال تقــام في املناطق الســكنية، أمــا املدارس 
اخلاصة فال تقل مساحة القسيمة عن ٢٠٠٠م٢ 
وتكون نسبة البناء ١٨٥٪ من مساحة األرض، 
كما اشــترطت الئحة الفنادق أال تقل مســاحة 
القسيمة عن ٧٥٠م٢ في السكن االستثماري و٥٠٠ 
للمناطق التجارية و١٠٠٠ للفنادق على الشريط 
الســاحلي، اضافة إلى اللوائح املتعلقة بأبنية 
جمعيات النفع العام، وكذلك ابنية االستعماالت 
املختلفة وأبنية املشاتل واالتصاالت، ومواقف 

السيارات، واملنطقة االقتصادية بالعبدلي.

أحالها مدير عام البلدية إلى املجلس البلدي لتبحثها اللجان املختصة  بعد العطلة الصيفية

رابعة حسني مكي اجلمعة ووكاالت

قررت دول حلف شمال 
األطلســي «الناتــو» خالل 
أمــس  قمتهــا فــي مدريــد 
تعزيز وجودها العســكري 
في الجناح الشرقي للحلف 
على أبواب روسيا وإطالق 
آلية التوسيع لضم السويد 
وفنلندا، في خطوة اعتبرتها 
موسكو «عدائية» و«مزعزعة 
لالستقرار»، مشددة على أن 

ذلك ال يخيفها.
واعتمدت القمة خريطة 
طريق استراتيجية جديدة 
للحلــف بعــد مراجعة تلك 
املعتمدة منذ عام ٢٠١٠ للمرة 
األولى. وندد قادة احللف بـ 
«الوحشــية املروعة» التي 
متارسها روسيا في أوكرانيا 
وتعهــدوا بتقدمي املزيد من 

الدعم لكييڤ «ما لزم األمر». 
كما اعتبر احللف أن الصني 
تشكل «حتديا ملصالح دوله 

األعضاء وأمنها».
وشدد الرئيس األميركي 
جو بايدن بالقول«سنثبت أن 
حلف االطلسي ضروري أكثر 
من أي وقت مضى»، معلنا 
تعزيز الوجود العســكري 
األميركي في كل أنحاء أوروبا 
خصوصا في دول البلطيق 

في حتد آخر ملوسكو.
كما أطلقــت قمة مدريد 
فرصة عملية انضمام السويد 
وفنلندا الى احللف بعد حياد 
تقليدي استمر فترة طويلة، 
وذلك غداة إبرام تركيا اتفاقا 
مع الدولتني االسكندنافيتني 
لرفع اعتراضها على طلبي 

عضويتيهما.
حديث باسم بني جو بايدن وأردوغان وبوريس جونسون على هامش قمة «الناتو» مبدريد أمس                 (ا.ف.پ)

بايدن يعزز الوجود العسكري األميركي براً وبحراً وجواً في أوروبا: سنثبت أن «األطلسي» ضروري «أكثر من أي وقت مضى»

«الناتو» يعّزز وجوده شرقًا.. وروسيا: خطوة عدائية ومزعزعة لالستقرار 

التفاصيل ص ١٦

يوسف الفضالة

اعتماد صرف املكافأة التشجيعية  ملوظفي  
القطاع النفطي عن السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

أسامة أبوالسعود

أصدر الرئيس التنفيذي ملؤسســة البترول 
الشيخ نواف سعود الصباح قرارا بصرف املكافأة 
التشجيعية عن السنة املالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ للعاملني 
واملوظفني في املؤسسة فيما عدا املدراء ومن في 
مســتواهم، على أن يكون الصرف للمستحقني 
اعتبارا من يوم ٢٠٢٢/٧/٥ دون انتظار اإلجراءات 

اخلاصة باملدراء التي قد تؤخر الصرف.
وبهذه املناســبة، بارك األمــني املالي الحتاد 
عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبداهللا 
حماد الرباح قرار الشيخ نواف سعود الصباح، 
مطالبا بضرورة شــمول العاملني في «عمليات 
اخلفجي املشتركة» بامليزة نفسها أسوة بزمالئهم 
العاملني في املكتب الرئيسي والوفرة املشتركة 

وباقي موظفي القطاع النفطي.

«التربية»: «الفتوى والتشريع» 
حتسم بدل الشاشة للمعلمني

عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا ملا نشــرته «األنباء» حول مطالبة جمعية املعلمني بصرف بدل 
شاشــة ألعضــاء الهيئة التعليميــة، خاطب وكيــل وزارة التربية د.علي 

اليعقوب رئيس الفتوى والتشريع ألخذ الرأي القانوني بهذا الشأن.
وطلــب اليعقــوب في خطاب وجهه إلــى رئيس الفتوى والتشــريع، 
تلقت «األنباء» نســخة منه، تزويد الــوزارة بالرأي القانوني حول مدى 
أحقيــة أعضاء الهيئــة التعليمية في صرف هذا البدل حتى يتســنى لنا 

استكمال اإلجراءات.

التفاصيل ص١١

اليوم اخلميس 
أول ذي احلجة 
والوقوف بعرفة 
اجلمعة ٨ يوليو

وكاالت: أعلنــت 
العليا في  احملكمــة 
اململكـــة العربيــــة 
السعودية، أن اليوم  
أيام  اخلميــس أول 

شهر ذي احلجة.
وقالــت احملكمــة 
فــي بيــان لهــا إن 
اليــوم اخلميس هو 
غرة شهر ذي احلجة، 
والوقــوف بعرفــة 
يوم اجلمعة املوافق

٨ يوليو.
 وبذلك يكون عيد 
األضحى يوم السبــت 

٩ يوليو املقبل.
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«االبن البار» احتفت بأمهات الفائزين في مسابقات جائزة البغلي

بشرى شعبان

نظمــت مبــرة إبراهيم 
طاهر البغلــي لالبن البار 
وزارة  وكيــل  وبرعايــة 
الشــؤون املساعد للرعاية 
االجتماعية مسلم السبيعي 
مســاء أول من أمس، حفال 
األبنــاء  أمهــات  لتكــرمي 
الفائزيــن فــي مســابقات 
جائــزة االبن البــار للعام 
٢٠٢١ واألمهات املشاركات في 
مشروع «من كسب يدي»، 
بالتزامن مع «اليوم العاملي 
لألرامل» املقــرر من هيئة 

األمم املتحدة.
وأكــد رئيــس املبرة في 
كلمــة ألقاهــا نيابــة عنــه 
البغلي على  إبراهيــم  رائد 
أهمية ترسيخ قواعد العمل 
واالنســاني  االجتماعــي 
والتطوعــي فــي الكويــت، 
الفتا إلى حرص املبرة على 

الســبيعي علــى دور أفراد 
املدني  ومؤسسات املجتمع 
والتي تعتبر مبرة إبراهيم 
طاهــر البغلي لالبــن البار 
مثــاال متميــزا لهــا، حيث 
انطلقــت من مســؤوليتها 
األدبية والتزاماتها باملبادئ 
اإلنســانية املســتمدة مــن 
تعاليــم ديننــا احلنيــف 
ونصوص دستورنا وقيمنا 
وعاداتنا األصيلة في تنفيذ 
الكويــت ووزارة  توجهات 
القضايــا  الشــؤون جتــاه 
االجتماعيــة واإلنســانية 
التي تخص أمهاتنا واخواتنا 
األرامــل، والالتي أحاطتهم 
الدولــة مبختلــف أوجــه 
الرعاية واخلدمة والتأهيل 
وكفلت لهم أســباب احلياة 

الكرمية.
الســبيعي:  وأضــاف 
الدين اإلسالمي يشجع على 
االهتمام باألرامل ويحث على 

الكويتيــة  املــرأة  بتأهيــل 
بجميع فئاتها ومنها األرملة 
والنهوض بها وإعداد اخلطط 
والبرامج الالزمة بالتعاون 
مــع اجلهــات املعنية داخل 
وخــارج الوزارة، مشــيرة 
إلى أن اإلدارة تهتم بإجراء 
البحوث والدراســات حول 
املشكالت التي تواجه املرأة 
واقتراح احللول املناسبة لها.

في السياق ذاته، حتدثت 
جامعــة  فــي  األكادمييــة 
الكويــت د.ســهام القبندي 
تنميــة  موضــوع  حــول 
املهارات احلياتية لألرامل، 
موضحــة أن الترمــل أزمة 
نفسية واجتماعية، غير انه 
يجب علينا حتديد من هي 
األرملة، سواء كانت صغيرة 
أو كبيــرة في الســن او في 
املراحل الوســطى، مشيرة 
إلى أن كل مرحلة حتتاج إلى 
الدعم والتدريب واالهتمام.

كفالتهن وحسن رعايتهن، 
حيث أكدت األوامر الربانية 
الشــريفة على  واألحاديث 
ان نظرة اإلسالم لها أشمل 
وأبعد، فنجد إشارات واضحة 
إلى ضــرورة قيام املجتمع 
املدنــي برعايــة األرامل بل 
التســارع والتســابق فــي 
كفالتهن واالهتمام بقضايا 
األرامــل وتقــدمي اخلدمــة 
والرعاية لهــن، باعتبارها 
الســمات اإلســالمية  مــن 
واحلضارية لإلنسان جتعله 
فخورا بالهدف الذي يطمح 
لتحقيقه وتشعره بأهميته 
كفــرد يســاهم فــي خدمة 

مجتمعه.
من جهتها، شاركت مديرة 
إدارة املرأة والطفولة د.أماني 
الطبطبائي خالل الورشــة 
التــي أقيمــت علــى هامش 
احلفل، مؤكدة ان اإلدارة تقوم 
بوضع السياسات اخلاصة 

إبراهيم البغلي: ضرورة ترسيخ قواعد العمل االجتماعي واإلنساني والتطوعي في الكويت

إبراهيم البغلي وعدد من احلضور مسلم السبيعي وإبراهيم البغلي يكرمان إحدى املشاركات    (زين عالم)

مشاركة دول العالم في تأكيد 
تطلعات هيئة األمم املتحدة 
فــي تخصيص هــذا اليوم 
لالحتفــال بأمهاتنا األرامل 
وإجنازاتهم وتعزيز مكانتهم 

في املجتمع.
وقال رائد البغلي: نبارك 
لألمهات األرامل احملتفى بهن 
للتميز الــذي حققه األبناء 
في برهــم لوالديهم، ونقدر 
لهــن جهودهن املتميزة في 
تربيتهــم وإعدادهم كجيل 
للمســتقبل يعمــل علــى 
تعزيــز فضيلــة البــر في 
املجتمع واستكمال املسيرة 
التي بدأها األجــداد واآلباء 
والتي كان لها بالغ األثر في 
ترسيخ ودعم أسس وقواعد 
العمل االجتماعي واالنساني 
والتنمــوي  والتربــوي 

بالكويت.
مــن جانبه، أكــد وكيل 
الرعاية االجتماعية مســلم 

«الشؤون»: توزيع ١٣٠٠٠ وجبة لعمال 
النظافة خالل النصف األول من العام

بشرى شعبان

برعاية الوكيل املساعد للرعاية االجتماعية 
مسلم السبيعي، نظمت إدارة التوعية واإلرشاد 
بوزارة الشــؤون حفل أنشطة وبرامج اإلدارة 
للنصف األول من العام ٢٠٢٢. وبهذه املناسبة، 
كشــف مدير إدارة التوعية واإلرشــاد بوزارة 
الشــؤون جاسم احلمود عن جهود العديد من 
اجلهات الداعمة احلكوميــة واخلاصة لتنفيذ 
وجناح أنشطة اإلدارة خالل الفترة املاضية ألبناء 
ونزالء دور الرعاية، مستعرضا أبرز األنشطة، 
وهي: مسابقة عبدالرحمن سعد األولى حلفظ 
القرآن الكرمي بدعم من األمانة العامة لألوقاف 

والتي تعنــى ببث روح املنافســة بني النزالء 
في إدارة رعاية املســنني و«املعاقني» و«رعاية 
األحداث» و«احلضانة العائلية»، حيث شارك 

فيها ٧٤ متسابقا وفاز فيها ٥٠.
وقال احلمود: هناك أيضا مشــروع املاچلة 
الرمضانية ألبناء األســر املعســرة مــن إدارة 
احلضانة العائلية، وذلك بدعم من شركة زين 
لالتصاالت وجمعية إحياء التراث اإلســالمي، 
حيث اســتفاد منها ٧٣، ومشروع إفطار صائم 
لعمال التنظيف واألمن والسالمة العاملني في 
مجمع دور الرعاية االجتماعية حيث مت توزيع 
اكثر من ١٣٠٠٠ وجبة خالل شهر رمضان املبارك 
بدعم من «إحياء التراث» و«بصائر اخليرية».

جاسم احلمود وطارق القطان وعدد من املكرمني خالل احلفل

متخصصون: نستورد ٩٥٪ من السلع الغذائية ونهدر أكثر من ٣٥٪

حنان عبد املعبود

في إطار سلسلة احللقات 
النقاشية للجمعية الكويتية 
للعلــوم والتكنولوجيـــــــا 
واالبتكار، مت طرح «مفهـــوم 
األمــن الغذائــي فــي البــالد 
وحتدياته وســــــط األزمات 
الطبيعيـــــــة  والكــــــوارث 
واحلــروب» للنقــاش، فــي 
ندوة نقاشية أدارها د.سلطان 
السالم، وشارك كل من أستاذ 
علوم األغذية د.حسام العميرة، 
ونائبة املدير العام لشــؤون 
تغذيــة املجتمــع فــي الهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذية د. 
نوال احلمد. في البداية، دعت 
اجلمعيــة الكويتيــة للعلوم 
إلى  والتكنولوجيا واالبتكار 
أهمية إعادة النظر في مفهوم 
األمــن الغذائي، مــع االعتماد 
على استيراد ٩٥٪ من السلع 
الغذائية،، كما دعت الدولة إلى 
اتخاذ إجراءات حقيقية نحو 
حتقيق األمن الغذائي احلقيقي 
في البالد، خصوصا مع ارتفاع 
التعداد السكاني وندرة املوارد 
الطبيعيــة، مبينــة أن هناك 
اهتماما كبيرا من الدولة بهذه 
القضيــة، إذ يتم حاليا وضع 
سياسة وطنية لألمن الغذائي، 
واحللول االستراتيجية لتلك 
السياسة، وكشفت في الوقت 
نفســه عن سياســة وطنية 
تشمل احللول االستراتيجية 

قدرة املستهلكني على حتمل 
نفقات احلصول على املنتجات 
املفضلة لديهم في األســواق 
احملليــة، مــع كفايــة أنظمة 

توزيع األغذية.
 وذكر أن الركيزة الثالثة 
والتــي  االســتخدام،  هــي 
يقصــد بها االنتفــاع بالغذاء 
ضمــن نظــام غذائــي ميكن 
املستهلكني من اتباع أسلوب 
حياة صحي أفضل، مع تقليل 
الفائض واملهــدر من الغذاء، 
بينمــا الركيــزة الرابعة هي 
االستقرار في األسواق والعمل 
على استقرار أسعار املنتجات 
الغذائية في جميع األوقات مع 
التأمني ضــد الصدمات على 

املدى الطويل. 
وأشار إلى أن أهم حتديات 

بتأثيرات تغير املناخ، ووقوع 
الكوارث الطبيعية، وانتشار 
األوبئة واألمراض، واتســاع 
نطاق احلروب واالضطرابات 
السياسية، إضافة إلى الفقد في 
مرحلة اإلنتاج األولي، والهدر 
في مرحلة االستهالك لألغذية 

والذي يزيد على ٣٥٪.
االستثمار الداخلي

ولفت إلى أن سبل تعزيز 
األمــن الغذائي النســبي في 
الكويت تكون من خالل توفير 
الســلع الغذائية الرئيســية 
ذات اجلــودة املالئمــة مــن 
اإلنتــاج احمللــي، مــن خالل 
فــي  الداخلــي  االســتثمار 
اإلنتــاج الزراعي واحليواني 
والسمكي باســتخدام نتائج 

األبحــاث والتكنولوجيا مع 
ربــط مخرجــات األبحــاث 
بالنطــاق التجــاري، مؤكــدا 
في الوقت نفسه على أهمية 
بنــاء القــدرات اللوجســتية 
فــي مجال النقــل والتخزين 
والتصنيــع الغذائي احمللي، 
ونقل اخلبرات، وحتسني نظم 
التسويق الداخلي، مع توفير 
السلع الغذائية واألعالف التي 
ال تتوافــر لها ميزة نســبية 
فــي إنتاجها محليا من خالل 
االستيراد، وتنويع االستثمار 
الشــركات  فــي  اخلارجــي 
التوريد  الغذائية وسالســل 
والنقل.  واختتم مشددا على 
أهميــة وضــع وتنفيذ خطة 
استراتيجية للحد من تفشي 
ظاهرة األمراض املزمنة غير 

الســارية املرتبطــة بالغذاء، 
العامــة  وحتســني الصحــة 
وجودة احليــاة في الكويت، 
مــع وضــع خطــة متكاملــة 
لألمن الغذائي واالســتثمار، 
مع ضــرورة وجود ســلطة 
عليا «جهاز أو جلنة» رئيسية 
واحــدة دائمــة تتبع مجلس 
الوزراء، وتضم في عضويتها 
ممثلــني من القطاعــني العام 
واخلاص، واالحتادات األهلية 
وتتولى مسؤولية وضع األمن 
الغذائي في الدولة، وتشرف 
علــى تطبيق اســتراتيجية، 
وتدعم فنيا وتقنيا مبؤسسات 
البحث والتطوير الوطنية. 

ثقافة االستهالك

من جهتها، أوضحت نائبة 
املديــر العام لشــؤون تغذية 
املجتمــع فــي الهيئــة العامة 
للغذاء والتغذية د. نوال احلمد، 
أن هناك الكثير من املشــاكل 
الصحية التي نعاني منها في 
الكويت بسبب ثقافة االستهالك 
في املجتمع، الفتة الى أن مؤمتر 
قمة الغذاء العاملي شــدد على 
تعزيز خيارات سبل العيش، 
الرئيســية،  الســلع  وتوفير 
وتطبيق السياسات في حاالت 
الطــوارئ، وتقييــم عوامــل 
الكوارث  اخلطورة، لتحاشي 
التي تؤثر على األمن الغذائي، 
مشيرة إلى أن تضافر جهود 
اجلهات املعنية فــي الكويت 

أمر هام جدا من خالل منظومة 
يتعامل فيها اجلميع للوصول 
إلى توافر األمــن الغذائي في 
مفهوم االستدامة، موضحة أن 
اللجنة الوطنية لسالمة الغذاء 
حترص على تعزيز التغذية 
الصحيــة، وتطويــر األنظمة 
الغــذاء  الرقابيــة، لوصــول 
بالسرعة املطلوبة للمستهلك.
وأكدت احلمد على ضرورة 
إعــادة النظــر فــي السياســة 
املوجــودة حاليــا واملتعلقــة 
بالغذاء، ألنها حتتاج إلى مراجعة 
وتعديل نوعي وكمي، خاصة مع 
ما يعانيه املجتمع من مشــاكل 
وأمراض، فال يوجد مبرر يقنع 
أي شخص بأن املواد املوجودة 
علــى البطاقــة التموينيــة لن 
تساعد على الهدر واالستغالل 
غيــر الصحي، إضافــة إلى أن 
تكلفتهــا علــى الدولــة كبيرة 
جدا، لذلك حتتاج إلى مراجعة 
وتعديل، مشددة كذلك على أهمية 
استمرار الرقابة، وتقييم املخاطر 
علــى كل اخلطــوات اخلاصــة 
باملنتــج احمللي، أو املســتورد 
مــن اخلــارج، حتــى وصوله 
إلى املستهلك، فهناك مؤشرات 
مطلــوب تقييمهــا وحتليلهــا 
لتجنب مخاطر اجلودة، الفتة 
إلــى أنه مت إعداد تقرير مبدئي 
وهنــاك جلنة لوضع سياســة 
وطنية لألمن الغذائي، ووضع 
احللول واالســتراتيجية لتلك 

السياسة.

األمــن الغذائي فــي الكويت 
تتمثــل فــي نقــص وتدهور 
املــوارد الطبيعية مــن مياه 
وزيــادة  زراعيــة  وأراض 
االســتهالك للطاقــة واملياه، 
إضافــة إلــى اتســاع الهــوة 
بني اإلنتــاج الزراعي احمللي 
واالعتمــاد  واالســتهالكي، 
بشكل أساســي على األغذية 
املستوردة، مع تفشي ظاهرة 
األمراض املزمنة غير السارية 
املرتبطة بالغذاء كالســمنة، 
الــدم،  والســكري وضغــط 
وأمراض القلب، والسرطان، 
نتيجة التغذية غير الصحيحة 
البدني والتدخني،  واخلمول 
الفتا إلى أن التحديات كذلك 
تشــتمل على تهديد سالسل 
العامليــة  الغذائيــة  اإلمــداد 

اجلمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار طرحت املوضوع للنقاش عبر ندوة افتراضية وأكدت احلاجة  إلى سياسة «وطنية لألمن الغذائي» 

د.حسام العميرةد.نوال احلمدد.سلطان السالم

التي تضعهــا الدولة لتعزيز 
مفهوم األمن الغذائي املستدام.
الناشــط  بــدوره، أشــار 
البيئي د.سلطان السالم، في 
مقدمة الندوة إلى أن الظروف 
البيئية التي حتيط بالكويت 
هــي نفــس الظــروف التــي 
حتيط بدول مجلس التعاون 
وال تختلــف عنهــا كثيرا، إال 
اخلليــج وضعــت  دول  أن 
إستراتيجيات موحدة، وأنشأت 
كيانات ملواجهة هذا التحدي، 
وبدأت العمل منذ سنوات نحو 
حتقيق أمــن غذائي حقيقي، 
ومن تلك الدول السعودية التي 
متتلك أكبر مزارع للدواجن، 
واألسماك، واألبقار في العالم، 
إضافة إلى وجــود صناعات 
كبيرة مثل شركة املراعي أكبر 

شركات األلبان في العالم. 
ركائز األمن الغذائي

من جانبه، أوضح أستاذ 
علوم األغذية د.حسام العميرة 
أن ركائز األمن الغذائي تتمثل 
أوال في توفير الغذاء مبعنى 
توفير كميــات من املنتجات 
اجلــودة  ذات  الغذائيــة 
املالئمة مــن اإلنتاج احمللي، 
وتوفير الكميات الالزمة من 
املنتجــات املســتوردة، مــع 
إيجاد قدرة تخزينية وآليات 
تســويق ممكنــة، مضيفا أن 
الركيــزة الثانيــة تقوم على 
الوصــول مبعنــى  ســهولة 

العميرة: نقص وتدهور املوارد الطبيعية من أهم التحديات التي تواجه «األمن الغذائي»

 السالم: دول اخلليج وضعت إستراتيجيات موحدة وأنشأت كيانات لتحقيق أمن غذائي حقيقي

احلمد: يجب تضافر جهود كل اجلهات املعنية لتوفير األمن الغذائي مبفهوم االستدامة
ضرورة إعادة النظر في سياسة الغذاء وتعديلها خاصة مع ما يعانيه املجتمع من مشاكل وأمراضيجب تقليل الفائض واملهدر من الغذاء والسعي نحو حتقيق االستقرار في األسواق 

السـبيعي: «الشـؤون» تهتم باألرامل وحتيطهن مبختلف أوجـه الرعاية وتكفل لهن أسـباب احلياة الكرمية

محافظ األحمدي بحث التعاون مع سفير قبرص

اســتقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد فــي مكتبــه بديوان عــام احملافظة 
سفير جمهورية قبرص لدى الكويت مايكل 
مافروس مبناســبة مباشرته مهامه، حيث 
جرى التعــارف وتبــادل األحاديث الودية 
التــي تناولت العالقات الوثيقة التي تربط 
قيادتي وشــعبي البلدين الشقيقني وسبل 

تعزيزها في جميع املجاالت.
وتطــرق الطرفان إلى الفــرص املتاحة 
لتطويــر التعاون املشــترك القائم وتبادل 
اخلبرات بني البلدين إجماال وعلى مستوى 

األنظمة اإلدارية احمللية واحملافظات واملناطق 
على وجه اخلصوص، وأهدى احملافظ للسفير 
مافروس درعا تذكارية، معربا عن متنياته 
لــه بالتوفيق والنجاح فــي الدفع بعالقات 

الصداقة بني البلدين إلى آفاق أرحب.
من جهته، أعرب مافروس عن ســعادته 
وامتنانه حلفاوة االستقبال، وتقديره البالغ 
للرعايــة التي يحظى وحتظــى بها البعثة 
الديبلوماســية لبالده ومواطنو جمهورية 
قبرص على الصعيدين الرسمي والشعبي 

في الكويت.

الشيخ فواز اخلالد يقدم درعا تذكارية لسفير قبرص

احلمود يدعو الشباب لتقدمي املبادرات اإليجابية
أكد املستشار في الديوان 
األميري الشيخ فيصل احلمود 
حرص القيادة احلكيمة ممثلة 
في صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
الشــباب  واهتمامهــم بفئــة 
واالستماع إلى آرائهم وتعزيز 
روح العمــل لديهــم وحثهــم 
على العطاء وتقدمي املزيد من 

االجنازات.
جاء ذلك خالل اســتقباله 
أمس رئيس جمعية الشــعب 
التعاونية عبداهللا عبدالرضا 
وعضــو مجلــس اإلدارة هيا 
املقرون مهنئا بتوليها منصبها 

نفتخر ونعتز وندعم املرأة.
وأشــاد احلمود بشــباب 
املتميــز والناجح  الكويــت 

الكويــت  والعلميــة داخــل 
وخارجها وحتقيقهم املراكز 
األولى وامليداليات املختلفة 
بأنواعها ومتثيلهم للكويت 
ورفع علمها خفاقا في جميع 
احملافل، تأكيدا على أنهم على 
قدر من الثقة وخير من ميثل 
بالدهم في حتقيق اإلجنازات 
واملراكز األولى والتحصيل 

العلمي املشرف.
وجــدد الدعــوة للشــباب 
الكويتــي حلثهــم على العمل 
بكل عزم وإصــرار وإيجابية 
وطــرح األفــكار واملبــادرات 
التحديات والســعي  ملواجهة 
بالوطن نحو التقدم واالزدهار.

في جميع املجــاالت، مؤكدا 
أن االســتثمار احلقيقي هو 
االســتثمار في الشــباب من 
خــالل طاقاتهــم اإلبداعيــة 
التعليــم  واالبتكاريــة فــي 
والعمــل والريادة في جميع 
املجاالت التنموية، فالشباب 
هم احملرك األساسي والرقم 
الصعــب في شــتى مجاالت 
النهضة والتطور وما شهدناه 
من تفوق في نتيجة الثانوية 
الشــباب  العامــة وحصــد 
الكويتــي لألرقــام واملراكز 
األولى في املستويني العلمي 
واألدبــي وأيضا تفوقهم في 
الرياضية  مختلف املجاالت 

الشيخ فيصل احلمود مستقبال عبداهللا عبدالرضا وهيا املقرون

اجلديد كعنصر نسائي كويتي، 
مؤكدا أن للمرأة دورا مهما في 
املجتمــع ونحن فــي الكويت 
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ولي العهد أبرق مهنئًا رئيس سيشلاألمير هنأ رئيس سيشل بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو 
الشــيخ نواف  األمير 
األحمد ببرقية تهنئة 
إلـــى الـرئـيس وافيل 
رامــكاالوان رئيــس 
سيشــل  جمهوريــة 
الصديقة، عبــر فيها 
ســموه حفظــه اهللا 
عــن خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه 
لــه موفــور الصحــة 
والعافية وجلمهورية 
وشــعبها  سيشــل 
الصديــق كل التقــدم 

واالزدهار.

بعــث ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل 
األحـمـــد، حـفــظـــه 
اهللا، ببرقيــة تهنئــة 
إلــى الرئيــس وافيل 
رامــكاالوان، رئيــس 
سيشــل  جمهوريــة 
الصديـــقة، ضمنهــا 
سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني 
لبالده راجيا له وافر 

الصحة والعافية.

رئيس الوزراء هنأ رئيس 
سيشل بالعيد الوطني

بـعـــث سـمـو 
رئيــس مـجـــلس 
الــوزراء الشــيخ 
الـخـــالد  صبــاح 
حفظه اهللا ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس 
وافيــل رامكاالوان 
رئيــس جمهورية 
سيشــل الصديقة 
العيــد  مبناســبة 

الوطني لبالده.
سمو الشيخ صباح اخلالد

املضف: مبادرات كبرى لالرتقاء باملنظومة التعليمية 
باريسـ  كونا: كشف وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.علي املضف 
أن الكويــت بصــدد جتهيــز 
مشــروعات ومبادرات كبيرة 
لتغيير املنظومــة التعليمية 
واالرتقاء بها الى األمام ورفع 
املؤشرات التعليمية في الدولة 
ملســتويات عامليــة، مؤكدا أن 
القيادة السياسية تولي التعليم 
اهتمامــا خاصا كونــه جزءا 

أساسيا في بناء الوطن.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الوزير املضــف لـ «كونا» 
وتلفزيون الكويت مبناســبة 
مشاركته في املؤمتر التمهيدي 
لـ«قمــة التحول املنشــود في 
التعليــم» الــذي تســتضيفه 
منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونسكو) في 

العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف املضف أن «الكويت 
تخصــص جــزءا كبيــرا من 
ميزانيتهــا للتعليــم وذلــك 
باهتمــام القيادة السياســية 
وفي مقدمتهم صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 

للقمــة الرئيســية». وأعــرب 
عن اســتعداد الوزارة لعرض 
النتائج األولية واملشــاورات 
التزامات  الوطنيــة وعــرض 
الدولة لتحويل التعليم متهيدا 

حلضور القمة املرتقبة.
وقال إن هناك جتارب مهمة 
ستطرحها الكويت أمام القمة 
املرتقبــة وتســليط الضــوء 
عليها منها التصدي جلائحة 

املؤمتر العاملي للتعليم الذي 
عقد في بريطانيا بتقدمي مبلغ 
٣٠ مليون دوالر لدعم مبادرة 
التعليــم العامليــة على مدى 
السنوات اخلمس املقبلة بواقع 

ستة ماليني دوالر سنويا.
احلكومــة  أن  وأوضــح 
ســتصدر بيانــا فــي شــهر 
املقبــل يتضمــن  أغســطس 
أهــداف ورؤى الكويــت لقمة 
التحول املنشــود في التعليم 
التي ستعقد في سبتمبر إبان 
انعقاد اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في نيويورك.
وانطلقــت أعمــال املؤمتر 
الــذي يحضره اكثــر من ١٤٠ 
وزيرا للتعليم بوفد يترأســه 
الوزير املضــف ويضم املدير 
العام للجهاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمــان جــودة 
العدوانــي  التعليــم د.حمــد 
واألمني العام ملجلس اجلامعات 
احلكوميــة د.مثنــى الرفاعي 
والوكيل املساعد لقطاع املناهج 
بوزارة التربية د.صالح دبشه 
واملوجــه العام ملــادة العلوم 
بوزارة التربية منى األنصاري.

التي  «كورونا» واإلصالحات 
ســتقدمها لتطوير املنظومة 

التعليمية.
الكويــت فــي  وعــن دور 
تطويــر عجلة التعليــم، أكد 
الوزيــر املضــف أن الكويــت 
سباقة دائما في هذا املضمار، 
الفتا إلى تعهد الكويت بناء على 
توجيهات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد، خالل 

يشارك في املؤمتر التمهيدي لـ«قمة التحول املنشود في التعليم» املنعقد بالعاصمة الفرنسية

الوزير د. علي املضف مترئسا وفد الكويت

وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد».

وعن مشاركته في املؤمتر 
التمهيدي اليوم لقمة التحول 
املنشــود فــي التعليــم الذي 
سينعقد في مقر األمم املتحدة 
في سبتمبر املقبل، قال الوزير 
املضــف إن «اجتمــاع اليــوم 
مهم جــدا لتحضيــر األهداف 

«التربية» تخاطب «الديوان» بشأن «تشجيعية املوجهني»
عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل وزارة التربية 
اليعقــوب ديــوان  د.علــي 
اخلدمة املدنيــة إلى اإلفادة 
عن مدى استحقاق املوجهني 
الدراســية  الفنيــني للمواد 
لصرف العالوة التشجيعية 
للعاملني في املناطق النائية.
وقال اليعقوب في كتابه 
الــذي وجهه لـــ «الديوان» 
وتلقت «األنباء» نسخة منه 
«بداية يطيــب لنا أن نثمن 
جهودكم احلثيثة واملبذولة 
في ســبيل أداء املســؤولية 
امللقاة علــى عاتقكم، آملني 
مــن اهللا العلــي القديــر أن 

رقم ١٨ لســنة ٢٠١٢ الصادر 
بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٢ بشأن منح 
عالوة تشجيعية للعاملني 
في املناطــق النائية، وقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 
٩ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ 
٠٥/١٢/٢٠١٨ بشأن تعديل قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 
١٨ لســنة ٢٠١٢ بشــأن منح 
عالوة تشجيعية للعاملني 

في املناطق النائية.
وباإلشــارة إلــى كتــاب 
رئيــس جمعيــة املعلمــني 
(ج.م.ك  رقــم  الكويتيــة 
٢٣٢/٥) املؤرخ في ١٧/٥/٢٠٢٢ 
واملتضمــن مقتــرح صرف 
عالوة تشجيعية للعاملني في 

العــالوة  علــى أن متنــح 
التشجيعية بفئات أقل من 
الفئات الــواردة في املادة ١ 
من هــذا القــرار للموظفني 
الذيــن تقتضــي طبيعــة 
عملهم االنتقــال للعمل في 
إحدى املناطق املقرر لها هذه 
العالوة بعض أيام األسبوع 
وذلك على النحو املبني في 

هذه املادة.
راجني التكــرم باالطالع 
واإلفادة عن مدى استحقاق 
الفنيــني للمواد  املوجهــني 
العالوة  الدراســية لصرف 
التشــجيعية للعاملــني في 
املناطق النائية في ضوء ما 

سبق بيانه.

املناطق التعليمية للموجهني 
الفنيني، وملــا كانت طبيعة 
عمــل املوجه الفنــي للمادة 
الدراســية تقتضــي قيامه 
بزيارات دوريــة للمعلمني 
ورؤساء األقسام في مدارسهم 
وفصولهم وذلك بهدف التأكد 
واالطمئنان على كفاءة أدائهم 
في التدريــس والعمل على 
حل املشكالت والصعوبات 
التــي تواجههــم، وذلك من 
خالل برنامج معد للزيارات 
امليدانيــة ملــدارس املنطقة 

التابعة له.
وحيث نصت املادة رقم 
٤ من قــرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ١٨ لســنة ٢٠١٢ 

لالستفسار عن مدى استحقاق العاملني في املناطق النائية صرفها

د.علي اليعقوب

يوفقكم ويسدد على طريق 
اخلير خطاكم.

إلــى قــرار  وباإلشــارة 
املدنيــة  مجلــس اخلدمــة 

«اخلارجية»: خلل في أجهزة الطوابع أّخر تصديق املعامالت 
قــال مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
للشؤون القنصلية بالوكالة في وزارة 
اخلارجية املستشار مشعل املضف 
إن خلال في أجهــزة الطوابع املالية 
التابعة لشــركة (كي نت) في مراكز 

التصديقات التابعة لإلدارة تســبب 
بتأخير أعمال التصديقات للمعامالت 

اخلاصة باملراجعني.
وأوضح املضف في بيان صحافي 
أن اإلدارة سعت مع الشركة املسؤولة 

عن هذه اخلدمة إلصالح اخللل وعودة 
العمل إلى طبيعته املعتادة إال أن هذه 
اجلهود لم تكلل بالنجاح حتى اآلن.
وأكــد أنه حرصا من اإلدارة على 
تقدمي خدماتها للمراجعني وعدم تأخر 

مصاحلهم فقد مت االتفاق مع وزارة 
املاليــة على العمل وفق آلية تضمن 
تسيير مصالح املراجعني، األمر الذي 
يعيد العمل فــي مراكز التصديقات 

إلى طبيعته.

مت االتفاق على آلية تضمن تسيير مصالح املراجعني وإعادة العمل إلى طبيعته

توعية الكوادر الهندسية بـ «كود اإلطفاء اجلديد»

م.بدر السلمان وأعضاء رئيس احتاد املكاتب الهندسية في مقدمة احلضوراللواء خالد عبداهللا فهد

أقامت قوة اإلطفاء العام محاضرة 
توعوية بحضور نائب رئيس قوة 
اإلطفاء العــام لقطاع الوقاية اللواء 
خالد عبــداهللا فهــد ورئيس احتاد 
املكاتب الهندســية م.بدر السلمان، 
وذلك بالتنســيق مع احتاد املكاتب 

الهندسية وبحضور العديد من املكاتب 
والدور االستشارية في مبنى قطاع 
الوقاية بضاحية مبــارك العبداهللا 
اجلابــر، وكان الهدف من احملاضرة 
هو التعريف عن كود اإلطفاء اجلديد 
املتعلق في أنظمة إنذار احلريق وإنارة 

الطوارئ واملخارج، كما مت شرح الفرق 
بني الكود اجلديد والكود الســابق، 
وكذلك متت مناقشة طريقة تصميم 
انذارات احلريق وتنفيذها مبا يساهم 
في جودة املشاريع وسرعة اعتمادها.
وتعتبــر هذه احملاضــرة ضمن 

سلسلة من احملاضرات التي تقيمها 
قوة اإلطفاء العام ملؤسسات املجتمع 
املدني للتعريف بكود اإلطفاء اجلديد، 
ومبا يساهم بنشــر الوعي الوقائي 
حماية لــألرواح واملمتلكات واألمن 

املجتمعي.

الكويت لتعزيز شفافية عمل مجلس األمن
نيويــورك - كونا: أكدت الكويت مجددا 
دعمها ملجلس أمن دولي أكثر شفافية وكفاءة 
وخاضع للمســاءلة مبا في ذلك سياق عمل 
الفريق العامل غير الرسمي املعني بالوثائق 
واملســائل االجرائية االخرى التابع ملجلس 
االمن واســتعدادها التام لدعم هذه اجلهود 

بأي طريقة ممكنة.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي ألقاها 
مندوبهــا الدائم لدى األمم املتحدة الســفير 
منصور العتيبي مســاء الثالثاء في جلسة 
مجلس األمن مفتوحة النقاش حول «أساليب 
عمل مجلس األمن». وقال العتيبي إن «هذه 
املناقشة املفتوحة تعقد مع بدء تعافي العالم 
من جائحة (كوفيد - ١٩) وكما رأينا كان لهذه 
األزمة الصحية العاملية غير املسبوقة تأثير 
كبيــر على أداء وأعمال األمم املتحدة مبا في 

ذلك مجلس األمن».
ورحب بالتدابير املؤقتة التي مت اعتمادها 
من قبل املجلس للتكيــف مع تلك الظروف 
الصحية االستثنائية مع احلفاظ على استمرار 
عمله وفقا للمادة (٢٨) من ميثاق األمم املتحدة 
ممــا أظهر قــدر كبير من اإلبــداع واملرونة. 
وأضــاف العتيبــي أن هذا مثــال إيجابي ملا 
ميكن حتقيقه عندمــا يتحد أعضاء مجلس 
األمن وينخرطون بشكل بناء بهدف ضمان 
كفاءة واســتمرارية عمل املجلس معربا عن 
سعادته برؤية جميع جلسات مجلس االمن 
في عام ٢٠٢٢ تعقد باحلضور الشخصي بعد 
حتسن الوضع الصحي في مدينة نيويورك.

وأوضح أن تطوير وحتسني أساليب عمل 
مجلس األمن يعد عامال حاســما في قدرته 
على االضطالع مبسؤولياته في صون السلم 
واألمــن الدوليني حيث طــرا خالل العقدين 
املاضيني الكثير من التحسن على إجراءات 
وأساليب عمل املجلس خصوصا للدول غير 
دائمــة العضوية واملبــادرات األخرى التي 
أطلقتهــا عدد من الدول واملجموعات خارج 

مجلس األمن.
ونــوه العتيبــي إلى عدد مــن املبادرات 
املبتكرة والتي تعتبــر الكويت منضمة لها 
فهي من الدول املوقعة على مدونة الســلوك 
التي تتعهد فيها الدول األعضاء في مجلس 
األمن بعدم االعتراض على مشاريع القرارات 
التي تتصدى جلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة 

اجلماعية وجرائم احلرب.

أكدت ضرورة تطوير عملية التوزيع العادل للمسؤوليات بني أعضائه

السفير منصور العتيبي

سفير اجلزائر زار االحتاد الكشفي العربي:  
توقيع ٤٠ اتفاقية تعاون مع الكويت

عبدالعزيز الفضلي

أشاد سفير اجلمهورية 
اجلزائريــة الدميوقراطية 
الشــعبية لــدى الكويــت 
عبداملالك بوهدو بالعالقات 
الثنائية األخوية التي تربط 
بالده مع الكويت، مشــيرا 
الــى انها عالقــات متميزة 
ومتجذرة تستند إلى إطار 
قانوني قوي يتشــكل من 
نحــو ٤٠ اتفاقيــة وآليات 
تعاون على رأسها اللجنة 

املشتركة باإلضافة إلى تسع جلان فنية تتعلق 
بقطاعات مختلفة نعمــل حاليا على تفعيل 
دورهــا خدمة ملصالح الشــعبني الشــقيقني 
اللذيــن يحتفالن هذا العــام بالذكرى الـ ٦٠ 
إلقامة العالقات الديبلوماســية بني الدولتني 
الشــقيقتني. جاء ذلك في تصريــح أدلى به 
السفير اجلزائري للصحافيني خالل زيارته 
لالحتاد الكشفي للبرملانيني العرب ظهر امس 
مقدمــا التهنئة لالحتاد وجلمعية الكشــافة 
الكويتية على النجاح غير املسبوق في تنظيم 
امللتقى الكشــفي العربي والذي اســتضافته 

الكويت خالل مايو املاضي

وأكد السفير بوهدو أن الكويت مركز العمل 
اإلنساني والتطوعي واخليري واإلغاثي وهي 
من البلدان التي تقدم الكثير لدول العالم التي 
حتتاج إلى املساعدات اإلنسانية في مختلف 
مناطق العالم، موضحا إلى أن للعمل الكشفي 

دورا كبيرا في هذه األعمال التطوعية.
من جانبه، رحب رئيس االحتاد الكشفي 
للبرملانيني العرب ورئيس جمعية الكشافة 
الكويتية النائب د.عبداهللا الطريجي بالسفير 
اجلزائري، مشيرا إلى أن ذلك يدل على اهتمام 
األشقاء اجلزائريني باحلركة الكشفية ودورها 

في العمل التطوعي.

د.عبداهللا الطريجي يقدم درعا إلى السفير عبداملالك بوهدو بحضور فيصل العنزي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

«اإلخاء الوطني» شاركت بدورة في سويسرا 
عن اآلليات الدولية حلماية حقوق املرأة

قالت رئيســة مجلس 
الكويتية  إدارة اجلمعية 
لإلخــاء الوطنــي بيبــي 
عاشــور إن رفــع الوعي 
بأهميــة قضايــا حقوق 
التعامل  اإلنسان وآليات 
الدولــي واإلقليمــي لكل 
الدول في مجــال حقوق 
األداة  هــي  اإلنســان 
الرئيسية الزدهار ورقي 
املجتمعــات. وأضافــت 
عاشور، لدى مشاركتها في 
الدورة التدريبية املتقدمة 

حول اآلليات الدولية حلماية حقوق املرأة 
التي نظمها معهد جنيڤ حلقوق اإلنسان 
علــى هامش أعمال الدورة ٨٢ للجنة األمم 
املتحــدة املعنية بالقضاء على كل أشــكال 
التمييز ضد املرأة (سيداو) ومناقشة التقرير 
الدوري لكل من املغرب واإلمارات، مبشاركة 
٢٥ شــخصا من منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا، وذلك مبقر معهد جنيڤ 
ومقــر األمم املتحدة بجنيڤ من ١٩ إلى ٢٣ 
اجلاري، إن هذا الرفع للوعي هو داللة على 
قيم اجتماعية وحضارية نود غرسها جميعا 
في مجتمعاتنا وخصوصا املجتمع العربي، 

كمــا أنه رفع ملســتوى أعمال املؤسســات 
الوطنية من ناحية تشــريعية وتنفيذية 
في حقوق اإلنسان. وتابعت عاشور، التي 
كانت املشــاركة الوحيدة من الكويت، عن 
مشاركتها في الدورة املتقدمة: كانت دورة 
متميزة، تعلمنا واستفدنا منها كثيرا كما أنها 
كانت فرصة لتبادل األفكار واخلبرات واألهم 
كسبنا الكثير، فالعلم ال ينضب واملعرفة 
ال تتوقف. وبوابة العمل واملرحلة القادمة 
تتطلب منا إجناز الكثير من األعمال لرفع 
اسم الكويت في مجال حقوق اإلنسان في 

كل احملافل اإلقليمية والدولية.

نظمها معهد جنيڤ حلقوق اإلنسان

بيبي عاشور مع عدد من املشاركني في الدورة
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افتتاح املنطقة املتضررة من «حريق املباركية» خالل أكتوبر ٢٠٢٣

بداح العنزي

دعــا وزير املاليــة وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 
الــى إعــادة إعمار  الرشــيد 
منطقة املباركية كما كانت قبل 
احلريق ألهمية املوقع التراثية 
والتاريخية في الكويت متهيدا 
الفتتاح املنطقة أكتوبر ٢٠٢٣.
جــاء ذلك خالل ترؤســه 
الجتماع فريق مناقشة خطة 
عمــل معاجلة آثــار احلريق 
واعتمــاد املخطط املســاحي 
املقتــرح مــن البلدية إلعادة 

إعمار املنطقة املتضررة.
كما متت اإلشــارة الى أن 
عملية إعادة اإلعمار حتتاج 
ألكثر من سنة وستتم اضافة 
مظالت ومرشــات تبريد في 
سوق احلرمي، اضافة الى عدم 
اصدار تراخيــص ملكية اال 
بعد مخاطبة املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
ومت التأكيــد علــى فتــح 
ممرات وإضافة قسائم جديدة 
لالســتثمار كأمالك دولة مع 
ضــرورة فتح مبنــى إداري 
للجهات احلكومية في موقع 

سوق املباركية.
وأوضحــت نائــب املدير 
العام لشؤون قطاع املشاريع 
في البلدية م.نادية الشريدة 
انــه وبعد مراجعــة القطاع 
بالتنظيــم علمت  املختــص 
بوجود قرار سابق من املجلس 
البلدي العادة تنظيم املنطقة 
بالكامل لكن مت ايقافه بقرار 
مــن مجلــس الــوزراء بناء 
على طلــب املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب، 
وذلك للتأكد من احملافظة على 
طابع املنطقــة التراثي اثناء 
عملية اعــادة اإلعمار، وبعد 
التواصل مع اجلهات املعنية 
متت اعادة املخطط املساحي 
املطلوب على الوضع القائم.

وطلبت الشركة تكلفة عالية 
جــدا مقابل تلــك اخلدمات، 
واقترحت أن احلل األمثل في 
هــذه احلالة هــو تقدمي تلك 

الــى ٧٠٪، أضــاف م.محمد 
الزعبــي انه لــن يتم اصدار 
اال  اي تراخيــص للملكيــة 
مبخاطبة املجلــس الوطني 

ليتم اصدار قرار من املجلس 
البلدي في هذا الشأن، وذلك 

حسب البندين التاليني:
١ - اعتماد التنظيم القائم 
واحملافظة على شكل القسائم 
مــع فتــح املمــرات وتعديل 
جزئــي في املخطط حســب 

املقترح املقدم.
٢ - تكليف وزارة املالية 
وبلديــة الكويــت واملجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
التســجيل  واآلداب وإدارة 
العــدل)  العقــاري (وزارة 
بإجراء ما يلزم من دراسات 
وتعديل ما يخالفه من قرارات 

فيما يخص امللكيات.
وأكد وزير املالية ضرورة 
التأكــد مــن وضــع جميــع 
اشتراطات االمن والسالمة في 
املخطط اجلديد لتفادي تكرار 
مثل تلك احلرائق مستقبال.

الكلفــة  ومتــت مناقشــة 
التقديريــة إلعــادة اإلعمــار، 
وأفادت م.نادية الشريدة بأن 
هذه الكلفة بناء على دراســة 
مبدئية وال تعتبر هذه عملية 
تطوير بــل عملية اعادة بناء 
كاملــة، وبعــد توقيــع العقد 
الشــركة االستشــارية  مــع 
سيتم حتديد الكلفة النهائية 

للمشروع.
طلــب وزير املالية حتديد 
املــدة الزمنية إلمتــام عملية 
اعادة اإلعمار، وأفادت م.نادية 
الشريدة بأن املدة ستتراوح بني 
سنة وسنة وشهرين، وأوصى 
بأن يتم االنتهاء من اخذ جميع 
موافقــات اجلهــات الرقابيــة 
(ادارة الفتوى والتشــريع - 
اجلهاز املركــزي للمناقصات 
العامة - ديوان احملاسبة) في 
شهر يوليو القادم كحد اقصى، 
والبدء في عملية اعادة اإلعمار 
بالسرعة املمكنة للتمكن من 
افتتاح املنطقة في شهر اكتوبر 

.٢٠٢٣
وأفــاد امني عــام املجلس 

اخلدمات ملستخدميها مقابل 
مبلغ مالي.

وفيمــا يخــص املبانــي 
 ٪٥٠ بنســبة  املتضــررة 

للثقافة والفنون واآلداب بعد 
عملية اعادة االعمار، وسيتم 
االلتــزام باملخطــط املقترح 
بعد اعتماده من قبل اللجنة 

الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب د.عيســى األنصاري 
بضرورة االخذ بعني االعتبار 
الــرأي االكادميي فــي عملية 
اعادة االعمار، والذي يشــمل 
اخلبــراء  بعــض  تصــور 
األكادمييني في جامعة الكويت 
نحو اعادة االعمار، واضافت 
م.نادية الشريدة أنه سيتم عقد 
اجتمــاع مع اخلبراء في حال 
وجود اي استفسار من الشركة 
االستشارية حول توجيهاتهم 

املطروحة.
ونقلت م.نادية الشــريدة 
طلب الشــيخة أمثال األحمد 
اجلنــدل  اســتخدام  بعــدم 
للمحــالت وتــرى م.ناديــة 
الشــريدة أن عدم اســتخدام 
اجلندل سيفقد سوق املباركية 

طابعه التراثي.
وأفاد وزير املالية بأهمية 
وضع معايير لألمن والسالمة 
وفقا للطابــع التراثي القدمي، 
ويتم اخذ موافقة قوة االطفاء 
العام لضمان تلك االشتراطات 
اخلاصــة فــي حــال اختيــار 

اجلندل.
وزارة  وكيــل  وأضــاف 
التجــارة بالوكالــة محمــد 
العنزي أهمية تواجد اجلهات 
املشــاركة بشــكل يومــي في 
منطقة املباركية وتوفير مبنى 
اداري للجهات في موقع خاص 
في منطقة املباركية، وستتم 
مخاطبة البلدية بهذا الطلب، 
وقد مت تخصيص فريق خاص 
من وزارة التجارة لهذا الشأن.

وشــدد وزير املالية على 
ضرورة االلتــزام بامليزانية 
املرصودة والعمل على توفير 
التكاليف قدر االمكان خالل 
عملية اعادة االعمار، وأضافت 
م.نادية الشريدة أنه سيتم 
اضافــة املظالت في ســوق 
املباركية ومرشات التبريد في 
سوق احلرمي حسب توصيات 

الشيخة أمثال األحمد.

فريق معاجلة آثار احلريق شدد على اإلسراع في إعادة اإلعمار ألهمية املوقع التاريخية

جانب من محالت املباركية املتضررة من احلريق

وبناء عليه مت تأكيد وزير 
املالية وجميع االعضاء على 
اعادة اعمار منطقة املباركية 
كما كانت قبل احلريق ملا لها 
من أهمية تراثية وتاريخية 

في دولة الكويت.
وقــام نائب املديــر العام 
لشــؤون التنظيم واملخطط 
الهيكلي في البلدية م.محمد 
الزعبــي بعــرض املخطــط 
املقترح مــن البلديــة مفيدا 
بأنــه قد مت حصر القســائم 
املتضررة من احلريق حسب 
نسب الضرر الالحق بها وكما 
هــو موضــح فــي اخلريطة 
التوضيحية التي مت عرضها 
في االجتماع بتفاوت الضرر 
في تلك املناطق ما بني مناطق 
ســليمة، مناطــق متضررة 
بشكل جزئي ما بني ٥٠٪ و٧٠٪ 
واخرى متضررة بشكل كلي، 
وبناء على الدراسة السابقة 
متت احملافظــة على الوضع 
القائــم وحتديد امللكيات في 
املنطقــة، مع ضــرورة فتح 
املمرات بني القسائم، وطلب 
مــن اللجنة اعتمــاد املقترح 
املقدم من بلدية الكويت مبا 
يتوافق مع الوضع القائم دون 
عمل اي تغيير بل متت اضافة 
قســائم جديدة الستثمارها 
كأمالك للدولــة، مع امكانية 
اضافة بعــض اخلدمات في 

التصميم الحقا.
وأكــد الوكيــل املســاعد 
لشؤون أمالك الدولة رياض 
الســعد ضرورة اضافة تلك 
التصميــم  اخلدمــات علــى 
املقترح نظرا لعدم جودتها في 
السابق، واقترح التعاقد مع 
شركة ادارة املرافق العمومية 
إلدارة تلك اخلدمات واإلشراف 
علــى نظافتهــا وصيانتها، 
وأوضحت م.نادية الشريدة 
أنه قــد مت بالفعل التواصل 
املرافــق  إدارة  مــع شــركة 
العموميــة في هذا الشــأن، 

التوصيات
٭ اعتماد التنظيم القائم واحملافظة على 
شكل القسائم مع فتح املمرات وتعديل 
جزئي في املخطط حسب املقترح املقدم.

٭ تكليف وزارة املالية وبلدية الكويت 
واملجلــس الوطني للثقافــة والفنون 

العقــاري  التســجيل  واآلداب وإدارة 
(وزارة العــدل) بإجــراء مــا يلزم من 
دراسات وتعديل ما يخالفه من قرارات 

فيما يخص امللكيات.
مع األخذ بعني االعتبار جميع شروط 

الزمن والسالمة واحملافظة على الطابع 
التراثي للمنطقة.

تأجيــل اعتمــاد الفريــق اخلاص 
مبسؤولية املباركية واختيار اجلهات 

املشاركة الجتماع الحق.

العبداجلادر: تعديل الالئحة الداخلية للمجلس 
لعدم توافقها مع القانون ٢٠١٦/٣٣

أكد رئيس اللجنة القانونية 
واملالية فهد العبداجلادر على 
ضــرورة العمل علــى إلغاء 
الداخلية للمجلس  الالئحــة 
القانــون  والصــادرة وفــق 
٢٠٠٥/٥ ألنهــا ال تتوافق مع 

قانون البلدية ٢٠١٦/٣٣.
إن  العبداجلــادر  وقــال 
مناقشــة الالئحة حتتاج الى 
جهــد كبير من قبــل اعضاء 
املجلس خاصة في ظل اجراء 
الكبيــرة عليها  التعديــالت 
خاصة أنها تنظم األعمال داخل 
املجلس كما هي اللوائح التي 

تنظم االعمال اخلارجية.
اللجنــة  ان  وأضــاف 
ســتكمل بحث الالئحة خالل 
االجتماعــات املقبلــة متهيدا 

والشؤون اإلسالمية توسعة 
حــدود مســجد عبدالعزيــز 

الهران في منطقة الزور.
وقال الكفيــف إن اللجنة 
احالت الطلب املقدم من الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 

تخصيــص محطتــي ضــخ 
ومحطــة رفع ضمــن مدينة 
صباح االحمد الســكنية الى 
اجلهاز التنفيذي لتحديث الرد 
مع االخذ باالعتبار املستجدات 

اجلديدة.

فهد العبداجلادر مترئسا اجتماع اللجنة

لالنتهاء من جميع التعديالت 
املناسبة.

مــن جانب آخــر، وافقت 
جلنة األحمدي خالل اجتماعها 
امس برئاسة ناصر الكفيف 
علــى طلــب وزارة األوقاف 

إزالة ٣٣٤ إعالنًا عشوائيًا في «األحمدي»
العالقــات  إدارة  كشــفت 
العامــة في البلديــة عن قيام 
الفريق الرقابي بإدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية تنفيذ 
جوالت تفتيشية على احملالت 
واملجمعات التجارية واألسواق 
املوازيــة على مدار األســبوع 
املاضي بعموم مناطق محافظة 

إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية بفرع بلدية احملافظة 
سعد الشيبة، حرص الفريق 
الرقابي في اإلدارة على تطبيق 
احملــالت شــروط وضوابــط 
بالئحــة  الــواردة  البلديــة 
احملالت واإلعالنات من خالل 
تنفيذ جوالت تفتيشية على 
احملالت التجارية واألســواق 
املوازية بكافة مناطق احملافظة 
صباحا ومساء. وأشار الى أن 
اجلوالت التفتيشــية التي مت 
تنفيذها خالل األسبوع املاضي 
على احملالت التجارية بعموم 
مناطق احملافظة أســفرت عن 
حتريــر ١٠ مخالفات تضمنت 
حترير ٣ مخالفات إلقامة إعالن 
من دون ترخيص و٥ مخالفات 
لعدم جتديد ترخيص اإلعالن، 

مخالفتني إلضافة إعالن خاص 
بالنشــاط من دون ترخيص، 
فضــال عــن رفع وإزالــة ٣٣٤ 
إعالنا عشوائيا من الساحات 
واملياديــن. ودعــا الشــيبة 
املواطنني واملقيمني بعدم وضع 
إعالنــات مخالفة بالشــوارع 
وامليادين وااللتفاتات من شأنها 
تشويه املنظر العام وتسبب 
احلــوادث إلعاقتهــا الرؤيــة 
عن قائدي الســيارات، مؤكدا 
تواصل اجلوالت التفتيشــية 
على احملالت واألسواق املوازية 
خــالل الفترتــني الصباحيــة 
الرقابي  واملســائية للفريــق 
واتخاذهــم كافــة اإلجــراءات 
القانونيــة حيــال مخالفــي 
القوانــني واللوائــح املعمول 

بها في البلدية.

األحمــدي للتأكد من التزامهم 
بالقوانني واللوائح، فضال عن 
إزالة اإلعالنات العشوائية التي 
تشــوه املنظر العام وتسبب 
احلــوادث، مشــيرة إلى رفع 
وإزالــة ٣٣٤ إعالنا عشــوائيا 

من الشوارع وامليادين.
وفي هذا السياق، أكد مدير 

حترير إحدى املخالفات خالل اجلولة

الشريدة: إعادة اإلعمار حتتاج ألكثر من سنة وإضافة مظالت ومرشات تبريد بسوق احلرمي

احملافظة على الشكل احلالي وفتح ممرات وإضافة قسائم جديدة لالستثمار كأمالك دولةالزعبي: عدم إصدار أي تراخيص ملكية إال بعد مخاطبة املجلس الوطني للثقافة والفنون

العنزي: مخاطبة البلدية لتوفير مبنى إداري للجهات احلكومية في موقع سوق املباركية
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في البداية، نود إعطاءنا فكرة عن 
تطبيق «تعال»؟

٭ التطبيــق عبــارة عــن فكرة 
جديــدة على مســتوى اخلليج 
والعالم ويوفر أغلبية اخلدمات 
واملنتجــات التي يحتــاج اليها 
البيــت واملناســبات بطريقــة 
جديــدة ومنفــردة، حيث ميكن 
الطلب عن طريق اختيار الوقت 
واليوم املناسب وطريقة الدفع 
املفضلة واالستمتاع بالعروض 
واخلصومــات احلصرية طوال 
أيام السنة وعلى كل عملية شراء 
يجريها العميل من خالل التطبيق 
تصل مبالغ فورية إلى حسابه 
بطريقــة نقــاط وميكــن أيضا 
املقارنة بني الشركات من ناحية 
األسعار والتقييم واحلصول على 
ما يناســبهم، حيــث إن جميع 
الشــركات املتواجــدة حتتــوي 
على أعلى معايير اجلودة ونقوم 
بتوفير افضل جودة مع أنسب 

سعر.
ومن املميزات أن تطبيق «تعال» 
يربــط العمالء مبــزودي خدمة 
مختلفني ويعمل على سد الفجوة 
بني العمالء وتلبية احتياجاتهم 
التي قد يبدو من الصعب تلبيتها، 
وهناك تنوع مستمر في اخلدمات 
املقدمة رغم أن هذا التنوع حتى 
اآلن ال مثيل له مبا يشــمله من 
خدمات تتعلق بتنظيف املنزل 
ورعايــة احليوانــات األليفــة 
واملغاسل واخلياطني واملطاعم 
والضيافــة واكثر مــن ذلك كله 

حتت سقف واحد.

ومن أين جاءت فكرة تسمية التطبيق 
باسم «تعال»؟

٭ اســتوحينا فكــرة تســمية 

أجرت احلوار: آالء خليفة

كثير من الشباب الكويتي لديهم طموح وإصرار وعزمية على حتقيق األهداف ومهما واجهوا من صعاب تكون لديهم رغبة قوية في التغلب عليها للوصول إلى األهداف، ليس هذا 
فحسب، بل أيضا لديهم رغبة في التميز واإلبداع واالبتكار في املشاريع التي يقومون بها ووضع ملساتهم وبصماتهم اخلاصة عليها لتخرج بأفضل صورة ممكنة. وقد التقت «األنباء» 

الشاب الكويتي الطموح يوسف اجلاركي الذي قام بتأسيس تطبيق «تعال» لتوفير خدمات وعروض مميزة ملستخدميه للوقوف على أهداف مشروعه، وآلية اختيار الشركات 
املتواجدة في التطبيق، وكيفية تطويره وأهم التحديات التي واجهته، وكذلك رؤيته املستقبلية، ونظرته للعمل احلر.  وخالل اللقاء ذكر اجلاركي أن الكويت لم تقصر في دعم 
الشباب، وبالتالي على اجلميع أن يحرص على رد اجلميل لها من خالل السعي اجلاد خلدمتها وإعالء شأنها، مضيفا أن ما يقومون يعد من باب املسؤولية املجتمعية، وبالتالي 

فإن من أهداف مشروعه دعم املشاريع الوطنية من جميع النواحي لبناء سوق وطني مزدهر، لذلك قاموا بتنظيم حملة «ادعم مجتمعك» من خالل عدة أنشطة وفعاليات 
خلدمة املجتمع. وحتدث اجلاركي باسترسال عن السوق الكويتي ودعم الدولة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة والعوامل املؤثرة على جناح املشاريع التجارية، معلنا عن 

خططه االستراتيجية فيما يخص تطبيق «تعال» في املرحلة املقبلة، فإلى التفاصيل:

التطبيق باســم «تعال» كونها 
كلمة متعارف عليا في املجتمع 
الكويتــي، مبــا يعنــي أن كل 
اخلدمات التي يحتاجها العميل 
تصلــه إلى منزلــه، حيث نوفر 
للعميل الوقت واجلودة املطلوبة 
من اخلدمــة كما نوفر له نظاما 
متكامال للحصول على اخلدمة 
في الوقت الذي يناسب العميل.

ما األهداف التي تسعون إليها من 
خالل تطبيق «تعال»؟

٭ يهــدف تطبيق «تعــال» إلى 
توفير تطبيق جوال يلبي جميع 
االحتياجــات وتوفيــر أفضــل 
األسعار والعروض وتوفير نظام 
املواعيد الذكي سهل االستخدام 
باإلضافة إلى أننا نهدف إلى أن 
نصبــح املنصة األولــى لتقدمي 

اخلدمات.

وماذا عن رؤيتكم املستقبلية؟
٭ نتطلع في تطبيق «تعال» إلى 
أن نكون املنصة األولى لتوفير 
اخلدمات جلميــع العائالت في 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجــي وتقــدمي أي نوع من 
اخلدمــات املمكنــة إلــى املنازل 
باإلضافــة إلــى توفيــر منصة 
متكاملة ملقدمي اخلدمات الناشئني 

في السوق.

في ظل توافر الكثير من التطبيقات 
حاليا، ما الذي مييز تطبيق «تعال» 
عن غيره من التطبيقات املوجودة؟
٭ ما مييز تطبيق «تعال» أننا 
قمنــا بالتركيــز علــى ٣ عوامل 
رئيسية تتمثل في توفير خدمات 
غير متوافرة في باقي التطبيقات 
املوجودة حاليا باإلضافة إلى أننا 

قمنا بعمل نظام على مســتوى 
دول اخلليــج وألول مــرة يتــم 
تخصيص نظام نقاط والء خاص 
بكل شركة، وعندما يقوم العميل 
بإجراء طلب عبر التطبيق تصله 
مبالغ نقدية على شكل «نقاط» 
ميكن اســتخدامها الحقا، فضال 
عــن أننا دومــا نوفــر عروضا 
وخصومات على التطبيق، فنحن 
نهدف إلى توفير كل مستلزمات 
العميل بأعلى نسبة جودة ممكنة.

نود تسليط الضوء على مسؤوليتكم 
دعم  فيما يخص  املجتمع  جتاه 

املشاريع الوطنية؟
٭ نقوم بدعم املشاريع الوطنية 
من جميع النواحي لبناء سوق 

وطني مزدهر وناجح.
كيف يسهم تطبيق «تعال» في تطوير 

وحتسني املجتمع؟
٭ علينا واجب وطني كشركات 
أن نقوم باملساهمة في املجتمع 
وتطويره وحتسينه، ومن هذا 
املبدأ قمنا بالترتيب والتجهيز 
حلملــة وطنيــة تســمى «ادعم 
مجتمعك» والتي تضمن تنظيف 
الشواطئ واألماكن العامة، إعطاء 
هدايا لألطفــال إلدخال الفرحة 
الى قلوبهم باالضافة إلى حملة 
التوقــف عــن التدخــني ودعــم 
املواهــب والرياضــات وتنظيم 
حملة الصحة النفســية وحملة 

السعادة.
جدير بالذكــر أن الكويت توفر 
لنــا الدعــم فــي كافــة مناحــي 
احليــاة، لذا جند أن علينا دورا 
لــرد اجلميل لدولتنــا احلبيبة 
الكويت واملساهمة في دعم الدولة 

وتطويرها وتنميتها.

ما آلية اختياركم للشركات املتواجدة 
على التطبيق؟

٭ لدينــا فريــق متكامــل يقوم 
بزيارة الشركة والتأكد من جودة 
منتجاتها كما نقوم بالدخول على 
حساباتها في وسائل التواصل 
االجتماعــي ملعرفة ردود أفعال 
عمالئها، وكذلك التقييمات التي 
حتصل عليها تلك الشركات ومن 
ثم تتم املوافقة أو الرفض كوننا 
نعتمد مستوى عاليا من اجلودة 
والتقييــم، وذلك لتوفير افضل 
الشركات واملنتجات ملستخدمي 
تطبيــق «تعال» بجــودة عالية 

وأسعار منافسة.

كم عدد املشتركني حاليا في التطبيق 

املتوقع في املستقبل  العدد  وكم 
القريب؟

٭ حاليــا لدينــا اآلالف مــن 
املشــتركني في تطبيق «تعال» 
ونهدف مستقبال إلى كسر حاجز 
١٠٠ ألف مســتخدم في الكويت 

و٥٠٠ ألف مستخدم خليجي.

كونك تعمل في العمل احلر، هل 
بالتوجه  الكويتي  الشباب  تنصح 

لألعمال احلرة؟
٭ نعــم بالتأكيد أنصح جميع 
الشباب الكويتي للتوجه لألعمال 
احلرة، السيما ان الدولة داعمة 
للشباب وأصحاب املشروعات 
الصغيــرة واملتوســطة، ولكن 
انصحهم بوضع خارطة طريق 
صحيحــة مبنيــة على أســس 
ســليمة وأهــداف واضحة وان 
يكونــوا علــى درايــة ومعرفة 
بآليــة إدارة املشــاريع، وبيئة 
ريادة األعمال هي بيئة قوية وفي 
تصاعد مستمر، خاصة مع تطور 
السوق اخلليجي واالجتاه بشكل 
اكبر نحو الســوق اإللكتروني 

والرقمي.

كيف تثمن سوق العمل الكويتي 
ودعم الدولة للمشاريع الصغيرة 

واملتوسطة؟
٭ الدولة تقدم كل أنواع الدعم 
وكذلك تسهيل اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ املشاريع، وال يوجد أي 
تقصير من ناحية الدولة، وقد 
عشت لســنوات طويلة خارج 
الكويت وشاهدت كيف تتعامل 
احلكومات اخلارجية مع أصحاب 
املشاريع لذا أجد أن الكويت فعليا 
ال تقصر مــع أبنائها في تقدمي 

كافة أنواع الدعم الالزم.

ما العوائق التي واجهتك في بداية 
مشروعك وكيف تغلبت عليها؟

٭ ال يخلــو أي عمل خاص من 
العوائق والعقبات، وفي البداية 
كنــت بحاجــة ملعرفــة طبيعة 
الكويتــي ومتطلباته  الســوق 
ورغبات العمالء من اجل تقدمي 
خدمة افضــل، ولكن مع وضع 
اخلطة الواضحة املعالم متكنت 
مــن التغلب علــى كل العقبات 

وحتقيق اإلجناز املنشود.

هل هناك إقبال واهتمام من املجتمع 
على هذا النوع من التطبيقات؟

٭ نعم هناك إقبــال كبير على 
استخدام التطبيقات اإللكترونية، 
فنحن نعمل علــى بناء منصة 
جديدة وسوق جديد، فتطبيق 
«تعــال» يقدم خدمــات مميزة 
وجديدة ألفراد املجتمع تســهل 
حياتهم بشكل ميسر ومرن، وفي 
نفس الوقت فتحنا بابا للمشاريع 
الوطنية من خالل توفير منصة 
تســويقية للوصول ألكبر عدد 

من أفراد املجتمع.

ما خططكم االستراتيجية خالل 
الفترة املقبلة؟

٭ انطلق تطبيــق «تعال» من 
الكويت، ونأمل مستقبال أن نفتح 
آفاقــا جديدة فــي دول اخلليج 
والدول العربية وتوفير افضل 
منصــة على مســتوى اخلليج 
من خالل تقدمي افضل اخلدمات 
وحصــول العمــالء على افضل 
العروض واخلصومات ونقاط 
ميكن للعميل اســتخدامها مرة 
أخرى فضال عن توفيرنا لشركات 
تتمتع بجودة عالية وفي الوقت 

الذي يريده العميل.

ل حياة مستخدميه مؤسس التطبيق أشار إلى أنه يقدم خدمات فريدة من نوعها ويضمن عروضاً وخصومات حصرية تُسهِّ

يوسف اجلاركي خالل اللقاء مع الزميلة آالء خليفة              (محمد هاشم)

أنصح الشباب بالتوجه للعمل احلر لكن وفق أسس سليمة ودراية جيدة بإدارة املشاريع وبيئة األعمال
نعمل على تقدمي أجود اخلدمات بأنسب األسعار وتوفير نظام مواعيد ذكي سهل االستخدام

التطبيق يربط العمالء مبزودي خدمة مختلفني ويعمل على سد الفجوة بني العمالء واملستثمرين
قمنا بتنظيم حملة «ادعم مجتمعك» من خالل عدة أنشطة وفعاليات خلدمة املجتمعنحرص على دعم املشاريع الوطنية من جميع النواحي لبناء سوق وطني مزدهر

الدولة توفر لنا الدعم وعلينا دور في رد اجلميل واملساهمة في تنميتها

لدينا فريق متكامل يقوم باختيار والتأكد من جودة الشركات املنضمة للتطبيق

اجلاركي لـ «األنباء»: نسعى ألن يكون «تعال» أول منصة متكاملة 
لتوفير جميع احتياجات العائلة على مستوى دول «التعاون»

في زمن كثر فيه الشامتون املتطاولون 
مستغلني «امليديا» لألسف!

العبــرة التي كســبتها بعد ٧ عقود 
من الزمن هي أال تسخر وال تستصغر 
وال تهزأ بأي إنســان فال تعلم عزيزي 
القارئ الكرمي كيف سيكون حالك غدا!

لذلك انتبه، ال تكن اليوم من الشامتني 
فتصبح غدا من املبتلني!

لم أفرح قط في حياتي بكرسي ألنني 
أعلم اني تاركه في يوم من األيام لغيري، 

وكما قال الشاعر:

فقل للشامتني بنا أفيقوا
                 سيلقى الشامتون كما لقينا

والدنيا يا قارئي العزيز دوارة، وأقول 
للشامتني صبرا.

علمتني احلياة ماذا تعني الشماتة.
لعلها تبرز في قول الشاعر:

كل املصائب قد متر على الفتى
             فتهون غير شماتة األعداء

٭ ومضة: قد تصل إلــى أعلى مراتب 
املراكز وتكون بيدك القوة والسطوة والقرار 
غير أنه ســرعان ما ميــر الوقت وتتذكر 

العبارة الكويتية املكتوبة مباء الذهب:
لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك!

٭ آخر الكالم: النصيحة في هذا البيت 
الشعري اجلميل:

ال تفرحن بسقطات الرجال وال
                  تهزأ بغيرك واحذر صولة الدول

٭ زبدة احلچي: من أبلغ احلكم التي 
تعلمتها في حياتي أال متارس الشماتة 
واحذر تبنيها وممارستها، واقرأ ومتعن 
في هذه األبيات الشعرية وما وراءها من 

معان تخص الشماتة:

قضيت نحبي فسرَّ قوٌم
           حمقى بهم غفلة ونوم

كأن يومي علّي حتٌم
            وليس للشامتني يوٌم

الكمال والدوام هللا عز وجل والتفت 
الى التاريخ اقرأ ومتعن وخذ من احلكمة 

األبدية أين فالن؟
وين فالنة؟

الــكل متحرك ولن يــدوم لك احلال 
فاشكر اهللا عز وجل وتواضع وال تشمت 

فاأليام دوارة.
تذكــر مني هذه مما جــاء في األثر: 
ال ُتظهر الشــماتة ألخيك فيرحمه اهللا 
ويبتليك، وهي باختصار: الشماتة تصدر 

عن جاهل وتسبب املشاكل!
اللهم استرنا بسترك واحفظنا بحفظك 

يا كرمي.

 فقل للذي يبدي الشماتة جاهال 
             سيأتيك كأس أنت ال بد شاربه!

تذّكر ان العيــب ليس فيك إن كنت 
طيبا مع غيرك وإمنا كل العيب في هذا 
الشامت الذي ال يقّدر طيبتك وسنعك!

..في أمان اهللا.

ـ كونــا: عــرض  رومــا 
استشــاري جراحة العيون 
الكويتــي د.خالــد الســبتي 
عملية جراحية دقيقة ناجحة 
بثت عبر الڤيديو أمام مؤمتر 
تخصصــي دولــي بإيطاليا 
كجراح عربي بني نخبة من 
كبــار االختصاصيني حول 

العالم.
جرى ذلك ضمن فعاليات 
مؤمتر «ملتقى ميالنوريتينا 
جلراحــة  الدولــي   «٢٠٢٢
شــبكية العني علــى الهواء 
اجلراحيــة  والتقنيــات 
اجلديدة، شارك مدير مركز 
الكويت التخصصي للعيون 
بــني ١٦ جراحا مــن مختلف 
أرجاء العالم لعرض أحدث 
التقنيــات التي طوروها في 

عالج الشبكية.
الســبتي عملية  وأجرى 
جراحيــة دقيقــة بتقنيــة 
مبتكرة في أول يومي املؤمتر 
الذي انعقد هذا األسبوع من 
غرفــة عمليات مركــز أثينا 
في اتصال بالڤيديو بجانب 

وكذلــك التقــدم احملــرز في 
اجلراحة الروبوتية والذكاء 
االصطناعي ومناقشتها مع 
زمــالء وخبراء من الواليات 
املتحدة وأميــركا اجلنوبية 
وأوروبا وأفريقيا والشــرق 

األوسط.
أن  الســبتي  وأضــاف 
اجلراحة التــي أجراها على 
مريــض يعانــي مــن قصر 
نظر شديد استلزمت عملية 
معقــدة باســتخدام تقنيــة 
جديــدة بثت للمــرة األولى 
على الهواء مباشرة وشرحها 
خــالل املؤمتر أمــام الزمالء 
وأساتذة اجلامعات وغيرهم 

من املشاركني.
امتنانــه للنجاح  وأبدى 
الــذي توجــت بــه العملية 
واشادة املؤمتر وكذلك اعجاب 
االختصاصيني املشاركني بهذه 
الطريقة املبتكرة لعالج حاالت 
«قصر النظر الشديد» التي 
يســتعصى عالجها بالطرق 
االعتيادية بســبب صعوبة 
الوصــول باالجهزة احلالية 

العلمي الذي يعقد كل عامني 
التقنيــات  لعــرض أحــدث 
والتكنولوجيات اجلراحية 

وأكثرها تطورا.
وقال إن هذا املؤمتر الدولي 
الذي تستضيفه مدينة ميالنو 
كل عامني حدث علمي وطبي 
مهم في مجــال طب العيون 
شــهد عــرض طــرق عــالج 
شبكية العني الطبية احلديثة 
والعــالج اجليني املبشــر، 

مراكز في ميالنو وبرشلونة 
وبروكسل التي بث كل منها 
عمليات اجلراحني على الهواء 

بالتصوير املجهري.
وأعــرب د.الســبتي، في 
تصريــح خاص لـــ «كونا» 
أمــس، عن اعتــزازه الكبير 
للمشــاركة كجــراح كويتي 
وعربــي بــني هــذه النخبة 
الشــبكية  من اختصاصيي 
الدوليني فــي ملتقى ميالنو 

الى مركز االبصار بينما توفر 
تقنيته امكانية غير مسبوقة 

لعالج هذه احلاالت.
وذكــر أنــه انتقــل الــى 
أيــام املؤمتر  ميالنــو ثاني 
الذي شارك فيه وتابعه نحو 
٥٠٠ من اجلراحني ومختلف 
املختصني في عالج أمراض 
العيــون والشــبكية حيــث 
ألقــى محاضرة علمية حول 
تقنيتــه اجلراحية املبتكرة 
واألكثــر فعاليــة وأمانا في 

عالج انفصال الشبكية.
وأكد أن دعوته للمشاركة 
في مؤمتــر ميالنــو وغيره 
الدوليــة  املؤمتــرات  مــن 
التخصصية تعكس املستوى 
العالي الذي بلغه طب العيون 
وجراحة الشبكية في الكويت 
والذي يضاهي أفضل املراكز 
العاملية بفضل ما حتقق من 
طفــرة في املجــال العالجي 
التخصصــي بتشــجيع من 
الدولة، ما يوفر أفضل سبل 
العالج والرعاية للمرضى في 

الكويت واملنطقة.

االستشاري الكويتي شارك في امللتقى الدولي لعالج الشبكية بني ١٦ جراحاً من مختلف أرجاء العالم

د.خالد السبتي لدى إجراء اجلراحة املجهرية املعقدة من مركز أثينا د. خالد السبتي يشرح من مركز أثينا  للمشاركني في املؤمتر أسلوبه اجلراحي املبتكر

اجلراح الكويتي خالد السبتي مع فريق كبار اجلراحني في غرفة العمليات

ملشاهدة الڤيديو

ومضات

الشامتون!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

السبتي أول عربي يعرض تقنياته اجلراحية املبتكرة في «ميالنو»
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اخلميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ متفوقو الثانوية.. املثابرة طريق التميز

أوائل الثانوية العامة لـ «األنباء»: مواجهة التحديات باجلد والعمل
«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

أحمد عبداملهيمن الساخن ٩٩٫٩٪ علمي: 
طموحي الطب واالجتهاد طريق النجاح

منار زكي ٩٩٫١٨ علمي: سأدرس 
الصيدلة في جامعة القاهرة

عبداهللا منوش ٩٩٫٩٠٪ علمي: طموحي 
هندسة امليكانيك في جامعة الكويت

أحمــد  املتفــوق  أكــد 
عبداملهيمن الساخن احلاصل 
على نسبة ٩٩٫٩٪ في القسم 
العلمي من ثانوية النجاة - 
حولي أن االجتهاد واملثابرة 
أهم أسس مواجهة التحديات 
وحتقيق اآلمال والطموحات.
وأهــدى أحمــد جناحــه 
وتفوقه إلى دولته األم سورية 
وإلــى بلده الثانــي الكويت 
وشــعبيهما، وإلــى صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي عهده 

األمني الشيخ مشــعل األحمد، حفظهما اهللا 
تعالى.

وبالنسبة لعوامل تفوقه، أوضح أن التوكل 
على اهللا سبحانه وتعالى واألخذ باألسباب 
من جد واجتهاد ومتابعة مستمرة للدروس 
واملدرســني كانت األساس في ذلك ويسرت 
أمامي طريق النجاح، إضافة إلى حرص األسرة 
على توفير األجواء الدراسية املناسبة والدعم 

من الوالدين.
وقــال أحمــد إن الدوام اجلزئــي كان من 
التحديــات التي واجهتني، حيث إن املناهج 

طويلة وبحاجة الى وقت أكبر 
والدروس مرتبطة ببعضها 
لكن جهود املدرسني معنا كان 
لها األثــر اإليجابي، وكانت 
االمتحانات سهلة في املجمل 
العام وضمن مستوى الطالب، 
موصيا زمالءه املقبلني على 
الثانويــة العامة بالدراســة 
أوال فأول وباجلد واالجتهاد 
والتــوكل علــى اهللا تعالى 
واإلصرار على التفوق وأنه 
ليس هناك مستحيل مع اجلد 

والتعب.
وبــني أحمــد أنه ينــوي إكمال دراســته 
اجلامعية، متمنيا االلتحاق بكلية الطب في 
جامعة الكويت بإذن اهللا تعالى وأن يصبح 
طبيبا ناجحا يســاعد املرضى ويخفف من 

آالمهم ومعاناتهم.
وتوجه بالشكر إلى والده ووالدته داعيا 
اهللا لهما باخلير دائما كونهما ســر جناحه 
بفضل دعائهما ورعايتهما له وحرصهما على 
توفير كل سبل النجاح والتميز والوصول 

إلى هذه النتيجة.

أكدت الطالبة املتفوقة منار 
سيد محمد زكي، من مدرسة 
النجاة االهلية الثانوية بنات 
القسم العلمي من اجلنسية 
املصريــة واحلاصلــة على 
نسبة ٩٩٫١٨٪، أهمية تنظيم 
الوقت والدراسة أوال فأوال من 
بداية العام الدراسي، مشيرة 
إلــى أنهــا اختارت دراســة 
الصيدلة في جامعة القاهرة، 
مع اصرار على التوسع في 
دراسة هذا التخصص، كما ان 
من اهم عوامل التي ساعدتها 

على التفوق التوكل على اهللا واالخذ باالسباب 
وتشــجيع االهل وعطــاء املعلمات ومتابعة 

األهل وإدارة املدرسة.
واهدت منار تفوقها الى اسرتها على دعمها 
وتشجيعها وتوفير االجواء املناسبة للدراسة، 
وبالنســبة ألبــرز املعوقات التــي واجهتها 

اشارت الى ان ضيق الوقت 
كان من اكثر التحديات لكن 
اجلد واملثابــرة كانا كفيلني 
بتجاوز هذه العقبة، مشيرة 
إلــى ان االختبــارات كانــت 
متوسطة املستوى وواضحة 

في العموم.
وتوجهت منار الى الطلبة 
املقبلني على الثانوية العامة 
بعدم التأجيل والدراسة اوال 
بأول، وعدم تراكم املواد لأليام 
االخيرة، ووضع جدول زمني 
باملواد، والتواصل الدائم مع 
املعلمني واملعلمات، وعدم إغفال أي فقرة من 

املنهاج مهما كانت.
وختمت بالتوجه بالشكر ألهلها الذين كان 
لهم الفضل بعد اهللا تعالى في حصولها على 
هذه النسبة، متمنية التوفيق جلميع زميالتها 

في حياتهن اجلامعية والعملية مستقبال.

أهــدى الطالب عبــداهللا محمد منوش 
جناحه الى أسرته وإلى دولته غانا ودولة 
الكويت التي ولد فيها، مشيرا الى ان عوامل 
تفوقه تشجيع أهله على الدراسة، وأهدى 
جناحه أيضا الى مدرســة النجاة بحولي 
والقائمني عليها، مشــيرا الى انه لم يتلق 

أي درس خصوصــي في أي مــادة. وأنه 
يأمل دراسة الهندسة امليكانيكية بجامعة 

الكويت.
ونصح زمالءه بعدم التأخير في الدراسة 
واملذاكرة يوميا مع التوكل على اهللا تعالى 

ثم احملافظة على الصلوات اخلمس.

أحمد عبداملهيمن الساخن

منار سيد محمد زكي

عبداهللا منوش وشقيقه سامر منوشعبداهللا محمد منوش

أحمد عبداملهيمن الساخن متوسطا والده وشقيقه

منار سيد محمد زكي مع والديها

جوزه حميد العنزي لـ «األنباء»: أشكر أسرتي 
ومعلماتي وطموحي أن أصبح طبيبة جراحة

عبدالوهاب البلوشي: أهدي جناحي ألهلي 
والكويت وطموحي دراسة الطب البشري

مــا أجمل فرحــة النجاح، 
وما أســعد حلظــات التفوق، 
تلك الفرحة عاشــتها اســرة 
الطالبة املتفوقة جوزه حميد 
العنزي والتي اســتقبلت نبأ 

تفوق ابنتها بـ «اليباب».
الطالبــة جــوزه العنــزي 
حصلت على مجموع ٩٥٫٠٧٪ 
من ثانوية درة الهاشمية بنات. 
وأكدت لـ «األنباء» ان طموحها 
دائما كان احلصول على نسبة 
عاليــة تؤهلها لدخــول كلية 
الطب ثم التخصص فيما بعد 

باجلراحة.
وأهدت جوزه تفوقها الى 
اسرتها التي وقفت الى جانبها 
دائما ولــم تدخر اي جهد في 
توفير كل االجــواء لتفوقها، 
كما وجهت الشــكر ملعلماتها 

واسرة مدرسة ثانوية درة الهاشمية بنات على 
جهودهن خالل العام الدراسي. وأكدت ان الفضل 
فيمــا وصلت إليه يعود هللا اوال واخيرا وإلى 

حصل الطالب عبد الوهاب جنل 
مديــر عام نــادي املصارف عباس 
البلوشي، على نسبة ٨٦٫٣٧٪ في 
القســم العلمي مبدرســة اجلميل 
األهليــة الثانويــة للبنني، وأهدى 
جناحه إلى والديه وجميع املدرسني 
في مدرسته. وقال عبدالوهاب انه 
يأمــل إكمــال دراســته اجلامعية 
ودخــول كلية الطب البشــري ملا 
في هذه املهنة من معان إنســانية 
وملساعدة املرضى والتخفيف من 

آالمهم.
ونصــح عبدالوهــاب زمــالءه 
الطلبة املقبلني على الثانوية العامة 
بالدراسة املنتظمة وترتيب الوقت 
مبا يتناســب مع املواد واالهتمام 
بالواجبات املدرسية واألخذ بنصائح 
املعلمني لتحقيق النجاح، إضافة إلى 
االبتعــاد عن التوتر وكل ما ميكن 

أن يشتت االنتباه.

والديها، داعية اهللا سبحانه وتعالى ان يوفقها 
وجميع زمالئها الناجحني في الثانوية العامة 
في دراستهم اجلامعية وحياتهم املستقبلية. 

حصلت على مجموع ٩٥٫٠٧٪ من ثانوية درة الهاشمية بنات

جوزه حميد العنزي

عبدالوهاب عباس البلوشي

ياسمني أبو قدوم ٩٩٫٢٨٪ 
علمي: سأدرس «نطق وسمع»

نادين القيشاوي ٩٥٫٤٥٪: 
أمتنى االلتحاق بجامعة الكويت

قالت الطالبة املتفوقة ياسمني عمر عبداحلاج ابو قدوم 
احلاصلة على نســبة ٩٩٫٢٨٪ بالقسم العلمي مبدرسة 
النجاة األهلية وهي أردنية اجلنسية إن أهم العوامل التي 
ساهمت في تفوقها كان في البداية توكلها على اهللا تعالى 
ومحافظتها على الصالة ومســاندة أهلها لها في جميع 
األوقات. وأضافت ياســمني أنها تهدي جناحها لعائلتها 
ووطنها فلسطني واألردن ووطنها الثاني الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا. ولفتت الى أن أهم التحديات واملعوقات 
التي واجهتها أثناء االمتحانات عدم وجود الوقت الكافي 
ملراجعة املادة العلمية، مشيرة الى أن االختبارات كانت 
في مستوى الطالب املتوسط عموما ولم تكن تعجيزية. 
ونصحت الطالب املقبلني على الثانوية العامة بالتوكل 
علــى اهللا تعالــى وطاعته ثم املذاكــرة أوال بأول وعدم 
التأجيل واملراجعة املستمرة وكثرة حل األسئلة والنماذج 
في جميع املواد الدراسية. وقالت ياسمني أطمح لاللتحاق 
بكلية الطب املســاعد تخصص نطق وسمع ملا فيها من 
جانب إنساني، وأمتنى التوفيق والنجاح جلميع الطالب 

في مراحل دراستهم املقبلة.

عبرت الطالبة املتفوقة في القسم العلمي نادين محمد 
القيشاوي واحلاصلة على نسبة ٩٥٫٤٥٪، عن سعادتها 
بحصــد هــذه النتيجة والتي جاءت بعــد جهد ومثابرة 
واجتهــاد منها طــوال العام الدراســي. وتوجهت نادين 
بالشــكر إلى والديها وجميع معلماتها في املدرسة على 
ما قدموه لها من دعم ومتابعة خالل ســنوات دراستها، 
مشــيرة إلى أنها كانت حريصة دائما على الدراسة أوال 
بأول ومنذ بداية العام الدراســي كما كانت تنظم وقتها 
بشــكل يتناســب مع كل مادة دراســية، وتتابع الشرح 
والواجبــات املدرســية وتهتم باملواد كاملــة ومن دون 
أن تهمــل أي فقرة. وأوضحت ناديــن أنها كانت تواجه 
التحديــات والصعاب باجلد واملثابــرة واليقني وهذا ما 
حتقق لها، متمنية ان تلتحق بالدراسة بجامعة الكويت.

ونصحت نادين زميالتها املقبالت على الثانوية العامة 
باالجتهــاد وتنظيم الوقت واالبتعاد عن التوتر والتأكد 
من أنهن قادرات على التفوق وبجميع املواد الدراســية 
إذا ما تسلحن باإلصرار والعزمية على التميز والتفوق.

ياسمني عمر أبو قدوم

نادين محمد القيشاوي

حسن دشتي ٩٤٪ : شكرًا لوالدتي وسأدرس الطب البشري
أهــدى الطالب حســن نادر دشــتي جناحه الى 
الكويــت وإلى مدرســته «ثانوية فلســطني» وإلى 
والدته التي هيأت له كل الظروف للدراسة والتفوق 
ومالزمتها له في اثناء سهره وتشجيعها الدائم له 
على االجتهاد واملثابرة. وأعرب حسن احلاصل على 
٩٤٪ من مدرسة فلسطني، عن أمله بااللتحاق بكلية 
الطب مثل أخيه االكبر. وقال ان اختبارات هذا العام 
كانت مناســبة وفي متناول اجلميع ملن بذل جهدا 
في الدراسة، ونصح الطلبة املقبلني على الثانوية 
العــام القادم بأن يبدأوا باملذاكرة من اول يوم وان 
يراجعوا دروسهم باستمرار. وعن طموحاته، قال 
حســن: أمتنى ان اقــدم لبلدي الكويــت جزءا مما 
قدمته لــي، وأن اصبح طبيبــا ناجحا أخدم بلدي 
وأهــل الكويــت وكل من يعيش علــى هذه األرض 
الطيبة، وادعو اهللا تعالى ان يرزق والدتي الصحة 
والعافية وطول العمر، وأمتنى ان أكافئها بأقل شيء 

حسن دشتي مع والدته وأخته آيةحسن دشتي يقبل رأس والدتهمما قدمته لي منذ والدتي الى اآلن.

ملشاهدة الڤيديو
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املتفوقون.. املثابرة طريق التميزاخلميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

إميان أسامة شوقي  ٩٩٫٩٦٪: طموحي 
الطب البشري وشكرًا ألسرتي ومعلماتي

املتفوقة  الطالبة  أكدت 
شــوقي  أســامة  إميــان 
احلاصلــة علــى نســبة 
٩٩٫٩٦٪ علمــي وترتيبها 
اخلامس مكرر، على أهمية 
تنظيم الوقت والبعد عن 
كل مــا ميكــن أن يشــتت 
االنتبــاه خالل الدراســة، 
معبرة عن سعادتها بهذه 
النتيجة التي تعيد الفضل 
فيها بعــد اهللا تعالى إلى 
والديها وأسرتها ومدرستها 
الفروانية الثانوية ـ بنات 

وجميــع معلماتها الالتي كان لهن الدور 
املميز في جناحها هي وزميالتها.

وقالت إميان خالل زيارتها «األنباء»: 
طموحي دراســة الطب البشري إن شاء 
اهللا تعالــى، كــون هذه املهنة إنســانية 
وميكــن أن تســاعد املرضــى وتخفــف 

مــن آالمهــم ومعاناتهــم. 
وبالنسبة الختبارات هذا 
العــام، أوضحت إميان أن 
االمتحانات كانت متوسطة 
املستوى واألسئلة واضحة 
وسهلة خصوصا للطالب 
الدارس واملتمكن، مشيرة 
إلى أهمية الدراسة أوال بأول 
زمن بداية العام الدراسي.

ونصحت إميان الطلبة 
الصــف  علــى  املقبلــني 
الثانــي عشــر باالبتعــاد 
السلبيني واحملبطني،  عن 
وبعــدم الدخول في أي خالفات قد تؤثر 
على احلالة النفسية لهم ، والتي ستنعكس 
سلبا على دراستهم وحتصيلهم العلمي، 
كما ان عليهم التفاؤل الدائم وحسن الظن 
باهللا تعالى والتوكل عليه ســبحانه مع 

العمل واالجتهاد.

إميان أسامة شوقي

إميان أسامة شوقي متوسطة والدها وشقيقها

أشواق فهد السويط: تنظيم الوقت واالجتهاد وراء تفوقي
قالــت أشــواق فهــد الســويط، 
احلاصلة على الترتيب الثاني على 
الكويتيني في القسم األدبي بنسبة 
٩٩٫٥٤٪ مبدرسة زينب بنت محمد 
بن عبداهللا الثانويــة للبنات، انها 
حققت التفــوق بفضل اهللا تعالى، 
وأنها تهدي جناحها لوالديها ألنهما 
وراء تفوقها، معربة عن شكرها لكل 

من ساعدها ووقف بجانبها.
واضافت اشواق ان من اهم عوامل 
تفوقها االجتهاد وتنظيم الوقت وانها 
أعطت كل مادة من املواد حقها وانها 
ذاكرت دروسها مبكرا، موضحة ان 
االبتعاد عن التوتر في االمتحانات 
امر مهم جــدا، وعــن التحديات او 
املعوقــات التي واجهتها، قالت: كل 

شيء كان سهال وال توجد معوقات 
واحلمدهللا.

ولفتت الــى ان االختبارات هذا 
العام كانت معظمها سهلة وان جميع 
من راقب عليها في االمتحانات كانوا 
متعاونني وكانــوا ايضا حريصني 
علــى أال تشــعر الطالبــات بتوتر، 
ناصحة الطالب املقبلني على الثانوية 

العام املقبل بأن يضعوا هدفا امامهم 
لتحقيق طموحاتهم بجانب تنظيم 
الوقت وجتنب التوتر واالستعانة 

باهللا تعالى.
وعــن الكليــة التي تطمــح الى 
االلتحــاق بهــا، قالــت: أرغــب في 
االلتحــاق بجامعــة الكويت وحتى 
اآلن لم أحدد كلية او تخصصا معينا.

حاصلة على الترتيب الثاني على الكويتيني في القسم األدبي بنسبة ٩٩٫٥٤٪

قالت الطالبة دالل عبدالرحمن السعيد، احلاصلة 
على نسبة ٩٧٫٩٧٪ مبدرسة اليرموك الثانوية للبنات 
القســم األدبي وهي كويتية اجلنســية، انها تهدي 
جناحها الى والدها ووالدتها، مشيرة الى ان العامل 
الرئيسي الذي ساعدها على تفوقها وقوف أسرتها 
بجانبهــا ودعمها مــن خالل تهيئة اجلو املناســب 

للدراسة.
واضافت دالل، خالل حديثها، عن ابرز املعوقات 
التــي واجهتها خالل فترة الدراســة او االمتحانات 

قائلة: ال توجد معوقات وهللا احلمد.

وحول رؤيتها لالختبارات هذه السنة، أفادت بأن 
االختبارات كانت جيدة جدا وان عودة االختبارات 
الورقية كانت متثل فرصة ملعرفة املستوى احلقيقي 
للطالب، ناصحة الطالب املقبلني على الثانوية العام 
املقبل بدراسة املواد أوال بأول والتوكل على اهللا تعالى. 
ولفتــت دالل الى انها تطمح الى االلتحاق بكلية 
اآلداب وتكملة الدراسات العليا، معربة عن شكرها 
لوالديها وجميع افراد اسرتها على وقوفهم بجانبها 
طول فترة االمتحانــات، قائلة: احلمدهللا الذي تتم 

دالل عبدالرحمن السعيدبنعمته الصاحلات.

احلاصلة على نسبة ٩٧٫٩٧٪ مبدرسة اليرموك الثانوية للبنات القسم األدبي

دالل السعيد: وقوف أسرتي بجانبي وراء تفوقي

عبدالعزيز عادل مرجتى حصد ٩٩٫١٤٪: أمنيتي 
دراسة هندسة الكمبيوتر في جامعة الكويت

حصل الطالب عبدالعزيز 
عــادل مرجتى من مدرســة 
اإلخــالص األهلية الثانوية 
للبنني على نســبة ٩٩٫١٤٪، 
وسط فرحة األهل واألصدقاء، 

بهذا التفوق.
وقــال مرجتــى: بدايــة 
البــارئ  الــى اهللا  نتوجــه 
بالدعاء أن ينعم على صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وعلى سمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد 
مبوفور الصحــة والعافية، 

وان يحفــظ اهللا الكويت وشــعبها من كل 
مكروه.

والشكر كل الشكر لوزارة التربيةـ  االدارة 
العامة للتعليم اخلــاص وجلميع العاملني 
فيها، والشــكر اجلزيل كذلك إلدارة مدرسة 
اإلخالص األهلية وجميع العاملني فيها على 

كل اجلهود املبذولة.
وأخص بالشكر الوالد والوالدة حفظهما 
اهللا علــى بذلهما الغالي والنفيس، من أجل 
توفير كل ما يلزم وتهيئة االجواء الدراسية 

الالزمة لهذا التفوق.
اتوجه بالشكر والتقدير 
الى خاالتي استاذة سميرة 
مرجتى واالستاذة نبيلة على 
املتابعــة الدوريــة، واخص 
بالذكر عائلتي وجميع االهل 
التشــجيع  واالصدقاء على 
الدائم واملســتمر، الذي كان 

من دوافع هذا التفوق.
قــال  أمنياتــه،  وعــن 
عبدالعزيــز: امتنى دراســة 
هندسة الكمبيوتر في جامعة 
الكويت، ارجو من اهللا العلي 
ان يتم النظر في طلبي من قبل املســؤولني 
فــي الكويت احلبيبة، ومنحــي القبول في 

كلية الهندسة في جامعة الكويت.
وأخيــر، أهــدي تخرجــي لــروح جدي 
عبدالهــادي مرجتــى، رحمه اهللا واســكنه 

فردوسه األعلى.
وأمتنى التوفيق والنجاح جلميع الزمالء 
الناجحني، وللمقبلني على الثانوية العامة 
أنصحكم بالتركيز واالجتهاد وتنظيم الوقت 
وسيكون التفوق حليفكم بإذن اهللا تعالى.

عبدالعزيز عادل مرجتى

عبدالعزيز عادل مرجتى مع أسرته في لقطة تذكارية

حسني وحيد: أهدي تفوقي ألسرتي وسألتحق بـ «التجارة»
أكد الطالب املتفوق حسني 
عماد وحيد من مدرسة النجاة 
األهلية واحلاصل على نسبة 
انــه يهدي جناحه   ٪٩٥٫٢١
وتفوقه ألسرته، مثمنا الدعم 
املــادي واملعنــوي لوالدته 
والتي كانت كلمة السر في 
تفوقه، ولروح والده صاحب 

البصمة في شخصيته.
الــى أن  ولفــت وحيــد 
اختبارات هذا العام جاءت في 
مستوى الطالب املتوسط، 
إال فيمــا يخــص اختبــار 
الفيزيــاء، مشــيدا بجهود 
معلميــه وإدارة مدرســته، 
خصوصــا معلــم الفيزياء 
احلســيني فتحي الذي لم 
يدخــر جهدا في مســاعدة 
طالبه. وأعــرب وحيد عن 
أمله فــي االلتحــاق بكلية 
التجــارة وإدارة األعمــال، 
حيث يجد في نفسه القدرة 
على اإلبداع في هذا املجال.

حصل على نسبة ٩٥٫٢١٪ في القسم العلمي

حسني عماد وحيد وعمه الزميل عادل وحيد حسني وحيد مع والدته في «األنباء»

فريق العمل

رغد جمال وافي ٩٦٫٥٧٪: 
طموحي طب األسنان

فرحة غامرة شعرت بها اسرة الطالبة رغد جمال 
فايق وافي لتفوقها في الثانوية العامة وحصولها على 
نســبة ٩٦٫٥٧٪ القسم العلمي من مدرسة الفحيحيل 

الوطنية األهلية الثانوية ـ بنات.
وقالت رغد لـ «األنباء»: «احلمد هللا، فهذا من توفيق 
رب العاملني، واشــكر اسرتي جدا على جهودهم معي 
ودعمي للتفوق وهللا احلمد وكذلك جميع مدرســاتي 
وإدارة مدرســتي على كل اجلهود التــي بذلنها معنا 

خالل األعوام الدراسية».
وأوضحت رغد انها تطمح لدراســة طب االسنان، 
راجية من اهللا سبحانه وتعالى ان يوفقها في حياتها 
ومستقبلها هي وجميع زمالئها احلاصلني على الثانوية 
العامة، ناصحة جميع الطلبة بتنظيم أوقاتهم والدراسة 

بجد واجتهاد ومتابعة الدروس أوال بأول. 

رغد جمال فايق وافي

حترير: أسامة أبوالسعود - ليلى الشافعي - بشرى شعبان 
- أسامة دياب ـ عاطف رمضان - حنان عبداملعبود 

محمد راتب -  ندى أبوالنصر  - عبداهللا الراكان

تصوير: محمد هاشم ـ قاسم باشا - ريليش كومار

محمد خالد املصري: سأدرس «عالج طبيعي»
أعرب الطالب محمد خالد 
املصري من املدرسة الوطنية 
االهلية عن سعادته بالنجاح 
والتفــوق، قائال: ان شــاء 
اهللا ســوف أكمل دراستي 
اجلامعيــة وأتخصص في 
العالج الطبيعي في جامعة 

قبرص الدولية. 
 وأضــاف محمد: اهدي 
جناحــي الى اســرتي التي 
ســاعدتني ودعمتني وإلى 
مدرستي وجميع املدرسني، 
كمــا أن توفيقــي كان مــن 
نعــم اهللا علي ثم تنظيمي 
للوقت واملراجعة املستمرة 

للــدروس من بدايــة العام 
الدراسي. 

أبرز  وأوضــح أن مــن 
العواقب التي واجهها أحيانا 
الشــعور بضيــق الوقــت 
إضافة إلى أن الدراسة خالل 
العامني املاضيني (أونالين)، 
وعدم احلضور كان له تأثير 
على جودة الدروس بسبب 
عدم التواصل املباشــر مع 
املدرســني رغم أنهم كانوا 
يبذلون معنا جهودا كبيرة 
لتعويض الفاقد التعليمي، 
وبفضــل اهللا جتاوزنا كل 

ذلك وحققنا النجاح.

د.محمد العتيبي: متّيز الطلبة وتفوقهم 
الدراسي يسهم بتحقيق خطة الكويت ٢٠٣٥

هنــأ رئيــس اجلمعية 
العليا  للدراســات  الكويتية 
د.محمد زيــد العتيبي طلبة 
العامة على جناحهم  الثانوية 
الدراسي، وارتفاع  وتفوقهم 

نسب النجاح هذا العام.
وقال العتيبي في تصريح 
ارتفاع نســب  إن  صحافي 
النجاح وعدد الطلبة احلاصلني 
على مجموع كبير ونســب 
عاليــة يعكس وعــي الطلبة 
ومتيزهم، واهتمام األســر 
بأبنائنا  الكويتيــة  والعوائل 

الطلبة وحرصهم علــى تفوقهم وغرس القيم 
الدافعة بهم للتنمية في الوطن، موضحا أن جناح 
الطلبة بهذه األعداد والنســب الكبيرة البد وان 
يوضع في احلسبان باحلفاظ على هذا النجاح 
ورغبتهم في االلتحاق بالتخصصات التي يريدون 
الدخول فيها، دون وضع عراقيل، أو توجيه الطلبة 

نحو تخصصات ال يرغبونها.
العتيبــي على  وشــدد 
ضرورة عدم رفع نسب القبول 
اجلامعي فــي كل من جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب والبعثات 
الداخلية واخلارجية، مشيرا إلى 
أن ضرورة فتح التخصصات 
العلمية، واحلد من شــروط 
القبول في كليات الهندســة 
والعلوم والتخصصات العلمية، 
التي يحتاجها سوق العمل، وال 
يستطيع الطلبة الدخول فيها 
بسبب تلك الشــروط التي تعصف مبستقبل 
الطلبــة وأحالمهم، دون النظــر إلى احتياجات 
الدولة للطلبة الفائقني واملتميزين في مشاريع 
التنمويــة التي تتطلب تخريج جيل من األطباء 
واملهندسني واخلدمات الطبية املساندة، وغيرهم 

من التخصصات. 

د.محمد العتيبي

م.فهد العتيبي: نأمل أن يواكب الناجحون في 
الثانوية التخصصات املطلوبة في سوق العمل

هنــأ أمني ســر جمعية 
ارديني  املهندســني م.فهد 
الناجحني  الطلبــة  العتيبي 
العامة وذويهم  الثانوية  في 
بنجاحهم وانتقالهم الى مرحلة 
جديدة مــن مراحل حياتهم 
العملية، متمنيا لهم التوفيق 
في الدخول الى اجلامعات التي 

يرغبون في الدراسة فيها.
وأعــرب العتيبــي عن 
األمل في أن يقوم خريجو 
وخريجــات الثانوية العامة 
التي  التخصصات  مبتابعة 

يحتاج اليها سوق العمل في الكويت بقطاعيه 
العام واخلاص، الفتا الى وجود تشبع ببعض 
التخصصات وقلة فــرص عملها في الوقت 

احلاضر واملستقبل القريب.
إننا  العتيبي:  وأضــاف 
نأمــل في متابعــة اجلهات 
املتخصصة في رصد سوق 
العمــل ومتطلباته وخاصة 
ديوان اخلدمــة املدنية وما 
صدر مؤخرا من تصريحات 
وبيانات من قبل املسؤولني 
العالي  التعليــم  في وزارة 
وبعض املؤسسات األكادميية 
املتخصصة، مؤكدا أن سوق 
العمل الكويتي اليوم يحتاج 
الى مهارات عالية وتخصصات 
نادرة اليزال النقص فيها واضحا كاملجاالت 
الطبية والتربوية وبعض التخصصات الهندسية 
املتعلقة بالتطورات واملستجدات التكنولوجية.

فهد العتيبي

يوسف الشطي يتفوق بنسبة 
٩٨٫٢٪ في الثالث االبتدائي

تلقى يوســف أحمد الشــطي التهنئــة من األهل 
واألصدقاء مبناسبة تفوقه في الصف الثالث االبتدائي 
بنســبة ٩٨٫٢٪ في مدرســة املال ســليمان اخلنيني 
االبتدائية للبنني. «األنباء» تهنئ يوسف وأسرته، 

مستندات ممسوحة ضؤيياوتتمنى له دوام التفوق.

محمد خالد املصري
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األحمد: مشاريع إلعادة التدوير وزيادة التنوع األحيائي ودعم البيئة البحرية
ندى أبونصر

أكد رئيس مجلس اإلدارة 
مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
الشــيخ عبــداهللا األحمد ان 
الكويت ومساهمتها  اهتمام 
االســتهالك  أمنــاط  فــي 
واإلنتاج املستدامني يتضح 
جليا بإصدار قانون حماية 
التنفيذية،  البيئة ولوائحه 
واعتمادهــا ألهداف التنمية 
املســتدامة عام ٢٠١٧، وعلى 
ذلــك مت اإلعــالن عــن خطة 
التنمية ورؤية كويت ٢٠٣٥ 
والتي تشمل ركائز من أهمها 
االقتصاد املتنوع املســتدام 
والبيئة املعيشية املستدامة.
جاء ذلك في كلمته أمس 
خالل مؤمتر «حاضنة ايكو 
ملشــاريع البيئــة والطاقــة 
املتجــددة» الــذي عقد حتت 

شعار «بيئة وطن».
وقــال األحمــد: تتكامــل 
جهات الدولة لدعم املشاريع 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
موضحا ان صاحب املشروع 
الصغير او املتوسط يستطيع 
الصنــدوق  الــى  التوجــه 

وزيادة التنوع األحيائي ودعم 
البيئة البحرية وزيادة الوعي 

البيئي.
وأضاف ان املؤمتر يبرز 
دور املشــاريع الصغيــرة 
واملتوسطة والقطاع اخلاص 
في النمو االقتصادي األخضر، 
املهــم  الــدور  إلــى  مشــيرا 

الفرص  االقتصادي، وخلق 
الوظيفية فــي قطاع البيئة 
والطاقة املتجددة، مشيرا الى 
ان الوعي البيئي املجتمعي في 
الكويت يحتاج مشاريع اكثر 
لزيادته من خالل حاضنات 
األعمال البيئية لتسليم بيئة 

أفضل ألجيالنا القادمة.

فكرة فنحن من ســيأتي إلى 
الشــخص لنقوم بتأسيس 
مشــروعه مع املستشــارين 
البيئيــني املوجوديــن فــي 

احلاضنة.
العبــوة: نقــوم  وتابــع 
بعمــل دراســات اجلــدوى 
واالستشارات القانونية من 

حلاضنات األعمال في حتفيز 
الطموحة  األعمال االبداعية 
وحتويلها ملشاريع اقتصادية 
منتجة عن طريق التشجيع 
والرعايــة، مما يســاهم في 
التنميــة  فــرص  حتقيــق 
والرخاء االقتصادي، ونعمل 
جميعا ونتكامل لتحفيز النمو 

مــن جانبه، قــال رئيس 
حاضنــة  ادارة  مجلــس 
«ايكو» للمشــاريع جاســم 
هــي  البيئــة  ان  العبــوه 
حياتنــا، والبد من احملافظة 
عليها، الفتــا إلى أن «ايكو» 
حتتضن األفكار واالبتكارات 
الشبابية وتدعمها ومن لديه 

أجل خدمة الكويت واحلفاظ 
على البيئــة وخلق وظائف 
للشباب ونطمح حلصول هذه 
املشاريع على جوائز محلية 
وعاملية، مشيرا الى ان الكويت 
وقعت على ٢٣ اتفاقية دولية 
وملتزمة باحلفاظ على البيئة 

من خالل هذه االتفاقيات.

أكد خالل مؤمتر حاضنة «إيكو» ملشاريع البيئة والطاقة املتجددة حتت شعار «بيئة وطن» اهتمام الكويت بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني

(زين عالم)الشيخ عبداهللا األحمد يلقي كلمته جاسم العبوة متحدثا عن احلاضنةحديث بني الشيخ عبداهللا األحمد ود.خالد مهدي  

وحاضنات األعمال لشــرح 
مشــروعه ثم تدعمــه هيئة 
الشــباب في هذا املشــروع 
و«البيئة» ستقوم بدعم جميع 
املشاريع البيئية الهادفة بعد 
دراســتها من خالل اجلهات 
املختصة، ولدينا مشــاريع 
كثيــرة فــي إعــادة التدوير 

العبـوة: حاضنـة «ايكو» حتتضن وتدعـم األفكار واالبتـكارات الشـبابية للحفاظ على البيئـة في الكويت«بيئة وطن» يبرز دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة والقطاع اخلاص في النمو االقتصادي األخضر

«زين» راٍع رئيسي ملؤمتر «بيئة وطن»

أعلنت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية بالكويت 
عن رعايتها الرئيسية ملؤمتر 
«بيئة وطن»، والذي شــهد 
إطــالق حاضنــة األعمــال 
«إيكو» املتخصصة في مجال 
البيئــة والطاقــة املتجددة 
حتــت رعايــة وحضــور 
رئيس مجلس اإلدارة ومدير 
الهيئة العامة للبيئة الشيخ 

عبداهللا األحمد. 
وقالت الشركة في بيان 
صحافــي إن املؤمتر شــهد 
حضور الرئيس التنفيذي 
لشركة زين الكويت إميان 
الروضــان، واألمــني العام 
لألمانــة العامــة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
د.خالد مهــدي، ومدير عام 
العامــة للشــباب  الهيئــة 
د.مشــعل الربيــع، واملدير 
الوطني  العام للصنــدوق 
لرعاية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة عادل احلساوي، 
ورئيس مجلس إدارة شركة 
حاضنة «إيكو» ملشــاريع 
البيئــة والطاقــة املتجددة 
جاسم العبوه، ونخبة من 
قياديي ومسؤولي القطاعني 

العام واخلاص.
وتعتبــر «إيكــو» أول 
حاضنــة بيئية ومســرعة 
أعمال في الكويت من نوعها 
تقدم خدمات متكاملة إلدارة 
وتأسيس الشركات، وتأجير 
املكاتب اخلضراء، باإلضافة 
التدوير  إلى برامج إعــادة 
والطاقة املتجددة للشركات 
الصغيرة واملتوسطة، ونشر 
الوعي حول حتديات التغير 
الــدور  املناخــي وتعزيــز 
املجتمعــي اجتــاه قضايــا 

البيئة.
وتقــدم «إيكــو» عــددا 
مــن اخلدمــات األساســية 
ألصحاب املشاريع الصغيرة 
والشركات الناشئة، والتي 
تتماشى مع أفضل املمارسات 
العامليــة الصديقة للبيئة، 
مثــل خدمات دراســة األثر 
إعــادة  البيئــي وبرامــج 

وأضاف اخلشــتي: قمنا 
بتأسيس العديد من املبادرات 
عبــر شــركات مجموعــة 
زين للتشــجيع على إعادة 
التدويــر داخــل املؤسســة 
وخارجهــا، منهــا توزيــع 
األكياس املســتدامة القابلة 
إلعادة االستخدام على جميع 
موظفي الشــركة، وتركيب 
برادات املياه لتقليل استخدام 

العبوات البالستيكية.
وتابع: هذا العــام، قمنا 
أول  وتطبيــق  بتطويــر 
عملية شاملة ملراقبة سلسلة 
التوريد في مخازننا من الفئة 
 inventory ٣ scope) الثالثة
process)، والتي تتماشــى 
مــع متطلبــات بروتوكول 
 (GHG) الدفيئــة الغــازات 
املعتمــد عامليــا، وتســمح 
هــذه العملية لنا بالكشــف 
انبعاثاتنــا  واإلبــالغ عــن 
بشكل دقيق وتساعدنا على 
التعرف على أفضل الفرص 
لتقليــل انبعاثــات الغازات 
الدفيئة املتعلقة بعملياتنا، 
موضحا ان «زين» تســتمر 
ببحث رؤيتها االستراتيجية 
املناخ  للتصدي آلثار تغير 
حتت مظلة اســتراتيجيتها 
لالســتدامة لألعوام ٢٠٢٠-

٢٠٢٥، فالشــركة تعتبرهــا 
ركيــزة أساســية وضعــت 
لها ثالث مجاالت رئيســية 

وهــي  عليهــا  للتركيــز 
اســتهالك الطاقة والشبكة، 
واالستراتيجية واالتصال، 
وإدارة املخلفات واالقتصاد 

الدائري.
وحترص «زيــن» على 
دعم مختلف املبادرات التي 
تخــدم مجاالت االســتدامة 
والبيئــة باعتبارها قضية 
بغايــة األهميــة فــي حياة 
اجلميــع، حيــث تســعى 
رسالة الشركة االجتماعية 
إلــى احلفاظ علــى البيئة، 
وتعزيــز اإلدراك بأهميــة 
دور كل فــرد فــي تقليــل 
االستهالك وتطبيق الترشيد 
وإعادة التدوير وغيرها من 
الهامة  املفاهيم املســتدامة 
التي ستســهم فــي تقليل 
آثار تغير املناخ وال يقتصر 
دور «زيــن» علــى توعية 
املجتمــع ودعــم احلمالت 
البيئية فحسب، بل ميتد إلى 
تقليل آثار أنشطتها داخل 
املؤسســة، فالشركة تبذل 
العديد من اجلهود في سبيل 
تقليــل بصمتهــا البيئيــة 
الناجتة عن عملياتها، والتي 
تشمل احلفاظ على املوارد 
الطبيعية، وتقليل استهالك 
الطاقــة، وإعــادة تدويــر 
املخلفات، وتطبيق احللول 
اخلضراء فيما يتعلق بإدارة 

املياه والكهرباء.

اخلشتي: ضرورة ملّحة للتحول الشامل في األنشطة التشغيلية لتخفيف املخاطر البيئية

اخلشتي متوسطا املشاركني في املؤمتر

الشيخ عبداهللا األحمد وجاسم العبوة يكرمان وليد اخلشتي وليد اخلشتي متحدثا خالل اجللسة احلوارية

التدوير والطاقة املتجددة، 
وخدمات املكاتب اخلضراء 
الصديقة للبيئة، باإلضافة 
إلــى اخلدمــات األساســية 
التســويق  األخــرى مثــل 
واالستراتيجية والعالقات 
العامــة والتخطيــط املالي 

وغيرها.
وخــالل مشــاركته في 
احللقــة احلوارية بعنوان 
«دور القطــاع اخلاص في 
التنمية املستدامة والتحول 
إلــى االقتصــاد األخضر»، 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
واالتصــاالت  للعالقــات 
بشــركة زين الكويت وليد 
اخلشــتي: نلتزم من خالل 
اســتراتيجيتنا لالستدامة 
ببناء خطط ملواجهة تغير 
املناخ واإلسهام في تخفيض 
الكربونيــة  االنبعاثــات 
مبا يتناســب مــع اتفاقية 
باريــس ٢٠١٥، وحاليا يتم 
تصنيــف زين مبســتوى 
A- من قبل القائمة العاملية 
ملشــروع اإلفصــاح عــن 
 Carbon) انبعاثات الكربون
Disclosure Project)، وهو 
انعكاس لنجاحنا في تلبية 
املعايير واملتطلبات اخلاصة 
باملشروع، كما تعد زين من 
الشركات القليلة في أسواق 
املنطقة التي حتمل عضوية 

.CDP في مشروع

«بيتك» شارك في «بيئة وطن»: ملتزمون مبسؤولياتنا 
نحو أهداف التنمية املستدامة

قال رئيس االستراتيجية 
ملجموعة بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» فهد املخيزمي: يسعدنا 
املشــاركة في مؤمتــر «بيئة 
وطن» الــذي تنظمه حاضنة 
«Eco»، الفتا الــى ان املؤمتر 
يناقش االجنــازات واخلطط 
املستقبلية للقطاعني احلكومي 
واخلاص فــي مجــال البيئة 
والطاقة املتجددة، ويســاهم 
بشكل أساسي في دعم وتنمية 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
وتعزيــز دورهــا في حتقيق 
البيئيــة والتنمية  األهــداف 

املستدامة.
ال  املخيــزمي:  وأضــاف 
شــك أن موضــوع التنميــة 
املستدامة أصبح حيويا على 
مستوى املؤسسات والدول، 
ونحن بطبيعــة عملنا كبنك 
اســالمي رائــد، كانــت لدينا 
ومازالت مساهمات عديدة من 
الناحية االجتماعية والبيئية 
واالستثمارات املسؤولة وغير 
ذلــك قبــل ان تأخــذ معايير 
االســتدامة هذا الزخم الكبير 
والتركيــز العاملي، ونواصل 
في بيــت التمويــل الكويتي 
االلتزام مبســؤولياتنا جتاه 
أهــداف التنميــة املســتدامة 
مبختلــف أبعادهــا البيئيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
البشرية  واحلوكمة واملوارد 
ومتكــني املــرأة وغيــر ذلك، 
وندمج عناصر االستدامة في 
أعمالنا وأنشطتنا املصرفية، 
ألننا ندرك الدور الذي يجب أن 
نلعبه في مواجهة هذا التحدي 
واملساعدة في تشكيل التحول 
العاملي إلى اقتصاد مســتدام 
وصديق للبيئة، كما ندرك أن 
تنفيذ استراتيجيات االستدامة 
يعزز من استدامة األعمال لدى 

الشركات بشكل عام.
وتابــع: بحمــد اهللا، قطع 
«بيتــك» اشــواطا متقدمــة 
في اســتراتيجية االســتدامة 
املتكاملــة للمجموعــة وذلك 
بفضل امتالكه للعناصر التي 
تساعده في حتقيق االستدامة 
الوطنيــة  املواهــب  مثــل 
الشابة، وتبني التكنولوجيا 
واحللــول الرقميــة، واطالق 
تقرير االستدامة، واالنتشار 
اجلغرافي الواسع، والشمول 
املالي، حيث تساهم مجموعة 
«بيتك» بتقدمي اخلدمات إلى 
نحو ٧٫٥ ماليني عميل في دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
وآســيا وأوروبا، كما أن لدى 
«بيتك» دورا كبيرا في التحول 
الى االقتصاد االخضر، حيث 
يزيد استثماراته في الصكوك 
اخلضراء من إجمالي محفظة 
التمويــل، ويقــدم احلوافــز 
التمويلية والفنية للمشاريع 
التي تأخذ في االعتبار األبعاد 
البيئية وتخفيــف انبعاثات 

مــن جهات عامليــة مختصة، 
كما دعم مبــادرة «أغريفاج» 
وهي مبادرة بسواعد شبابية 
كويتية حتول فضالت اخلضار 
والفواكه الى ســماد عضوي 
يغــذي التربة، وبهــذا يكون 
«بيتــك» اول مؤسســة على 
مستوى القطاع اخلاص تدعم 

هذا النوع من املبادرات.
وبني ان البنك وقع شراكة 
اســتراتيجية مــع مبــادرة 
ســدرة وفريق حلــم أخضر 
التطوعي التي تتضمن أنشطة 
ومشروعات بيئية مختلفة في 
مجــال التشــجير واحلد من 
الكربونية، مثل  االنبعاثــات 
منصــة Carbon Offset التــي 
صممتها «سدرة» والتي تعتبر 
أول منصة في الكويت يتم من 
خاللها احلد مــن االنبعاثات 
الكربونية عن طريق التشجير 
واطالق مشاريع بيئية أخرى 
مســتقبلية، واطلــق تقريــر 
االستدامة، ضمن استراتيجية 
االستدامة املتكاملة للمجموعة، 
حيث يتضمن التقرير عناصر 
البيئــة واملجتمع والشــمول 
املالــي، وحقــوق املوظفــني، 
العمــالء  حمايــة  ودليــل 
واحلوكمة في أنشطة وإدارة 
وعمليات «بيتك» على املستوى 
التشــغيلي وعلى مســتوى 
اســتمرارية األعمال لتحقيق 
قيمــة مضافــة للمســاهمني 
والعمالء والشركاء وأصحاب 

املصلحــة، وأشــكر حاضنة 
«Eco» على هذه املبادرة الطيبة 
في تنظيم مثل هذه املؤمترات، 
ونأمــل ان يخــرج املؤمتــر 
ايجابيــة وتوصيات  بنتائج 
ميكن أن تضيف قيمة خلطط 
البيئــة والطاقة املتجددة في 
الكويت وتســاهم في تطوير 

استراتيجيات االستدامة.
مــن جانبــه، قــال املدير 
التنفيذي للحوكمة املؤسسية 
في «بيتك»، محمد العربيد، ان 
«بيتك» اتخذ خطوات كبيرة 
وسباقة في مجال االستدامة، 
مشــروع  باطــالق  منوهــا 
استراتيجية تطوير االعمال، 
وكان باكــورة هذا املشــروع 
إصــدار تقريــر االســتدامة، 
الفتا الى تشكيل فريق خاص 
باالستدامة والذي عمل وفق 
منهجيــة وخطــة واضحــة 
لرصد وحتليل وقياس اآلثار 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والبيئية سواء على املستوى 
التشــغيلي او على مستوى 
استمرارية وتطوير األعمال، 
فضــال عــن حتديــد املخاطر 
والفرص الناجمة عن األزمات 
االجتماعية والبيئية املختلفة 
وسبل إدارتها والتعاطي معها 
مبا يعظم مكاسب كل أصحاب 

املصلحة وشركاء التنمية.
ولفــت العربيــد الــى ان 
«بيتك» يعتبر أول بنك على 
مستوى الكويت يشكل اطار 
تنظيمي مؤسسي لالستدامة، 
وجلنة مجلس االدارة للحوكمة 
واالستدامة، واالشراف العام 
على االستدامة على مستوى 
مجموعــة «بيتــك» ومتابعة 
تنفيــذ االســتراتيجية وفق 
معاييــر قيــاس األداء ورفع 
تقارير ملجلس االدارة، ووحدة 
االستدامة، وتقدمي شرح عن 
أعمال وحدة االستدامة، ووحدة 
 ،(ESG) مركزية لالســتدامة
ومتابعة تنفيذ استراتيجية 
االستدامة، والتطوير املستمر 
الطار عمل االستدامة، ونقطة 
التواصل مع جميع الشركاء 

الداخلني واخلارجني.

محمد العربيد متسلما تكرمي «بيتك»

فهد املخيزمي ملقيا كلمته

الكربون. وزاد: باإلضافة الى 
ذلك، يتميز «بيتك» بســجل 
حافل في مبادرات املسؤولية 
االجتماعيــة والتــي تعتبــر 
مــن العناصر األساســية في 
االســتدامة، فقد كانت بفضل 
اهللا كثيرة وشاملة، وذات أثر 
كبير على املجتمع، وشــملت 
اجلوانب الصحية واالنسانية 
والشــبابية  والبيئيــة 
والرياضيــة والتكافل وذوي 
االحتياجات اخلاصة والطلبة 
وغيرها من اجلوانب التي ال 
يتســع الوقت لذكرهــا كلها، 
 Keep اضافة الى اطالق حملة
it Green، وهــي مظلة يندرج 
حتتهــا العديد من املشــاريع 
واملبادرات البيئية ضمن اطار 
املسؤولية االجتماعية للبنك 
ومــن ضمنها: ميتلك «بيتك» 
معــرض KFH Auto الصديق 
للبيئة، واملســتوفي ملعايير 
املبانــي اخلضــراء ومعايير 
االستدامة العاملية، وهو أكبر 
معرض للسيارات في الشرق 
االوســط مبســاحة إجمالية 
قدرها ٣٨ ألف متر مربع، ويوفر 
٥ منتجات من بطاقات «بيتك» 
املصرفية البالستيكية الذكية 
يتم صناعتها بنسبة ٨٥٫٥٪ 
مــن مــواد بالســتيكية معاد 
تدويرهــا ذات جودة ومتانة 
ومواصفــات عامليــة بأعلــى 
البيئية  معاييــر االســتدامة 
وحاصلة على شهادات اعتراف 

«التجارة» تغلق مصنع زيوت في «صناعة اجلهراء» «األشغال»: معاجلة الصرف وفقًا ملعايير «البيئة»
عاطف رمضان

التجــارة  وزارة  مفتشــو  قــام 
والصناعــة بإغــالق أحــد مصانــع 
زيوت السيارات في منطقة اجلهراء 
الصناعيــة لقيامــه بتعبئــة زيوت 
غير مطابقة للمواصفات القياســية 

وتوزيعهــا على محال تبديل زيوت 
السيارات لبيعها.

ومت ضبط املصنــع املخالف بعد 
عملية رصد وحتقق مت خاللها فحص 
عينــات مــن الزيوت فــي مختبرات 
الهيئة العامــة للصناعة وثبت بعد 
الفحص عدم مطابقتها للمواصفات مما 

يسبب الضرر للسيارات ويهدد سالمة 
املستهلكني. وقامت «التجارة» على 
الفور بسحب نوع الزيت املذكور من 
احملال الذي مت توزيعه، وذلك حماية 
للمستهلك وحرصا على سالمته، وجار 
استكمال اإلجراءات القانونية بحق 

املصنع املخالف.

عاطف رمضان

قالــت وزارة األشــغال ان منظومــة 
الصــرف الصحــي تتــم معاجلتها وفقا 
ملعاييــر قانون حماية البيئة، مشــيرة 
الى انه يتم استخدام هذه املياه املعاجلة 
في أغراض الري والتخضير وغيرها من 

األنشطة بالتنسيق مع اجلهات املستفيدة 
دعما من الوزارة لالمن الغذائي وغيرها 
كاالستفادة من املياه في القطاع النفطي. 
وأضافــت الوزارة ان ما يثــار عن رمي 
مياه الصــرف الصحي فــي البحر غير 
صحيــح حيث يوجد في الــوزارة إدارة 
معنية مبراقبة محطات الصرف على مدار 

الساعة كما مت مؤخرا ابرام عقود مراقبة 
متطورة ملراقبة شبكة الصرف واحملطات 
لضمان عدم صرف أي مياه غير معاجلة 
الى البحــر عبر تركيب اجهــزة مراقبة 
ذكية. ولفتت الى انه مت تشــكيل العديد 
من الفرق بني الوزارة و«البيئة» مهمتها 
مراقبة اي تعديات على الشبكة العامة.

ملشاهدة الڤيديو
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«إيكيا» تعلن الفائز في السحب الرابع واألخير
يســر «ايكيا» احلميضي اإلعالن عن اســم 
الفائزة احملظوظة في السحب الرابع واألخير 

لـ «ايكيا»، جناة نعيمي.
ومت سحب القرعة بإشراف وزارة التجارة 
والصناعة، ووفق القواعد واللوائح القانونية 

املتبعة.
وتســلمت نعيمي جائزتها من مدير خدمة 
العمالء في معرض ايكيا األڤنيوز أحمد عادل، 
وذلك خالل حفل خاص أقيم في معرض ايكيا 
األڤنيــوز، واجلائزة عبارة عــن جتديد املنزل 
مبنتجات وخدمات من ايكيا قيمتها ١٠ آالف دينار 
تشمل األثاث والتخطيط والتصميم والتوصيل.

وعام بعد عام، تواصل ايكيا الوقوف بجانبك 
لتحقيق حياة أفضل داخل املنزل، ويســعدها 
دائمــا الترحيب باجلميع لزيارة معارضها في 
الكويت، واالستمتاع بتجربة تسوق فريدة من 
نوعهــا: ايكيا األڤنيوز، ايكيــا العاصمة مول، 

الفائزة تتسلم جائزتهاوايكيا ٣٦٠.

طلبة اجلامعة األمريكية يتوجهون إلى كلية دارمتوث 
وجامعة جورج واشنطن

توجه ٦ طلبة من اجلامعة 
 (AUK) األمريكية في الكويت
إلــى كليــة دارمتــوث فــي 
هامبشير بالواليات املتحدة 
التدريــب  برنامــج  ضمــن 
الطالبي، كما مت ايفاد طالبتني 
للدراســة في جامعة جورج 

واشنطن.
ووقــع االختيــار علــى 
الطالبني علي درويش وعمر 
هداية والطالبات فريدة محمد 
وفرح ســعد وعبير هشــام 
العيســى للتدريب  وطيبــة 
فــي كليــة دارمتــوث، حيث 
تربــط اجلامعــة األمريكيــة 
في الكويت وكلية دارمتوث 
شراكة متتد منذ ٢٠٠٣، وذلك 
حينمــا وقعت املؤسســتان 
التعــاون بينهمــا،  اتفاقيــة 
حيث يعتبر برنامج التدريب 
الطالبي جزءا من املشــاريع 
واالستشــارية  التعاونيــة 
التي ســهلتها االتفاقية. كما 
مت ابتعاث الطالبتني لني بيس 
ومرمي شــحاده للدراسة في 
جامعــة جورج واشــنطن إذ 
ستحصالن على فرصة قيمة 
لتطوير خبراتهما األكادميية 
واملهنية خارج احلدود، وقد 
أنشــأت اجلامعــة األمريكية 
فــي الكويــت برنامــج منح 
للدراســة باخلارج في فصل 

جانب من الطلبة املتدربني في كلية دارمتوثطلبة «AUK» في جامعة جورج واشنطن

الطلبة يرفعون علم الكويت في كلية دارمتوث

الصيف عــام ٢٠١٦ بالتعاون 
مع جامعة جورج واشنطن، 
بحيث ميكن لطلبة اجلامعة 
األمريكية دراسة مقررات في 
جامعة جورج واشنطن خالل 

فصل الصيف.
وتربط اجلامعة األمريكية 
في الكويت عدة اتفاقيات مع 
مؤسسات عاملية ملنح طلبتها 
فرصة الدراسة باخلارج، األمر 
الــذي يعــزز التواصــل بني 
الثقافــات وتبــادل اخلبرات 
األكادميية وتوســيع مدارك 
الطلبــة خارج اطار الفصول 

الدراسية.

«الهالل األحمر» 
وزعت مساعدات 
لـ ٢٠٠ أرملة من 

األسر احملتاجة
وزعت جمعية الهالل األحمر 
مساعدات إنسانية لـ٢٠٠ امرأة 
أرملــة مــن األســر احملتاجة 
مبناسبة اليوم العاملي لألرامل 
شملت أجهزة كهربائية وأواني 

منزلية ومواد غذائية.
وأكــد مديــر إدارة اإلعالم 
والعالقات العامة في اجلمعية 
خالد الزيد لـ «كونا» أمس على 
هامش توزيع املساعدات أهمية 
إدخال مشاعر الفرح والسرور 
املــرأة األرملــة  علــى قلــب 
الشــيء  والتخفيــف بعــض 
عنهــا في مثل هــذه املبادرات 

اإلنسانية.
الــدول  الزيــد إن  وقــال 
حتتفل سنويا باليوم العاملي 
لألرامــل في ٢٣ يونيو والذي 
أقرته اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحــدة فــي ديســمبر ٢٠١٠ 

اعترافا وتقديرا لهن.

مستشفى السيف ُيحيي يوم التمريض

جانب من املشاركني في االحتفال

جريًا علــى عادتها في 
مثــل هــذا الوقــت من كل 
عام، أقامت إدارة مستشفى 
الســيف مســاء اجلمعــة 
٢٤ يونيو احتفــاال كبيرا 
التمريض  مبناســبة يوم 
العاملي في فنــدق املارينا 
قاعة سلوى، وذلك لالحتفاء 
العاملة  التمريض  بكوادر 
في املستشــفى وتكرميهم 
إلى جانب تسليط الضوء 
الفاعــل  دورهــم  علــى 
واإليجابي في كل منشــأة 

صحية، والتذكير مبا يقدمونه من خدمات 
للمرضى واملراجعني واحملتاجني، وعملهم 

اإلنساني النبيل.
واســتهل احلفل، الذي 
حضره لفيف من منسوبي 
مستشفى السيف وحشد 
من املمرضات واملمرضني 
واألطباء ومسؤولي األقسام 
واإلدارات املختلفــة فــي 
املستشــفى، بكلمة ملديرة 
التمريض في املستشــفى 
عليــا صبحي هنــأت فيها 
طاقــم التمريض بعيدهم، 
معربة عن شكرها اجلزيل 
ملــا يبذلونــه مــن جهود 
مخلصــة وتفــان وعمــل دؤوب في خدمة 

مرضى مستشفى السيف.

عليا صبحي متحدثة

«حماية البيئة»: غرس مفهوم «القيم اخلضراء» 
في االستهالك واإلنتاج املستدامني

دعت اجلمعية الكويتية 
حلمايــة البيئــة إلى غرس 
مفهــوم القيــم االجتماعية 
الترشــيد  اخلضــراء فــي 
واالستهـــــالك واإلنتــــاج 
املســتدامني وقيــم البيئــة 
األســرة  فــي  النظيفــة 
واستخدام البدائل الصديقة 
للبيئة وتعويد الطفل على 
اســتدراك أهمية البيئة في 

كل عمل.
جاء ذلك خالل مشاركة 
البرامج واألنشــطة  مديرة 
عضو مجلس إدارة اجلمعية 
جنان بهزاد في ورشة «دور 
األســرة في حتقيق أهداف 
التي  التنميــة املســتدامة» 
نظمتهــا «أوناليــن» جلنة 
العالقات العامة في الرابطة 
الوطنيــة لألمــن األســري 
«رواســي»، وأدارتها عضو 

جلميع املجتمعات وأساس 
العلــم والتربيــة األولــى 
فمنها يتعلم الفرد التواصل 
والتعاطــف داخــل الهياكل 
الى  االجتماعيــة، وبالنظر 
الدور الرئيسي الذي تلعبه 
األسرة في التربية وتأهيل 
الفرد في األهداف: االستهالك 
واإلنتاج املستدام، التعليم 
اجليــد، الصحــة اجليــدة 
والرفاه، مــدن ومجتمعات 
امليــاه  محليــة مســتدامة، 
النظيفة والنظافة الصحية، 
طاقة نظيفة وأسعار معقولة.
أبــرز  عــن  وكشــفت 
توصيــات الورشــة، التــي 
شــارك بها ممثلــون من ١٨ 
جهــة حكوميــة وجامعــة 
ومنظمــة مدنيــة بالكويت 
والوطــن العربــي: التركيز 
علــى دعــم جهود األســرة 

بالتوعيــة لتحقيق أهداف 
التنميــة املســتدامة، وأن 
حتقيــق األهــداف املتعددة 
يحتــاج الى ضمــان التقدم 
االجتماعي في إطار األسرة 
واملجتمــع، فضال عن ربط 
القوانــني احمللية والعادات 
االجتماعية باألهداف لتسهيل 
الوصــول لنتائــج محليــة 
على نطاق واســع. وبينت 
واملشــاركني  اخلبــراء  ان 
الكويتيني والعرب توافقوا 
أيضا على أهميــة التحول 
نحو استخدام طاقة متجددة 
ونظيفة مرتبط في التخطيط 
العمراني للمدن، وتشجيع 
األســرة علــى االختيارات 
البديلــة للطاقــة التقليدية 
بتكلفة معقولة يساهم في 
تقليل العبء على استهالك 

الطاقة.

خالل ورشة حول «دور األسرة في حتقيق أهداف التنمية املستدامة»

جنان بهزاد

الرابطة د.زهراء العلي.
وقدمت بهزاد محاضرة 
بعنــوان «كيف ميكن لدور 
األسر والسياسات األسرية 
أن تساهم في حتقيق أهداف 
التنمية املســتدامة»، أكدت 
خاللها على ان األســرة هي 
الوحدة االجتماعية األساسية 

معرض «األڤنيوز الصيفي» يستمر حتى ٨ يوليو املقبل
أطلقــت إدارة األڤنيــوز 
معرض األڤنيــوز الصيفي 
متاشــيا مع أجواء الصيف 
والعطلــة، حيــث بــدأ يوم 
الثالثاء املاضي ويستمر حتى 
٨ يوليو املقبــل في منطقة 

غراند بالزا.
ويهــدف املعــرض الذي 
يفتح أبوابه من الســاعة ١٠ 
صباحا حتى ١٠ مساء، جللب 
أجواء الصيف إلى األڤنيوز 
إلضفاء الترفيه على الزوار 
ممــن يســتمتعون بفصــل 
الكويــت، من  الصيف فــي 
خــالل احتضانــه ٢٥ محال 
مــن املوجودة في األڤنيوز، 
حيث يشارك في املعرض عدة 
محالت متخصصة في مالبس 
ومنتجات الصيف والبحر، 
مثل: كابانا، ديكاتلون، ليه 
كانبير، ســندك، ســوميز، 
أوليبار براون، شــامبيون، 
كروكــس،  دراي،  ســوبر 
آند أذر ســتوريز،  مونكي، 
ديزني، اتش آند ام، نكست، 
أمريكان إيجل ومحل فالن. 
كمــا يشــارك فــي املعرض 
نظاراتــي حســن، كفراتي، 
ســفريات املســافر، كليرز 
وأرنوبة ودبدوب الذي أضفى 
املزيد مــن املتعة على زوار 
املعــرض من خــالل ابتكار 
تصميمات مميزة على شعر 
األطفــال وإضافــة األلــوان 

املميزة على أظافرهم.
وكي تكتمل متعة جتول 
الزوار في معرض األڤنيوز 
الصيفــي، يشــارك عدد من 
احملــالت املتخصصــة فــي 
املشروبات واملثلجات، مثل: 
تي الفيليج، عصير الضاحية، 
ليمونيد وســتيكو ناتورا، 
وحظي املعرض بإقبال كبير 
من الزوار الذين أشادوا بذلك 

وتشكيالتها املستوحاة من 
أجواء الصيــف، وحرصت 
على إقامة املعرض في هذه 
الفترة كجزء من األنشــطة 
الصيفية، باعتبار األڤنيوز 
أحــد أكبر مراكز التســوق 
والترفيه في العالم والوجهة 
األكثــر زيارة فــي الكويت، 
وأحد أهم احملطات السياحية 
التي يقصدها الســياح من 

خارج الكويت.
وأعربــت إدارة األڤنيوز 
عــن ســعادتها بالتفاعــل 
املســتمر من قبل الزوار مع 
املعــرض، مؤكــدة حرصها 
على أن يقضي كل الزائرين 
أمتع األوقات خالل تواجدهم 
في األڤنيوز، الفتة إلى أنها 
تقوم دائما بتنظيم األنشطة 
والفعاليات على مدار العام.

أجواء الصيف حتت سقف «األڤنيوز» مبنطقة غراند بالزا

جانب من معرض األڤنيوز الصيفي

ٔاجواء الصيف في معرض األڤنيوز الصيفي

النوع من الفعاليات الصيفية 
التــي تتماشــى مــع أجواء 
الصيف وتلبي احتياجاتهم 
بإضفاء الترفيه على جتربة 

التسوق في األڤنيوز.
وأكــدت إدارة األڤنيــوز 
أن املعــرض يهــدف أيضــا 
لدعــم احملــالت املوجــودة 
بالداخــل من خــالل عرض 
الصيفيــة  مجموعاتهــا 

مت طالبها املتفوقني مبختلف املراحل «أبي أتعلم» كرَّ

أقامت جمعيــة «أبي أتعلم» حفال 
لتكرمي طالبهــا املتفوقني في املراحل 
الدراســية املختلفــة، وذلــك برعاية 
الرئيــس الفخــري للجمعيــة طــالل 
خليفــة اجلــري، وحضــور رئيســة 
مجلس إدارة اجلمعية د.منى بورسلي 
وعــدد من أعضاء اجلمعيــة وأولياء 
أمور الطلبة املتفوقني، وذلك في مقر 
جمعية صندوق إعانة املرضى مبنطقة 

الصباح الطبية.
وخــالل احلفل الذي اشــتمل على 

العديــد مــن الكلمــات التقديرية من 
قبل د.منى بورسلي وعدد من أعضاء 
اجلمعية، قام الرئيس الفخري طالل 
اجلــري بتكــرمي الطلبــة والطالبات 
املتفوقني في املراحل الدراسية املختلفة 
(االبتدائية واملتوســطة والثانوية)، 
وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا قيمة 
جلهودهم وتفوقهم الدراسي على الرغم 
من الظــروف الصحية الصعبة التي 

مروا بها خالل مراحل الدراسة.
هذا، وعبر طالل اجلري عن سعادته 

بهذا التكرمي الذي أكد على دعم مجموعة 
اجلري القابضة للفعاليات املجتمعية 
املختلفة ومنها جمعية «أبي أتعلم» التي 
أكد من خاللها على أهمية التعليم لكل 
فئات املجتمع ومنهم فئة أبنائنا املرضى 
الذين نحرص على تلقيهم كل الدعم 
إلكمال مسيرتهم التعليمية، مبينة ان 
املجموعة مستمرة في تقدمي كل الدعم 
للجمعية، وذلك إلكمال دورها النبيل 
في إيصال رسالة التعليم إلى أبنائنا 
املرضى في مختلف املراحل الدراسية.

تكرمي أحد الطلبة صورة جماعية للمشاركني في احلفل

أشكناني يتصدر انتخابات «تعاونية األندلس»
محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية 
األندلس والرقعي التعاونية 
عــن فــوز ناصــر شــعبان 
األول  باملركــز  اشــكناني 
بحصوله علــى ٦٣٢ صوتا، 
تاله جاســر محمد البعيص 
املطيــري ٥٣٥ صوتــا، ثــم 
مشعان فيصل سعود الشمري 
٥١١ صوتا، وحل رابعا محمد 
ابريدان املطيري ٤٧٥ صوتا، 
وخامسا إبراهيم مبارك حامد 
العنزي ٣٨٨ صوتا، وسادسا 
عذبي جزاع أبا اخليل املطيري 
٣٦٩ صوتا، تاله فايز سعود 
الديحاني ٣١٢ صوتا، وثامنا 
عبدالعزيز سعود العدواني 
٢٩٨ صوتا، وتاسعا مشعل 
عبداهللا املطيري ٢٨٦ صوتا.
وكانــت االنتخابــات قد 
شهدت حضورا كبيرا باآلالف 
الذين حرصوا على احلضور 
واختيــار ممثليهم، في حني 
لم يحالف احلظ خالد حادي 
علي الشــريفي ٢٣٧ صوتا، 
واحمــد مطلق مزيد الهاملي 
١٩٢ صوتا، ومشــاري جياد 

ثامر الشمري ١٧٨ صوتا.
جهود كبيرة للعقيد الرشود

ال ميكن ملن يتابع انتخابات 
جمعيــة االندلــس والرقعي 
التعاونيــة وهــذا احلضور 
الرائع  احلاشــد والتنظيــم 
واحلركة السلسة واملتابعة 
املستمرة والدقيقة لكل شاردة 
وواردة إال أن يتقدم بالشكر 
لقائد منطقة الصليبية العقيد 

والتنميــة املجتمعيــة أحمد 
فريج العنــزي على اجلهود 
الكبيــرة التي بذلهــا العقيد 
الرشــود وفريقه لتســهيل 
عمليــة االقتــراع وتنظيمها 

بالشكل الالئق.
أحمد العنزي.. إدارة ناجحة

انتخابات سلســة وفرز 
دقيــق وحضــور وجتهيــز 
قبل بدء دخول الناخبني من 
قبــل مديــر إدارة العضوية 
وزارة  فــي  واالنتخابــات 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية أحمد فريج العنزي 
ونائبه مشعل راشد املطيري 
وجمال سليمان واملستشار 
هشــام حديــد واملوظفــني 
املميزين، حيث يتم وبشكل 
يومي هذا العمل املرهق بشكل 
انسيابي ودقيق دون ورود 
اي شكوى او اعتراض، فلهم 

منا كل الشكر والتقدير.

للمضايقات ما جعل الفرحة 
تكتمل.

إدارة  مديــر  وأثنــى 
العضويــة واالنتخابات في 
وزارة الشــؤون االجتماعية 

عادل غامن الرشــود والرائد 
حقوقي سعد خزعل وفريقه 
الذي أدار تنظيم االنتخابات 
باحترافية عالية دون وقوع 
التعــرض  أو  أي إشــكالية 

(محمد هاشم) حشود كبيرة في انتخابات جمعية األندلس  

مواطن يدلي بصوته

ملشاهدة الڤيديو
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يا وزارة الصحة «كيمز» ومعضلة
أطباء القطاع اخلاص

 صراحة

Adel.almezel@gmail.com
عادل نايف املزعل

كالم من القلب

د. عبدالرحمن عادل العيسى

حتديات تواجه 
التعليم الطبي 

والصحي رسالة ٕالى فاسد

ألم وأمل

د.هند الشومر

ومضات إدارية

د.هشام كلندر

الرعايــة الصحية التــي تقدمها 
الدولة لكل املواطنني ليست منة وال 
هبة، إمنا هي حق كفله الدستور لكل 
مواطن، فمن حقه أن توفر له الدولة 
الرعاية الصحية داخل الكويت، فإن 
لــم يجد تتكفل الدولــة بعالجه في 
اخلارج، لكن لألســف إذا أردت أن 
حتظى برؤية طبيب استشاري، عليك 
أن تنتظر شهورا حتى يأتيك املوعد 
أو تذهب إلى مستشفى خاص، وإن 
ألّم بك مرض مفاجئ عليك أن تذهب 
لتأخذ دورا  إلى املســتوصف  أوال 
في طابور طويــل لتحظى بتحويل 
للمستشفى ثم تبدأ املعاناة احلقيقية 
على أبواب الطبيب الذي يحتشد أمام 
بابه العشــرات، كل يريد أن يدخل 

على الطبيب.
وهناك مشــكلة أخــرى كبيرة، 
لألسف مواعيد إجراء عمليات العيون 
في مستشفى البحر تؤجل، والسبب 
عدم وجود األدوات التي يحتاج إليها 
الطبيب إلجراء عملياتــه، وأنا أحد 
الذين أجلت عملياتهم، هل  املرضى 
يجوز ذلك يا وزير الصحة ونحن في 
الكويت تؤجل العمليات لعدم وجود 
أين تذهب ميزانية وزارة  األدوات؟ 
الصحة؟ البد يا معالي وزير الصحة 
أن حتاســب كل مقصر تسبب في 
ذلك، وكذلك نقص األدوية في جميع 
املستشفيات واملراكز، أين القائمون 
على شــؤون األدوية؟ وأين وكيل 
الوزارة املساعد املختص بذلك؟ هذا 
مقبول في دولة فقيرة املوارد ال في 

الكويت.
 وأســأل اهللا أن يعي املسؤولون 
جميــع هذه املشــاكل واملالحظات، 
وعليك يا معالــي وزير الصحة أن 
تطهر وزارتك من غبار السنني وإهمال 
بعض املسؤولني، وأسأل اهللا سبحانه 
وتعالى أن يشفي كل مريض، وأسأله 
كذلك أن يحفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من 

كل مكروه.

عندي مشكلة شخصية بهذا التنظيم اإلداري 
املعمول به في وزارة الصحة، باإلضافة إلى معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية (كيمز) وهي اجلهة 
الوحيدة في الكويت التي تقدم دراســات ما بعد 
البكالوريوس فــي مختلف االختصاصات الطبية 
االكلينيكية، هناك عقدة في املنشــار يجب حلها 
إداريا إلنصاف األطباء العاملني في القطاع اخلاص، 

أشرحها باختصار غير مخل بالقصد.
 جرت العــادة انه بعد البكالوريوس في الطب 
تكون اجلهة الوحيدة املســؤولة عن االبتعاث او 
الدراســات العليا هي التعليم العالي ومعهد كيمز، 
التعليم العالي للدراسة خارج الكويت، وكيمز للدراسة 
داخل الكويت مبا يعادل املاجســتير والدكتوراه، 
املعضلــة أن أطباء القطاع اخلاص الكويتيني ممن 
يرغبون في استكمال دراساتهم محرومون من هذا 
وذاك، ال ميكن لك االبتعاث على نفقة الدولة ألنك ال 
تعمل في الدولة، وال ميكن لك الدراسة في «كيمز» 
ألنك - وهذا غريب جدا - لســت من طاقم وزارة 
الصحة، أنت قطاع خاص حر نفسك (روح اصرف 
على نفسك)، لو ناوي تدرس ادرس على حسابك، 
غير ذلك األبواب مقفلة أمامك مهما كان أداؤك في 
العمل او سمعتك، الباب مغلق وال يوجد لك مكان.

التعليــم العالي يغلق أبوابه أمام أطباء اخلاص 
معقولة، لكن ان نحرم من اســتكمال التعليم في 
اجلهة الوحيدة التي تتبنى تعليم األطباء في «كيمز»، 
اعتقد أن هذا متييز ظالم، الدراسة في اخلارج على 
احلساب الشخصي مكلفة جدا، تخصصات الطب 
تدور حول ١٥ ألف دينار في السنة على األقل دون 
احتساب كلفة الســكن والتنقل واملعيشة، ناهيك 
عن انك متزوج وعندك زوجــة وأطفال، فاملرتب 
مهمــا كان ال ميكن ان يغطــي النفقات اجلامعية، 
اما كلية الطب جامعــة الكويت فال تقدم اكثر من 
دراسات نظرية - على االقل هذا الكالم في مجال 
طب األسنان - وبعض الدراسات في الصحة الوقائية 
وإدارة مستشفيات وخالفه من البرامج البعيدة عن 

التعامل مع املريض عن قرب.
هل هذا عادل ان يحرم االطباء من الدراســة 
في «كيمز» بســبب انهم أطبــاء في اخلاص؟ هل 
هذا عقاب ألطباء القطــاع اخلاص؟ يبدو لي كأنه 
حكم اعدام مهني، فهمــا حاولت فلن تترقى ولن 
تتخصص في معاهد احلكومة، شرحت هذا االمر 
مع مسؤولي «كيمز» واخبرونا بأن املوضوع في 
يد وزير الصحة إلصدار تكييف قانوني للمسألة، 
ومنا إلى وزير الصحة لعل وعســى تنصفنا في 
موضوع الدراسة، ال نطلب شيئا مستحيال سوى 
حقنا في استكمال الدراسة في بلدنا العزيز، وربي 

من وراء القصد وفي اخلتام سالم.

يواجه التعليم الطبي والصحي اآلن 
حتديات جديدة تتعلق بإعداد الكوادر 
من األطباء ومقدمي الرعاية الصحية 
الذين يتمتعون باملهارات إلى جانب 
العلم وهذه التحديات ليست بسيطة 
خاصة أننا في وقت ترتبط به مزاولة 
املهنة بتقنيات حديثة مثل الروبوت 
والتعليــم عن بعد وتقنية املعلومات 
والــذكاء االصطناعي، فضال عن أن 
العديد من األمراض ترجع إلى أسباب 
سلوكية ومن ثم ال جتدي األدوية في 
عالجهــا، وقد ال يحتاج الطبيب إلى 
كتابة الوصفة التقليدية لعالجها ألن 

العالج سلوكي وليس دوائيا.
ووسط تلك التحديات هناك أيضا 
املمارســة بحقوق اإلنسان  ارتباط 
وانعكاســاتها على حقوق املرضى 
الطبية وهي معظمها  واملســؤولية 
حتديات أخالقية واجتماعية ومهنية 
تتطلب تخريج أجيال تتمتع مبهارات 

غير تقليدية إلى جانب العلم.
أما مــن حيث حتــدي اإلرهاب 
الذي يحيط مبمارسات  البيولوجي 
الترصد واالستجابة لألمراض واألوبئة 
وإدارة املخاطــر البيولوجيــة فهي 
موضوعات مهمة ترتبط بسلوك دول 
وأفراد من جوانب متعددة وليس من 
املقبول ألي مريض اآلن أن يرضى 
بسماعة وجهاز ضغط فقط أو بتحليل 
دم أو بــول بينما حتيط به حتديات 
تتطلب من كليات الطب ومراكز التعليم 
املستمر الصحي وإعداد الكوادر الطبية 
والصحيــة أن تكون لها املبادرة في 
البرامج  التفكير والتخطيط ووضع 
من أجل تعليم طبي وصحي يواجه 
بالعلم والشجاعة وااللتزام التحديات 
اجلديدة ويسهم في وضع احللول 
التقليدية حيالهــا من خالل  غيــر 
منظومة تعليمية حديثة لتعليم الطب 
وصقل مهارات العاملني به من جميع 
التخصصات ومستويات تقدمي الرعاية 

الصحية.
إن طب املستقبل يختلف كثيرا عما 
تعلمناه في قاعات احملاضرات التقليدية 
من أساتذة أفاضل نكن لهم كل تقدير 
واحترام، لكــن العالم يتغير وتظهر 
حتديات جديدة يجب مجابهتها وتطوير 

التعليم حسب املتغيرات املستجدة.

نعم رسالة إلى كل فاسد، رسالة ملن غرته الدنيا 
وغرق باإلفساد واإلجرام، رســالة إلى من على 
كثير من أعماله عالمة استفهام، رسالة إلى كل من 
امتدت يده على املال العام، رسالة إلى من تضخمت 
أرصدته باألرقام، رســالة إلى من سينكشف مع 
األيام، رســالة إلى من ال يلتــزم ال بالقوانني وال 
باألحكام، رسالة إلى من استسهل الكسب احلرام، 
رســالة إلى من للباطل وأهله لهم إمام، رسالة إلى 
من فقد من صفوة الناس االحترام، رسالة إلى من 
ال يعد حتى من عموم الناس من الكرام، رســالة 
إلى من هو بعيد عن تعاليم اإلسالم، رسالة إلى من 
يعتبر من خفافيش الظالم، رسالة إلى من ملنصبه 
يسيء االستخدام، رسالة إلى من هو للمصلحني 
في حرب وخصام، رسالة إلى من ال يرجع للحق 
وقد مرت عليه السنون واألعوام، رسالة إلى من 
يظن أنه ناجح ويطلع بني الفينة واألخرى باإلعالم، 

ولكنه في واقع األمر يعاني من االنهزام، أقول:
عندما يبدأ اإلنسان ببيع الغالي بالرخيص من 

أجل متاع زائل.
عندما يبيع الشــخص مبادئه من أجل منافع 

دنيوية.
عندما تخون األمانة لتحقيق مكاسب شخصية.
عندما تغتر بكثرة سالكي الفساد وتنجرف معهم.

عندما تقدم دنياك على دينك وال تبالي إذا نقص 
دينك من أجل أن تسلم دنياك.

عندما تقدم الدنيا قال تعالى (بل تؤثرون احليوة 
الدنيا) (األعلى ١٦) على جنة فيها ما ال عني رأت وال 

أذن سمعت وال خطر على قلب بشر.
عندما تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل وإن 

كثر بعينك..
عندما تترك ما عند اهللا قال تعالى (واآلخرة خير 
وأبقى) (األعلى ١٧) من أجل عرض من الدنيا زائل.

عندما تعتقد أنك فزت وأنت قد انتهكت القيم 
واملبادئ.

عندمــا تعمى عينك عــن النظر لطريق احلق 
ويصمت لسانك عن قول كلمة احلق وتصم أذنك 

عن سماع كلمة احلق.
عندها أعلم أنه قد مكر بك.

قال ابن القيم، إذا رأيت الرجل يشتري اخلسيس 
بالنفيس ويبيع العظيم بالنفيس فأعلم أنه سفيه.

في اخلتام أقول، سيبقى الفساد فسادا، حتى لو 
ارتكبه كل الناس، وسيظل احلق حقا ولو تنكر له 
الكثير من الناس، وسينكشف الفاسدون ولو بعد 
حني. أيها الفاسد مهما عشت فإنك ميت، وأسرق 
كما شئت، فمصيرك حفرة، فإن لم تتب وترجع 
خســرت دينك ودنياك. رب اغفر لنا وال جتعلنا 

من الفاسدين واملفسدين.

يصبح « الســكوتر» توكتوك جديدا 
أيضا ووسيلة تنقل تغزوا طرقاتنا.

أال تتحول مناطقنا كاملدن  نأمل 
والقرى الفقيرة بقارتي آسيا وأميركا 
اجلنوبية وبعض الدول العربية التي 
سببت فيها كثافة «التوكتوك» ازدحاما 
مروريا وفوضى وإرباكا فال ميكن 
السيطرة عليها مستقبال في مناطق 

الشاليهات واجلواخير واملزارع!
نحن نطرح هذه احلالة اليوم أمام 
الشأن  املسؤولني بكل اجلهات ذات 
حتى ال تكون تلك املناطق شــبيهة 
املهبولة واجلليب وخيطان  مبناطق 
وغيرها وتشــكل قضية اجتماعية 

وأمنية ترهقنا!
«التوكتوك».. قضية يجب علينا 
جميعــا القيام مبراقبتهــا قبل أن 
تسبب لنا أزمة اجتماعية او سياسية 
واقتصادية وصحية مستقبال! نتمنى 
أن تكون الرســالة وصلت واهللا من 

وراء القصد!

الســخنة ألختلــس بعــض الوقت 
للســياحة وقــد كان، وأثناء رحلتي 
إلى تلك املدينة الســياحية الساحلية 
شاهدت «#اجلمهورية_اجلديدة»، بسم 
اهللا ما شاء اهللا: مدن جديدة للرخام 
واجلرانيت.. مــدن بترولية جديدة.. 
مدن جديدة للغــاز.. مدينة رياضية 
مع مالعب جديــدة.. منتجعات على 
أعلى مستوى.. مباٍن سكنية جديدة 
مــن القاهــرة إلى العني الســخنة.. 
طريق اجلاللة الذي يربط بني القاهرة 
والغردقة.. العمل املكثف على مدار ٢٤ 
الذي سينهي   Monorail ساعة إلنهاء 
معضلة الزحمة فور انتهائه باستخدام 
املواطنني والوافدين والســائحني له، 
حيث يقوم مبروره الكامل على مناطق 
ومدن جمهورية مصر العربية.. نعم 

«#جمهورية_جديدة».
٭ مســك اخلتام: ٣٠ يونيو ٢٠١٣ مولد 

«#جمهورية_جديدة».

بنسب احلديد املسلح والكونكريت في 
البنيان ال تســتوجبها طبيعة الكويت 
املناخية أو اجلغرافية، مع تصاميم بناء 
ونوافذ زجاجية وتكسيات معدنية ال 
حتدد مبقاييس ومعايير تواجه الظروف 
املناخية، فتستوجب زيادة أطنان من 
التكييف ملواجهة درجات احلرارة العالية 
داخل تلك املباني لتولــد تلك املكائن 
درجات حرارة إضافية في وسط أجوائنا 
امللتهبة، وفي خضم رصف األسفلت 
وإزالته مرة تلو األخرى لم يتفتق ذهن 
القائمني على هذه العملية بصبغ األسفلت 
بألوان تخفض من درجة احلرارة على 
األقل وليس البحث عن أنواع اكثر ثباتا 

وأقل امتصاصا لدرجات احلرارة.
واملاليني تصرف على هيئة الزراعة 
والبيئة دون زيادة الرقعة اخلضراء. 

ســامحكم اهللا ســنوات مضــت 
وســتمضي، تعلمون جيــدا بارتفاع 
درجات احلرارة، حتضرون املؤمترات 
الدولية اخلاصة باملناخ وبالكوكب، ولم 
تعدوا العدة ملواجهة هذا اخلطر محليا!

إن السيد محمد حسني فضل اهللا 
عاش جتربة غنية كذلك في مســائل 
التقريــب املذهبــي ونشــر األخوة 
اإلســالمية بني املســلمني من الباب 
املجامالت  الثقافي احلقيقي وليــس 
الدعائية إذا صــح التعبير، ومن هنا 
أعلن بوضوح حترمي ســب الصحابة 
وحترمي شتم أمهات املؤمنني، ناهيك عن 
تفعيله لنظريته احلوارية املستندة إلى 
آيات الذكر احلكيم في لقاءاته اإلعالمية 
املكثفة لنشر الثقافة اإلسالمية األصيلة 
التي تبدأ مبا هو مشترك وما يوحد، 
وابتعــاده عن اإلثــارات العاطفية أو 
خطابات الكراهية االســتفزازية، مما 
أكسبه حب الناس من مختلف الطوائف 
املذهبية  وعبوره حاجز احلساسيات 

الوراثية.
رحم اهللا السيد محمد حسني فضل 
اهللا في ذكراه املتجددة، وهو رحل كـ 
«جســد» ولكنه باٍق كـ «فكر إسالمي 
أصيل» وكـ «مؤسسات اجتماعية تربوية 
صحية» وكـ «تاريخ» و«جتربة إنسان» 
أراد أن يتطور مجتمعه العربي اإلسالمي 

إلى األفضل، وهو ما حققه بنجاح.

ولنا جتربة في انتشار « السكوتر 
الكهربائي» بالطرقات العامة، بدأ «هبة» 
كرياضة وترفيه داخل املناطق السكنية 
ثم انتشر بسرعة ليصبح ظاهرة في 
املناطق االستثمارية وشوارع الساملية 
وحولي والفروانية وهي مناطق ذات 
كثافة سكانية عالية ملا يشكله من خطر 
 على قائده ومستخدمي الطريق وهو 
ما يستوجب تطبيق القانون قبل أن 

ومصدر جديد لتنمية وإمناء وإنعاش 
االقتصاد املصري.

٭ أثناء زيارتي األخيرة إلى جمهورية 
مصر العربية والتي تضمنت الكثير 
«عمل.. سياحة وغيرهما»، كان بالفعل 
جدوال ممتلئا باألحداث واإلجنازات، 
وهذا في حد ذاته بالنســبة لي متعة، 
إلى العني  «املراد» قررت أن أذهــب 

اخلمسني ورمبا تالمس الستني أحيانا، 
بالرغم من املخاطر العالية التي قد تتركه 
على صحة املواطن واملقيم إلى جانب 
استحالة القيام بأي نشاط خالل أوقات 
النهار هربا من لهيب النار، بل ما يزيد 
بالســماح  الفكرة األخيرة  بله  الطني 
بارتفاع املباني ٢٠ متــرا إضافيا مع 
السماح ببناء سردابني، النسب العالية 
في البنيان التي لم تترك مجال ال لزراعة 
وال لتحرك الهواء ومروره، مع املبالغة 

تعتمد على التنظيم الدقيق وحركة املال 
الشرعي، مبا يخدم ويفيد الناس ويرفع 

عنهم احلرمان والفقر.
وكمتخصص في الدين كان السيد 
فضل اهللا يعيش الفتوى الشرعية اجتهادا 
حقيقيا يشرح فيها ملن يسأل أساس 
الفتوى وهدفها ومنطقها وإيجابياتها 
في الواقع، وهذا أسلوب جديد أصبح 
معه املتلقي وطالب الفتوى يعيش أجواء 
استماع وفهم ودراية بعيدا عن التلقني 
واحلفظ والتكرار، مما أعطى للفتوى 

الشرعية حيوية احلياة بني الناس.

«الرمبرتا» في  انتشــرت  لذلك 
شوارع الوفرة والعبدلي وايضا في 

جواخير كبد والهجن!
لذلك نقــول إن زمن «الرمبرتا» 
عاد بعد توقف دام أكثر من خمسني 
عاما إلى شوارعنا الداخلية باملناطق 
الزراعية واألخرى وانتشرت بكثافة 
وهي تشكل خطورة على مستعملي 

الطرق هنا وهناك!

عدة مناطق، والذي أعجبني أكثر كيفية 
دخول العملة األجنبية للدولة من خالل 
تلك املعامالت، حيث إن الوافد يقوم 
بالدفع بالعملة الصعبة، وهذا يعود على 
الدولة بسيولة في العملة األجنبية لها، 
وهذا ال يقتصر فقط على املعامالت 
بل أيضا مطبــق على جميع املناطق 
السياحية والفندقية.. تفكير صائب 

البلد الذي يسوده مناخ معتدل ويبلغ 
املعدل الســنوي لدرجــة احلرارة ١٠ 
درجات، ويتميز بوجود طبيعة نباتية 
وزراعية من غابات ومزارع وتضاريس 
جغرافية وتتساقط فيه األمطار والثلوج.
أما فــي بلدي احلبيب الذي ترتفع 
فيــه درجة حرارة كل شــيء وليس 
املنــاخ واجلو فقط، فــال مخطط وال 
خطة وال حتــى فكرة ملواجهة ظاهرة 
ارتفاع درجات احلرارة، التي تتجاوز 

في بيئة كالسيكية خاصة برجال الدين، 
انطلق من هذه اخلصوصية ليعود إلى 
بلده لبنان ليعيش مــع الناس الفكر 
اإلسالمي احلداثي في اخلط احلركي 
التطبيقي إذا صح التعبير، وعاش مع 
معاناة الناس لكي يحل مشاكلهم ويخفف 
متاعبهم احلياتية، وهنا نشاهد تأسيسه 
للعديد من املدارس واملراكز الصحية 
الطبية ودور رعاية األيتام واملؤسسات 
اخلاصة باملعاقني والصم والبكم، وتقدمي 
اإلعانات املعيشية للمئات من الفقراء 
واحملتاجني، وهذا ضمن شبكة مؤسسات 

الشــهيرة  العربانة  زمان كانت 
«الرمبرتا» منتشــرة في األسواق 
والناس تأجرها لنقل مشترياتهم من 
سوق الديرة الى بيوتهم بكل وقت!

عربانة النقل التي انتشرت زمان 
كانــت تصنع في إيطاليــا، واليوم 
أصبحت دول آســيوية تتنافس في 
صناعــة «التوكتــوك» كما دخلت 
املنافسة  العربية في  بعض األقطار 
وأصبحت شــوارع املدن مزدحمة 
بهذه «العربانات» التي تستخدم لنقل 

البضائع واألفراد.
بالطبــع «التوكتوك» اختفى من 
السبعينيات  بالكويت من  شوارعنا 
وأصبح من التراث ولكن هناك من 
يعتمد عليه في املناطق الزراعية سواء 
داخل املــزارع وحتى خارجها ألنه 
كالدراجــة النارية من يقودها بدون 
رخصة سواقة وحتى بدون رخصة 
نقل يعني املســألة «هدد» ال رقيب 

وال حسيب!

اليوم يصادف ذكــــرى ثــورة 
٣٠ يونيو، ذكرى لن ينســاها العالم 
عندما احتد الشعب املصري مع جيشه 
لعزل الرئيس مرسي من احلكم، حني 
قام الكثير من املصريني في ذلك اليوم 
من العام ٢٠١٣ برفع «الكرت األحمر» 
ملرسي وجماعته، وها نحن اليوم نقف 
أمام صورة جمالية رسمت بعد ذلك 
التاريخ وهي «#اجلمهورية_اجلديدة»، 
تلك اإلشارة التي ستقوم مبشاهدتها 
وقراءتها على جميع القنوات املصرية 
والفضائية اخلاصة بجمهورية مصر 
العربية، نعم «#جمهورية_جديدة»، 
بنيــت وتغيرت منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، 
وهذا ما شاهدته والمسته أثناء زيارتي 
جلمهورية مصر العربية هذا الشهر 

يونيو ٢٠٢٢:
٭ عندما ترغب في إجناز معامالتك 
املمتع،  التســهيل  احلكومية ستجد 
أماكن مخصصة في  لهم  فالوافدون 

«في غضون نحو أربعني سنة، قد 
تصبح سويسرا شبيهة ببالد حوض 
البحر األبيض املتوسط، بحيث ستزيد 
درجة احلرارة في املدينة على ٤٠ درجة، 
وتطول فترات اجلفاف ويفتقر الشتاء 

إلى الثلوج»!
هذا العنوان نشر في ٢٠١٨ في إحدى 
املجالت، لم تقف السلطات احمللية في 
سويســرا مكتوفة األيدي، بل تقدمت 
بخطة خلفض احلرارة في عدد من املدن 
الرئيسية، منها زراعة املزيد من األشجار 
خصوصا املقاومة للحرارة واجلفاف، 
إزالة آالف األمتار من األســفلت، مع 
البحث عن أنواع أسفلت أقل امتصاصا 
للحرارة، والعمل على زيادة املسطحات 
اخلضراء والنوافير، مبصاحبة قرار 
ملخططات البناء اجلديدة بحيث ال تعيق 
املباني تدفق الهواء، عالوة على تغطية 
الثلوج في اجلبال بشوادر وأغطية خاصة 

ملنع ذوبان اجلليد.
أكرر كل هذا احلديث عن مواجهة 
ارتفاع درجات احلرارة في سويسرا 

حتّل في هذه األيام الذكرى الثانية 
عشرة لرحيل املرجع الديني املرحوم 
السيد محمد حسني فضل اهللا، وملن ال 
يعرف السيد فضل اهللا فهو كان أحد 
رموز جتديد الفكر اإلسالمي املعاصر، 
حيث امتاز ومتيز في ثنائية رجل الدين 
التقليدي مضافا إليها احلالة احلداثية 
«احلركية» التي تريد أن يتحرك الفكر 
الديني في الواقــع بطريقة حضارية 
علمية متجددة، يتمكن ويستطيع معها 
الفرد املتدين أن يعيش إبداعه الفردي 
مبا ينهض باملجتمع ككل دون أن يعيش 
االنعزالية أو غربة الفتوى عن الواقع، 
السيد  للمرحوم  وهذا اخلط احلركي 
فضل اهللا نراه منشــورا في إنتاجه 
املوســوعي ومن أشــهرها  الثقافي 
التي تشتمل على  الندوة  موســوعة 
أكثر من عشــرين مجلدا ضخما من 
محاضرات وأسئلة واستفسارات عامة 
الناس، وأيضا تفسيره املوسوعي للقرآن 

الكرمي.
إن السيد محمد حسني فضل اهللا 
وهو املواطن العربي اللبناني الذي عاش 
ودرس وترعرع في النجف األشرف 

محلك سر

#اجلمهورية_اجلديدة

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

قلم ونون

جفاف سويسرا 
ولهيب الكويت

@imandashttإميان حيدر دشتي

وقفة

ذكرى 
رحيل السيد

د.عادل رضا

مساحة للوقت

«الرمبرتا».. 
توكتوك اليوم!

طارق إدريس
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«التعليمية»: ٧ مبادرات لـ «اجلامعة» لرفع مستوى التصنيف 
ورصد ميزانية تقدر بـ ١٠ ماليني دينار لتعزيز البحث العلمي

تســتحقها. وقــال «نحــن 
فخورون مبخرجات جامعة 
الكويت وســندافع عن هذه 
اجلامعــة ألنهــا موجــودة 
منــذ ٦ عقود وال شــك أنها 
جامعة عريقــة ومخرجاتها 
ممتــازة». وأفــاد املطر بأن 
اللجنة التعليمية ســتطلب 
إقرار اقتراح بقانون العتماد 
ميزانيــة بقيمــة ١٠ ماليــني 
دينار لتعزيز البحث العلمي 
والتواصــل مع املؤسســات 
األكادمييــة للمســاهمة في 
رفع مستوى تصنيف جامعة 
الكويت الذي ســيصدر في 

ناقشــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
خالل اجتماعها أمس األربعاء 
تكليف املجلــس لها ببحث 
تطويــر  ســبل  ودراســة 
مؤسســات التعليم العالي، 
ورفع كفاءتها من الناحيتني 

األكادميية واإلدارية.
وكشــف رئيــس اللجنة 
النائــب د.حمــد املطــر فــي 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة عــن وضــع 
جامعة الكويــت ٧ مبادرات 
التصنيف  لرفــع مســتوى 
منها قبــول الطلبة األجانب 

علــى مســتوى عــال يخدم 
البلد، موضحــا أن «اللجنة 
تقف مــع مخرجات التعليم 
النوعية سواء من اجلامعات 
اخلارجية أو من اجلامعات 

اخلاصة داخل الكويت».
ونوه املطر في هذا الشأن 
إلى أن تصريحه في اعتصام 
الوطنــي لطلبــة  االحتــاد 
الكويت في جمهورية مصر 
العربيــة واالحتــاد الوطني 
لطلبة الكويت مت اجتزاؤه، 
«مخرجــات  أن  مضيفــا 
اجلامعــات العربيــة محــل 

اهتمام شخصي».

شهر يونيو ٢٠٢٣.
من جانب آخر، كشف املطر 
عن عزم اللجنة دعوة اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
حلضور اجتماعها األربعاء 
املقبل ملعرفة أسباب ومبررات 
القرار الــذي أصدره اجلهاز 
بخصوص اعتماد اجلامعات 
خصوصــا أن منها جامعات 
معترفا بها على مستوى دولي 
مثل جامعة القاهرة وجامعة 
عني شمس وجامعة األزهر.

حــرص  علــى  وشــدد 
اللجنــة التعليميــة على أن 
تكون مخرجــات اجلامعات 

رئيس اللجنة حمد املطر: دعوة جهاز االعتماد األكادميي ملناقشة قرارها بشأن اعتماد اجلامعات

ً د.حمد املطر متحدثا

وتقييم إجنازات أعضاء هيئة 
التدريس ومنهجية البيانات 
التصنيــف  املطلوبــة فــي 
وتوحيــد بيانــات التقارير 
الســنوية ومبــادرة (فخر) 
لتعزيــز االنتمــاء اجلامعي 
وتطوير الوجود االلكتروني 

للجامعة.
وأضــاف أن من بني تلك 
إنشــاء مكتــب  املبــادرات 
مسؤول عن تصنيف جامعة 
الكويــت، معربــا عــن دعم 
اللجنــة التعليميــة جهــود 
اإلدارة اجلامعيــة لوضــع 
جامعــة الكويت فــي مكانة 

مبارك احلجرف يسأل عن سبب نقل خدمات 
مستشفى األمراض السارية إلى اجلهراء

النائــب مبارك  وجه 
إلــى  احلجــرف ســؤاال 
وزيــر الصحــة د.خالد 
السعيد قال في مقدمته: 
الســارية  تعد األمراض 
مــن األمــراض املعديــة 
التي تنتقل إلى األشخاص 
اآلخريــن، إما عن طريق 
االتصــال اجلســدي مع 
الشخص املصاب باملرض، 
أو عــن طريــق اتصــال 
اإلفــرازات أو مــن خالل 

الهواء اجلوي.
وصدر القرار الوزاري 
رقــم ٢١٠ لســنة ٢٠٢٢ 

بنقل خدمات مستشفى األمراض السارية 
(إدارياـ  فنيا) إلى منطقة اجلهراء الصحية 
«مستشفى اجلهراء ٢»، ما قد يشكل كارثة 
صحية لدى سكان محافظة اجلهراء، مطالبا 

تزويده وإفادته باآلتي:
١ـ  مــا ســبب نقــل خدمات مستشــفى 
األمراض السارية إلى اجلهراء في ظل وجود 

مبان جديدة جاهزة؟

٢ ـ هل أخذت الوزارة 
بعــني االعتبــار قــرب 
املستشــفى القــدمي مــن 
مستشفى غسيل الكلى، 
حيث إن مرضى غســيل 
الكلى يعدون من املرضى 

قليلي املناعة؟
٣ ـ هــل أجرت وزارة 
الصحة دراسة للتبعات 
التي قد يتسبب بها النقل 
مــن احتماليــة انتشــار 
للعــدوى واألمراض في 
الكثافة  محافظة عاليــة 
الســكانية، ومــا اخلطة 
املتبعة في حال انتشار 

عدوى؟
٤ـ  صورة ضوئية من التقرير املعروض 
على جلنة مجلس الوكالء، وصورة ضوئية 

من محضر االجتماع.
 ـ هــل رفض أطبــاء اللجنــة أو أطباء 
املستشــفى املتخصــص النقــل إلى مبنى 
املستشفى القدمي أو حذروا من ذلك؟ إذا كانت 

اإلجابة اإليجاب، يرجى تزويدي برأيهم.

مرزوق الغامن يتوجه إلى أذربيجان 
للمشاركة في مؤمتر «حركة عدم االنحياز»

توجه رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن على 
رأس وفــد برملاني إلى 
العاصمــة األذرية باكو 
أمــس للمشــاركة فــي 
مؤمتر الشبكة البرملانية 
حلركــة عــدم االنحياز 
املقرر بدء أعماله اليوم 
حتــت رعايــة رئيــس 
أذربيجــان  جمهوريــة 

إلهام علييف.
وكان في وداع الغامن 
على أرض املطار نائب 
رئيــس مجلــس األمة 

أحمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون الشباب 

محمد الراجحي، واألمني 
العام ملجلس األمة عادل 

اللوغاني.
ومن املقرر أن يلقي 
الرئيس الغامن كلمة وفد 
الكويت أمام املؤمتر الذي 
يعقد حتت عنوان «دور 
البرملانات الوطنية في 
تعزيز الســالم العاملي 

والتنمية املستدامة».
ويضم الوفد البرملاني 
كال من وكيل الشــعبة 
البرملانية النائب د.عبيد 
الوسمي، وأمني صندوق 
الشعبة النائب سلمان احلليلة، والنائبني 

أحمد احلمد ومبارك اخلجمة.

مرزوق الغامن

«الرعاية السكنية»: تنفيذ مشروع مدينة الصابرية بواسطة شركات 
ع اجلهد واملال وليس له جدوى اقتصادية مساهمة عامة يضيِّ

أعـرب الـنـائـب بـدر احلميدي 
عن أسفه لرفض املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية لالقتراح املقدم 
منه بشأن قيام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بتنفيذ مشروع 
مدينــة الصابريــة، ورفــض 
الصنــدوق الوطنــي لرعايــة 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة وبنــك الكويــت 
الصناعي االقتراح االخير مبنح 
قــرض انتاجي بدون فوائد او 
مصروفات ادارية يدعم استمرار 
النشــاط واإلنتاج واخلدمات 

للمشروع.
وقال احلميدي في تصريح 
امس األول: يحل مشكلة االسكان 
ويوفر ٥٤ ألف وحدة ســكنية 
دون ادنى تكلفــة على الدولة 
او تنازل عن االمالك ما يساعد 
على إنشاء السكن املالئم، مضيفا 
ان االقتراح الثاني يستفيد منه 
الشباب في تطوير مشاريعهم.

رد مؤسسة الرعاية السكنية
على االقتراح األول

فيما وافقت جلنة شــؤون 
االســكان على االقتراح بشأن 
قيام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بتنفيذ مشروع مدينة 
الصابريــة بأن يكون اســناد 
وتنفيذ املشروع بواسطة شركة 
مساهمة عامة او اكثر مباشرة او 
باملشاركة مع املؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية بالتمويل 
مــن وزارة املالية والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربيــة رفضــت املؤسســة 
االقتــراح املشــار إليه بذريعة 
ان االقتــراح يعيق الدولة عن 
القيام بواجباتها الدســتورية 
والقانونيــة في مجــال توفير 

الرعاية السكنية.
وجاء في مذكرة رد املؤسسة 
ما يلي:  بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١صدر 
القانون ٤٥ لسنة ٢٠٠٧ والذي 
مبوجبــه مت اجــراء تعديــل 
تشــريعي علــى القانــون ٤٧ 
لســنة ١٩٩٣ بشــأن الرعايــة 
السكنية، تضمن اضافة الباب 
الرابع مكررا، للقانون املشــار 
اليــه، وخــص بــه موضــوع 
(البيوت منخفضة التكاليف) 
وما يتعلق بتأسيس املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، شركة 
مساهمة كويتية عامة تتولى 
وفقا لنظام البناء والتشــغيل 
والتحويــل للدولــة القيــام 
بتصميــم وتنفيــذ وتشــغيل 
وصيانــة مســاكن منخفضة 

التكاليف.
بتاريــخ  انــه  وأضــاف 
٢٠١٠/٦/٢٨ صــدر القانــون ٥٠ 
لســنة ٢٠١٠ والذي مبوجبه مت 
اجــراء تعديل تشــريعي على 
القانون ٤٧ لســنة ١٩٩٣ املشار 
اليه، وتضمن اضافة الباب الثالث 
مكررا، (املدن السكنية) والذي 
تضمن أن تلتزم املؤسسة خالل 
سنة من تاريخ تسليمها االراضي 
الالزمــة إلقامة املدن الســكنية 
بتأسيس شركات مساهمة عامة 
كويتيــة على ان تكون شــركة 

الرعاية السكنية وعلى نحو ما 
ورد تفصيال باملرسوم بالقانون.
وقالــت: وجــاء باملذكــرة 
االيضاحية للمرسوم ما يلي: 
نظرا لتفاقم املشكلة االسكانية، 
وامتداد اثرهــا الى العديد من 
املشكالت، ومن اخصها املشكالت 
االجتماعية املتعلقة مبنتظري 
توفير الرعاية الســكنية لهم، 
حيــث ان املؤسســة العامــة 
للرعاية السكنية لم تأل جهدا 
في سبيل تطبيق ما نص عليه 
القانــون رقم ٥٠ لســنة ٢٠١٠ 
بتعديل بعض احكام القانون 
رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ كما حرصت 
على العمل على وضع احكامه 
موضع التنفيذ، كما قامت بإجراء 
الدراسات الفنية واالقتصادية 
الالزمة لطرح مزايدتني علنيتني 
لتأسيس شركتني مساهمتني 

القطاع اخلاص.
وتابعت: بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٨ 
صدر القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٦ 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣، وتضمن 
اســتبدال أحكام البــاب الرابع 
مكررا، والذي ورد به تأسيس 
املؤسســة لشــركة مســاهمة 
عامة إلنشاء املساكن منخفضة 
التكاليف الى النص احلالي وهو 
أن تلتــزم املؤسســة بتوفير 
البدائــل احلكومية للمســاكن 
الشــعبية (البيوت منخفضة 

التكاليف).
وتضمن املذكرة اإليضاحية 
«معاجلــة عــزوف املقاولــني 
واملستثمرين العقاريني وغيرهم 
عن املشاركة في تأسيس الشركة 
احملددة إلنشاء البيوت املشار 
إليهــا، لعــدم وجــود جدوى 
اقتصادية أو عائد مالي مقبول 
للمشاركة في تأسيس الشركة، 
األمــر الــذي رؤي معه مالءمة 
إدراج إنشــاء بيــوت حكومية 
للمخاطبــني بأحكامــه ضمن 
مشاريع املؤسسة في املناطق 

املختلفة».
وخلصت املؤسسة الى انه 
وفقــا ملا مت ســرده من جتارب 
تشــريعية وعملية للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، مفادها 
انه منذ ان صدر تشريع يتعلق 
بتأسيس شركة مساهمة عامة 
تختص بتنفيذ البيوت منخفضة 
التكاليــف، وأيضا ما صدر من 
تشــريع بشأن تأســيس املدن 
الســكنية، بنظــام تأســيس 
املؤسســة لشــركة مســاهمة 
كويتية عامة، وبعد العديد من 
الدراسات واألبحاث التي متت 
في هذا اخلصوص، يتضح عدم 
وجــود اجلــدوى االقتصادية 
للمقترح برغبة محل طلب الرأي.

ومــن حيث انه من األهمية 
مبكان اضطالع الدولة ممثلة في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بأمر الرعاية السكنية لألسرة 
الكويتيــة - وفقــا ألغراضها 
احملددة قانونا - وذلك خشية 
تفويت الفرص وضياع اجلهد 
واملال واالستحقاق، ومبا مؤداه 
تشتيتا جلهود الدولة في توفير 

الرعاية السكنية ملستحقيها.
وترتيبــا على ما مت بيانه، 
فإنــه فــي ضــوء الســوابق 
التشــريعية والعملية املشار 
اليها آنفا، فإن املؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية تــرى ان 
االقتــراح برغبــة بشــأن قيام 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية بتنفيذ مشروع مدينة 
الصابرية، وذلك بأن يكون إسناد 
وتنفيذ املشروع بواسطة شركة 
مساهمة عامة او اكثر مباشرة او 
باملشاركة مع املؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية بالتمويل 
مــن وزارة املالية والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، غير مقبول، ومن شأنه 
إعاقة قيام الدولــة بواجباتها 
الدستورية والقانونية في مجال 

توفير الرعاية السكنية.

حيــث كان من املقرر ان يقوما 
بتنفيذ كل من مدينة اخليران 
ومدينــة املطــالع، واذ اكــدت 
هذه الدراســات عــدم اجلدوى 
االقتصادية لكال املشــروعني، 
نظرا لضخامة رأس املال الذي 
سيتم انفاقه على املشروعني مع 
محدودية العوائد الربحية، مبا 
ال يغطي االلتزامات املالية فضال 
عن االرباح املتوقعة، وقد انتهت 
املدة التي حددها القانون دون 
تأسيس الشركتني املساهمتني 
ونظرا لاللتزام امللقى على عاتق 
الدولة لتوفير الرعاية السكنية 
ملستحقيها في ظل ازدياد وتراكم 
عدد الطلبات االسكانية، فقد مت 

تعديل بعض احكام القانون.
وبينت انه بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٣ 
صدر القانون ١١٣ لســنة ٢٠١٤ 
والذي مبوجبه مت اجراء تعديل 
تشريعي على القانون ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ وتضمن إلغاء الباب الثالث 
مكررا فيما تضمنه من التزام 
املؤسســة بتأســيس شركات 
مساهمة عامة لتنفيذ مشاريع 

املدن السكنية.
وورد باملذكرة االيضاحية 
ان القانون ســعى الى تفعيل 
نظم االجناز باملؤسسة، بديال 
عن العديد من مقترحات احلل 
التي طرحت على الساحة من 
انشاء مدن سكنية الى تأسيس 
شركة مساهمة عقارية بنظام 

في ردها على اقتراح للنائب بدر احلميدي.. والصندوق الوطني: ال حاجة ملنح قروض إنتاجية للمبادرين

بدر احلميدي

مساهمة كويتية لكل مدينة، كما 
تلتزم املؤسسة بطرح املزايدة 
العلنية لتأسيس شركة مساهمة 
لتنفيذ مدينة اخليران السكنية 
خالل تســعة شهور من تاريخ 
العمل بهذه املادة، وطرح مزايدة 
علنية لتأسيس شركة مساهمة 
لتنفيذ مدينة املطالع السكنية 
خالل سنة وتضمنت االحكام بهذا 
الباب تخصيص اسهم الشركة 
ومجلس اداراتها وعلى النحو 
الوارد تفصيال بالقانون املشار 

اليه.
وأوضحــت انــه وبتاريخ 
٢٠١٢/١١/٢٦ صــدر املرســوم 
 ٢٠١٢ لســنة   ٢٧ بالقانــون 
والــذي مبوجبــه مت اجــراء 
تعديل تشريعي على القانون 
٤٧ لســنة ١٩٩٣ فيمــا خــص 
موضوع تأســيس الشركات، 
فتــم تغييــر كيفية تأســيس 
الشــركات املســاهمة العامة، 
كما مت تغيير نسب تخصيص 
االســهم لهذه الشركات ومتت 
اضافة مواد بالقانون تتضمن 
أنه بناء على دراســة اجلدوى 
االقتصادية لتأسيس الشركة 
يجوز ان تتحمل الدولة كال او 
جزءا من تكلفة انشاء واجناز 
البنية االساسية واملباني العامة 
ومحطات الكهرباء الرئيســية 
وأبراج املياه ومحطات تنقية 
الصرف الصحي، وتكلفة وحدات 

«الدستورية» تقضي بعدم قبول الطعن بقرار 
مجلس األمة الرافض الستقالة الفضالة

عبدالكريم أحمد

المحكمة  قضــت 
الدســتورية أمــس، 
بعدم قبــول الطعن 
بقــرار مجلس األمة 
الصادر في ١٥ مارس 
برفــض  الماضــي 
النائــب  اســتقالة 
الفضالــة  يوســف 
واعتباره كأن لم يكن 
مع مــا يترتب على 
ذلك من آثار أخصها 
خلو المقعد النيابي 

في الدائرة الثالثة وما يستتبعه ذلك 
من الدعوة النتخابات تكميلية لشغل 

هذا المقعد.
وقدم الطعن النائب األسبق ومرشح 
الدائرة الثالثة المحامي نواف الفزيع 
ضــد رئيــس مجلس األمــة ورئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ورئيس اللجنة العليا المشرفة على 

االنتخابات البرلمانية كل بصفته.
وذكر أن الفضالة قدم في ٧ أبريل 
من العــام الماضي اســتقالة نهائية 
مسببة اعتراضا على ما رآه من وجود 
انتهاك للدســتور والالئحة الداخلية 
للمجلس، مؤكدا عدم رغبته بالرجوع 
الى المجلس مطلقا، إال أن مجلس األمة 
قرر بغير سند من القانون او الدستور 
رفض االستقالة وعدم قبولها بواقع ١٦ 
من أصل ٦٠ صوتا وامتناع الحكومة 

عن التصويت.
الـطـعـــن  ورأى 
عدم أحقية المجلس 
برفض االســتقالة، 
مبينا أن المنوط به 
هو قبول االستقالة 
فقــط ال رفضها، لما 
يتضمنه هذا الرفض 
مــن مصــادرة حق 
الناخبيــن باختيار 
من يمثلهم عند خلو 

المقعد النيابي.
واســتطرد: هــذا 
الدســتوري  الحــق 
قد صادره مجلس األمة بالتصـــويت 
على االستقالة ثم رفضها دون مسوغ 
قانوني او دستوري، في حين ان كان 
يتعين عليــه ان يعمل اثرها ويعلن 
خلــو المقعد بما يســتتبعه ذلك من 
اجراء انتخابات برلمانية في الدائرة 
الثالثــة التي يتبعهــا المدعي تمهيدا 
لشغل هذا المقعد الذي يعتبر خاليا 

منذ تقديـم الفضالة استقالته منه.
وأشــار الطعــن الــى أن التكييف 
القانوني الصـحيح الستقالة النائب هو 
تنازل عن مقعده النيابي الذي حصل 
عليه بواسـطة الناخبين، ومن ثم فال 
يملك المجلس رفـــض هــذا التنازل، 
ما يصم قرار مجلس األمة بالمخالفة 
الجسيمة ألحكام القانون والدستور 
ويتعين لذلك الغــاءه واعتباره كأن 
لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.

قدم الطعن النائب األسبق ومرشح الدائرة الثالثة احملامي نواف الفزيع

يوسف الفضالة

د.محمد احلويلة ومهلهل املضف ود.حمد املطر وفايز اجلمهور خالل االجتماع

رد الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة على االقتراح الثاني

فيما وافقت جلنة حتسني بيئة األعمال على 
االقتراح الثاني املقدم من النائب بدر احلميدي 
بشــأن قيام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة وبنك الكويت 
الصناعي مبنح من يطلب منها حاجته الى قرض 
إنتاجي بدون فوائد او مصروفات إدارية يدعم 
اســتمرار نشــاطه وإنتاجه او خدماته، وذلك 
بإجماع آراء أعضــاء اللجنة، اال ان الصندوق 
رفض االقتراح، مبينا ان كل مصادر التمويل 
متثل قروضا إنتاجية وأن التمويل الذي يقدمه 
الصندوق للمبادرين يتم منحه بناء على قيمة 

املشروع ووفق دراسات فنية دقيقة.
وقالت إدارة الصندوق: إن القانون رقم ٩٨ 
لسنة ٢٠١٣ بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتعديالته املقررة 
في القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قد تضمن معظم 
ما جاء في مقترح النائب بدر احلميدي، حيث 
يقوم الصندوق الوطني وفقا للقانون بتمويل 
جميع املشــاريع املنتجة، كما ان حاجة السوق 
تتطلب أحيانا وقف متويل بعض املشاريع لوجود 
فائض فيها، مبا يترتب عليه عدم اجلدوى من 
متويل تلك املشاريع، حيث يتم اتخاذ هذا القرار 
من قبل مجلس إدارة الصندوق بناء على دراسة 
أوضاع السوق وبناء على تقارير معتمدة في 
السوق، كما ان التمويل الذي يقدمه الصندوق 
للمبادرين يتم منحه بناء على قيمة املشروع 
وفق دراســات فنية دقيقة، وميكن باإلجمال 
القول ان كل مصــادر التمويل (متثل قروضا 
إنتاجية) ومنها املصانع املتنوعة واملزارع التي 
تستهدف كل أنواع اإلنتاج سواء الصناعية او 

الغذائية او احليوانية.
وزادت: أما بشأن ما يتقاضاه الصندوق من 
مبالغ مقابل قيمة التمويل فإننا نفيدكم بأنه قد 
مت تعديل القانون بوقت سابق وأصبح الصندوق 
يتقاضى مبلغا يعادل نسبة ٢٪ فقط من قيمة 
التمويل، وذلك مقابل الدراسات واالستشارات 
املقدمة للمشروع وكذلك اإلشراف على مراحل 
املشروع، وأن تلك النسبة ال تستهدف وال يتحقق 
منها أي ربح، وهو ميثل مبلغا رمزيا ويتم تقسيمه 
ايضا على حسب مراحل املشروع، حيث انه في 
الســابق كان يتم تقاضي ما نسبته ٢٪ عن كل 
سنة من سنوات التمويل، وقد عدل هذا النص 
من القانون لتصبح نسبة ٢٪ من قيمة التمويل 
تستحق مرة واحدة، وتقسم على سنوات ودفعات 
التمويل، وان كل القوانني والتشــريعات قابلة 
للتعديل مع مرور الوقت حني تظهر احلاجة لذلك.

وذكرت انه بشأن فترة السماح التي اقترحها 
العضو بدر احلميــدي فإننا نفيدكم علما بأن 
الصندوق مينح فترة سماح لسداد مبلغ التمويل 
يقدر بـ ٣ سنوات، كما ان هناك مدد سماح إضافية 
مت منحها للمبادرين وأصحاب املشــاريع بناء 
على قرار مجلس إدارة الصندوق ملدة تصل الى 
سنتني إضافية استنادا الى قرار مجلس الوزراء 
في هذا الشأن، بسبب جائحة كورونا، ليصبح 
هنا إجمالي املــدد أعلى من املدة التي اقترحها 
العضو في مقترحه، والذي يهدف منه بال شك 
الى خدمة أصحاب املشاريع وهو الهدف الذي 

نسعى له جميعا.
وعليه، فإننا نــرى انه ال حاجة في الوقت 

احلالي لتعديل هذا الشق في املقترح املقدم.

مبارك احلجرف

حمود العازمي: كم عدد أطباء
األسنان الكويتيني في وزارة الصحة؟

وجه النائب د. حمود 
العازمي سؤاال إلى وزير 
الصحة د.خالد السعيد، 
بشأن تعاقدات لتوفير 
طواقم طبية في وزارة 
الصحــة، طالبــا إفادته 

وتزويده باآلتي:
١- كــم عــدد أطبــاء 
األســنان الكويتيني في 

وزارة الصحة؟
٢- كــم عــدد أطباء 
األســنان الوافديــن في 

وزارة الصحة؟
٣- ما الدور الفعلي 
لبعض الشركات املتعاقد 

معها من وزارة الصحة لتوفير طواقم طبية 
للعمل في عيادات البرامج املدرسية لصحة 

الفم واألســنان التابعة 
إلدارة طب األسنان؟

٤- كم عــدد األطباء 
هــذه  فــي  العاملــني 
ال  وملــاذا  الشــركات؟ 
تتعاقــد الــوزارة معهم 
مباشرة؟ وما الهدف من 
وجود مناقصة لتشغيل 

هذه العيادات؟
٥- هل يوجد اكتفاء 
من أطباء األسنان داخل 
وزارة الصحة؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فلماذا 
يتعاقــد مــع شــركات 
خاصــة لتوفيــر أطباء 
أسنان وافدين في عيادات البرامج املدرسية 

لصحة الفم واألسنان؟

د. حمود العازمي

 ما الهدف من وجود مناقصة لتشغيل عيادات البرامج املدرسية للفم؟
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١٥٤٨ دينارًا متوسط راتب الكويتي باحلكومة.. و١٢٨٦ في «اخلاص»
علي إبراهيم

سجلت رواتب املواطنني واملقيمني 
فــي الكويت زيــادات متفاوتة بنهاية 
الربــع االول مــن ٢٠٢٢ حيــث ارتفع 
متوسط الراتب الشهري للمواطن إلى 
١٥٠٤ دنانير على أساس سنوي، بينما 
سجل متوسط راتب الوافد ٣٤٢ دينارا.
وتفصيليا، ارتفع متوسط رواتب 
املواطنني مبا قيمته ٢٥ دينارا بنهاية 
مارس ٢٠٢٢، إذ بلغ نحو ١٥٠٤ دنانير 
مقارنة بـ ١٤٧٩ دينارا في نهاية مارس 

.٢٠٢١
وسجلت الزيادة في رواتب املواطنني 
العاملني في القطاع اخلاص ما يفوق 
٤ أضعاف العاملني بالقطاع احلكومي 
بواقع ٦٥ دينارا للعاملني في القطاع 
األول و١٤ دينــارا لـــ «احلكومي»، إذ 
بلغ متوسط راتب املواطن في القطاع 
احلكومي بنهاية مارس ٢٠٢٢ نحو ١٥٤٨ 
دينارا، مقارنة بـ ١٥٣٤ دينارا بنهاية 
مارس ٢٠٢١، فيما بلغ متوسط راتب 
املواطن في القطاع اخلاص ١٢٨٦ دينارا 
شهريا بنهاية مارس املاضي مقارنة بـ 

١٢٢١ دينارا بنهاية مارس ٢٠٢٢.

وجلهة غيــر الكويتيني فقد ارتفع 
متوسط رواتبهم خالل الفترة من نهاية 
مــارس ٢٠٢١ إلى نهايــة مارس ٢٠٢٢ 
بواقــع ١٨ دينارا ليزيد مــن ٣٢٤ إلى 
٣٤٢ دينارا شهريا، وسجل الوافدون 
العاملون في القطاع احلكومي زيادة في 
متوسط راتبهم الشهري بنحو ١٩ دينار 
ليصبح ٧٤١ دينارا شــهريا مقارنة بـ 
٧٢٢ دينارا في نهاية مارس ٢٠٢١، بينما 
سجل الوافدون العاملون في القطاع 
اخلاص زيادة في متوســط رواتبهم 
الشهرية بواقع ١٧ دينارا لتصبح ٣٢١ 
دينارا بنهاية مارس املاضي مقارنة مع 
٣٠٤ دنانير متوسط رواتبهم بنهاية 

مارس ٢٠٢١.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات 
ســوق العمل تراجع أعــداد الوافدين 
ممن يحملون شــهادات ثانوية عامة 
ومــا دون بنحو ٨٫٥٪ مبــا عدده ١٠٨ 
آالف وافد ووافدة، خالل ١٢ شــهرا، إذ 
بلغ عددهم بنهاية مارس املاضي ١٫١٧٧ 
مليــون وافد ووافدة، مقارنة مع ١٫٢٨ 

مليون في نهاية مارس ٢٠٢١.
وجلهــة املقيمــني ممــن يحملون 
ثانوية عامة أو ما يعادلها فقد تراجعت 

أعدادهم بـ ٩٫٤٪ مبا عددهم ٣٣٫٦٥ ألف 
مقيم ومقيمة ليصبح عددهم ٣٢٢٫٧٦ 
في مارس املاضــي مقارنة مع ٣٥٦٫٤ 
بنهاية مارس ٢٠٢١، وتراجعت أعداد 
من يحملون الشهادة املتوسطة بنحو 
٧٪ مبا عــدده ٥٤٫٩ ألف وافد ووافدة 
لينخفض عددهم من ٧٧٢٫١٥ في نهاية 
مــارس ٢٠٢١ إلــى ٧١٧٫٢٣  عن الفترة 

ذاتها من ٢٠٢٢.
أما الوافدون احلاصلون على مؤهل 
ابتدائية فقد تراجعت أعدادهم بـ ٢٠٫٦ 
ألف شخص مبا نسبته نحو ١٤٪ ليصبح 
عددهم بنهاية مارس ٢٠٢٢ نحو ١٢٩٫٩ 
ألــف وافد ووافدة مقارنــة مع ١٥٠٫٥٧ 
ألف وافد ووافدة بنهاية مارس ٢٠٢١.

وارتفعــت أعــداد الوافديــن ممــن 
يحملــون شــهادة جامعيــة وما فوق 
اجلامعيــة بـ ١٩٫٦ ألف وافــد ووافدة، 
إذ بلغت أعدادهــم بنهاية مارس ٢٠٢١ 
نحــو ٢٠٩٫٤٨ آالف وافــد ووافــدة من 
بينهم ١٩٧٫٣٧ جامعيني و١٢٫١ ألفا فوق 
اجلامعي، قياســا إلى ٢٢٩٫١ ألف وافد 
ووافدة بنهاية مارس ٢٠٢٢ من بينهم 
٢١٤٫٨٥ ألفــا جامعيــون، و١٤٫٢٤ فوق 

اجلامعيني.

شهد زيادة بواقع ٦٥ ديناراً في القطاع اخلاص

ــا دون ــة فم ــة عام ــون ثانوي ــن يحمل ــني مم ــداد املقيم ــي أع ــًا ف ــًا١٠٨ آالف تراجع ــى بـــ ١٩٫٦ ألف ــالت أعل ــون مؤه ــن يحمل ــني وم ــن اجلامعي ــداد الوافدي ــد أع تزاي

«اجلمارك» تعفي حديدًا إماراتيًا من الضريبة اجلمركية
علي إبراهيم

أصــدر مدير عــام اإلدارة العامة 
للجمــارك باإلنابــة ســليمان الفهد 
تعليمــات بإعفــاء منتجــات حديد 
إحــدى الشــركات اإلماراتيــة مــن 
الضريبة اجلمركية وفقا لشــروط 
إعفاء املنتجات اخلليجية الوطنية 
من الضريبة اجلمركية، وعدم اعتبار 
مدينة أبوظبــي الصناعية (منطقة 
حرة). جاء ذلك في تعليمات حملت 
رقــم ٥٤ لســنة ٢٠٢٢ بشــأن إعفاء 
منتجــات إحــدى شــركات احلديد 

اإلماراتية، ويقــع املوقع اجلغرافي 
أبوظبــي الصناعيــة  فــي مدينــة 
التابعة للمؤسسات العليا للمناطق 
االقتصادية املتخصصــة بأبوظبي 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة من 
الضريبــة اجلمركية وعــدم اعتبار 
مدينة أبوظبــي الصناعية (منطقة 
حــرة). وصدر قرار اجلمــارك بعد 
خطاب من وزارة االقتصاد باإلمارات 
واملتضمن ان املوقع اجلغرافي لشركة 
احلديد والذي يقع في مدينة أبوظبي 
الصناعية التابعة للمؤسسة العليا 
للمناطق االقتصاديــة املتخصصة 

بأبوظبــي، وان وزارة االقتصــاد 
باإلمــارات تؤكــد ان مدينة أبوظبي 
الصناعية ال تعتبر منطقة حرة وال 
تعامل معاملــة خاصة مختلفة عن 
بقية الدولة، وان الشركة ال تقع ضمن 
املناطق احلرة وصدرت لها رخصة 
صناعية من اجلهة املعنية وتستوفي 
اشتراطات املنتج الوطني اإلماراتي.

وتضمن خطاب وزارة االقتصاد 
اإلماراتية ان الشركة والتي تصدر 
منتجاتهــا الى الكويــت تتعرض 
لرســوم جمركية رغم اســتيفائها 
لالشــتراطات املطلوبــة لإلعفــاء 

اجلمركــي، حيــث انه وباإلشــارة 
الى املوقع اجلغرافي لشركة حديد 
اإلمارات والذي يقع في مدينة أبوظبي 
الصناعية التابعة للمؤسسة العليا 
للمناطق االقتصادية املتخصصة 
في أبوظبــي، فإن وزارة االقتصاد 
تؤكد ان مدينة أبوظبي الصناعية ال 
تعتبر منطقة حرة وال تعامل معاملة 
خاصة مختلفة عن بقية الدولة، كما 
تصدر للشركات واملصانع القائمة 
فيها رخص صناعية وجتارية من 
السلطات املعنية مبوجب القوانني 

السارية في الدولة.

٦ مواقع حجوزات سفر مرتبطة بالنشاط االستيطاني اإلسرائيلي
جتاريــة بينهــم ٩٤ شــركة 
اســرائيلية و١٨ شركة دولية 
لها روابط باملستوطنات غير 
القانونية وتشارك في واحد او 
اكثر من االنشطة التي تساهم 
أو تســاعد أو تقــدم خدمات 
فــي املســتوطنات، وبالتالي 
مساعدة نظام االستعمار في 
انتهاك القانون الدولي وحقوق 
الشعب الفلسطيني غير القابلة 

للتصرف.
وذكــر أن قاعــدة البينات 
تشكل خطوة هامة في سبيل 
مساءلة الشركات التي تعمل 
في املستعمرات االسرائيلية 
وإنفاذ القانون الدولي وقرارات 
الشــرعية الدوليــة، مطالبــا 
بتعميم اسماء هذه الشركات 
على الدول األعضاء والتأكيد 
على ضرورة التقيد مبقاطعة 
الشركات الواردة أسماؤهم في 
قاعدة البيانات وعدم الدخول 
معها في أي معامالت من شأنها 
ان تفضــي الى تعزيز النظام 
االستعماري االسرائيلي غير 

القانوني.

خالل دفع الشــركات املدرجة 
فــي القائمــة إلعــادة النظــر 
في التزاماتهــا الدولية جتاه 
احترام القانون الدولي وحقوق 
االنسان، وبالتالي االنسحاب 
بشــكل كامــل من االنشــطة 
املتعلقة باملستوطنات، إذ مت 
ادراج ١١٢ مؤسســة وشــركة 

االسرائيلي، إذ إنه وفي ضوء 
مراجعة عدد مــن االتفاقيات 
التجاريــة املوقعة بني بعض 
العربيــة االســالمية  الــدول 
االســتعماري  واالحتــالل 
االسرائيلي، تبني ان اتفاقيات 
منها تشمل شركات مت ادراجها 
في قاعدة البيانات للشركات 

العاملة في املستوطنات غير 
الشــرعية فــي أرض دولــة 
فلسطني التابع لقرار مجلس 

حقوق االنسان ٣٦/٣١.
وأكــد ان اصــدار قاعــدة 
البيانات يعتبر تدبيرا ضروريا 
لتحدي النظام االســتعماري 
االسرائيلي غير القانوني من 

علي إبراهيم

العامــة  عممــت اإلدارة 
للجمــارك قائمــة تتضمــن 
شــركات متورطــة في نهب 
واستغالل املوارد الفلسطينية 
وتضمنت تلك القائمة نحو 
٦ شــركات حجوزات ســفر 
وعطــالت شــهيرة ضمــن 
قائمة من ١١٢ شــركة دولية 
واسرائيلية متارس أنشطة 

مختلفة.
جــاء ذلك فــي التعليمات 
اجلمركيــة رقــم ٥٢ لســنة 
٢٠٢٢ التــي صــدرت بشــأن 
العالقات التجارية بني بعض 
دول اعضــاء منظمة التعاون 
اإلسالمي ومنظومة االحتالل 
االســتعماري االســرائيلي، 
والذي صدر بناء على رسالة 
من وزير اخلارجية واملغتربني 
املالكي  الفلسطيني د.رياض 
والتي تضمنت مراجعة اعمال 
جتاريــة بــني بعــض الدول 
العربية اإلسالمية ومنظومة 
االســتعماري  االحتــالل 

«اجلمارك» عممت في الكويت قائمة تضم ١١٢ شركة إسرائيلية ودولية

«كابيتال إيكونوميكس»: ٩٫٨٪ منوًا متوقعًا لالقتصاد الكويتي في ٢٠٢٢

عالء مجيد

أكدت كابيتال إيكونوميكس في تقريرها 
الصادر حديثا أن ارتفاع أسعار النفط وأسعار 
الطاقة العاملية سيؤدي الى منو الناجت احمللي 
اإلجمالــي لدول اخلليج هــذا العام، حيث إن 
قطاعات الهيدروكربــون ميثل أهمية خاصة 
القتصادات اخلليج ويؤثر بشــكل كبير على 

الناجت احمللي اإلجمالي.
وأشار التقرير إلى أن ذلك التأثير سيكون 
بشــكل أكبر وأكثر تركيزا على الكويت التي 
يســهم قطاع الهيدروكربون بأكثر من نصف 
حجم االقتصاد الكويتي مقارنة مبتوسط يبلغ 

٣٥٪ لكافة اقتصادات دول اخلليج الستة. 
وتوقعات كابيتال ايكونوميكس منو الناجت 
احمللي اإلجمالي للكويت بنسبة بلغت ٩٫٨٪ 
لعام ٢٠٢٢ على أســاس سنوي ليحتل بذلك 
املعــدل املرتبة الثانية خليجيا على أن يصل 

معدل النمو الى ٤٫٨٪ في عام ٢٠٢٣ وان يصل 
الى ٣٫٣٪ في عام ٢٠٢٤. 

وخفضــت بذلــك كابيتــال إيكونوميكس 
توقعاتها لنمو االقتصاد الكويتي للعام احلالي 
من توقعاتها السابقة البالغة ١١٫٥٪ بينما رفع 
توقعاتــه لنمو االقتصاد للعام املقبل مقارنة 
بتوقعاته السابقة البالغة ٤٫٣٪ وكذلك األمر 
للعــام ٢٠٢٤ حيث بلغت توقعاته الســابقة 

١٫٣٪ فقط.
وجاءت السعودية في املرتبة األولى خليجيا 
مبعدل منو متوقع يبلغ ١٠٪ خالل عام ٢٠٢٢ 
وجاءت اإلمارات في املرتبة الثالثة بنسبة منو 
متوقعة بلغت ٨٫٥٪ وحلت في املرتبة الرابعة 
سلطنة عمان بنسبة منو متوقعة ٨٫٣٪ في حني 
جاءت البحرين في املرتبة اخلامســة بنسبة 
منو متوقعة بلغت ٣٫٥٪ وأخيرا جاءت قطر 
في املرتبة السادسة بنسبة منو متوقع خالل 

عام ٢٠٢٢ بلغت ٣٫٥٪.

وعلى مستوى دول اخلليج، يتوقع التقرير 
أن يشهد اخلليج منوا قويا في الناجت احمللي 
االجمالي هذا العام والعام املقبل بالتزامن مع 
زيادة انتاج النفط وأسعاره، حيث اشار التقرير 
الى ان االنتاج االكبر من نصيب الســعودية 
بحجم يبلــغ ١٠ ماليني برميل تلتها االمارات 

بحجم إنتاج نفط يبلغ ٣ ماليني برميل.
بينمــا جاءت الكويت فــي املرتبة الثالثة 
خليجيــا بحجم انتاج بلغ ٢٫٧ مليون برميل 
وعمــان جاءت في املرتبة الرابعة بإنتاج بلغ 
مليون برميل في حني جاءت البحرين في املرتبة 
اخلامسة بحجم انتاج بلغ ٠٫٥ مليون برميل.

وأوضح التقرير أن الطاقة اإلنتاجية إلنتاج 
النفط في الكويت تصل تقريبا إلى مســتوى 
اإلنتاج احلالي ما يعني استغالل كامل الطاقة 
اإلنتاجية فيما توقع أن يزداد اإلنتاج بنهاية 
العام املقبل عن مســتوياته احلالية ما يعني 

زيادة في الطاقة اإلنتاجية للنفط الكويتي.

رفعت توقعاتها للنمو في العامني املقبلني إلى ٤٫٨٪ و٣٫٣٪ على التوالي

توقعــات بزيــادة إنتــاج الكويــت مــن النفــط ورفــع طاقتهــا اإلنتاجيــة بنهايــة ٢٠٢٣

مؤشر«MSCI» لألسواق اخلليجية 
يواجه أكبر تراجع منذ ٢٠٢٠

محمود عيسى

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مؤشر مورغان 
ســتانلي لدول مجلس التعاون اخلليجي 
(MSCI) يتجه نحو أسوأ فترة دورية ربع 
سنوية منذ مارس ٢٠٢٠، فيما سينسحب 
تأثير الركود االقتصادي األميركي العميق 
على أداء األسهم اخلليجية، مشيرة إلى أن 
عمليات بيع األسهم في أسواق دول اخلليج 
العربية لم تنته بعد، وفقا لالستراتيجيني، 
الذين يقولون إن مخاطر انخفاض أسعار 
النفط والركود األميركي احملتمل ســتبقي 

املكاسب بعيدة املنال.
وفي سياق تعقيبه على هذا املوضوع، 
قال املدير املســاعد للمؤشرات واالقتصاد 
الكلي واالســتراتيجية فــي أرقام كابيتال 
نعمــان خالــد: «قد يكون هنــاك مزيد من 
التراجع أمام أسواق اخلليج عن املستويات 
احلالية»، وأضاف في تعليقات مكتوبة إن 
االفتقــار إلى احملفزات اإليجابية ســيترك 
األسهم في املنطقة «معرضة لنقاط الضعف 

واملخاطر العاملية».
جتدر اإلشــارة الى أن املؤشــر املجمع 
MSCI لدول مجلس التعاون انخفض بنسبة 

١٣٪ هذا الربع، مســجال أســوأ أداء له في 
فترة دورية ربع سنوية منذ مارس ٢٠٢٠، 
كما خسرت املؤشــرات اإلقليمية مبا فيها 
تلك السعودية واإلماراتية معظم مكاسبها 
السنوية. وقد اصبح املؤشر مهيئا القتناص 
سلسلة من العوائد اإليجابية للمستثمرين 

كل ثالثة أشهر منذ بداية الوباء.
وكان املستثمرون يعتبرون دول اخلليج 
مالذا خالل العام املاضي في ظل تعافي أسعار 
النفط وارتفاعات أســعار الفائدة، ما أفاد 
املؤشرات ذات الثقل الكبير بشكل عام في 
أسهم البنوك والطاقة. وقد تخلت األسهم 
اإلقليمية عن معظم مكاسبها السنوية في 
األســابيع األخيرة حيث تضــررت ميول 
املســتثمرين جراء توقعات بحدوث ركود 
أميركي ومع بدء تخلي أســعار النفط عن 

الذروات التي بلغتها في اآلونة األخيرة.
أما األسهم السعودية، التي شهدت في 
وقت ســابق مــن هذا العام أعلــى تدفقات 
أجنبية منذ ٢٠١٩ لتصبح واحدة من أكبر 
٥ أسواق في العالم من حيث القيمة، فانه 
جته نحو أســوأ ربع لها منذ مارس ٢٠٢٠ 
ونتيجة لذلك فقد سجلت تدفقات خارجية 

صافية خالل األسابيع الثالثة املاضية.

«كامكو إنفست»: ٤٠٪ هبوط إصدارات 
الدين اخلليجية إلى ٣٧٫٢ مليار دوالر

قــال تقريــر صادر عــن شــركة «كامكو 
إنفست»، إن احلكومات اخلليجية كانت في 
وضــع قوي منذ بداية عام ٢٠٢٢، وذلك على 
خلفية استئناف أنشطة األعمال بشكل كامل 
بعد اجلائحة، ما أدى إلى تسريع وتيرة النمو 

االقتصادي في املنطقة. 
وأوضح التقرير أن حتسن الوضع املالي 
للحكومات اخلليجية بدعم من ارتفاع أسعار 
النفــط، أدى إلى اســتمرار تراجع إصدارات 
الدين بدول التعاون، حيث انخفض إجمالي 
اإلصدارات خالل اخلمســة أشهر األولى من 
٢٠٢٢ بنســبة ٤٠٪ على أســاس سنوي إلى 
٣٧٫٢ مليــار دوالر، مقابــل ٦١٫٩ مليار دوالر 

خالل األشهر اخلمسة األولى من ٢٠٢١

وأشارت «كامكو إنفست» إلى أن هناك عددا 
من العوامل التي ساهمت في قلة اإلصدارات 
هذا العام من ضمنها ارتفاع أســعار الفائدة، 
باإلضافــة إلى تزايد أنشــطة جمــع األموال 
ملستويات قياسية في أسواق األوراق املالية 
والتي شــهدت إقباال هائال من املســتثمرين 
احملليني والعامليني. ومن املتوقع أن تبلغ آجال 
استحقاق السندات والصكوك ٢٤٫٤ مليار دوالر 
للفترة املتبقية من ٢٠٢٢، كما يتوقع أن ميثل 
إعادة متويل تلك السندات اجلزء األكبر من 
إصدارات الشركات واحلكومات في املنطقة.

www.alanba.com.kw التفاصيل على موقع األنباء
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م رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقني «الوطني» كرَّ
أقام بنك الكويت الوطني 
حفال تكرمييا لرئيس مجلس 
الســابق ملجموعــة  اإلدارة 
«الوطنــي» ناصر الســاير، 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء 
الســابقني غســان اخلالــد، 
وحمد الصقر، وذلك تقديرا 
وإجنازاتهــم  لعطاءاتهــم 
البنك بعد  البارزة لتاريــخ 
مشوار مصرفي حافل استمر 
ألكثــر مــن ٤٠ عامــا، حيث 
أقيم احلفل باملقر الرئيســي 
للبنك بحضور أعضاء مجلس 
واإلدارة  احلاليــني  اإلدارة 

التنفيذية.
املناســبة، أشــاد  وبهذه 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للمجموعة 
عصام الصقر بجهود الساير، 
الــذي قدم منوذجــا للقيادة 
الزاخــر  امللهمــة والعطــاء 
طوال مســيرته احلافلة في 
تاريخ البنك، مؤكدا أن رئيس 
مجلس اإلدارة السابق سار 
علــى درب املؤسســني فــي 
مواصلة بناء صرح مصرفي 
كبير، وكان مساهما رئيسيا 
فــي جنــاح تخطــي البنــك 
وعبوره للكثير من األزمات 
التاريخية على نحو أكثر قوة 
وصالبــة، كما شــكل ركيزة 
حتــول البنك اليوم إلى أحد 
أكبر بنوك املنطقة وأكثرها 
ربحية وابتكارا، باإلضافة إلى 
بصمته البــارزة في تطوير 
العمــل املصرفــي وخدمــة 

وتنمية املجتمع الكويتي.
وتوجه الصقر بالشــكر 
اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء 
الســابقني، الذين أفنوا أكثر 
مــن ٤ عقود من حياتهم في 
سبيل بناء مؤسسة مصرفية 
عريقة، أصبحت تتبوأ اآلن 
مكانــة مرموقــة بــني بنوك 

العالم.
مســيرة  ان  وأضــاف 
اخلالد والصقر كانت حافلة 
باإلجنازات وكانــا من أكبر 
الداعمني واملساهمني في جناح 
البنك وتخطيــه للكثير من 
األزمات التاريخية بأكثر قوة 

وصالبة.
وقــدم رئيــس مجلــس 
الســابق ملجموعــة  اإلدارة 
بنك الكويت الوطني ناصر 

ســطر رئيــس وأعضاء 
الســابقون  اإلدارة  مجلــس 
بجهودهــم املخلصة وعلى 
أكثــر مــن ٤ عقــود  مــدى 

املستويني اإلقليمي والعاملي.
إلــى  الســاير  انضــم 
عضوية مجلــس إدارة بنك 
الكويــت الوطني فــي العام 

جلنة احلوكمة املنبثقة عن 
مجلس اإلدارة.

وتقلد العديد من املناصب، 
منهــا رئيس مجلــس إدارة 
الكويــت  احتــاد مصــارف 
خــالل الفترة مــن ١٩٩٩ إلى 
٢٠٠٦، كما التحق بعضوية 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية، وكذلك 

مســيرة حافلة بالعطاء في 
ســبيل تطوير بنك الكويت 
الوطني ومنــوه لكي يصل 
إلى هذه املكانة املرموقة على 

١٩٨٠ وانتخــب فــي العــام 
١٩٩٣ نائبــا لرئيس مجلس 
اإلدارة ثم رئيسا للمجلس في 
أغسطس ٢٠١٤ وشغل رئاسة 

شــغل منصب نائــب املدير 
العام وعضــو مجلس إدارة 
«الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية» من العام 

١٩٩٤ إلى العام ٢٠٠٠.
الســاير بسجل  ويتمتع 
املهنيــة  حافــل باخلبــرات 
املتخصصة في مجال اخلدمات 
واالســتثمار،  املصرفيــة 
والتخطيــط االســتراتيجي 
واحلوكمــة فــي القطاعــني 
اخلاص والعام وهو حاصل 
علــى درجــة البكالوريوس 
فــي االقتصــاد مــن جامعة 
الواليــات  أوكالهومــا فــي 

املتحدة األميركية.
وميتلــك غســان اخلالــد 
خبــرات واســعة فــي مجال 
اخلدمات املصرفية للشركات، 
والتمويل التجــاري، وقطاع 
االئتمان والتجزئة، حيث انضم 
إلى عضوية مجلس إدارة بنك 
الكويــت الوطني منــذ العام 
١٩٨٧، وشــغل منصــب نائب 
رئيــس مجلــس اإلدارة منذ 
أغسطس ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢.

كمــا تــرأس العديــد من 
اللجان املهمة في البنك، منها 
جلنتا املخاطر والترشيحات 
واملكافــآت املنبثقتــان عــن 
مجلــس اإلدارة. كما شــغل 
اخلالد منصب نائب رئيس 
واملديــر  اإلدارة  مجلــس 
التنفيذي لشــركة «أسيكو» 
للصناعــات. وهــو حاصل 
على درجة البكالوريوس في 
الهندسة املدنية من جامعة 
ويست فرجينيا في الواليات 

املتحدة األميركية.
ويتمتــع حمــد الصقــر 
بخبرات واســعة فــي مجال 
العمــل املصرفــي وحتديــدا 
فــي قطاع متويل الشــركات 
وهــو حاصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس في االقتصاد 
من إيرلنــدا، وانضم الصقر 
إلى عضوية مجلس إدارة بنك 
الكويــت الوطنــي منذ العام 
١٩٧٥، وشغل عضوية جلنتي 
االئتمان واحلوكمة املنبثقتني 
عن مجلس اإلدارة. وإلى جانب 
مناصبــه فــي البنك، شــغل 
الصقر عضوية مجلس اإلدارة 
في شــركة الكوت للمشاريع 

الصناعية في الكويت.

تقديراً لعطاءاتهم وإجنازاتهم البارزة بتاريخ البنك.. وبعد مشوار مصرفي حافل استمر ألكثر من ٤ عقود

مجلس اإلدارة احلالي واإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني في لقطة تذكارية أثناء تكرمي رئيس وبعض أعضاء مجلس اإلدارة السابقني

أحمد اخلالد يتسلم الدرع التكرميية بالنيابة عن غسان اخلالدناصر الساير يتسلم الدرع التكرميية من عصام الصقرحمد الصقر يتسلم الدرع التكرميية من عصام الصقر ناصر الساير في كلمة له أثناء التكرمي

الســاير، وعضــوا مجلــس 
غســان  الســابقان  اإلدارة 
اخلالد، وحمد الصقر الشكر 
ملجلــس اإلدارة احلالي على 
هذا اللفتة الطيبة، متمنني لهم 
التوفيق ومواصلة مســيرة 
النمو والتميز، وحتقيق املزيد 
النجاحــات واإلجنازات  من 

أعضاء مجلس اإلدارة السابقون أفنوا نحو ٤ عقود من حياتهم لبناء مؤسسة مصرفية عريقةلبنك الكويت الوطني.
عصام الصقر: الساير قدم منوذجًا للقيادة امللهمة والعطاء طوال مسيرته احلافلة بتاريخ البنك

«برقان» يعزز الثقافة االئتمانية واملصرفية 
مبواصلة دعمه لـ «لنكن على دراية»

يواصل بنك برقان دعمه 
حلملة «لنكن على دراية» 
التوعوية املصرفية للسنة 
الثانية على التوالي، خالل 
رعايته ومشاركته في العديد 
الفعاليات واألنشــطة  من 
واخلارجيــة  الداخليــة 
فــي إطــار اســتراتيجيته 
للمســؤولية املجتمعيــة 
وبرنامج االستدامة، حيث 
تتضمن هذه الفعاليات كال 
من حملة محافظة األحمدي 
الثالثة للتبرع بالدم وحملة 
بنــك برقان للتبــرع بالدم 
اخلاصة باملوظفني والعمالء.

ويسعى البنك من خالل 
التواصــل مــع اجلمهــور 
بتواجده في هذه الفعاليات 
التي تعد منصات فعالة إلى 
إيصــال محتــوى احلملــة 
بشكل أقرب، سواء بتوزيع 
املواد املطبوعة أو بالتواصل 
التوعيــة بشــكل  ونشــر 
مباشر. يســتمر البنك في 
تفعيل كل قنواته للتواصل 
للتعريــف  االجتماعــي 
باحلملــة ورفع مســتوى 
الوعي باخلدمات املصرفية 
ونشــر الثقافة املالية لكل 

أفراد املجتمع.

برقــان قائلــة: نهــدف من 
خــالل حملة «لنكــن على 
دراية» إلى تسليط الضوء 

علــى الثقافــة االئتمانيــة 
واملاليــة وتعزيزها، لرفع 
وعــي املجتمع بشــكل عام 
القطــاع املصرفي  وعمالء 
بشــكل خاص، كما نسعى 
إلى تثقيــف عمالء البنوك 
ملساعدتهم على االستخدام 
األمثل للمنتجات واخلدمات 
املصرفيــة، باإلضافــة إلى 
توعيتهــم أكثــر بعمليات 
اإللكترونــي  االحتيــال 
وتنبيههم إلى طرق تفاديها.
ويسعى بنك برقان إلى 
ترســيخ قيم حملة «لنكن 
على دراية» ومحاورها بكل 
الوسائل واإلمكانات، عبر 
إيضاحه للدور الذي تلعبه 
املصارف الكويتية، وزيادة 
وعــي العمــالء بحقوقهم، 
والتعريف مببدأ الشــمول 
املالــي، وأنــواع عمليــات 
والتمويــل،  االقتــراض 
املصرفيــة  والبطاقــات 
املختلفة، وبرامج االستثمار 
واالدخار املصرفية املتنوعة 
وطــرق جتنــب مخاطرها 
احملتملة، إلى جانب شرحه 
ألنواع اخلدمــات اخلاصة 
بفئــة ذوي اإلعاقــة وبيان 

جميع حقوقهم.

ممثلو العالقات العامة في «برقان» حصة النجادة ولينا البسام وطالل العيار 
خالل فعاليات حملة التبرع بالدم اخلاصة باملوظفني

وقــد صرحــت حصــة 
حســني النجادة مدير أول 
عالقــات عامــة فــي بنــك 

حصة النجادة ومسؤول أول العالقات العامة لينا البسام في الركن املخصص 
لبنك برقان

«أوابك» تفتح باب احلوار مع شركائها لبحث فرص األعمال
العامــة  األمانــة  عقــدت 
العربيــة  ملنظمــة األقطــار 
املصدرة للبتــرول «أوابك» 
اجتماعــا موســعا بتاريــخ 
٢٥ يونيــو ٢٠٢٢ في مدينة 
القاهرة، ضم رؤساء مجالس 
اإلدارات أو ممثلني عنهم في 
الشــركات العربية املنبثقة 
عــن املنظمــة، واملديريــن 
التنفيذيني للشركات الوطنية 
ذات النشاط املماثل في الدول 

األعضاء.
وافتتــح االجتماع األمني 
العام للمنظمة علي سبت بن 
سبت، حيث رحب باملشاركني 
في االجتماع، مشيرا إلى أن 
االجتماع جــاء تنفيذا لقيام 
املنظمة بدور الوســيط بني 
املنبثقــة عنهــا  الشــركات 

حــول إمكانيــة خلق فرص 
أعمال، وعقود جديدة، وأي 
خدمات أو استشارات أخرى 
ذات االهتمــام املشــترك بني 
الشركات العربية املنبثقة عن 
املنظمة والشركات الوطنية 
والتأكيد على تعزيز التكامل 

فيما بينها.
من جانبهم، قدم رؤساء 

مجالس اإلدارات أو من ميثلهم 
في الشركات العربية املنبثقة 
عن املنظمة كلمات وعروضا 
تقدمييــة تتضمــن شــرحا 
ألنشــطتها وأهم مشاريعها 
املســتقبلية،  وخططهــا 
التعــاون فيمــا  ومجــاالت 
بينهم من جهة وبني الشركات 

الوطنية من جهة أخرى.

لقطة جماعية للمشاركني في اجتماع «أوابك» في القاهرة

الوطنيــة فــي  والشــركات 
الدول األعضاء، طبقا لقرار 
مجلــس وزراء املنظمة بهذا 
الشأن ملناقشة فرص التعاون 
والتكامــل فيمــا بينها ومبا 

يعود بالنفع عليهم.
العــام أن  وأكــد األمــني 
االجتمــاع يهــدف إلــى فتح 
بــاب احلــوار والتباحــث 

«وربة» ُيبرم اتفاقية مع «ناشونال جيوغرافيك الكويت»
يسعى بنك وربة دائما الى 
تقدمي كل ما هو جديد ومتميز من 
عروض وخدمات تلبي متطلبات 
عمالئه وخصوصا فئة األطفال 
والشــباب، أبرم البنك اتفاقية 
تعاون مع ناشونال جيوغرافيك 
عالم االستكشاف الكويت وذلك 
لتقدمي عروض خاصة لعمالئنا 
شريحة السنبلة Kids. وبهذه 
املناســبة، صــرح مدير قطاع 
التسويق واالتصال املؤسسي 
فــي بنك وربة أميــن املطيري 
قائال: ســعداء بإبــرام اتفاقية 
تعاون مع ناشونال جيوغرافيك 
عالم االستكشــاف الذي يقدم 
ترفيهيــة  جتــارب  للــزوار 
وتفاعليــة فريدة مــن نوعها، 
ويهدف إلى إلهام األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بني ٥ و١٢ عاما 
الستكشــاف العالم، من خالل 
اللعب ليصبحوا مستكشــفني 
بارعــني. وســيختبر األطفال 
سرعتهم في ســباق السفاري 
ضــد بعــض أســرع الكائنات 

خاصة لعمالء السنبلة لألطفال، 
واختتم املطيري تصريحه بأن 
البنــك ســيواصل تأدية دوره 
اإليجابي في املجتمع. على جميع 
األصعدة من مختلف املجاالت: 
الثقـــافـــــية،  التعليميــة، 
االجتماعيــة  الصحيـــــــــة، 
واألنشطة الرياضية املتنوعة. 

وحــول هــذه الشــراكة صرح 
املدير العــام ملركز ناشــونال 
جيوغرافيك عالم االستكشاف 
أحمد اخلليفات قائال: نحرص 
على التعاون مع شركائنا جلذب 
جميــع أفراد العائلــة لتجربة 
ترفيهيــة فريدة من نوعها في 

الكويت.

صورة جماعية بعد توقيع االتفاقية بني بنك وربة وناشونال جيوغرافيك

فــي العالم أو الغوص بأعماق 
البحر في رحلة احمليط والسفر 
إلى الفضاء وزيارة املريخ في 
رحلــة الفضــاء أو جتربة نهر 
املغامرات اللتقاط صور مذهلة 
للحيوانات أثناء التجديف في 
األنهار البعيدة حــول العالم. 
وأوضــح أن هنــاك عروضــا 

جتوال «stc» رفيق السفر املثالي حول العالم
قامت شــركة االتصاالت 
الكويتية stc، بإطالق حملتها 
«جتوال stc» استعدادا لفصل 
الصيف الواعد، والتي تتضمن 
العديد مــن املزايا احلصرية 
التي متكن العمالء من حتقيق 
أقصى اســتفادة من منصات 
stc الرقمية، السيما أن خدمة 
«جتوال stc» تعد حاليا واحدة 
من كبرى شــبكات التجوال 
املنتشــرة في جميــع أنحاء 
العالــم بتغطية تضــم أكثر 
مــن ١٢٠ دولة حــول العالم، 
باإلضافة الى كونها الشبكة 
الوحيــدة فــي الكويت الذي 
لديهــا خدمــات جتــوال في 

جزيرة سيشل.
وفــي بيــان لها، أشــارت 
stc إلــى أن رحلة العميل مع 
شبكاتها من اجليل اخلامس 
٥G أصبحت أفضل اآلن، حيث 
أصبــح ممكنــا اآلن أن يقوم 
العمــالء باالشــتراك وإدارة 
خدمات التجوال باســتخدام 
اإللكترونــي   stc موقــع 
وتطبيــق mystc. وفي إطار 
للتحــول  اســتراتيجيتها 
الرقمي، قامت الشركة أيضا 

٢ جيجابايت لإلنترنت يوميا 
حول العالم.

وللعمالء الذين يسافرون 
إلــى اخلارج لفتــرات أطول، 
تقدم stc باقة الـ ٣٠ يوما والتي 
تتيح ٢ جيجابايت لإلنترنت 
يوميا في مختلف دول العالم 
مقابل ٢٥ دينارا فقط، وكجزء 
التجوال،  من عروض باقات 
ميكن للعمالء االستفادة من 
مشــاركة اإلنترنــت مجانــا 
عبر hotspot، وكذلك جتديد 
باقاتهم عند الوصول إلى حد 

االستهالك اليومي.
وتعليقــا علــى جتربــة 
التجــوال احملدثــة كليا، قال 
م. عامــر عطــوي، الرئيــس 
التنفيــذي لقطــاع مبيعات 
األفــراد فــي stc: مبناســبة 
موســم الصيف، يسعدنا أن 
نقدم لعمالئنا الكرام مجموعة 
واسعة من خدمات التجوال من 
خالل جتوال stc مع شبكاتها 
من اجليل اخلامس ٥G، التي 
تعد أكبر شبكة جتوال تغطي 
أكثر من ١٢٠ دولة حول العالم.

م. عامر عطوي

بدمج ميــزات جديدة تهدف 
إلى تسهيل بقاء العمالء على 
اتصال دائم، خاصة مع حلول 

موسم الصيف والسفر.
وميكن للعمالء املشتركني 
فــي باقــات التجــوال أيضا 
االختيار من بني خيارين لسعة 
اإلنترنت بناء على متطلبات 
السفر اخلاصة بهم، فمن خالل 
الباقــة األولى التــي ميكنهم 
االشتراك بها مقابل ٧ دنانير 
فقط والتــي متتد إلى ٧ أيام 
سيتمتعون بسعة تصل الى 
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ريشاني: «األهلي» يواكب الرقمنة عبر ٧٦ فرعًا في الكويت واملنطقة
البنك األهلي الكويتي هو خامس 
مؤسســة مصرفيــة وطنية شــكلت 
مبوجب مرســوم أميــري عام ١٩٦٧، 
حيث بدأ مسيرته في مبنى مستأجر 
باملنطقة التجارية الثالثة، ثم توسع 
ليمتلك سلســلة من ٣٠ فرعا موزعة 
في كافة أنحاء البالد، وفرعني آخرين 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة في دبي 
وأبوظبي، باإلضافة إلى فرع مركز دبي 
املالي العاملي، و٤٤ فرعا في جمهورية 
مصر العربية، وهــو ما كان ترجمة 
لطموحات البنك اإلقليمية الهادفة إلى 

املزيد من االزدهار واالنتشار.
وفي هــذا الســياق، يســتعرض 
الرئيس التنفيذي ملجموعة «األهلي» 
جورج ريشاني، أبرز محطات البنك 
منذ نشأته، وأهم إجنازاته في قطاع 
الصناعــة املصرفيــة، باإلضافة إلى 

استراتيجيته في جذب العمالء.
قــام  البنــك  إن  وقــال ريشــاني 
بتأسيسه ٣٠ تاجرا ينتمون إلى عائالت 
كويتية، برأســمال قدر آنذاك مببلغ 
مليونــي دينار، ومع تطوره وزيادة 
أرباحه عبر السنوات وصل حاليا إلى 
نحــو ١٧٨ مليون دينار، الفتا إلى أن 
هناك عددا كبيرا من العائالت والعمالء 
سواء كانوا أفرادا أو شركات ما زالوا 
يتعاملون مع «األهلي» منذ تأسيسه 

أي قبل أكثر من نصف قرن.
وأضــاف أن «األهلــي» عمــل في 
بداياته ضمــن ٥ فروع فقط مبا فيه 
املقر الرئيسي، ثم توسع عبر السنني 
ليمتلك ٣٠ فرعا موزعا في كافة مناطق 
البــالد، إلى جانب ٣ أفــرع في دولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة، و٤٤ في 

جمهورية مصر العربية.
متويل املشاريع

أوضــح عبداهللا الســميط، نائب 
الرئيــس التنفيــذي للمجموعة، أن 
حقبة البدايــات للعمليات املصرفية 
لغايــة منتصف الســبعينيات كانت 
محدودة جدا تتمثل بالسحب واإليداع 
والتحويالت وعمليات صرف األجنبي، 
ولكن مع طفرة أســعار النفط خالل 
الثمانينيات وانعكاسها إيجابا على 
االقتصــاد الكويتي، اســتطاع البنك 
أن يســتفيد من تسارع اإلنفاق على 
البنية التحتية واملشاريع احلكومية 
واخلاصة، حيث كان له دور مهم في 

املساهمة بتمويل تلك املشاريع.
وفي حديثه عن فترة إعادة اإلعمار 
بعد حترير الكويت من الغزو العراقي 

الغاشم عام ١٩٩١، أشار السميط إلى 
أن املصــارف الكويتية ومن ضمنها 
«األهلي» كان لهم دور فعال في متويل 
إعــادة إعمار مــا دمرتــه احلرب من 
بنى حتتية وشبكات طرق وجسور 
ومصاف نفطية وغيرها من اخلدمات 

املساندة.
توسعات خارجية

أكــد الســميط أن لــدى «األهلي» 
خطة استراتيجية للتوسع اإلقليمي 
والدولي ضمن الفرص املتاحة بشكل 
مــدروس ومتأن، وبحجم اســتحواذ 

يناسب إمكانات البنك.
طموح بال حدود

أكد الســميط أن طموح «األهلي» 
تخطى األفق احمللية ليقيم حتالفات 
واستثمارات عدة دولية تشمل قطاعات 

ومجاالت أخرى كالعقار وغيره.
كما أضاف أن األهلي أقام حتالفات 
اســتراتيجية مع شركاء ومؤسسات 
مالية عاملية، ســاهمت في حتســني 
اخلدمة واألداء. فعلى ســبيل املثال، 
وضع العالمــة التجارية املشــتركة 
مع طيــران اإلمارات علــى البطاقات 
االئتمانية للبنك، بحيث تتيح حلاملي 
البطاقات كســب العديــد من األميال 
واستعادتها، وقد القت تلك الشراكة 
جناحا كبيرا، خاصة أن البنك األهلي 

الكويتي انفرد في هذه اخلدمة.
كمــا عبر الســميط عن ســعادته 

باإلجنازات التــي حققتها املجموعة 
فــي إبــرام صفقات متويل رئيســية 
لتعزيز االســتدامة فــي دول مجلس 
التعاون اخلليجي. كما أشاد باجلهود 
التي يبذلها البنك في متويل مشاريع 
البنية التحتية في الكويت ملساعدة 
احلكومة على حتقيق رؤية الكويت 

.٢٠٣٥
وأضاف أنه في العام املاضي، أصدر 
البنــك األهلــي الكويتــي أول تقرير 
اســتدامة شــامل عــن أداء املجموعة 
ليتضمــن مجــاالت أساســية هــي 
البيئة، واملجتمع، وتأثيرات احلوكمة، 

واملسائل واملبادرات ذات الصلة.
خدمات متطورة

أفاد لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي 
للبنك األهلي الكويتــي بالكويت أن 
«األهلــي» يســعى جاهــدا لتقــدمي 
منوذج ناجح من املنتجات واخلدمات 
املصرفية، من خالل تسهيل وتنفيذ 
املعامالت اخلاصة بالعمالء في أسرع 
وقــت ممكــن، واختصــار اخلطوات 
املطلوبة إلمتام اإلجراءات املصرفية، 
مثــل فتح احلســاب أو املوافقة على 
القروض وغيرها من اخلدمات البنكية 

املقدمة سواء لألفراد أو الشركات.
وقال إن البنك مستمر في حتسني 
الرقميــة املصرفية لتواكب  خدماته 
التطورات العاملي في هذا املجال، مشيرا 
إلــى أن أكثر من ٩٠٪ مــن املعامالت 
املصرفيــة أصبحــت متوافــرة عبر 

املوقــع اإللكتروني واألجهزة الذكية 
ضمن أعلى مستويات األمن وسالمة 
املعلومات لضمان وسيلة تواصل آمنة 
بني كل من العمالء والبنك.  كما أوضح 
مقامــس أنه في الوقت الذي نســعى 
فيه نحو حتقيق املزيد من الكفاءات 
التشغيلية واكتساب املزيد من القوة 
في مبادرة التحول اخلاصة بنا، فإننا 
نطلق أيضا منتجات جديدة لتبسيط 
خدماتنا املصرفية لعمالئنا الكرام». 
ويعتبر البنك األهلي الكويتي أول بنك 
في الكويت يستخدم خاصية التعرف 
التلقائــي علــى الصــوت (ASR) في 
خدمة Ahlan Ahli، وخدمة االستجابة 
الصوتية التفاعلية (IVR) التي يقدمها 
البنك والتي تتيح للعمالء استخدام 
األوامر الصوتيــة باللغتني العربية 
واإلجنليزية للتنقل عبر النظام. كما 
أطلــق البنك األهلــي الكويتي أيضا 
منوذجا ذكيا لتحويل األموال يسمح 
بتجميع البيانات تلقائيا والتحقق من 
صحة رقم احلساب املصرفي الدولي 
(IBAN) ووقت إجناز أسرع للمعاملة. 
وعالوة على ذلك، سيصبح استقبال 
العمالء وتلبية احتياجاتهم إلكترونيا 
مؤمتتًا بالكامل قريبا، حيث لن يحتاج 
العمالء بعــد اآلن إلى زيارة أي فرع 
من فروع البنك. وهذا العام، يحتفل 
البنــك األهلــي الكويتي مــع طيران 
اإلمارات مبناسبة مرور ٢٠ عاما على 
إطالق برنامج سكاي واردز وهو أول 
برنامج مشترك ملكافآت األميال مقابل 

اإلنفاق باستخدام بطاقات األهلي - 
اإلمارات االئتمانية مع بعض العروض 

الترويجية املذهلة.
منتجات جديدة

وفيما يتعلق باخلدمات املصرفية 
للشركات، أشار مقامس إلى أنه «سرعان 
ما أصبح البنك األهلي الكويتي البنك 
املفضل للقيــام بعمليات زيادة رأس 
 IPOS املال وعمليــات االكتتاب العام
للشركات املدرجة في بورصة الكويت، 
وهو مــا يعود بفائدة مباشــرة على 

النمو االقتصادي في الكويت».
وتشمل منتجات اخلدمات املصرفية 
اجلديدة املقدمة للعمالء األفراد، «إمكانية 
فتح حســابات ودائع ألجل ألول مرة 
من خــالل اخلدمــات املصرفيــة عبر 
اإلنترنت والهاتف اجلوال، وتوفير منتج 
جديد للودائع ألجل ٥ سنوات والذي 
يسمح للعمالء بالتخطيط ملستقبلهم 
وزيــادة مدخراتهم مــع مكافأتهم في 
ذات الوقت بدفع الفائدة مقدما في يوم 
حجز الوديعة ألجل». وباإلضافة إلى 
حساب الفوز الشهير، أطلق البنك األهلي 
الكويتي عرض املنتج اجلديد املخصص 

.+ A حلساب الطالب
تاريخ حافل في دعم املجتمع

يعتبــر «األهلــي الكويتــي» مــن 
البنوك النشطة في مجال املسؤولية 
االجتماعية، من خالل مشــاركته في 

العديد من الفعاليات ورعايته لها.

وفــي هــذا اإلطــار، أكــدت ليلــى 
القطامي، مســاعد مدير عــام وحدة 
االتصاالت والعالقات اخلارجية، أن 
تاريــخ «األهلي» في دعــم املبادرات 
االجتماعية حافل ومتنوع، من خالل 
مســاهماته العديدة في عدة مجاالت 
وأنشطة سواء ملؤسسات أو جمعيات 
أو احتــادات أو جامعــات، فضال عن 
دوره الكبيــر في دعــم ومتكني ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، ورعايتــه 

لألنشطة رياضية.
ولفتــت إلى أن البنــك لديه خطة 
ســنوية للمســاهمة فــي األنشــطة 
املجتمعيــة، إميانــا منه بدعــم كافة 
فئات املجتمــع وتلبية احتياجاتهم، 
وهــذه متثل أحد األســس الراســخة 
الستراتيجية البنك، كما انها حتظى 
باهتمام مباشر وكبير من قبل مجلس 

اإلدارة.
أما أفراح األربش، مدير عام إدارة 
املوارد البشرية (باإلنابة) في البنك 
األهلي الكويتي، فقد صرحت بالقول: 
«لقد ارتفعت نسبة التكويت بالبنك 
إلــى ٧٦٫٢٪ والبنك ملتزم مبواصلة 
زيادة هذه النسبة. ومن حيث فرص 
التكافؤ بني اجلنســني، تبلغ نســبة 
اإلنــاث بــني موظفــي البنــك األهلي 
الكويتــي ٤٥٫٧٪ والذكــور ٥٤٫٣٪. 
وتســتمر النســاء في االنضمام إلى 
املناصب اإلدارية حيث تشغل حاليا 
٨٧ ســيدة هذه املناصــب. كما أطلق 
البنك برنامج «األهلي ستارز»، وهو 
برنامــج قائم علــى احلوافز لتكرمي 
املوظفني املتميزين في األداء والذين 
يتجاوزون حدود التوقعات في عملهم.

ً البنك أسسه ٣٠ تاجراً ينتمون إلى عائالت كويتية عريقة.. وبدأ مسيرته برأسمال مليوني دينار ليبلغ حالياً ١٧٨ مليونا

أفراح األربش ليلى القطامي جورج ريشاني

البنك لديه عمالء أفرادًا وشركات منذ أكثر نصف قرن.. وميتلك خطة استراتيجية مدروسة للتوسع خارجيًا

«التجاري» في «األڤنيوز» ضمن حملة «بحر/ جو»
«KIB»: الشراكة مع «إيكيا» تشهد إقباًال من العمالء

 HONOR Magic4 Pro توفر Ooredoo
اجلديد بأسعار تنافسية

«هيونداي» تساهم في بناء مستقبل وقوده الهيدروجني

يتواجــد البنك التجاري 
الكويتي في مجمع األڤنيوز 
(املرحلة الثانية) من اليوم  
اخلميس املوافق ٣٠ يونيو 
إلى يــوم األربعــاء املوافق 
٦ يوليــو، بهــدف اطــالع 
رواد املجمــع على تفاصيل 
ومميزات حملــة بحر/ جو 
الصيفيــة املوجهة لعمالئه 
من حاملي بطاقات التجاري 
االئتمانية والتي تتيح لهم 
فرصا للدخول في السحوبات 
الشهرية للفوز بالعديد من 
القيمة. وســوف  اجلوائــز 
يتواجــد موظفــو املبيعات 
من قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد، لشرح وتعريف رواد 
األڤنيوز مبزايا هذه احلملة.
وعن تفاصيــل احلملة، 
قالت رئيسة إدارة التسويق 
في البنك التجاري الكويتي 
بدور بوخمســني إن احلملة 
موجهة لعمالء البنك التجاري 
حاملي البطاقات االئتمانية 

من فيزا وماستر كارد، 

حصيلة جهوده املتواصلة 
فــي ابتكار عــروض لتعزيز 
املقدمة  التمويليــة  خدماتــه 
للعمــالء، من خــالل تعاونه 
مع أفضل الشركاء من مزودي 
السلع واملنتجات االستهالكية 
اتفاقيــة  وغيرهــا، حققــت 
الشراكة االستراتيجية األخيرة 
 (KIB) بني بنك الكويت الدولي
وشركة ايكيا الكويت، جناحا 
باهرا ومثمرا، حيث إنها شهدت 
منــذ عقدهــا وخــالل فتــرة 
وجيزة، إقباال واسعا من قبل 
عمالء البنك ممن تقدموا مؤخرا 
بطلب متويل ائتماني ميسر، 
ليتمكنوا من شراء حاجتهم من 
منتجات ومستلزمات التأثيث 
من ايكيا، بتســهيالت مرنة، 
مع فترات سداد مريحة تصل 

 Ooredoo تواصل شركة
لالتصــاالت طــرح أحــدث 
الذكيــة لعمالئها،  األجهزة 
حيث قامت بإطالق الهاتف 
 HONOR Magic4 Pro اجلديد
في الكويــت، والذي يعتبر 
اإلضافة األحدث إلى سلسلة 

HONOR املميزة.
الذكي  الهاتف  وسيكون 
متاحا عبر موقع الشركة على 
اإلنترنــت وفي جميع أفرع 
Ooredoo وعن طريق تطبيق 
My Ooredoo مع باقة خدمات 
مميزة، وهي عبارة عن دقائق 
غير محدودة ضمن الشبكة، 
و500 دقيقة محلية باإلضافة 
إلى 50 جيجابايت واستخدام 
YouTube وسوشيال ميديا 
غير محدود بسعر 26 دينارا 
شــهريا، وتوفر هذه الباقة 
 HONOR VIP خدمة مجانية
والتي توفر حماية الشاشة 
خالل 6 أشــهر ملرة واحدة، 
ومتديد الضمان ملدة 6 أشهر 
إضافية بإجمالي 18 شهرا، 
وخدمــة تســلم وتســليم 

ألهم التحول الســريع نحو احللول 
املســتدامة طرقــا أكثر كفــاءة وإجنازا 
حلــل األزمات البيئية الكبرى، ونتيجة 
لذلــك، حتولت صناعة الســيارات، مبا 
في ذلك شــركة هيونــداي موتور، إلى 
السيارات الهجينة والكهربائية للمساعدة 
في الدخول في مجموعة أكثر اســتدامة 
من السيارات. ولتحقيق مستقبل أكثر 
استدامة للبشرية، تستثمر هيونداي في 
واحد من أبسط احللول وأكثرها إبداعا: 
الهيدروجــني، العنصــر األكثر خفة من 

ناحية الوزن واألكثر وفرة في الكون.
وحول التوجه االستراتيجي لتقنيات 
الهيدروجني، قال رئيس شركة هيونداي 
موتور الشرق األوسط وأفريقيا هيونغ 
جونغ إمي: «قبل عشــرين عاما، أنشأت 
شــركة هيونداي موتــور فريقا بحثيا 
مخصصــا لتطويــر تقنيــة املركبــات 
الكهربائيــة التي تعمــل بخاليا الوقود 
(FCEV). كانت الرؤية بســيطة ـ ميكن 
ملركبــات FCEV التــي تســتخدم خاليا 
 (EVs) الوقــود واملركبــات الكهربائيــة
أن حتدث تأثيرا كبيرا في الســوق، من 
خالل التحول من احملركات التقليدية إلى 
التقنيات األكثر صداقة للبيئة، واليوم 
نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزه فريقنا 
واجنازاته التي وضعت شركة هيونداي 
موتور في طليعة تقنيات خاليا الوقود 

الهيدروجينية».

 Jet Ski Sea-Doo جت سكي
بأنواعه املختلفة، وغيرها من 
اجلوائز األخرى خالل فترة 
احلملــة املمتدة من ١ يونيو 
٢٠٢٢ حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.

وعــن آليــة الدخول في 
التي تتضمنها  السحوبات 
هذه احلملة والفوز باجلوائز 
القيمة التي تقدمها لعمالء 
التجاري من حاملي بطاقات 
االئتمانيــة،  التجــاري 
أوضحت بوخمسني أن كل 
١٠ دنانيــر ينفقهــا العميل 
باستخدام بطاقته االئتمانية 
داخل الكويت متنحه فرصة 
للدخــول فــي الســحوبات 
الشــهرية، كمــا أن كل ١٠ 
دنانير ينفقها العميل خارج 
الكويت باستخدام بطاقته 
االئتمانيــة متنحه ٣ فرص 
للدخــول فــي الســحوبات 
الشهرية، ومقابل كل بطاقة 
ائتمان جديدة يتم إصدارها 
خالل فترة احلملة، سيحصل 
العميــل علــى ٢٠ فرصــة 

الشــراكة لتمويل مشتريات 
عمالء ايكيــا، والتي تبدأ من 
٣٠٠ دينار لغاية ٢٥ ألف دينار 
دون أربــاح، ومتتــد حتى ١٨ 

شهرا بحد أقصى.
وفي معرض تعليقه على 

علــى جميع هــذه املميزات 
الفريدة.

وأوضحــت Ooredoo أن 
 HONOR الهاتــف اجلديــد
Magic4 Pro أول هاتف ذكي 
في العالم يســتخدم تقنية 

في عام ٢٠١٣، قدمــت هيونداي أول 
ســيارة FCEV، وهي ســيارة سانتا في 
التــي تعمل بخاليا الوقود، والتي متثل 
 FCEV أول سيارة بتقنية خاليا الوقود
يتم إنتاجهــا بكميات كبيرة في العالم، 
وقد بدأ حقبة جديدة في إنتاج الشركة 
لتقنيات خاليا الوقود، والتي مت تضمينها 
 ،NEXO في العديد من املوديالت الحقا مثل
.FE Fuel Cell والذي كان قائما على مفهوم
وتهدف شركة هيونداي موتور إلى 
تقدمي اجليل التالي من نظام خاليا الوقود 
الذي يعزز األداء واملتانة، في بنية أخف 
وزنا مع كثافة طاقة محســنة من خالل 

إضافية لدخول السحوبات.
وأضافت: بالنسبة لعدد 
ومواعيد السحوبات، فسوف 
يتم إجراؤها بناء على جدول 
السحوبات احملدد الذي سوف 
يتم اإلعالن عنه في حينه، 
علما بأن السحب األول سوف 
يكون بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٢.
ودعت بوخمسني جميع 
زوار ورواد مجمع األڤنيوز 
لزيارة جناح البنك التجاري 
والتعــرف علــى املزيد من 
املميزات األخرى عن احلملة 
واملشــاركة فــي مســابقة 
التصويــر ضمــن فعاليات 
احلملــة من خــالل متابعة 
حساب البنك التجاري على 
االنستغرام، ثم تصوير جناح 
البنك اخلاص بحملة الصيف 
بحر/جو في مجمع األڤنيوز 
املرحلة الثانية ومشاركتنا 
الصورة على حساب العميل 
على االنستغرام، ويجب أن 
تكون حالة احلساب «عام» 

خالل فترة املسابقة.

هذا اإلجناز، أكــد عبدالعزيز 
املبيعات  الشــمري، رئيــس 
 ،KIB املركزيــة بالوكالــة في
حرص البنك على االستمرار 
في توطيد عالقاته مع النخبة 
مــن شــركائه التجاريني من 
مــزودي اخلدمــات والســلع 
وغيرهــا، مــن أجــل تكوين 
شــراكات استراتيجية، كتلك 
التي أبرمت مع شركة ايكيا، 
والتي من شأنها تعزيز سلسلة 
منتجاتــه املصرفية وحلوله 
التمويلية مبا يلبي متطلبات 
عمالئــه، مــع دعمها بحمالت 
وعــروض متميــزة ترضــي 
تطلعاتهم، وترقى بتجربتهم 
املصرفية مع KIB إلى املستوى 
الذي يتناسب مع منط حياتهم 

العصري.

الذكاء االصطناعي AI ملعاجلة 
مشكلة تسريب الصوت التي 
عادة ما يواجهها مستخدمو 
الذكيــة ليمنــح  الهواتــف 
املكاملــات خصوصية أكبر. 
كما ميتاز بأحدث التقنيات 
التي تعد األولى من نوعها، 
وتشــمل كاميرا سينمائية 
بنظــام ثالثي فائــق الدقة، 
وبطاريــة تتميــز بخدمــة 
الشــحن الالســلكي بسعة 
تخزيــن أكبر لتــدوم فترة 
أطول وبأداء فائق السرعة.
ومن هــذا املنطلق أكدت 
الشركة حرصها الدائم على 
تقدمي جتربة فريدة لعمالئها 
من خالل تزويدهم بأحدث 
الذكيــة املتطورة  الهواتف 
والتي تناسب احتياجاتهم 
فــور توافرها، كما حترص 
على تصميم عروض مميزة 
وبقيمــة تنافســية عاليــة 
لتتيــح لهم فرصــة اجلمع 
بني ترقية هواتفهم وخدمات 
البيانات ما يساهم في إثراء 

جتربتهم الرقمية.

تقدمي تشكيلة عالية الكفاءة ومتنوعة 
من املركبات التي تعمل بالهيدروجني.

وفي ديســمبر ٢٠١٨، قدمت شــركة 
هيونداي موتــور «رؤية خاليا الوقود 
٢٠٣٠»، وهي خارطة طريق طويلة األجل 
تعكس التزامها املستمر بتسريع تطوير 
مجتمــع الهيدروجــني. يهــدف ذلك إلى 
تأمني ٧٠٠ ألف وحدة سنويا من الطاقة 
اإلنتاجية ألنظمة خاليا الوقود للسيارات، 
وكذلك للقطاعات غير املتعلقة بالسيارات، 
مثل الســفن وعربات السكك احلديدية 
والطائرات من دون طيار ومولدات الطاقة، 

بحلول عام ٢٠٣٠.

ً عروض متويلية مع فترات سداد مريحة تصل لغاية ١٨ شهرا

عبر االستثمار بالعنصر األكثر خفة من ناحية الوزن واألكثر وفرة في الكون

بدور بوخمسني

عبدالعزيز الشمري

هيونغ جونغ إمي

وبينت أن احلملة اجلديدة 
بحــر/ جو تتضمــن جوائز 
مختلفة هــذا الصيف وهي 
عبارة عن باقات سفر مميزة 
إلــى املالديف، وموريشــس 
وجزر السيشــل، باإلضافة 
ملعدات ومركبات تســتخدم 
فــي البحــر داخــل الكويت 
يســتفيد منها الفائز بشكل 
مباشر وفي جميع األوقات، 
ومنها كاياك Master، وسكوتر 
ياماها Yamaha املائية وأيضا 

لغاية ١٨ شهرا.
كمــا القــت االتفاقيــة من 
جانب آخر زيادة في الطلبات 
اجلديدة املقدمة لالستفادة من 
خدمة «املساومة» التمويلية، 
والتي مت توفيرها مبوجب هذه 

مجانية للتصليح باإلضافة 
 HONOR ســماعات  إلــى 
مجانية، كما يتوافر للعمالء 
خيارات شراء الهاتف الذكي 
بإضافة 15 دينارا شهريا على 
باقاتهم احلالية مع احلصول 

لؤي مقامسعبداهللا السميط
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هنادي املباركي: ١٢ توصية نهائية للمؤمتر
االفتراضي اخلليجي الثالث لدعم االبتكار

أعلنت د.هنادي مبارك املباركي رئيسة 
املؤمتــر االفتراضي اخلليجي الثالث لدعم 
منظومــة االبتــكار والتكنولوجيا والذكاء 
االصطناعي وريادة األعمال، واملؤسســة 
لشركة ايكوسيستم لالستشارات اإلدارية، 
واملستشــارة فــي التنويــع االقتصادي 
واالبتكار، عن التوصيات النهائية للمؤمتر 
والتي تصبو الى االرتقاء باملنظومة اخلليجية 

لالبتكار وريادة األعمال.
وتأتي هذه التوصيات في أعقاب اختتام 
املؤمتــر االفتراضي اخلليجي الثالث لدعم 
االبتــكار والــذكاء االصطناعي  منظومة 
لعام ٢٠٢٢،  والتكنولوجيا وريادة األعمال 
والــذي عقد خــالل الفترة مــن ٥ الى ٧ 

اجلاري، وذلك مبشاركات خليجية متميزة 
من املخترعــني واملبتكرين ورواد األعمال 
واإلعالميني تفوق ٣٦٠ خبيرا. وفيما يلي 

١٢ توصية نهائية للمؤمتر:
١ - انطالق ٦ مسابقات سنوية تتزامن مع 
االحتفاالت العاملية لالبتكار وريادة األعمال 

حتمل أسماء القادة اخلليجيني.
٢ - إنشاء بنك معلومات يقوم بربط قواعد 
البيانات العاملية واخلليجية واإلقليمية التي 
تعنى باالبتكار وريادة األعمال والتكنولوجيا.

٣ - إنشاء منصة الذكاء االصطناعي لتوفير 
البيانات واملعلومات االقتصادية واالجتماعية 
والتكنولوجيا لــرواد األعمال واملبتكرين 
والطلبة وأصحاب املشاريع واملستثمرين.

٤ - إنشــاء منصة االستشارات اخلليجية 
املجانية التي تقدم خدمات استشارية تضاهي 
جــودة املكاتب االستشــارية عبر تطوع 
اخلليجيــني املتخصصني في كل املجاالت 

والقطاعات.
٥ - إنشاء برنامج مسرعة األعمال اخلليجية 
االفتراضية لتقدم برامج قصيرة املدى وطويلة 
األجل للخليجيني على مدار العام بالتعاون 
مع أكبر املستشارين العامليني واخلليجيني 
وربط املسرعة اخلليجية مبسرعات األعمال 

اخلليجية والعاملية.
٦ - تعزيــز وتســريع تطويــر املنظومة 
التعليمية عبر تطبيق استراتيجيات االبتكار 
في املنظومة التعليمية باســتخدام املناهج 

باالبتكار  التــي تعنى  التدريبية  والبرامج 
واالختراع وامللكية الفكرية على املستوى 

احمللي واخلليجي واحلكومي.
٧ - تطوير وإنشاء بنك للمبادرات يشتمل 
على املعلومات والبيانات األساسية اخلاصة 
باالبتكارات واالختراعات على املســتوى 
احمللي واخلليجي واإلقليمية باســتخدام 

آخر التطبيقات في مجال النمذجة.
٨ - تأســيس مكاتب نقل التكنولوجيا في 
املؤسسات البحثية واجلامعات لدعم وتسويق 
االختراعات والتكنولوجيات اجلديدة ملا لها 
مــن قيمة مضافة في زيــادة عدد براءات 

االختراع وامللكية الفكرية.
٩ - إنشاء حاضنة رقمية خليجية تضم جميع 

الرقمية والتكنولوجية والبنوك  القطاعات 
الرقمية.

١٠ - تعزيز دور اإلعــالم في دعم االبتكار 
وريادة األعمال والذكاء االصطناعي والتحول 
الرقمي من خالل البرامج اإلعالمية اخلليجية 
املشتركة وإبراز املبتكرين واملخترعني ورواد 

األعمال الناجحني.
١١ - تعزيز الشراكة االستراتيجية بني الدول 
اخلليجية لتبادل اخلبرات والتجارب لتطوير 
املخرجات االبتكارية، السيما امللكية الفكرية 
وريادة األعمال واخلدمات االبتكارية والثقافية.

١٢ - استثمار رجال األعمال وشركات القطاع 
اخلاص في دعم منظومــة االبتكار وريادة 
األعمال في بناء البنية التحتية للتحول الرقمي.

نظمته شركة ايكوسيستم لالستشارات اإلدارية بالفترة بني ٥ و٧ اجلاري

د.هنادي املباركي

التوصيات تتضمن إطالق ٦ مسابقات سنوية لالبتكار وريادة األعمال حتمل أسماء قادة دول اخلليج
إنشاء منصة ذكاء اصطناعي توفر معلومات للمبتكرين والطلبة وأصحاب املشاريع واملستثمرين

«املتحد» يعلن فائزي «احلصاد» األسبوعي
قام البنك األهلي املتحد يوم أمس بإجراء 
الســحب األســبوعي على جوائــز احلصاد 
اإلســالمي، حســاب الســحب على اجلوائز 
اإلســالمي األول فــي الكويت والــذى ينفرد 
بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل 
برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح احلساب 
عبر االنترنت بكل ســهولة ويســر مع ميزة 

اإليداع الفوري في احلساب.
وأسفر السحب عن حصول ١٠ من العمالء 
على ١٠٠٠ دينار لكل منهم وهم: ريهام مشاري 
الفوزان، ابراهيم عبداهللا القفيلي، داود سليمان 
احلساوي، رحاب حلدان اللحدان، نورة خويلد 
الهاجري، محمد عدنان الريس، نادية مناور 
العنزي، ســهيلة عبدالرضا جنــف، عذاري 
الحق العتيبي، صالح عبداحلميد املنصور.

ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع مــن املزايا، حيث 
يحظــى الرابحون من عمــالء املتحد بجائزة 
شــهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار باإلضافة إلى 
١٠ جوائز أســبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل 

جائزة، وتبقى اجلوائز الربع السنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمح إليه العمــالء، حيث متثل لهم فرصة 
حقيقية لتحقيق حلم العمر. علما بأن احلد 
األدنى للمشاركة واالستفادة من السحوبات 
كافة هي ١٠٠ دينار، تؤهل العميل للحصول 
علــى فرصتني لدخول الســحب والتي تزيد 
حتى ٣٠٠٠٠ فرصة في السحب، باإلضافة الى 

احلصول على أرباح سنوية مثمرة.

«الغرفة» ناقشت اقتراح مشروع لتأهيل
الكويتيني حديثي التخرج للعمل بالقطاع اخلاص

عقــدت جلنــة التعليم 
واالقتصاد املعرفي املنبثقة 
عــن مجلــس إدارة غرفة 
جتارة وصناعــة الكويت 
اجتماعهــا اخلامــس لعام 
٢٠٢٢ بتاريــخ ٢٨ يونيــو 
اجلــاري، وذلك ملناقشــة 
عدة مواضيع على أجندتها، 
وكان من أبرزها العمل على 
وضع خطة اســتراتيجية 
توعوية على مدار سنتني 
للشــركات واملؤسســات 

املنتسبة للغرفة إلبراز أهمية البحث العلمي 
في القطاع اخلاص، واالتصال باجلهات ذات 
االختصــاص بالبحث العلمــي لالطالع على 
آخر ما توصلــت إليه هذه اجلهات من إبراز 
أهمية مجال البحث العلمي، وذلك لدفع عجلة 

االقتصاد.
كما التقت اللجنة مبمثلي احتاد اجلامعات 
والكليات واملعاهد العليا اخلاصة وذلك ملناقشة 
التحديات التي يواجهها هذا القطاع وســبل 
التعاون مع الغرفة ممثلة في جلنة التعليم 
واالقتصــاد املعرفي لالرتقــاء بها ومحاولة 

تذليل العوائق التــي يواجهها، خاصة فيما 
يتعلق مبلكية األراضي املقامة عليها اجلامعات 
واالهتمام باملعاهد لتلبية احتياجات ســوق 
العمل احمللي حلاملي الشهادات دون اجلامعية، 
وكذلك توزيع لطلبة البعثات الداخلية على 
اجلامعات. كما اســتمعت اللجنة إلى مقترح 
مشــروع تأهيل الكويتيــني حديثي التخرج 
للعمل في القطاع اخلاص، حيث جاءت فكرة 
املشــروع على إعداد برنامج تأهيلي للطلبة 
حديثي التخرج لوظائف متخصصة حسب 

طلب شركات القطاع اخلاص.

جانب من اجتماع جلنة التعليم واالقتصاد املعرفي في «الغرفة»

القائم بأعمال السفارة األميركية بالكويت جيمس هولتسنايدر في لقطة جماعية مع عدد من املسؤولني واملبادرينداود معرفي

تطبيق «ألعاب الدواوين».. 
نظام تشغيلي حديث لالنطالق نحو النمو والتوسع

«ألعــاب  تطبيــق  أعلــن 
 Duwaween) الدواوين» الرقمي
Games) عــن طرحــه نظامــه 
التشــغيلي احملــدث ونســخة 
محدثة وجديدة للهواتف النقالة، 
وذلــك بحضور القائــم بأعمال 
السفارة األميركية في الكويت 
جيمس هولتسنايدر وعدد من 
املسؤولني واملبادرين وأصحاب 
التطبيقــات، إلى جانب ممثلني 
عن شركات تكنولوجية أميركية 

مرموقة.
النظــام  إطــالق  وميثــل 
التشغيلي والتطبيق اجلديدين، 
خطوة مهمة في سياق التحوالت 
«ألعــاب  لـــ  االســتراتيجية 
الهادفة  الدواويــن» واجلهــود 
لالرتقاء مبستوى األلعاب التي 
يقدمهــا مبا يواكــب التطورات 
احلاصلة في تطبيقات األلعاب 
اإللكترونيــة كخيــار جديد في 

صناعة الترفيه.
كما أن هذه التحديثات تأتي 
التطويرية  ترجمة للخطــوات 
النمو  اجلديدة واســتراتيجية 
التي وضعها املساهمون والهادفة 
لالنتقال بـــ «ألعاب الدواوين» 
إلــى مرحلة جديدة مــن النمو 
والتوســع. إذ ان طــرح النظام 
احملدث اجلديد يأتي بعد الشراكة 
مع منصــة «ڤــو»، أول منصة 
شــبابية متكاملة فــي الكويت 
الحتضان املواهب الشابة على 
حصة مؤثرة في التطبيق خالل 
شــهر يناير املاضــي. في حني 
دخلت شركة االتصاالت املتنقلة 
- زين كراع رئيســي لتطبيق 

«ألعاب الدواوين» ملدة عام.
التعاون األميركي - الكويتي

وتعليقــا على هــذا احلدث 
املهــم، أعــرب القائــم بأعمــال 
السفارة األميركية في الكويت 
جيمس هولتسنايدر عن سعادته 
بالتطورات املتسارعة احلاصلة 
التطبيقــات  مســتوى  علــى 
التــي  الكويتيــة والنجاحــات 
حققتهــا علــى مدى الســنوات 
املاضيــة. وكذلك مــا تزخر به 
هذه التطبيقات من فرص تعاون 
فريدة مع الشركات التكنولوجية 
األميركية، مبا يعكس خصوصية 

من النمو والتوسع والتطور، في 
ظل اإلقبال الالفت على األلعاب 
األساســية فيه والتوجه نحو 
التوســع في أسواق جديدة في 

املنطقة.
وعبر معرفي عن التزام كافة 
القيمني على التطبيق واملساهمني 
فيه باالستمرار في استراتيجية 
النمو من خالل خطة تشغيلية 
واضحة تســتهدف اســتخدام 
مزيد من املستخدمني والتوسع 
اجلغرافــي، متقدمــا مــن كافة 
اجلهات املعنيــة وفي مقدمتهم 
منصة «ڤو»، وشــركة «كويت 
نت» والشــركات التكنولوجية 
األميركية بالشكر على ما بذلوه 
من جهود في سبيل إجناح نظام 

التحديثات اجلديدة.
أمــا املؤســس والرئيــس 
التنفيــذي لقطاع التكنولوجيا 
في شــركة «كويت نت» بشــار 
إلــى أن  العبدالهــادي، فلفــت 

تطورا في عالم األلعاب الرقمية 
وصناعة الترفيــه في الكويت 

واملنطقة.
التنفيــذي  الرئيــس  أمــا 
للعالقات واالتصاالت في شركة 
زيــن الكويــت وليد اخلشــتي 
فأوضح أن رعاية «زين» لتطبيق 
«ألعاب الدواوين» تعد ترجمة 
الستراتيجية «زين» في مجاالت 
التنمية االجتماعية واالقتصادية 
املبــادرات املخصصــة  لدعــم 
للشباب ورواد األعمال، والتي 
ترجمت خالل السنوات املاضية 
من خالل برامج عدة متخصصة 
وشــراكات حيوية مع مبادرات 
حيوية، مشــيرا إلى أن «زين» 
تعــول علــى هــذه الشــراكات 
لالســتفادة من األفكار املبتكرة 
في العالــم الرقمي والتطورات 

املتسارعة التي يشهدها. 
إن  اخلشــتي:  وأضــاف 
الدواويــن»  تطبيــق «ألعــاب 
يشــكل جتسيدا للنموذج الذي 
تتطلــع «زين» للتعــاون معه، 
خصوصــا في ظــل التطورات 
احليوية والنوعية التي شهدها 
خالل الفتــرة القليلة املاضية، 
إلى جانب جناح القائمني عليه 
في تكريســه كتطبيق مهم في 
عالم الترفيه الرقمي، مشيرا إلى 
أن هذا األخير بات يحتل حيزا 
مهما في التطبيقات اإللكترونية 
وميثل صناعة قائمة بذاتها، كما 
أنه على أبواب مرحلة جديدة من 
النمو على مستوى املنطقة في 
ظل االستثمارات اجلديدة التي 

تضخ فيه.

تواجد الشركة في هذا احلدث، 
يأتي من كونها وكيال لشــركة 
أمازون للحوســبة الســحابية 
 ،(Amazon AWS) في الكويــت
موضحا أن «كويت نت» حريصة 
على التعاون مع كبرى وأفضل 
التكنولوجية حول  الشــركات 
العالم بهدف مواكبة احتياجات 
الشركات الكويتية واخلليجية 
وأصحــاب  واألعمــال  ورواد 
التطبيقــات مــن خــالل توفير 
البنية التحتيــة التكنولوجية 
وخدمات احلوســبة السحابية 

وغيرها.
العبدالهــادي  وأشــاد 
بالتطورات النوعية التي حققها 
تطبيق «ألعاب الدواوين» والتي 
التحديثات  تعكســها بوضوح 
التــي تضمنها النظــام اجلديد 
والتحديث اخلــاص بالهواتف 
النقالــة اخلاصة بــه، ما يعزز 
دوره كواحد من أكثر التطبيقات 

بالتعاون مع شركات تكنولوجية أميركية مرموقة

جيمس هولتسنايدر خالل جتربة التحديات اجلديدة لتطبيق «ألعاب الدواوين»

العالقــات بني الواليات املتحدة 
األميركية والكويت.

وأشار إلى أن النجاحات التي 
حتققها التطبيقــات الكويتية، 
وما تضمه من أفــكار مبتكرة، 
تعكــس ما متلكــه الكويت من 
كوادر شبابية متلك أفكارا ورؤى 
مميزة، إذ يشكل تطبيق «ألعاب 
الدواوين» منوذجا مهما، الفتا إلى 
أهمية ودور التطبيق في توفير 
فرص ترفيهيــة مهمة ملختلف 

أفراد املجتمع.
من جهته، قال رائد األعمال 
والشريك في «ألعاب الدواوين» 
داود معرفي: «إن هذا احلدث يعد 
جزءا من التزامنا بخطة التطوير 
والتحديث الشاملة، والهادفة إلى 
جعل التطبيق منصة رئيسية في 
عالم األلعاب الرقمية وصناعة 
الترفيه على مســتوى الكويت 
إلــى أن  واملنطقــة»، مشــيرا 
التطبيق يقف أمام مرحلة جديدة 

مزايا التحديثتطورات متسارعة ونوعية
 اجلديد

أبرز التحديثات على التطبيق
تعد خطوة إطالق النظام التشغيلي اجلديدة 
والنسخة احملدثة من تطبيق «ألعاب الدواوين» 
ثمــرة للتعــاون مــع مجموعة من الشــركات 

التكنولوجية األميركية املرموقة من بينها:
٭ شــركة Google «جوجل» والتي طورت لغة 
Flutter البرمجية لتصميم واجهة التطبيقيات 
عبر كافة أنظمة التشغيل األساسية للهواتف 
النقالــة (Apple/ Google Huawei) وقريبا عن 
طريق «الويــب» Web، إلتاحة احلصول على 

التطبيقات بكافة األذواق املختلفة لالعبني.
٭ شــركة Amazon (AWS) خلدمــات املواقــع 
اإللكترونية واملســؤولة عــن البنية التحتية 
للحوسبة السحابية، علما أن الشركة األميركية 
العمالقة ممثلة في الكويت من قبل شركة «كويت 

نت».
٭ شركة Docker املتخصصة في تسريع كيفية 
إنشاء التطبيقات احلديثة ومشاركتها وتشغيلها، 
بيئة افتراضية على مستوى نظام التشغيل التي 
تعمل على مفهوم «البناء واملشاركة والتشغيل».

على اجلانب التقني فإن النظام 
اجلديد يعــد أكثر أمانا وموثوقية 
وقابليــة للتطويــر، حيــث يتيح 
امتام عمليات التحديثات املباشرة 
دون إزعاج املستخدمني. وقد جرى 
تصميمه مع االخــذ بعني االعتبار 
متطلبات واحتياجات املستخدمني. 
كما جاء تصميمه من خالل استخدام 
أحدث التقنيات، إذ ميكن االستفادة 
من هذه التحديثات عبر كافة أنظمة 

التشغيل األساسية.
وميثل هذا النظام اجليل اجلديد 
من ألعاب الورق التي توفر جميع 
خيارات الديوانيات (محادثة/ صوت 
وڤيديــو)، باإلضافة إلى أنه يوفر 
خطوات سهلة ومباشرة للوصول 
إلى التحديثات تتم بشكل منفصل.

- حتديث وتطوير واجهة/جتربة املســتخدم في الشــكلني 
العمودي واألفقي.

- اختصارات اللغة، األوضاع (العمودي واألفقي)، الصوت، 
األلعاب.

- نظام النقاط اجلديد وليدربورد (اإلحصائيات، الشارات، 
التفاصيل).

- حتديث امللف الشخصي (البيزة، الرتبة، املستوى).
- خدمة اإلخطارات (طلبات الصداقة ودعوات البطولة).

- خدمة دردشة اللوبيات (الرئيسية، االحتياط).
- خدمة الدردشة (دردشة اللوبي املباشر).

- خدمة البطوالت املباشــرة: (مشاهدة األلعاب/ املشاركة/ 
النتائج/ استبدال الالعبني مع السبب).

- دعوة جهات االتصال بدال من األصدقاء فقط.
- إنشاء وجتهيز الديوانية بحفظ اخليارات املختار لكل جلسة.

- حتديث تصميمات الكروت لتعزيز الرؤية.
- دليل معلومات عن النقاط، الترتيب، املستوى، الشارات 

والبيزة.
- حتديث نافذة نهاية املباراة لعرض املكافآت النقاط والبيزة.

- نافذة نهاية البطولة لعرض املكافآت النقاط والبيزة.

«بوبيان» يواصل دعمه حلملة «لنكن على دراية»
أكد بنك بوبيان مواصلته 
دعم احلملة التوعوية «لنكن 
على دراية» التي أطلقها بنك 
الكويــت املركــزي واحتاد 
مصــارف الكويــت للعــام 
الثاني على التوالي، وذلك 
في إطار حرص البنك على 
رفع مستوى الوعي املصرفي 
لدى العمالء ونشر الثقافة 
املالية لدى أوســع شريحة 

من املجتمع.
إدارة  مديــر  وقــال 
العمالء  الشكاوى وحماية 

فــي بنــك بوبيان محمــد العوضــي خالل 
املقابلة اخلاصة التــي أجراها في ديوانية 
الياقوت واألنصاري عبر إذاعة ٣٦٠ اف ام: 
إن الهدف من احلملة نشر وتعزيز الثقافة 
املاليــة واملصرفية في املجتمع، وأن يكون 
العمالء على دراية باملخاطر التي ميكن أن 
حتيط بهم بجانب ضرورة زيادة نشر الوعي 
والتثقيف املالي في املجتمع من خالل فهم 
العمالء حلقوقهم ووجباتهم اجتاه القطاع 

املصرفي واملالي بشكل عام.
وأوضح العوضــي أن التعاون في هذه 
احلملــة بدأ منذ ســنتني بني بنــك الكويت 
املركزي واحتاد مصارف الكويت، حيث ان 
هناك عامال مشــتركا للطرفني وهو كيفية 
حماية العميل، باإلضافة إلى جتنب البنك 
بعــض املخاطر اإلضافيــة وبالتالي الهدف 

مشترك بني الطرفني وجناح 
التطبيــق يعتبــر جناحــا 

للطرفني.
العامة  املبــادئ  وحول 
للتعامل مع العمالء، أشار 
العوضي الى أن دليل حماية 
العمــالء يتضمــن عشــرة 
مبادئ أساسية، من ضمنها 
املعاملــة بعدل وشــفافية 
بني العمــالء واإلفصاح في 
اخلدمــات واملنتجات التي 
يطرحهــا البنــك للعمــالء 
والتوعية والتثقيف املالي، 
وهنا يأتــي دورنا ضمن حملة «لنكن على 
درايــة» للتوعية والتثقيف املالي لعمالئنا 
وحمايتهم ضد االحتيال املالي بجانب السلوك 
املهني للموظفني وحماية خصوصية وسرية 
املعلومات ومعاجلة شكاوى وتظلمات العمالء 
والتنافسية وهي ما نراه بشكل واضح في 
الفترة األخيرة من خالل تنافس البنوك في 

تقدمي اخلدمات واملنتجات املتطورة.
وأشار العوضي الى ان بنك بوبيان حريص 
على التواصل مع عمالئه من خالل عدة قنوات 
وحتذيرهم من االحتيال اإللكتروني وكيفية 
حماية البطاقات املصرفية واالئتمانية بجانب 
البيانات الشــخصية للعميل واستخدامها 
بشكل آمن ومدى مسؤولية العميل في احلفاظ 
على تلك البيانات وعدم مشاركتها مع جهات 

غير معروفة.

محمد العوضي

ملشاهدة الڤيديو
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 «الناتو» يتوسع إلى حدود روسيا ويتعهد بدعم دائم ألوكرانيا
مدريد ـ رابعة حسني مكي اجلمعة
موفدة جمعية الصحافيني الكويتية

قررت دول حلف شــمال 
األطلســي «الناتــو» خــالل 
قمــة مهمة فــي مدريد امس 
تعزيز وجودها العســكري 
على أبواب روســيا وإطالق 
آلية التوسيع لضم السويد 
وفنلندا، في خطوة اعتبرتها 
موسكو «عدائية» و«مزعزعة 

لالستقرار».
وأعلن األمني العام للحلف 
ينس ستولتنبرغ عند افتتاح 
النقاشات التي يشارك فيها 
كل قادة احللف حتى اليوم أن 
احللف «في حلظة محورية» 

من تاريخه.
القمــة  الــى ان  وأشــار 
ســتعتمد خريطــة طريــق 
استراتيجية جديدة للحلف 
بعد مراجعة تلــك املعتمدة 
منذ ٢٠١٠ للمرة األولى، فيما 
ندد قادة احللف بـ«الوحشية 
املروعة» التي متارسها روسيا 
في أوكرانيا وتعهدوا بتقدمي 

املزيد من الدعم لكييف.
وقــال ســتولتنبرغ ان 
«أوكرانيــا ميكــن أن تعتمد 

علينا طاملا لزم األمر».
وأكدت القمة على تعزيز 
العســكري علــى  الوجــود 
الشــرقية لالطلسي  الضفة 
مع رفع عدد القوات في حالة 
اجلهوزيــة العالية الى أكثر 

من ٣٠٠ ألف عسكري.
من جهته، قــال الرئيس 
األميركي جــو بايدن «نحن 
على املوعد» و«ســنثبت أن 
حلف االطلسي ضروري أكثر 
من أي وقت مضــى» معلنا 
عن تعزيز الوجود العسكري 
األميركي برا وبحرا وجوا في 
كل أنحاء أوروبا وخصوصا 

في دول البلطيق.
واعتبر احللفاء أن الصني 
تشكل «حتديا ملصالح» دول 
الناتو و«أمنها» في خريطة 
االســتراتيجية  الطريــق 
اجلديدة التي اعتمدها خالل 

قمته في مدريد.
وأوضــح احللــف في أن 
«طموحــات الصــني املعلنة 
القســرية  وسياســاتها 
تتحديــان مصاحلنا وأمننا 
وقيمنــا»، مدينا «الشــراكة 
االســتراتيجية» بــني بكني 
وموســكو ضــد «النظــام 

الدولي».
وهذه املــرة األولى التي 
تذكــر فيهــا هــذه الوثيقــة 
لــم تــدرج  التــي  الصــني 
تاريخيا ضمــن مهمة حلف 

مدريد عملية انضمام السويد 
وفنلندا اللتني قررتا االنضمام 
الى احللف بعد حياد تقليدي 

استمر لفترة طويلة.
احللــف  قــادة  واتفــق 
االطلسي على دعوة البلدين 
رسميا لالنضمام إلى احللف 
بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع 
الدولتني االسكندنافيتني لرفع 
اعتراضها على عضويتيهما.
املوقــف  علــى صعيــد 
الروسي، اعتبر نائب وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي 
ريابكــوف ان قمــة حلــف 
شــمال األطلســي في مدريد 
تؤكــد «عدائيــة» احللــف 
حيال روسيا، واصفا توسيع 
عضويته إلى فنلندا والسويد 
«مزعزعــة  خطــوة  بأنــه 
الى حد كبير».  لالســتقرار 

أزمــة أمنيــة نواجههــا منذ 
احلرب العاملية الثانية، مشددا 
على «أن احللفاء قادرون على 
إظهار الوحدة فيما بينهم».

وأضــاف ســتولتنبرغ، 
في تصريحات للصحافيني 
القمــة فــي  انعقــاد  مبقــر 
العاصمة اإلســبانية مدريد: 
حلف االطلســي يســتجيب 
بطريقة قوية وموحدة جلميع 
التي  التهديدات والتحديات 
يواجههــا، وهــذه القمة هي 
«قمــة حتويلية أو نوعية»، 
ألنها تتضمن اتخاذ قرارات 
تاريخيــة، وفــي مقدمتهــا 
اعتماد مفهوم اســتراتيجي 
جديد للناتو، مبا يعزز قدرته 
على التخطيط للمستقبل في 
عالم أكثر تنافسية وخطورة 
حلماية جميــع احللفاء وما 

إلى عضويــة احللف، وذلك 
استنادا إلى االتفاق الذي مت 
التوصــل إليه بــني البلدين 
وتركيا أول من أمس، فضال 
عــن العديد مــن القــرارات 
األخرى املتعلقة بتغير املناخ، 
واالمن السيبراني، وغيرهما.

وعن املفهوم االستراجتي 
اجلديد، قال ستولتنبرغ إن 
هذا املفهــوم يعكس طبيعة 
التحوالت التي يشهدها العالم 
اآلن والذي أصبــح مختلفا 
متاما مقارنة مبا كان عليه عام 
٢٠١٠ حني مت اعتماد املفهوم 
االســتراتيجي احلالي خالل 
قمة احللف آنذاك في لشبونة.

وتابع «كنت حينئذ رئيسا 
لوزراء النرويج، حيث اتفق 
احللفاء على اعتبار روسيا 
شريكا اســتراتيجيا للناتو 
وعقدنا اجتماعات معها خالل 
تلك القمة. لكن بالطبع، لن 
يكون هذا هو احلال اآلن. إذ إن 
اعتماد قادة احللف للمفهوم 
االستراتيجي اجلديد خالل 
قمة مدريد الراهنة، يتضمن 
اإلعالن بوضوح أن روسيا 
تشــكل تهديدا مباشرا ألمن 
حلف شمال االطلسي ودوله، 
وبالطبــع ســينعكس ذلــك 
فــي جميــع أنحــاء املفهوم 
االستراتيجي. كما ان القرارات 
األخــرى املتخــذة لزيــادة 
االستثمار وتطوير وتعزيز 
الدفــاع اجلماعــي والــردع 
الدفاعــي كل ذلك ســيعكس 
املفهــوم االســتراتيجي مبا 
يعنيه ايضا من واقع جديد».
وردا علــى ســؤال حول 
عن الـ ٣٠٠ ألف جندي الذين 
اعلن احللف عن وضعهم في 

وأضــاف لــوكاالت األنبــاء 
الروسية أن «قمة مدريد تعزز 
العدواني  مســار االحتــواء 
الــذي ينتهجه احللف حيال 

روسيا».
وشــدد على ان موســكو 
ليســت «خائفة» من إعالن 
الرئيــس األميركــي تعزيز 
الوجود العسكري األميركي 
فــي أوروبــا، علــى خلفية 
توترات شديدة مع موسكو.

قمة تاريخية

وكان األمني العام حللف 
شــمال األطلســي (الناتــو) 
ينس ستولتنبرغ قـــال إن 
القمـــــة الـ ٣٢ للحلف هي قمة 
تاريخية ونقطة حتول، حيث 
يجتمع قادة الدول االعضاء 
في احللف في خضم أخطر 

يقارب مــن مليــار مواطن، 
فضال عن االتفاق على حتول 
أساســي في مفاهيــم الردع 
والدفاع للحلف مبا في ذلك 
دفــع املزيد من التشــكيالت 
القتالية على حــدود الدول 
األعضــاء، ومــع املزيــد من 
دعم القوات عالية اجلاهزية 
واملزيد من اآلليات املوجودة 

مسبقا.
وأشار أمني عام «الناتو» 
إلــى أن ما يتم االتفاق عليه 
خــالل قمة مدريــد هو أكبر 
إصالح شامل ملنظومة الدفاع 
اجلماعي للحلف منذ نهاية 

احلرب الباردة عام ١٩٩١.
واشــار الى ان قمة قادة 
«الناتو» تتضمن كذلك اتخاذ 
قرار تاريخي بدعوة كل من 
فنلندا والســويد لالنضمام 

حالة تأهب قصوى، ومن أين 
سيتم تأمينهم، قال أمني عام 
احللــف: عندما يتعلق األمر 
املتزايدة،  بقوات اجلهوزية 
أتوقع أن تكون جاهزة بحلول 
العام املقبل. سنتخذ القرار في 
الوقت الراهن وبعد ذلك سنبدأ 
في التنفيذ، تلك هي اخلطة. 
ونحن بحاجــة إلى أن نفهم 
وضعية هــذه القوات حيث 
سيتم دفع رواتبها وتنظيمها 
من قبل مختلف دول احللف، 
وسيكون مقرهم في بلدانهم 
األصلية ولكن سيتم حتديد 
مناطق عملهم بشكل مسبق 
وستكون مسؤوليتهم حماية 
هذه املناطق، مشيرا الى ان 
التشــكيالت اجلديدة  تلــك 
ستعزز املجموعات القتالية 
املوجــودة بالفعــل للناتو، 
حيــث ســتكون لدينا قوات 
محددة مسبقا ميكن نشرها 
بســرعة في مناطق محددة 

وقت الضرورة.
حلف األطلسي والشرق األوسط

مــن جهته، وصف األمني 
العــام املســاعد للشــؤون 
السياســية واألمنيــة فــي 
«الناتــو» خافيير كولومينا 
للحلــف  احلاليــة  القمــة 
بالتاريخيــة، وأوضــح في 
مؤمتــر صحافــي ان القمــة 
هدفــت إلى إحــراز تقدم في 
عضويــة الســويد وفنلندا، 
والتهديدات والتحديات في 
جنوب احللف، وإعادة االلتزام 

مبكافحة اإلرهاب.
وأضــاف: نحــن نواجه 
بيئــة أمنية معقدة، وظهور 
حــاالت العنــف اخلارجية، 
الغذائي،  والهجرة، واألمــن 
كلها متثل حتديــات معقدة 
يجــب أن يكون الناتو قادرا 
على معاجلة أي تهديد وتقدمي 
اســتجابات له في أي وقت. 
واشار خافيير كولومينا إلى 
ان «شركاء احللف االطلسي 
في الشرق االوسط وشمال 
افريقيــا يســاعدوننا علــى 
فهم املنطقة بشــكل أفضل، 
ولهذا السبب نريد االستماع 
إلــى آرائهم وكيــف ميكننا 
التحديــات األمنية  مواجهة 
معا، لتكريس اســتجابتهم 
للتحديات األمنية والتدريب 
ونرفع مســتوى مشاركتنا 

معا».
وأكد ان احللف يتابع عن 
كثــب ما يحدث فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيا، ملا لها من تأثير قوي 

على أمن الناتو واعضائه.

احللف يعتبر للمرة األولى الصني تهديداً ملصالح وأمن دوله.. ويؤكد: نستمع آلراء شركائنا في الشرق األوسط لفهم أفضل للمنطقة

الزميلة رابعة حسني مكي اجلمعة مع األمني العام لـ «الناتو» ينس ستولتنبرغ

صورة جماعية ألمني عام احللف األطلسي مع الزميلة رابعة حسني مكي اجلمعة وعدد من الصحافيني على هامش قمة مدريد

شمال األطلسي بدوره، طلب 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي متحدثــا عبــر 
الڤيديو أمام قادة الناتو دعما 
إضافيا من احللف إلفســاح 
املجال امــام كييڤ ملواجهة 

القوات الروسية.
وقــال زيلينســكي «لكي 
املدفعيــة  هيمنــة  نكســر 
الروســية نحن بحاجة إلى 
الكثيــر مــن هــذه األنظمة 
احلديثــة من هــذه املدفعية 
احلديثة» مشيرا الى ان كييڤ 
بحاجة الى «نحو ٥ مليارات 
دوالر شهريا» لتأمني دفاعها.

واتفق احللفاء على حزمة 
مساعدات شــاملة ألوكرانيا 
تضم اتصاالت أمنية ووقودا 
ومعــدات طبيــة ودروعــا 
جســدية ومعــدات ملكافحة 
األلغام والتهديدات الكيماوية 
والبيولوجيــة واملئــات من 
أنظمــة املضــادة للطائرات 
املســيرة، متعهدا باستمرار 
احللفــاء فــي تقــدمي الدعم 
العسكري واملالي ألوكرانيا.

وقال امني عام احللف إنه 
ســيتم على املــدى الطويل 
مساعدة أوكرانيا على االنتقال 
من معدات العهد السوفييتي 
إلــى معــدات الناتــو ودعم 
التوافقية وتقوية مؤسساتها 
األمنيــة والدفاعية بشــكل 
أكبــر. وتابع «كل هذا يظهر 
التزامنا مبستقبل أوكرانيا 
وأن التزامنــا ال يتزعــزع»، 
مضيفــا أن بقــاء أوكرانيــا 
كدولة قوية ومســتقلة هو 
أمر ضروري الستقرار منطقة 

أوروبا واألطلسي.
مبوازاة ذلك، اطلقت قمة 

طهران لواشنطن: تخلوا عن «أسلوب ترامب» إلحياء االتفاق النووي
عواصــم - وكاالت: قــال 
املتحــدث باســم اخلارجيــة 
اإليرانيــة ناصــر كنعاني إن 
احملادثات غير املباشــرة بني 
إيران والواليــات املتحدة في 
الدوحــة والهادفــة إلى إحياء 
االتفاق النووي املبرم عام ٢٠١٥ 

متواصلة.
وكانت وكالة أنباء «تسنيم» 
شبه الرسمية نقلت في وقت 
ســابق من امس عــن مصادر 
مطلعة قولها إن احملادثات غير 
املباشرة بني طهران وواشنطن 
انتهت في الدوحة دون نتائج.

وقال كنعاني «احملادثات... 
لــم تنته بعد، وهناك اجتماع 
آخــر بــني كبيــر املفاوضــني 
النوويني اإليراني علي باقري 
كني ومبعوث االحتاد األوروبي 

التفاق مــع الواليات املتحدة، 
لــن تتجــاوز  أنهــا  مؤكــدة 
«خطوطهــا احلمــراء» خالل 

اإليرانيــة «ايرنــا» عن وزير 
اخلارجيــة اإليرانــي حســني 
أمير عبداللهيــان قوله امس 
التركمنستانية  العاصمة  في 
عشق اباد «نحن جادون ولن 
نتجاوز خطوطنا احلمراء بأي 

شكل من األشكال».
وبحسب الوزير اإليراني، 
فإنه «إذا كانــت لدى اجلانب 
األميركي نوايا جادة وحتلي 
بالواقعيــة، فهنــاك اتفاق في 
متنــاول اليد في هذه املرحلة 
وفي هذه اجلولة من املفاوضات 

على مستوى السياسة».
بدوره، قال املتحدث باسم 
احلكومة اإليرانية علي بهادري 
جهرمــي «نأمل بالتوصل إلى 
اتفاق إيجابي ومقبول في حال 
تخلت الواليــات املتحدة عن 

احملادثــات غير املباشــرة في 
الدوحة.

األنبــاء  ونقلــت وكالــة 

مقتل عنصر باحلرس الثوري في «حادث» على احلدود مع أفغانستان

كبير املفاوضني النوويني اإليرانيني باقري كني خالل اجتماعه مع منسق االحتاد األوروبي إنريكي مورا في الدوحة    (أ.ف.پ)

إنريكي مورا».
وفي ســياق متصل، أكدت 
إيران أن هناك إمكانية للتوصل 

پولندا ترحب بإنشاء قاعدة 
عسكرية أميركية على أراضيها

وارسو - رويترز: أشادت پولندا بتعهد الرئيس 
األميركي جو بايدن بإنشــاء قاعدة عســكرية على 
أراضيها باعتباره حتقيقا حللم طال انتظاره وخطوة 
من شأنها أن تبعث رسالة ردع واضحة إلى روسيا.

وأبلغ بايدن قمة حللف شمال األطلسي في مدريد 
بأن الواليات املتحدة ســتعزز قواتها وعتادها في 
أنحاء أوروبا وستقيم مقرا دائما جليشها في پولندا 
بغية التصدي للتهديدات الناشئة احملتملة من جانب 

روسيا في أعقاب غزوها ألوكرانيا.
ومنذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم األوكرانية 
في عــام ٢٠١٤، تعتبــر پولندا زيــادة القوات على 
اجلانــب الغربي للحلف أمــرا بالغ األهمية لضمان 
أمن وسط أوروبا في مواجهة نزوع روسيا املتزايد 
نحــو الهيمنة وبســط النفوذ، وتســعى منذ فترة 
طويلة الســتضافة قاعدة عسكرية أميركية دائمة 

على أراضيها. 

جونسون: لو كان بوتني امرأة ما أطلق حرب أوكرانيا 
و«الكرملني»: فرويد كان يحلم بدراسة «أمثالك»!

عواصم - وكاالت: اعتبر رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أن الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
لم يكن ليطلق احلرب في أوكرانيا 
لو كان امرأة، األمر الذي عقب عليه 

الكرملني بتعليقات ساخرة.
وقال جونسون لشبكة التلفزيون 
األملانية «زي دي اف» مســاء امس 
األول «لــو كان بوتــني امرأة وهو 
ليــس كذلك كما هو واضح، فأنا ال 
أظن أنه كان سيشــن هذه احلرب 
الذكورية املجنونة»، حرب «عنيفة 
تهدف إلى اجتياح أوكرانيا». وأضاف 

في ختام قمة مجموعة الســبع في 
أملانيا أن إطالق هذه احلرب من قبل 
روسيا هو «مثال ممتاز على ذكورية 
ســامة». وأشــار الى انــه أنه على 
الرغم من أن قادة مجموعة السبع 
يريــدون «بشــدة» انتهــاء احلرب 
في أوكرانيا، فــإن ال يوجد«اتفاق 
متــاح». وقــد أثــارت تصريحاته 
سخرية السلطات الروسية، حيث 
قال دميتري بيسكوف املتحدث باسم 
الكرملني لوكالة ريا نوفوستي إن 
«العجوز فرويد كان سيغتبط في 
حياته لو حظي مبثل هذا املوضوع 

(رئيس الوزراء البريطاني) إلجراء 
أبحاث عليه». وتابع: «فرويد كان 
يحلم رمبا خالل حياته بدراسة مثل 
هذه النوعية من األشــخاص»، في 
إشارة إلى العالم الشهير في الطب 

النفسي سيغموند فرويد.
من جهتها، قالت املتحدثة باسم 
اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
على تطبيق تلغــرام ان «بوريس 
جونســون لديه مخيلة شقية، ما 
عساهم فعلوا القادة السبعة معا؟» 
في إشــارة إلى قمــة زعماء القوى 

الرئيسية في مجموعة السبع.

أســلوب ترامب الذي لم يكن 
متوافقا مع القانون الدولي».

علــى صعيــد آخــر، قتل 
عنصــر في حــرس احلدود 
اإليرانــي فــي حــادث مــع 
مسلحني في محافظة سيستان 
وبلوشستان عند احلدود مع 
أفغانســتان، علــى ما أفادت 
اخلارجية اإليرانية في بيان 

امس.
الــوزارة عــن  وأعلنــت 
«حادث مؤسف» في منطقة 
ميلك احلدودية، أدى إلى مقتل 
احد منتسبي قوات احلرس 
إلــى أن  الثــوري، مشــيرة 
«أبعــاد ذلك احلادث تخضع 
للتحقيق من قبل املؤسسات 
املسؤولة وستوافي بالنتائج 

فور التوصل اليها».

قطارات ستربط «القرم» بأوكرانيا 
للمرة األولى منذ ٨ سنوات

جناة مدير أمن «حلج» 
من استهداف بسيارة مفخخة

موسكو- أ.ف.پ: أعلنت السلطات املوالية لروسيا في 
أوكرانيــا إطالق خدمة حافالت وقطارات بني شــبه جزيرة 
القرم التي ضمتها موسكو ومدينتي خيرسون وزابوريجيا 

في جنوب أوكرانيا.
وقال سيرغي أكســيونوف رئيس القرم املؤيد ملوسكو 
في رســالة على تلغرام أمس «اعتبارا من األول من يوليو 
ســتربط خدمات حافالت وقطــارات بني القــرم ومنطقتي 

خيرسون وزابوريجيا للمرة األولى منذ ثماني سنوات».
وأضاف أن عناصر من احلرس الوطني الروسي سيضمنون 

أمن الرحالت.
ومنطقتا خيرســون وزابوريجيا في جنــوب أوكرانيا 
تخضعان إلى حد كبير لســيطرة موســكو منذ األســابيع 
األولى للتدخل العســكري الروســي، ويتم اآلن دمجها في 

االقتصاد الروسي.
وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم األوكرانية في ٢٠١٤.

وكان مسؤولون روس وآخرون موالون ملوسكو أشاروا 
سابقا الى ان موسكو تنوي البقاء في منطقة خيرسون وأقسام 
كبرى من زابوريجيا تسيطر عليها، وقال مسؤولون موالون 
ملوسكو في جنوب أوكرانيا إنهم يأملون تنظيم استفتاء.

عواصــم ـ وكاالت: أفادت مصادر أمنية مينية بنجاة 
مدير أمن محافظة حلج اللواء صالح السيد من محاولة 
اغتيال، حيث استهدف موكبه بسيارة مفخخة في منطقة 

خور مكسر بعدن.
وقالت املصادر وفقا ملا أوردته قناة «اليمن» اإلخبارية 
«إن ســيارة مفخخة استهدفت موكب مدير أمن محافظة 
حلج أثناء مروره في منطقة خور مكسر بعدن»، موضحة 
أن االنفجار أســفر عن مقتل ٤ أفراد من طاقم احلراســة 

املرافق للمسؤول األمني.
وأفاد مصدر عســكري ميني مبقتل ســبعة أشخاص 
وإصابة ســبعة آخرين فــي انفجار الســيارة املفخخة، 
وقال لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) ان االنفجار أســفر 
عن مقتل أربعــة من مرافقي مدير األمن وثالثة مدنيني، 
وإصابة ســبعة آخرين بينهم مدنيون كانوا بالقرب من 

موقع االنفجار.
وأكد املصدر جناة مدير أمن حلج من محاولة االغتيال، 

موضحا أنه تعرض فقط إلصابات طفيفة.

(أ.ف.پ) قادة حلف شمال االطلسي في صورة تذكارية على هامش قمتهم في مدريد أمس 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

عجز القدرة الشرائية يتزايد
شمال غربي سورية خالل يونيو اجلاري

وكاالت: رصــد فريق «منســقو اســتجابة 
سورية» تزايد عجز القدرة الشرائية للمدنيني 
في مناطق شمال غرب سورية، خالل شهر يونيو 

اجلاري، مقارنة بالشهر املاضي.
وبحسب بيان نشره الفريق، امس، ارتفعت 
احلدود الدنيا األساسية لتصل إلى أرقام جديدة، 
بناء على ســعر الصرف، وكمية االحتياجات 
وارتفاع األسعار، إذ لوحظت زيادة كبيرة في 
عجز القدرة الشرائية لدى املدنيني، وبقاؤهم 
في حالة فشــل وعجز على مسايرة التغيرات 
الدائمة في األسعار، وهو ما يتجاوز قدرة حتمل 

املدنيني لتأمني االحتياجات اليومية.
وأشــار البيان إلى «انزالق مئات العائالت 
اجلديدة إلى ما دون حد الفقر األساسي»، بزيادة 
حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة ٢٫٤٪، 
ما يرفع نسبة العائالت الواقعة حتت حد الفقر 

إلى ٨٦٫٤٪.
وازداد حد اجلوع إلى مستوى جديد، بزيادة 
بنســبة ١٫٦٪، مــا يرفع نســبة العائالت التي 

وصلت إلى حد اجلوع ٣٧٫٦٪.
ووصــل العجــز األساســي لعمليــات 
االستجابة اإلنسانية التي تغطيها املنظمات 
إلى نســبة ٥٣٫٣٪، بحسب إجمالي تغطية 
كافة القطاعات اإلنسانية، وذلك بزيادة نسبة 

٩٪ عن شهر مايو املاضي.
وذكر البيان أن احلدود الدنيا لألجور مازالت 
في موقعها احلالي، مع األخذ بعني االعتبار أسعار 
الصرف احلالية، إذ لم تشهد أي زيادة ملحوظة.

وذكــر الفريــق بأهمية اســتمرار إرســال 
املســاعدات عبر احلدود لســكان شمال غربي 
سورية، معتبرا أن املشكلة األكبر تكمن حاليا 
في عــدم التوصل إلى حلــول دولية، لضمان 
اســتمرار عملية إدخال املســاعدات اإلنسانية 
عبر احلدود وتوقفها في املنطقة، ما يزيد من 
معدالت األرقام احلالية إلى مستويات جديدة.

إلى ذلــك، أعلن رئيس «اجلمعية احلرفية 
للمطاعم واملقاهي واملنتزهات» بدمشق، كمال 
النابلسي، عن دراسة رفعت للمحافظة، توصي 
برفع أسعار السندويش واملشروبات والنراجيل 
واملعجنات في املطاعم الشعبية، متوقعا صدور 

قرار الرفع قريبا.
وأوضح النابلسي في حديث إلى صحيفة 
«الوطن» الســورية، أن اقتراح رفع األســعار 
جاء على خلفية ارتفاع تكاليف اإلنتاج املتكرر 
والعديد من املواد الداخلة في صناعة املأكوالت، 
باإلضافة إلى واقع وصول احملروقات إلى هذه 
املطاعم، وحاجة أصحاب املطاعم إلى الشــراء 

من السوق السوداء.

نشرة أسعار مرتفعة مقبلة ملأكوالت املطاعم «الشعبية» في دمشق

(انترنت) امرأة حتمل طفلها وجتلس قرب خيمتها في أحد مخيمات إدلب 

ميقاتي سّلم عون تشكيلة حكومية من ٢٤ وزيرًا 
ومصادر لـ «األنباء»: اجلواب اإلثنني املقبل سلبًا أو إيجابًا

السيسي: التكاتف ووحدة الصف السبيل الفعال
لدرء املخاطر اخلارجية عن الوطن العربي

بيروت - عمر حبنجر - داود رمال

سلم الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
رئيــس اجلمهوريــة ميشــال عون 
«تشكيلة حكومية من ٢٤ وزيرا «قدميا 
وجديدا» يراها مناسبة وفق تصريح 
مختصر أدلى به بعد زيارته القصر 
اجلمهوري صباح أمس، وأطلعه على 
أجواء استشاراته النيابية غير امللزمة 

بهذا الصدد.
وأضاف ميقاتي «تعلمون واعلم 
ان الوقت مهــم وطلبت من الرئيس 

ان يدرسها ويعود إلّي بها».
وقــال الرئيس جنيب ميقاتي ان 
قــرار تقدمي التشــكيلة اتخذته ليال 
وبخط يدي بعد ان تعفف اجلميع عن 
املشاركة واصبحت اخليارات ضيقة. 
واضاف، في تصرح لـ «اجلديد»، ان 
«مــا قدمته للرئيس عون هو تبديل 
وزاري» وما الكل «ولم يكن هناك من 
تواصل مع رئيس التيار الوطني احلر 
إال خالل االستشارات وبأمور عامة».

وقــال مصدر واســع االطــالع لـ 
«األنبــاء» إن التشــكيلة احلكومية 
تتكون من ٢٤ وزيرا وهي تشــكيلة 
مكتملة احلقائب واألسماء اي اعتمدت 
ذات التوزيع الطائفي واملذهبي املعتمد 
في احلكومة احلالية مع ذات االسماء.

وأوضح املصدر ان التغيير شمل 
عــددا مــن االســماء، وأبرزهم وزير 
االقتصاد امني سالم ووزير الداخلية 
بســام املولوي ووزيــر الطاقة وليد 
فياض ووزير املهجرين عصام شرف 

الدين ووزير االعالم زياد املكاري.
وطرح ميقاتي اسما لوزارة الطاقة 
واملياه من املتخصصني غير املقربني 
من التيار الوطني احلر، واسما لوزارة 
االقتصــاد والتجــارة مــن الوجــوه 
البيروتية املقربة من املجتمع املدني.

وفي حني أبقى ميقاتي على الوزير 
عباس احللبي في وزارة التربية، فإن 
االسم الدرزي الثاني الذي طرحه هو 
الســيدة إيناس جرمقاني. كما أبقى 
ميقاتي على اســم وزير املال شاغرا 
بانتظار التوافق على االسم مع رئيس 

املجلس النيابي نبيه بري.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تواجه 
تشــكيلة ميقاتي بالرفــض من قبل 
رئيس اجلمهوريــة، علما أن بعض 
الكوادر في التيار الوطني احلر باشروا 
هجوما على الرئيس املكلف وتشكيلته 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وأكدت املصــادر املتابعة على ما 
أشارت إليه «األنباء» مؤخرا وهو ان 
على الرئيس عون، الذي ابلغ ميقاتي 
انه ســيدرس التشــكيلة، ثم يبلغه 
رأيه بها ان يصل جوابه الى مسامع 

خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيســي 
متانــة وقــوة العالقــات املصريــة- 
البحرينية وما تتميز به من خصوصية، 
وكذا حرص مصر على تطوير التعاون 
والتنســيق الثنائــي الوثيــق ملا فيه 
مصلحة الشــعبني الشــقيقني واألمة 
العربيــة، خاصــة من خــالل تكثيف 
وتيــرة انعقاد اللقــاءات الثنائية بني 
كبار املســؤولني من البلدين بصورة 
دورية، وآخرها زيارة العاهل البحريني 
امللك حمــد بن عيســى آل خليفة إلى 
شــرم الشــيخ مؤخرا واملشــاركة في 
القمــة الثالثية التي جمعت الزعيمني 

مع ملك األردن.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء الرئيــس 
عبدالفتاح السيسي امس بقصر صخير 
في العاصمة البحرينية (املنامة)، مع 
امللــك حمد بن عيســى آل خليفة ملك 

اململكة البحرينية.
وصرح املتحدث الرســمي باســم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام راضي 
بأن امللك حمد بن عيسى رحب بأخيه 
الرئيس السيســي ضيفا عزيزا على 
البحرين، معربا عن اعتزاز احلكومة 
والشعب البحريني مبا يجمعهما مبصر 
وشــعبها من أواصر تاريخية وطيدة 
وعالقات وثيقة في مختلف املجاالت، 
مؤكدا التقدير البالغ للدور االستراتيجي 
واحملوري الــذي تقوم به مصر حتت 
قيادة الرئيس السيسي في حماية األمن 
القومي العربي والدفاع عن قضايا األمة 

العربية.
وأكد امللك حمد بن عيســى تطابق 
موقف بالده مع اجلهود املصرية احلالية 
لتســوية مختلف النزاعات باملنطقة، 
مشددا على تالحم األمن القومي املشترك 
لكال البلدين، وأن مصر ســتظل دائما 
الشريك احملوري للبحرين باملنطقة.

ميقاتي، االثنني املقبل او الثالثاء، سلبا 
ام ايجابا، على امل ان تصدر مراسيم 
احلكومة قبل عيد االضحى املبارك.

وعلمت «األنباء» أن الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي اجرى سلسلة اتصاالت 
بالقوى السياسية قبل زيارة بعبدا، 
والسيما منها رئيس احلزب التقدمي 
االشــتراكي وليد جنبــالط من اجل 
التنسيق فيما يخص تسمية الوزيرين 
الدرزيني حيث امليثاقية محصورة لدى 
جنبالط، ويبدي ميقاتي رغبة شديدة 
بنيل ثقة نواب «اللقاء الدميوقراطي» 
الذي سبق ان اعلن عدم املشاركة في 
احلكومة، لكن الثقة بحسب االشتراكي 
مرتبطــة بالبيان الوزاري للحكومة 
وبرنامجها السياسي واالقتصادي، 
علما ان الوزيرين الدرزيني سيكونان 
علــى نســق الوزير احلالــي عباس 
احللبي الذي من املتوقع اســتمراره 
ويدوران في نهايــة املطاف في فلك 

االشتراكي.
وكان رئيــس تكتل لبنان القوي 
جبران باسيل، فتح النار على الرئيس 
املكلف ملجــرد خروجه من لقائه مع 
اعضــاء كتلتــه، ان جلهــة ميثاقية 
التكليــف، او جلهــة التصويب على 
اعــالم ميقاتي، ما اظهــر ان العالقة 
بــني الرجلني ليســت على مــا يرام 
وان كان ثمــة من يعتقد ان في االمر 
توزيع أدوار بني مختلف الالعبني على 
املســرح اللبناني املهجور، فالتباعد 
علــى الصعيــد احلكومــي، يقابلــه 
تقارب على مستوى ترسيم احلدود 

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي 
عن اعتزازه بحفاوة االستقبال، مؤكدا 
متانــة وقــوة العالقــات املصريــة- 
البحرينية وما تتميز به من خصوصية، 
وكذا حرص مصر على تطوير التعاون 
والتنســيق الثنائــي الوثيــق ملا فيه 
مصلحة الشــعبني الشــقيقني واألمة 

العربية.
وأضاف املتحدث الرســمي أنه مت 
خــالل اللقاء التباحــث حول مختلف 
جوانــب العالقات الثنائية، فضال عن 
التشاور إزاء تطورات عدد من امللفات 
الدوليــة، حيث قــال الرئيس في هذا 
اإلطار إن التكاتف ووحدة الصف العربي 
واتساق املواقف من أقوى السبل الفعالة 
لــدرء املخاطر اخلارجيــة عن الوطن 

العربي ككل.
كما تبادل الزعيمان وجهات النظر 
بشأن االنعقاد الوشيك للقمة املرتقبة 
بني الــدول اخلليجية ومصر واألردن 
والعراق والواليات املتحدة األميركية، 
واملقــرر عقدها فــي اململكــة العربية 

السعودية الشقيقة.
وفي ختام املباحثات، شهد الزعيمان 

من وزير اخلارجية عبداهللا بوحبيب 
الى وزير الطاقة وليد فياض فوزير 
االقتصاد أمني ســالم ورمبا غيرهم، 
لذلك فإن بقاء الرئيس املكلف في دائرة 
تصريف االعمال هو الراجح، الى ان 
يحرره الدســتور من القدر املكتوب 

في نهاية أكتوبر املقبل.
فــي هــذا الوقت، ترتفــع فاتورة 
االتصاالت الهاتفيــة واالنترنت في 
لبنــان اعتبارا من يــوم غد اجلمعة 
نحو خمســة أضعــاف، لتنضم الى 
فواتيــر املياه املقطوعــة، والكهرباء 
النادرة والدواء واخلبز، الى درجة كتم 
انفاس اللبنانيني، وتفجير غضبهم، 
الى احلــد الذي جعلهم فــي املرتبة 
االولى بقائمة اكثر الشعوب غضبا، 
تليهم تركيا ثم أرمينيا، ويحل العراق 
رابعا، وافغانستان خامسا، بحسب 
تقرير «غالوب» عن العواطف العاملية 
الذي يغطي النصف الثاني من العام 

٢٠٢١ وبداية العام ٢٠٢٢.
وتبقى الفاتورة االكبر في مجال 
الهجرة غير الشرعية، حيث جنا ٦٠ 
لبنانيا مــن الغرق في بحر اليونان 
بعدما قام خفر الســواحل اليوناني 
بإنقاذهم ونقلهم الى البر اليوناني، 
حيــث ظن بعضهم انــه اصبح على 

االرض االيطالية.
وتبني ان معظم هــؤالء من بلدة 
ببنني في عكار، وبينهم ١٥ جنديا من 
اجليــش اللبناني مع عائالتهم، وقد 
غادروا شــواطئ عكار ليل اخلميس 

الفائت.

عبدالفتــاح السيســي امــس صاحب 
الســمو امللكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة ولي العهــد رئيس مجلس 

الوزراء البحريني.
وصرح املتحدث الرســمي باســم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام راضي 
بأن الرئيس السيسي أكد خصوصية 
العالقات الوثيقة التي تربط البلدين 
الشــقيقني وما يجمعهمــا من مصير 

ومستقبل واحد.
مــن جانبه، رحــب ولــي العهد 
البحرينــي بالرئيــس السيســي، 
مؤكــدا التقدير واملــودة التي تكنها 
مملكة البحرين ملصر قيادة وشعبا 
في ضــوء عمــق ومتانــة العالقات 
والروابط التاريخية الراسخة التي 
جتمع بني البلدين، فضال عن الدور 
املهــم للجالية املصرية فــي عملية 
البنــاء والتنمية بالبحرين كجســر 
للترابط بني الشعبني الشقيقني، ومن 
ثم حرص اجلانــب البحريني على 
تعزيــز التعاون مع مصر على كافة 
املستويات، والتشاور والتنسيق معها 
بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

البحرية مع اسرائيل، طبقا للخرائط 
األميركية التي رســمت على قاعدة: 
ما إلسرائيل إلسرائيل، وما للبنان، 

للبنان واسرائيل!
وإذا كان رئيس التيار احلر جبران 
باســيل لم يحسم امره في موضوع 
احلكومة شكال او مشاركة، فان قناة 
«أو تــي ڤي» الناطقة بلســان التيار 
احلر، طرحت ثالثة احتماالت حكومية 
يجري تداولها خلف الكواليس، منها 
اثنان أقرب الى الواقع، حيث يلحظ 
االحتمال األول: االبقاء على حكومة 
تصريف االعمال حتى نهاية الوالية 
الرئاسية، فإذا جرى انتخاب رئيس 
جديد، نعود الى دوامة استشــارات 
التكليــف والتأليف. أمــا اذا لم جتر 
انتخابات ويحصل الفراغ، فيتحول 
تصريــف االعمــال احلكوميــة الــى 
تصريف اعمال رئاســية، من جانب 
مجلس الوزراء مجتمعا، أي يصبح 

بوسع كل وزير تعطيل أي قرار.
الثاني: اعادة تشكيل  واالحتمال 
حكومــة ميقاتــي مــع تغيير بعض 
االســماء، علمــا ان التعــومي خارج 
نطاق الدســتور، مع االشارة الى ان 
االحتمال الثاني يبقى محبذا من اكثر 
من طرف وفي املقدمة حزب اهللا، وهو 
ما يبدو ان الرئيس ميقاتي اعتمده. 

اما الثالث فمبهم.
ويبدو ان النائب جبران باســيل 
ســيكمن مليقاتــي عنــد مدخل قصر 
بعبدا، خصوصا ان التعديل املطروح، 
سيتناول وزراء التيار بشكل اساسي، 

مراسم التوقيع على عدد من االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم بني البلدين الشقيقني 
فــي مجــاالت التعــاون االقتصــادي 
والعلمي والتكنولوجي، واالستثمار، 
والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية 
الصادرات، وتنظيم املعارض، وحماية 
البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات 
الشحن البحرية واجلوية، والتعاون 
بني محافظة العاصمة مبملكة البحرين 
ومحافظــة القاهــرة بجمهورية مصر 

العربية.
في ســياق متصــل، أكــد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على 
تطوير التعــاون الوثيق واملتميز مع 
البحرين في شــتى مجــاالت التعاون 
الثنائــي، وملا فيه مصلحة الشــعبني 
التنســيق  الشــقيقني باإلضافــة إلى 
احلثيث مع البحرين جتاه التطورات 
التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، 
وذلــك فــي ضوء مــا ميثلــه التعاون 
والتنســيق املصــري- البحريني من 
دعامة أساســية لتحقيق االســتقرار 

اإلقليمي.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء الرئيــس 

تواصل مع جنبالط حول الوزيرين الدرزيني.. وباسيل يفتح النار على الرئيس املكلف من متراس الشروط

الرئيس املصري وملك البحرين يشهدان مراسم التوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

(محمود الطويل) الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبال رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي 

(بنا) الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى ال خليفة 

النائب أشرف ريفي لـ «األنباء»: آن األوان
أن ندفن حكومات الوحدة الوطنية

ارة بيروت - زينة طبَّ

أكــد املدير العام الســابق 
لقوى األمــن الداخلي النائب 
ان الصيــغ  أشــرف ريفــي 
احلكوميــة التي دمرت لبنان 
اقتصاديــا وأمنيا وســياديا 
ال ميكــن ان تســتمر، فلبنان 
بحاجة الى إنقاذ حقيقي، ال الى 
مزيد من االنهيارات وخيبات 
األمــل نتيجة حكومات املوت 
التي يقودها حزب اهللا والى 
جانبه حليفه جبران باسيل، 

خصوصــا ان طبــول احلرب االســتخباراتية 
والعسكرية تقرع في املنطقة اإلقليمية بالتوازي 
مع محادثات مضنية لتهدئة األجواء، ما يعني من 
وجهة نظر ريفي اننا نعيش في الوقت املستقطع، 
وعلينــا ان نحمي لبنان من خالل حكومة غير 
تقليدية، قادرة على إيصال السفينة اللبنانية 
الى شــاطئ األمان. وشكك ريفي في تصريح لـ 
«األنباء»، بإمكانية تشكيل حكومة خالل ما تبقى 
من عمــر العهد العونــي، خصوصا ان مواقف 
بعض القوى السياســية، تؤكد دون أدنى شك 
انها تريد اإلبقاء على حكومة تصريف األعمال 

بانتظار االستحقاق الرئاسي، 
علمــا ان املنطقــة على موعد 
اما مع حرب تنتهي مبتغيرات 
كبرى، واما مع تسوية تقلب 
املوازين رأسا على عقب، من 
هنا يؤكد ريفــي انه ال ميكن 
في ظل التطورات املتسارعة 
إقليميا، الركون الى احلسابات 
الرئاسية، وانه بالتالي قد ال 
تتوافق حســابات البيدر مع 
حســابات احلقل لدى القوى 
السياسية الطامحة الى السدة 
الرئاسية وفي طليعتها جبران 
باسيل. هذا، وأكد ريفي ان لغة املصالح الباسيلية 
شارفت على نهايتها، وواهم بالتالي من يعتقد 
ان باســتطاعته رهــن البالد والعباد ملكاســب 
شــخصية وعائلية، او ملنافع حزبية واجندات 
إقليميــة، آن األوان ان يتحرر لبنان من قبضة 
مستزعم هنا ومسلح هناك، آن األوان ان ندفن 
حكومات الوحدة الوطنية التي كانت السبب في 
انهيار االقتصاد والعملة الوطنية، وفي سقوط 
لبنان ماليا وسياسيا وامنيا واجتماعيا والالئحة 
تطــول، معتبرا بالتالي انــه ال خالص للبنان 
واللبنانيني إال بحكومة إنقاذ من متخصصني.

اشرف ريفي

السفير السعودي زار فضل اهللا بالضاحية: نحترم 
اجلميع ونعمل من أجل اللحمة العربية واإلسالمية

بيروت - أحمد عزالدين

زار ســفير خادم احلرمني الشريفني في 
لبنــان وليد البخاري امس العالمة الســيد 
علي فضــل اهللا فــي الضاحيــة اجلنوبية 
وجــرى عــرض تطــورات األوضــاع على 
الســاحة اللبنانيــة باإلضافة إلى ما يجري 
في املنطقة. وشــدد الســفير البخاري على 
«أهمية التنوع الذي يعيشــه لبنان، مؤكدا 
أنه ميثل وجها إيجابيا من خالل القواســم 
املشتركة التي تتسع لها ثقافة احملبة التي 
يعيشها الشــعب اللبناني، مشــيرا إلى أن 
اململكــة «حتتــرم اجلميع وتعمــل من أجل 
اللحمة على املستويني العربي واإلسالمي». 

وأشاد بـ «اخلطاب الوحدوي واملنفتح الذي 
يقدمه العالمة السيد علي فضل اهللا، مشيدا 
مبدرسة احلوار التي أسس لها املرجع الراحل 

السيد محمد حسني فضل اهللا». 
من جهته، شــدد الســيد فضل اهللا على 
«التواصــل واحلــوار بــني الــدول العربية 
واإلســالمية»، مشــيرا إلــى «أهميــة ذلــك 
وانعكاسه اإليجابي على العالقات بني سائر 
املكونات الدينية واملذهبية والعرقية، وأنه 
ميثل القوة للعرب واملســلمني في مواجهة 
أعدائهم الذين ال يريدون لهم خيرا، وخصوصا 
العدو الصهيوني الذي يسعى دائما الستغالل 
حاالت الشرذمة والفتنة والعمل على تغذيتها 

في الواقع العربي واإلسالمي».

السفير السعودي وليد البخاري خالل زيارته العالمة السيد علي فضل اهللا في الضاحية اجلنوبية أمس (محمود الطويل)
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املخرج نعمان حسني يجهز لـ«بشت أبوها»
ياسر العيلة

يســتعد املخرج القديــر نعمان 
حســني خلوض جتربتني جديدتني 
في عالم الدراما التلفزيونية، باإلضافة 
خلوضه جتربة اإلنتاج للمرة األولى 
من خالل سباعية تلفزيونية، وعن 
هذه األعمال وغيرها، حتدث حسني 
لـــ «األنبــاء»، قائال: عقــب النجاح 
الكبير الذي حققه مسلســل «زواج 
إال ربــع» في رمضان املاضي، هناك 
نية لتقدمي جزء ثان منه، من إنتاج 
شركة «أبيز برودكسنز» التي وفرت 
كل عوامل النجاح للجزء األول، الذي 
كتبه جاسم اخلراز، ومعاجلة درامية 
للمخرج والكاتب عبدالعزيز صفر، 
وشارك في بطولته كل من خالد املظفر 
وعبدالعزيز النصار ونوف السلطان 

وإميان الفيصــل وعبداهللا اخلضر 
ومحمد عاشور وأحمد املظفر.

وكشف حسني انه يستعد أيضا 
لعمل كوميدي جديد مع النجم طارق 

العلي جــار التحضير له من إنتاج 
شركة «فروغي»، مشيرا الى انه قرر 
خوض جتربة اإلنتاج للمرة األولى 
من خالل سباعية لعمل تراثي بعنوان 

«بشــت أبوها»، عــن رواية للكاتبة 
خديجة الشماع، وبالتعاون مع املؤلفة 
مرمي القالف، وبطولة عبداهللا بهمن، 
وجار اختيــار فريق العمل، وأكمل: 
«بشت أبوها» عمل درامي تراثي عن 
فترتي اخلمســينيات والستينيات، 
ويتناول أحداثا غير مطروحة من قبل 
في مثل هذه النوعية من املسلسالت.
جديــر بالذكــر ان آخــر أعمال 
املخرج نعمان حسني مسلسل «زواج 
إال ربع» ومسلسل «عندما ال ينفع 
الندم» الذي كان مقررا عرضه خالل 
رمضان املاضي، ومن املتوقع عرضه 
قريبــا، باإلضافة لقيامة باإلخراج 
التلفزيوني ملجموعة املسرحيات 
مثــل «طمباخيــة» و«موعــد مــع 
معاليه» و«الشحاتني» و«نور الظالم 

٢» و«هلوسة» و«جناب املاما».

يستعد للجزء الثاني من «زواج إال ربع» وعمل جديد مع العلي

املخرج نعمان حسني والنجم طارق العلي في كواليس مسلسل «غريب»

املخرج نعمان حسنيمع جنوم  مسلسل «زواج اال ربع»

فواز العبداهللا.. «احلي يحييك»
مفرح الشمري

اإلعالم رسالة وإخالص، ومن ال ميتلك 
القدرة على إيصال رسالة االعالم، سواء 
من خالل البرامج التي يقدمها أو ما يكتبه 
من مقــاالت وتغطيات او حتى ظهوره 
على خشبة املسرح لتقدمي مهرجان او 
ملتقــى فني او ثقافــي، عليه اجللوس 
في املنزل ليترك املجال لغيره ملمارسة 
دوره في هذا املجال، هذا ما تعلمناه من 
إعالميينــا الكبار في الكويت واخلليج 

والوطن العربي.
ما ســبق ذكره ينطبــق متاما على 
اإلعالمي البحريني فواز العبداهللا الذي 
تصــدى لتقدمي حفل افتتــاح واختتام 
مهرجان اخلليج لإلذاعــة والتلفزيون 
بدورتــه الـ ١٥ التي انتهت قبل ايام في 
مملكة البحرين وكانت تشاركه زميلته 

اميان زينل.
«بوتركي» أثــار اهتمام اجلميع في 
مسرح البحرين الوطني لهدوئه واتزانه 

فــي تقدمي فقرات احلفــل بكل ثقة امام 
ضيــوف املهرجان من اخلليج والوطن 
العربي، وكان مثــاال يحتذى لإلعالمي 
اخلليجي الذي يعــرف «من أين تؤكل 
الكتــف»، ألنه اســتطاع بهدوئه جذب 
الكثيــر من الضيــوف ملتابعتــه بزيه 
الوطني وطالقة لسانه ومخارج حروفه 
الســليمة، والتــي تفاعل معهــا الكثير 
انطالقــا من املثل الشــعبي الذي يقول 

«احلي يحييك».
التقدمي التلقائي الذي قدمه اإلعالمي 
البحريني فواز العبداهللا، والذي شعر به 
اجلميع، يستحق عليه الشكر والثناء ألنه 
استطاع ان يثبت ان اإلعالمي احلقيقي 
يستطيع أن يسحب البساط من اجلميع 
بأسلوبه وإمكاناته التي ميلكها ليصل 
الى قلــوب اجلميع، شــكرا «بوتركي» 
على هــذا التقدمي املتــزن واخلالي من 
األخطاء اللغوية، وأنت بالفعل مكسب 
لإلعالم البحريني بشكل خاص واإلعالم 

اخلليجي بشكل عام.

فواز العبداهللا مع زميلته إميان زينل

أحمد عز: سعيد بالعمل مع الثالثي كرمي ومروان ومراد
القاهرة ـ خلود أبواملجد

عبر الفنــان أحمد عز عن 
ســعادته ببــدء عــرض فيلم 
الــذي يقوم  «كيــرة واجلن» 
ببطولته برفقــة الفنان كرمي 
عبدالعزيز والفنانة هند صبري 
وعدد كبير من الفنانني منهم 
سيد رجب واحمد مالك وروبي 
وهدى املفتي وتامر نبيل وعلي 
قاســم ومحمــد عبدالعظيــم 
وغيرهم، وهو مأخوذ عن رواية 
«١٩١٩» للروائي أحمد مراد وقام 

باإلخراج مروان حامد.
واستغرق تصوير الفيلم ما 
يقارب أربع سنوات، وذلك نظرا 
لظروف «كورونا»، واالغالق 
الذي تعرضــت له الكثير من 
الدول واالجراءات االحترازية، 
وانشغال أبطال الفيلم بأعمال 

أخرى.
ويقــدم عــز فــي الفيلــم 
شخصية «عبدالقادر شحاتة 
اجلن» الذي جتمعــه صداقة 
خالل أحــداث العمل مع كرمي 
عبدالعزيز الــذي يقوم بأداء 
الطبيــب «أحمــد  شــخصية 
عبداحلــي» أو «أحمــد كيرة» 
ويبــدآن معــا فــي محاربــة 

االستعمار االجنليزي.
وأكد عز أنــه قام بقراءة 
الرواية فــور طرحها وقبل 
التفكير حتى في حتويلها الى 
فيلم سينمائي، وقال: الرواية 
من األعمال التي كتبها أحمد 
مراد بشــكل رائــع، وهو ما 
ســاعدني كثيرا في جتسيد 
الشخصية التي أقدمها ألنه 
أعطــى فــي كتابته شــرحا 
وافيــا لــكل أبطــال روايته 

له نقطة حتول تغير من مسار 
حياته متاما.

أمــا عن الصعوبــات التي 
واجهتــه طــوال التصويــر 
فقــال عز: الفيلــم كله وليس 
شخصيته وحدها التي كانت 
تصادفها صعوبات، فالفيلم من 
األعمال السينمائية الصعبة 
تنفيذيا، وهذا هو أول ما يقع 
علــى املخرج واإلنتاج اللذين 
أعتبرهمــا بطلني مــن أبطال 

العمل.
وأوضح أنه فور علمه بأنه 
مرشــح ألداء هذه الشخصية 
شــعر بســعادة غامــرة ألنه 
سيشــارك الثالثــي الناجــح 
كــرمي عبدالعزيــز ومــروان 
حامد وأحمد مراد في عمل من 
أعمالهم. وتابع: شــرف كبير 

اما عــن التعاون مع كرمي 
عبدالعزيــز فأكد أحمد عز أن 
اجتماعه مع كرمي في فيلم كان 
يتمناه، ولكن ما كان مينع ذلك 
هو ايجاد العمل املناسب الذي 
يتحمــل جمع كم من النجوم. 
التكلفــة االنتاجيــة  وأردف: 
بجانــب حماســنا يجعلنــا 
نتنازل عــن جزء من أجورنا 
لتنفيذ العمل، وهذا لم يعد سرا 
فاجلميع حتى اجلمهور يعرف 
أننا نقوم بهذا حتى نسعدهم 
بأعمال جيدة. وأكمل: احلديث 
عن كــرمي عبدالعزيز يحتاج 
الــى الكثير مــن الوقت، فهو 
فنان رائع وإنسان جميل جدا، 
لذا فشــهادتي فيه مجروحة، 
وأمتنى أن ينال الفيلم إعجاب 

اجلمهور.

لي ألنهم مجموعة من محبي 
الصناعة واملهتمني بها في كل 
تفاصيلها، لذا كنت سعيدا بهذه 

التجربة جدا.
وحــول فكــرة العمــل في 
فيلم يحكي عن إحدى احلقب 
الزمنية التاريخية، رد: هذا ما 
يجب أن يحدث طوال الوقت، 
بأن نبحث عــن اجلديد الذي 
الســينما،  يضيــف لصناعة 
فيجب أن نحافظ على الريادة 
املصرية في كل شــيء وليس 
في الفن والسينما فقط، فليس 
معنى أن نقدم فيلما للتسلية 
أن يكون قليل القيمة، «ونشكر 
في أفالم اخلواجة»، فنحن لدينا 
من الطاقــات واالمكانيات ما 
يجعلنا نتفوق على اخلواجة 

في أعمالهم كلها.

اليوم يطلق فيلم «كيرة واجلن» بعد تصوير قارب على الـ ٤ سنوات

وانفعاالتهــم  وتاريخهــا 
النفســية ومشاعرهم، وهو 
مــا أفادني كثيــرا في العمل 

على الشخصية.
وأضاف عز: إن العمل حينما 
حتول إلى ســيناريو وحوار 
سينمائي كان ممتازا، وليس 
فيه أي مالحظات، ولكن على 
العكس كل الشخصيات كانت 
بهــا من الثــراء الكثيــر الذي 
جعلنا نستمتع بتقدميه طوال 
فترة العمل كل هذه السنوات، 
فشخصية «اجلن» بها نصيب 
كبير من اسمها، فهو أقرب الى 
الشخص النصاب األناني الذي 
يفكــر في نفســه، وال يكترث 
باملســتقبل ويعيــش اليــوم 
بيومه، لذا فهــو دائما يبحث 
عن مصلحته إلــى أن حتدث 

ملشاهدة الڤيديو

تيم حسن يخلع عباءة «جبل» ويتحول لـ «عاصي الزند»
دمشق - هدى العبود

حتدث املنتج صادق الصباح، عن املشــاريع الفنية اجلديدة 
التي يستعد لتقدميها في موسم الدراما الرمضاني القادم، مؤكدا 
أن الفنان السوري تيم حسن سيظهر بشخصية جديدة متاما.

وأعلن املنتج اللبناني في وســائل اإلعالم، أن تيم ســيفاجئ 
اجلميع بالشــخصية اجلديدة، وســيظهر بعيدا عن شــخصية 
«جبل»، التي تقمصها في مسلسل «الهيبة»، ملدة خمس سنوات، 

وبعدها الفيلم السينمائي املنتظر.
ولفت الصباح إلى أن تيم ســيتحول من «جبل» إلى «عاصي 
الزند»، في مسلســل تاريخي يعيده إلى بيئة األعمال التاريخية 
بعد غياب طويل، وقال: بعد النجاح الذي حققه «الهيبة»، بحثنا 
كثيرا عن قصة توازيه أهمية، وميكنها أن جتذب املشاهد، وقد قع 
اختيارنا على هذه القصة النابعة من حكاياتنا الشعبية التي تشبه 
تلك التي كان يرويها احلكواتي، وهو عمل ســيصور بني لبنان 
وسورية ومن ثم في تركيا، وقد لزمته ميزانية مرتفعة، والكثير 
من التحضير، لنقل جميع عناصر تلك الفترة التاريخية بدقة.

وامتدح الصباح الفنان تيم حسن كثيرا، معتبرا أنه يستحق 
االهتمام الذي توليه الشركة له، كونه رجال مثقفا وقارئا ومطلعا، 
ومبقدوره أن يذوب في آراء املجموعة، مؤكدا أن العمل سيكون 
مبهرا للجميع، وســيتم تقدميــه في جزأين بحيث يعرض جزء 
واحد كل عام، والعمل من تأليف عمر أبي سعد، ويقوم بإخراجه 

نفس مخرج «الهيبة» سامر البرقاوي.

نبيلة عبيد: أسراري «في احلفظ والصون»

 سالف في مسلسل «خيال علمي»

القاهرة - محمد صالح

طمأنت الفنانة نبيلة عبيد بعض األفراد 
الذين انزعجوا من فكرة تقدمي حكايات من 
كواليس حياتها الفنية خوفا من التطرق 
إلى حياتها العاطفية مع بعض مشــاهير 
الفن واملجتمع في مصر، مؤكدة أنها لن تقلد 
شخصيتها في فيلم «الراقصة والسياسي»، 
ولن تفعل مثل سلوى شاهني في «كشف 
املستور»، وستخصص برنامجها اجلديد 
لنقل خبرتها الفنية لألجيال اجلديدة فقط.

وقدمت نبيلة توضيحا عبر حســابها 
في «انســتغرام» بعــد اللغط الدائر حول 
البرنامج منذ اإلعالن عنه وقالت: «عندما 
وافقت على تســجيل حكايات من مشوار 
حياتي بصوتي لإلذاعة املصرية، كان هدفي 

فــي املقام األول نقــل جتربتي كفنانة إلى 
اجليل اجلديد من جنوم التمثيل، باإلضافة 
إلى نوع من التوثيق الشــخصي لتجارب 
وقصص مــررت بها منــذ بداياتي وحتى 
اســتحققت أن يســبق اســمي لقب جنمة 
مصر األولى، اللقب احملبب لقلبي، والذي 
لم يأت أبدا من فراغ بل نتيجة تعب وبحث 
دائم عن التمييز والنجاح مع كل عمل فني 

جديد قدمته».
وأضافت نبيلة عبيد: «طبعا البعض قد 
تخيل أن احلكايات سوف تتضمن أسرارا 
عاطفيــة، وقصص املغامرات ما بني مافيا 
رجال األعمال ورجال السياســة أصحاب 
السلطة، وهذا طبعا كله محض خيال من 
يؤلفون هذه القصص والعناوين بحثا عن 

التريند والسبق اإلعالمي».

بعــد جناحهــا في مسلســل «مع وقف 
التنفيــذ»، إخراج ســيف الدين ســبيعي 
الــذي عــرض رمضان املاضي ونــال أكبر 
نســبة مشــاهدة، تســتعد الفنانة سالف 
فواخرجي لتصوير عمل جديد من إخراج 
محمــد عبدالعزيز، وهو بعنوان «األبواب 
السبعة»، يجمعها مجددا مع الفنان غسان 
مسعود بعدما جسدا معا بطولة «مع وقف 

التنفيذ» إلى جانب زمالئهما.
وقيل إن املسلسل من ضمن قصة تدخل 
عالم املفارقــات اخلياليــة، ويتألف من ٦ 
أجزاء، وهو األول لسالف في أعمال «اخليال 
العلمي»، فيما املنصة املرشحة لعرضه هي 
«نتفليكس» في حال أقر التوافق على منحها 
هذا املسلسل اجلديد، وفي حال نالت املنصة 

العاملية املوافقة على عرضه، فسيكون من 
أول املسلســالت الســورية التي تعرضها 

عليها.
يذكر أن فواخرجي عانت قبل شهر من 
جدل واســع كان بسبب خالفها القدمي مع 
زميلتها كاريس بشار التي اتهمتها في مقابلة 
تلفزيونية بالسعي إلى تخريب زفافها، أي 
زفاف فواخرجي، وأعادت قبل أيام نشــر 
ڤيديو يؤكد حذرها الشديد من الكالم عن 
املوضوع، وهذا ما ســيجعلها تعيد النظر 
في بعض األشخاص الذين نصحوها منذ 
البداية بضــرورة الكالم عن احلادثة التي 
تعد قدمية ومضى عليها الزمن وإعادة فتح 
اجلراح بعد سنوات طوال من االختالف بني 

فواخرجي وبشار.
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مييل بشدة إلى احلنني للماضي

التصوير السينمائي ومراحله

أعداد: محمود منير

الفيلم هو خليط من الفن والعلم، فقد 
كانت فكرة الســينما حاضــرة في ذهن 
العلمــاء والفنانني لوقت طويل، ولكنهم 
انتظروا للحصول على العلم الكافي لصنع 
جهاز يقوم بأمرين مهمني: التقاط الصور 
املتحركــة ووضعها على وســيط ما، ثم 
عــرض الصور من هذا الوســيط لصنع 

وهم التحريك.
وميكن تعريف التصوير السينمائي 
بأنه فن التقاط الصور على الفيلم اخلام في 
املاضي، وامللفات الرقمية في الوقت احلالي. 
 (Cinematographer) واملصور السينمائي
أو مديــر التصويــر - كمــا يطلق عليه 
فــي األغلب - هو املســؤول عــن عملية 
التصوير هــذه، وذلك عبــر التحكم في 
عدد من األمور، مثــل الكاميرا، واختيار 
العدسة، واإلضاءة، وتأطير اللقطات، أو 
حتديد أبعاد كل لقطة، وذلك مبســاعدة 
فريق كامل، هــو فريق التصوير، ولكن 
عمليــة التصوير هي جزء من كل، حيث 
يشرف عليها بالكامل املسيطر األكبر على 
مصير الفيلم الســينمائي، وهو املخرج 
السينمائي، الذي يحاول مدير التصوير 
حتويل خياله ورؤيته للفيلم إلى صورة 

سينمائية.
بــدأ تاريخ التصوير الســينمائي في 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر، عندما 
بدأت محاوالت اجلمع بني الصور لتحقيق 
وهــم احلركــة، وأول صور ســينمائية 
 Roundhay Garden» محفوظــة بعنــوان
Scene»، التــي مت تصويرهــا عام ١٨٨٨، 

وكانت بطول ٢٫١١ ثانية.
ولكن التصوير السينمائي بالصورة 
التــي نعرفها اليــوم مت تطويره على يد 
األخوين لويس وأوغست لوميير، اللذين 
صنعا أول كاميرا سينمائية، وأول جهاز 

عرض سينمائي، وذلك عام ١٨٩٥.
معطيات جديدة

تطور التصوير السينمائي كان مدفوعا 
على الدوام بتطور تكنولوجيا التصوير 
نفســها، ومعداته، فكلما ظهر اجلديد - 
ســواء في العلم أو الصناعة - اســتغل 
صناع األفالم هذه املعطيات اجلديدة في 
ضخ الدماء اجلديدة واحليوية في أعمالهم.

األبيض واألســود: منــذ الثمانينيات 
فــي القرن الـ١٩ كانت األفالم تصور كلها 
بلون واحد أو بتقنية تدعى «مونو كروم» 
(Monochrome)، وعلى األغلب كانت األفالم 
باألبيض واألسود، حيث التلوين في تلك 

الفترة كان عبــر تلوين «الكادرات»، كل 
واحد مبفرده، وبصورة يدوية وفرشاة 
رفيعة، وهو أمــر متعب للغاية ومكلف 

كذلك.
األفالم امللونة: هناك الكثير من احليرة 
بني الباحثني السينمائيني حول أول األفالم 
امللونة، حيث يشيع بني محبي السينما أن 
أول فيلم ملون هو «ساحر أوز» من إنتاج 
عام ١٩٣٩، ولكن في احلقيقة هناك محاوالت 
أفالم أخرى تسبقه، بل إن عملية تلوين 
األلوان بدأت منذ أوائل القرن العشرين، 
واملقصود هنا باألفــالم امللونة بصورة 
آلية خالل التصوير والتظهير، وليست 

امللونة بشكل يدوي.
األفالم الثالثيــة األبعاد: وهي األفالم 
التي تعطي الوهم للمشــاهدين بوجود 
٣ أبعــاد لألفالم الثنائية بطبيعة احلال، 
وظهرت هذه األفالم منذ عام ١٩١٥، ولكنها 
لم تستخدم بصورة واسعة، وذلك لتكلفتها 
العالية، سواء في التصوير أو العرض، 
وأسهم في استخدام هذه التقنية وتطويرها 
ظهور التلفزيون فــي الواليات املتحدة، 
حيث بدأت األستوديوهات استخدام هذه 
التقنية جلذب املشاهدين، ولكن البداية 
احلقيقية والقوية لألفالم الثالثية األبعاد 
هي الثمانينيات من القرن العشرين، وقد 
تطورت بتطــور التصوير الســينمائي 
بالتأكيــد خاصــة مــع ظهــور التصوير 
الرقمي، ولكن حتى اليوم ما زال التصوير 
والعــرض ثالثي األبعــاد (٣D) مقتصرا 
بصورة أساسية على أفالم محدودة كل عام 
تنتمي إلى أنواع سينمائية مثل األكشن 
واخليال العلمي واألبطال اخلارقني، ومن 
اســتديوهات كبيرة، وذلك ألنها حتتاج 

إلى ميزانيات هائلة.
التصوير الرقمي: حتى بدايات القرن 
الـ٢١ كانت األفــالم تصور على اخلام أو 
السليوليد، ولكن بصورة تدريجية وبعد 
ظهور التصويــر الرقمي بدأت الصناعة 
تنتقل إلى هذه الوسيلة املستجدة، ورغم 
أن هــذه التكنولوجيا بــدأ تطويرها في 
الثمانينيات من القرن الـ٢٠ فإن االستخدام 
الفعلــي بدأ مــع األلفية الثالثــة، وبداية 
من عــام ٢٠١٠ أصبــح التصوير الرقمي 
املعتاد واألساســي في صناعــة األفالم، 
بينمــا التصوير على اخلــام هو اختيار 
شــخصي ومكلــف للغايــة مــن بعــض 
املخرجني، واســتديو باراماونت هو أول 
اســتديو كبير ينتقل بصورة كاملة من 

اخلام إلى التصوير والعرض الرقمي.
أصبــح احلنــني إلى املاضي مادة شــائعة لدرجة أن الوســائط 
باتت تســتخدمها بكثرة لزيادة العائدات، لكن هناك بعض األفالم 
 Jurassic World» التــي ينجح فيها احلنني بشــكل ممتــاز، وفيلــم
Dominion» من تلك األفالم، حيث يجمع بني أبطال هذا اجليل وبني 
أبطال التسعينيات مع قدر غير متوقع من النجاح، ويجدر القول ان 
«Dominion» بعيد كل البعد عن أن يكون فيلما مثاليا، لكن إلى أي 
درجة ميكن إعطاء تقييم منخفض لفيلم يجعلنا نبتســم ابتسامة 

عريضة من البداية حتى النهاية؟
فلنتحدث أوال حول النقاط األضعف قبل التعمق بجميع األسباب 
التي جتعل هذا اجلزء رائعا، املوسيقى التصويرية ملايكل جياشينو 
غير متميزة، وإن كانت هناك جمل موســيقية جتعلكم تشــعرون 
باإلثارة هنا، فهي ســتكون بفضل اســتخدام أحلان من عمل جون 
ويليامز األصلي، كما أن هناك بعض اللحظات الغريبة للشخصيات، 
السيما مع أوين وكلير، حيث يبدو وكأن كريس برات وبرايس داالس 
هــاورد ال يريدان أن يكونا في موقــع التصوير في ذاك اليوم، أما 
 Fallen» بالنسبة لشخصية «مايسي»، تلك الطفلة املستنسخة من
Kingdom»، فبالرغم من أن إيزابيال ســيرمون تؤديها بشكل مثير 
لإلعجــاب، فإنها بالغالب تلعــب دورها كما لو أن هناك عدم إميان 
بأن يجد اجلمهور التعاطف من دون نظير بشري للديناصورات.

 Jurassic» في حني أن هذه النقاط ليســت عيوبا بسيطة، إال أن
World Dominion» اليــزال قــادرا على التالعــب باحلمض النووي 
للديناصورات بطريقة تتركنا متحمسني، ويقدم بعض التحسينات 
امللحوظة عن األجزاء السابقة، ومن أبرزها شخصية «كلير ديرينغ»، 
حيث حصلت على تغييرات كبيرة جدا في الشــخصية بني فيلمي 
«Jurassic World» و«Jurassic World: Fallen«Kingdom»، إال أنهــا 
لــم تكــن ذات مغزى كبيــر، لكننا نحصــل فــي «Dominion» على 
عدة حلظات من االعتراف باملرأة التي كانت عليها عندما ســمحت 
بسقوط جزيرة «Isla Nublar» وبني املرأة التي تريد أن تكون عليها 
اآلن، حيث ترى الديناصورات ككائنات حية فعلية، كما تبدو تلك 

الكائنات رائعة أيضا بشكل عام.
 يبدو أن «Dominion» مييل بشــكل أكبر الى استخدام املؤثرات 
البصريــة مقارنة باألجزاء الســابقة، وهنــاك بضعة ديناصورات 
األتروسيرابتور التي تتسم مبظهر سيئ إجماال، لكن هذه الزواحف 
اجلديدة تعمل كشكل أكثر من مضمون، حيث ان وجودها في القصة 
يقتصــر على كونها إعاقات تواجهها شــخصيات «أوين» و«كلير» 
وكايــال (ديوانــدا وايز)، لذا فإن أي مصادر تشــتيت قد تنتج عن 
ديناصورات ذات مظهر غير مثالي ستكون محدودة بلمحات متتد 

إلى ثوان قليلة.
 أما من ناحية األكشن، فإن الفيلم مليء مبطاردات الديناصورات 
املثيرة، ومواجهات الديناصورات لبعضها بعضا، وعودة ديناصورات 
مفضلة لدى املعجبني مثل «بلو» و«ريكسي» و«الديلوفوسورس»، 
وال تقلقوا، تلك األتروســيرابتور هي الديناصورات الوحيدة التي 

ال تبدو جيدة كثيرا.
صحيــح أن «Dominion» مييل بشــدة إلى احلنــني إلى املاضي، 
ولكــن كل فرد من الوافدين اجلدد ميثل إضافة ممتازة للسلســلة، 
حيــث ميثل مامــودو آثي دور «رامزي كــول»، وكذلك كايال واتس 
دو «ديواندا وايز»، وميثل كل منهما إضافة ال تقدر بثمن للقصة.

وبالنسبة إلى «بيتا» ابنة «بلو»، قد نسأل «هل مت إنشاء صغيرة 
الديناصور هذه بقصد بيع الدمى فحسب؟» رمبا، و«هل تشكل إضافة 
مثيرة ومحببة ملجموعة الديناصورات في «Jurassic Park»؟» نعم، 
 «Baby Groot»و «Baby Yoda» وميكنكــم وضعهــا إلى جانب دمــى
كما أن بيتا واألتروســيرابتور ليست اإلضافات اجلديدة الوحيدة 
مــن عصر ما قبــل التاريخ، حيث نرى نســخا واقعية للعديد من 
الديناصــورات (والتي مت حتديثها عما عرفناه عن تلك احلقبة في 
الوقت الذي مت فيه صنع «Jurassic Park» األصلي) ومت تقدمي تهديد 
بيولوجي جديد مفاجئ ينتهي به املطاف مبنافســة الديناصورات 

على من هو أكبر تهديدا لبقاء البشرية.
 Jurassic»يوصلنا كل هذا إلى الشيء الذي جعل معظم املعجبني بـ
World Dominion» يشــعرون باحلماس، وهو عودة الثالثة الكبار، 
حيث يعود كل من النجوم سام نيل ولورا ديرن وجيف غولدبلوم 

لتأدية شخصياتهم بدور األطباء «آالن غرانت» و«إيلي ساتلر» 
و«إيان مالكولم» على التوالي، وتلك العودة مبهجة كما هو 
متوقع بعد غياب ثالثتهم مبشــاهد مشتركة على الشاشة 
ملــا يقرب من ٣٠ عاما، لكن األهم من ذلك هو أن وجودهم 
في سلســلة «World» ال يبــدو مفروضا، حيث ان املؤلفني 
إميلي كارمايكل وكولني تريفورو وديريك كونلي لم يضعوا 

أسبابا خرقاء لكي يحتاج «أوين» و«كلير» للذهاب إلى أي من 
الثالثة للحصول على املساعدة، وبدال من ذلك تتقاطع طرقهم 

بشكل طبيعي يبرر بسهولة وجود اجلميع في القصة.
ال يهتم «Jurassic World Dominion» كثيرا بحقيقة 

أن الديناصورات أصبحت اآلن حتديا دائما في عاملنا، 
كما ال يؤمن بذكاء املشــاهدين الستكشــاف تلك 

 Jurassic» القصة املعقدة، بصراحة يقوم فيلم
World :Camp Cretaceous» بعمل أفضل مع 

مواضيع كهذه، ويعتبر هذا أمرا محبطا مع 
استمرارية السلسلة، لكن مازال هناك ما 

يكفي من األشياء في «Dominion» التي 
تترك املعجبني يشــعرون باملتعة، 

حيث ان جناحه في دمج احلنني إلى 
املاضي مع التحديات اجلديدة 

يأتي في صاحله، ويجعلنا في 
انتظار لرؤية ما ستفعله 

السلسلة تاليا.

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة.. 
 وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر  لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

Nope

Puss in Boots: The Last Wish

Three Thousand Years 
of Longing

تدور أحداث الفيلم في إطار 
من الرعب حول مجموعة من 
األشخاص تربطهم ظواهر 
غامضــة، وهو مــن إخراج 
وتأليــف: جــوردان بيل، 
بطولة: ستيفن يون، دانيال 
كالويا، مايكل وينكوت، كيكي 
بالمر، ومــن المقرر عرضه 
على شاشات «سينسكيب» 

٢٨ أغسطس المقبل.

بعد اكتشافه وفاته للمرة الثامنة، 
يحــاول «بوس» عيــش حياته 
األخيرة المتبقية بشكل استثنائي، 
فينطلق في مغامرة كبيرة لمحاولة 
تحقيق أمنيته األخيرة واستعادة 
حيواته التسع.  الفيلم من إخراج 
كل من: جويل كراوفورد وجانويل 
ميــركادو، بطولــة: أنطونيــو 
بانديراس، فلورنس بيو، سلمى 
حايك، أوليفيا كولمن، ومن المقرر 
عرضه على شاشات «سينسكيب» 

٢٢ أكتوبر المقبل.

تكتشف باحثة منعزلة في رحلتها 
إلى إسطنبول وجود جني قادر 
على تحقيق ثالث أمنيات لها مقابل 
حريته، وفي مقابل ذلك تسعى 
للحصول على الحب.  الفيلم من 
إخراج وتأليــف: جورج ميلر، 
بطولة: تيلدا سوينتون، إدريس 
إلبا، كان غولدر، دافيد كولينز، 
ومن المقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» سبتمبر المقبل.

ملشاهدة الڤيديو

World Dominion
للديناصورات بطريقة تتركنا متحمسني، ويقدم بعض التحسينات 
امللحوظة عن األجزاء السابقة، ومن أبرزها شخصية «كلير ديرينغ»، 

Jurassic World: Fallen«Kingdom Jurassic World

» وبني املرأة التي تريد أن تكون عليها » وبني املرأة التي تريد أن تكون عليها بسقوط جزيرة «Isla Nublar» وبني املرأة التي تريد أن تكون عليها 

األتروسيرابتور التي تتسم مبظهر سيئ إجماال، لكن هذه الزواحف 
اجلديدة تعمل كشكل أكثر من مضمون، حيث ان وجودها في القصة 

World Dominion

لتأدية شخصياتهم بدور األطباء «آالن غرانت» و«إيلي ساتلر» 
و«إيان مالكولم» على التوالي، وتلك العودة مبهجة كما هو 

إميلي كارمايكل وكولني تريفورو وديريك كونلي لم يضعوا 
أسبابا خرقاء لكي يحتاج «أوين» و«كلير» للذهاب إلى أي من 

الثالثة للحصول على املساعدة، وبدال من ذلك تتقاطع طرقهم 

Jurassic World Dominion
أن الديناصورات أصبحت اآلن حتديا دائما في عاملنا، أن الديناصورات أصبحت اآلن حتديا دائما في عاملنا، 

World :Camp Cretaceous
مواضيع كهذه، ويعتبر هذا أمرا محبطا مع 

استمرارية السلسلة، لكن مازال هناك ما 
يكفي من األشياء في «Dominion» التي 

حيث ان جناحه في دمج احلنني إلى 

يأتي في صاحله، ويجعلنا في 
انتظار لرؤية ما ستفعله 

 أما من ناحية األكشن، فإن الفيلم مليء مبطاردات الديناصورات 
املثيرة، ومواجهات الديناصورات لبعضها بعضا، وعودة ديناصورات 
مفضلة لدى املعجبني مثل «بلو» و«ريكسي» و«الديلوفوسورس»، 

حيث ان جناحه في دمج احلنني إلى 

يأتي في صاحله، ويجعلنا في 
انتظار لرؤية ما ستفعله 



20
اخلميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ رياضـة

نورة حترز «فضية» فرنسا الدولية للمالكمة
هادي العنزي

متكنت بطلة آســيا في املالكمة نورة 
قشــيعان املطيري مــن إحــراز امليدالية 
الفضيــة واملركز الثانــي (وزن ٦٤ كغم) 
في بطولة كأس فرنسا الدولية للمالكمة 
للسيدات، التي امتدت لثالثة أيام واختتمت 
مساء أمس األول في العاصمة الفرنسية 
باريس، وذلك بعد خسارتها بالنقاط من 
منافستها الفرنسية، وشاركت في البطولة 
الدولية مالكمات من إيطاليا، وإســبانيا، 
والكويــت، باإلضافــة إلى فرنســا البلد 
املستضيف.  من جهتها، أبدت نورة املطيري 
سعادتها الغامرة بلقبها الدولي الثالث بعد 
الفوز بامليدالية الفضية في بطولة آسيا، 
وذهبية الكويت الدولية للمالكمة، وقالت: 
جاءت املنافسة تنافسية في أغلب األدوار 
التمهيديــة، وتأهلت إلى املباراة النهائية 
بالعزمية واإلصــرار، ومتكنت من إثبات 
قدرة الفتــاة الكويتية على تقدمي أفضل 

املستويات في مختلف األلعاب».
وذكــرت أنها ستشــارك فــي بطولة 
البرتغــال الدوليــة املزمــع انطالقها ١٠ 
يوليو املقبل، «وسأواصل التحضير في 
مدينة فرانكفورت األملانية، متهيدا ألفضل 
مشاركة ممكنة في البطولة املقبلة، آملة 
حصد املزيد من امليداليات الدولية باسم 

نورة فرحة بالفوز بامليدالية الفضية في بطولة فرنسا الدوليةالكويت».

االحتاد املدرسي يختتم مهرجان الصاالت للبنات

تختتم في السادسة والنصف مساء اليوم 
مهرجــان كرة القدم للصــاالت - بنات على 
صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا مبنطقة 
صباح السالم برعاية النائب م.أحمد احلمد 
بالتعــاون بــني االحتاد الكويتــي الرياضي 
املدرسي والتعليم العالي واحتاد كرة القدم، 
ويتضمن حفل اخلتام مباراة اســتعراضية 
بني املوهوبات بجانب طابور عرض جلميع 

الالعبات املشاركات في املهرجان.
وأكد أمني عام االحتاد املدرسي والتعليم 
العالي د.أحمد احلمدان أن االحتاد انتهى من 
املرحلة األولى لالستراتيجية التي مت اإلعالن 
عنها ملدة ٥ سنوات ٢٠٢١-٢٠٢٦ ونقوم حاليا 
بتقييم املرحلة األولى لأللعاب التي تضمنتها 
االستراتيجية من أجل زيادة األلعاب خالل 

املرحلة الثانية التي ســتنطلق في سبتمبر 
املقبل بعدما ملسنا جناح املرحلة األولى.

من جانبها، أكدت د.شيخة العالطي عضو 
اللجنــة الفنيــة باالحتاد املدرســي - مدير 
لعبة كرة القدم - بنات أن مراكز اكتشــاف 
املوهوبات انطلقت من فبراير املاضي وتختتم 
اليــوم بعدما مت اختيار كافــة العناصر من 
املرحلة االبتدائية واملتوسطة، وقد أقيمت في 
ديسمبر املاضي بطولة تنشيطية مبشاركة 
٤٢٦ طالبــة في مراكز املوهوبات، باإلضافة 
الى أن اللجنة الفنية نظمت مقابالت الختيار 
األطقــم التدريبية واإلدارية وفقا لشــروط 
ومعاييــر مت اإلعــالن عنها وبعــد االختيار 
انخرطوا في دورة تنشــيطية بالتعاون مع 

احتاد كرة القدم لرفع مستواهم الفني.

فيصل املقصيد متوسطا الالعبات خالل منافسات مراكز التدريب

مشاركة ناجحة لـ «الطموح» في بطولة العالم أللعاب القوى

أشــادت أمــني صنــدوق نــادي 
الطموح الرياضي لالعاقة الذهنية 
هناء الزواوي باملستوى واحلضور 
املميــز واإلجناز الــذي حققه أبناء 
النادي في بطولة العالم السادســة 
أللعاب القوى ملتالزمة الداون التي 
التشــيك  اســتضافتها جمهوريــة 

مبشاركة ٢٣ دولة.
وقالــت الزواوي، التي ترأســت 
الوفد، إن هذا احلضور املشرف الذي 
حظي بإشادة وتقدير اجلميع لم يأت 
من فراغ، بل كان ثمرة جهود والتزام 
وابداع الالعبني والالعبات واألجهزه 
الفنية واإلداريــة وبرنامج االعداد 
الطموح الذي وضعته ادارة النادي، 
حيث بدأ االعداد للبطولة الكثر من 
ثالثة شهور داخليا أعقبه معسكر 

خارجي في تركيا ملدة أسبوعني.

واألجهزة الفنية واإلدارية والالعبني، 
مشيدة بدعم الهيئة العامة للرياضة.

من جانبــه، أعرب البطل ناصر 
الهاشمي عن سعادته بإحراز امليدالية 
البرونزية، مهديا إجنازه إلى صاحب 

السمو وسمو ولي العهد والشعب 
الكويتي، وأكد إصراره على مضاعفة 
التدريب واالستعداد اجلاد إلحراز 
الذهب في االستحقاقات املقبلة، وقدم 
الشــكر الى إدارة النادي واملدربني 
واعضاء الوفد على الرعاية واالهتمام 

الذي هيأه لهذا اإلجناز.
بدوره، قال املدرب خالد احلمادي، 
إن العبينا والعباتنا قدموا مستوى 
متميزا وكانوا على قدر املسؤولية 
وجنحوا في حتقيق أرقام شخصية 

جديدة.
وذكر املــدرب حباب احلامي أن 
جهــود تهيئة الالعبني للمشــاركة 
في البطولة تضمنت برنامج إعداد 
داخلي في الكويت شــمل التدريب 
على فترتني واملشاركة احمللية في 

بطولة نادى التحدي.

(هاني الشمري) هناء الزواوي وصديقة األنصاري يتوسطان وفد نادي الطموح بعد وصوله  

وذكرت أن الالعب ناصر الهاشمي 
أحرز امليدالية البرونزية في سباق 
٨٠٠م مشــي، متوجهة بالشكر إلى 
مجلس إدارة نادى الطموح برئاسة 
رحاب بورســلي، وأوليــاء األمور 

الصولة يغادر إلى إيطاليا الستكمال عالجه
مبارك اخلالدي

أجرى رئيس النادي العربي عبدالعزيز 
عاشور اتصاال هاتفيا مع صالح صولة والد 
احملترف الليبي بالفريــق األول لكرة القدم 
محمد صولة اطمأن من خالله عاشور على 
احلالــة الصحيــة لالعب، مبديا اســتعداده 
للمساعدة في تقدمي كل التسهيالت لعالجه.
من جانبه، ثمن والد الالعب في تصريح 

موقف عاشور وإدارة النادي العربي وكل من 
سأل من جميع العرباوية وتواصل للسؤال 

عنه.
وأضــاف أن الصولة يرقد حاليا في أحد 
املستشــفيات بتونس وحالته في حتســن 
مستمر، موضحا أن إصابته باملالريا جاءت 
بعد مشاركته مع منتخب بالده في تصفيات 
أمم أفريقيا، مشــيرا الى أن الالعب سيغادر 

الى إيطاليا قريبا الستكمال عالجه.

اجتماع «قدساوي» لترتيب األوراق
والفحيحيل يضم مينساه

عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي

يعقــد اجلهاز الفنــي للفريق األول لكرة 
القدم بقيادة املدرب ناصر الشــطي وطاقمه 
الفني اجتماعا مع اجلهاز اإلداري برئاســة 
حســني فاضل خالل اليومني املقبلني، وذلك 
لوضع خطة عمل الفريق قبل انطالق املوسم 
املقبل، خصوصا بطولة الدوري املمتاز الذي 
ســينطلق ٢٥ أغسطس املقبل، حيث سيتم 
حتديد موعد انطالق التدريبات والتي ستكون 
مبدئيا بعد عطلة عيد األضحى املبارك وكذلك 
موعد ومكان املعسكر اخلارجي والذي سيكون 

قبل ٥ أغسطس املقبل.
كما سيتطرق احلضور خالل االجتماع إلى 
مسألة الالعبني احملترفني السيما أن األصفر 
لــم يتعاقد ســوى مع محترفــني اثنني هما 
املهاجمان العاجي سيدريك هنري ومواطنه 
مامادو سورو، وسيكون التركيز بشكل كبير 
علــى العب في خط الدفاع والعبني في خط 

الوسط.
ويعتبر القادســية من أنشط األندية في 
التعاقدات احمللية هذا املوســم بعد التوقيع 
مع سلمان البوص ومشاري العازمي ونايف 

ملشاهدة الڤيديوالعبو نادي الطموح بعد العودة من بطولة العالم أللعاب القوى

الكويت ينهي مغامرة القادسية في «اليد اآلسيوية»

هادي العنزي

تأهل الكويت إلى املباراة النهائية لبطولة 
األندية اآلسيوية الـ ٢٤ لكرة اليد، بعد تخطيه 
القادسية مســاء أمس ٢٥-٢٠ في املواجهة 
التي جمعت الفريقني في الدور نصف النهائي 
مبدينة حيــدر أباد بالهنــد، ويلتقي في الـ 
٥:٣٠ مســاء اليــوم مع الفائز مــن مواجهة 
النجمة البحرينــي والعربي القطري، فيما 
يلتقي اخلاسر مع القادسية لتحديد املركزين 
الثالث والرابع في الـ ٣:٣٠ عصرا على ذات 
الصالة. وفي مباراة هامشية، تغلب الوكرة 
القطري على تي ســبورت الهندي ٣٨-٢٨، 
ليلتقي اليوم نظيره النور السعودي الذي 

فاز بدوره على مس كرمان اإليراني ٣٤-٣١، 
ويلتقي اخلاسران لتحديد املركزين السابع 

والثامن للبطولة. 
جاء الشــوط األول من مواجهة الكويت 
والقادسية بطابع دفاعي، اخذ خالله مدربا 
الكويت هيثم الرشــيدي، والقادســية وليد 
فيــروز من طريقة ٦-٠ التكتيكية وســيلة 
لتحصني دفاعاتهما، في ظل تألق احلارسني 
التونسي ياسني اإلدريسي (األصفر) وعلي 
صفــر (األبيض) في رد الكرات من مختلف 
اجلهات، ومتكن صفر من احملافظة على فارق 
الهدفني بعدما تصدى لركلة جزاء احتسبت 
ملصلحة القادسية بالثواني األخيرة، وكان 
بإمكان الكويت اخلروج بفارق مريح نسبيا، 

لكن براعة اإلدريســي، واســتعجال العبي 
األبيض حال دون ذلك.

وفي الشــوط الثاني، انتفض «األصفر» 
في البداية وعادل النتيجة ١٢-١٢، وســجل 
أول تقدم له فــي املباراة ١٤-١٣ في الدقيقة 
التاسعة بفضل تألق احلارس اإلدريسي، لكن 
افتقد العبوه التركيز، وعابهم االستعجال، 
ليعــود «األبيض» املدجــج بالنجوم، لزمام 
املبادرة، ويوســع الفــارق تدريجيا بفضل 
الهجوم املرتد السريع، والصالبة الدفاعية، 
لتنتهي املواجهة ٢٥ -٢٠ لألبيض الذي يأمل 
مواصلة انتصاراته في البطولة والفوز بأول 
لقب آســيوي، معتمدا علــى اجلودة الفنية 
العالية التي ميتلكها العبه في مختلف املراكز.

الغاني سولومون مينساه
ينضم إلى صفوف الفحيحيل

زويــد، رغبة مــن اجلهاز الفنــي في تدعيم 
وتقوية جميع خطوط الفريق وأن تكون هناك 
دكــة بدالء قوية ال تقــل أهمية عن الالعبني 
األساسيني وهو أمر افتقده األصفر في املوسم 

املاضي.
إلــى ذلك، واصــل اجلهــاز اإلداري لكرة 
القدم بنــادي الفحيحيل تعاقداته الصيفية 
دون توقف، فبعد تعاقده محليا مع عبداهللا 
الظفيــري، وفهد الرشــيدي لتدعيم هجوم 
«االشــاوس»، عاد مرة ثانية إلى اســتكمال 
تعاقداته اخلارجية بالتوقيع مع العب الوسط 
الغاني ســولومون مينساه (مواليد ١٩٩٢)، 
لينضم إلى كتيبة األحمر، الى جانب احملترفني 
املدافع البرتغالي بيدرو فيليببي مونتيرو، 
والبرازيليني واليسون مايا، ولويز فرنانديز، 
بقيادة املدرب السوري فراس اخلطيب الذي 

كلف باملهمة الفنية.
ومن املقرر أن يبدأ الفحيحيل حتضيراته 
للموســم الكروي املقبــل بعد عيد األضحى 
املبارك مباشرة، على أن تكون املرحلة الثانية 
إلعداد الفريق عبر معسكر خارجي لم يكشف 
عن وجهته بعد، ويسعى «األحمر» للمنافسة 
على املراكز املتقدمة في دوري الدرجة املمتازة.
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النصف للتعاون بني أندية السيارات

تصنيف جديد لـ «رياضة املشي»

الزمالك يشعل سباق الصدارة
القاهرة - سامي عبدالفتاح 

حافظ الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا 
على فارق النقاط مع مالحقيه، بيراميدز 
واألهلي، بعد ان أضاف ثالث نقاط 
إلــى رصيــده، ليؤكد  جديــدة 
صدارته جدول ترتيب الدوري 
برصيــد ٥١ نقطــة، وذلك بعد 
الفوز ٣-٢ على سيراميكا ضمن 
اجلولة ٢٣، في واحدة من أكثر 
مباريات املوســم احلالي إثارة، 
حيث سجل الزمالك ثالثية بواسطة 

إمام عاشور وسيف الدين اجلزيري وأحمد 
سيد زيزو في الدقائق ٢٧ و٣٩ و٥٨.. وفجأة 
حتولت دفة اللقاء لفريق سيراميكا بقيادة 
املدرب أحمد سامى لينجح في إحراز هدفني 
شادي حسني وسيف تقا في الدقيقتني ٦٦ 
و٨٧، مع شــكوك كبيرة في ضربة جزاء 

مستحقة لم حتتسب. 
وفي اجلولة نفسها، تعادل احمللة مع 
اإلســماعيلي ٠-٠، كما تعادل املقاولون 

مع البنك األهلي ١-١.
وتتوقف مسابقة الدوري لفترة قصيرة، 
جترى خاللها مباريات بطولة كأس مصر.

أسامة املنصور

الواعــد  الســيارات  طالــب متســابق 
عبدالعزيــز النصــف بإيجــاد تعاون بني 
أندية السيارات والدراجات النارية مبني 
على أسس متينة، وأن يترجم هذا التعاون 
على أرض الواقع من خالل تنظيم بطوالت 
محلية ذات صبغة دولية، لرفع مســتوى 
اللعبــة والالعبــني، الفتا الــى ان ذلك لن 
يتحقق في حال عدم توافر أجندة موسمية 

واضحة املعالم.
وأضاف النصف، في تصريح لـ «األنباء»، 
أن املوســم املنصرم بني أن بعض األندية 
كانت تغرد خارج السرب، فضال عن عدم 
وجود أنشطة معنية برياضة السيارات في 
بعض االندية يستطيع الالعب من خاللها 
أن يشارك وينجز، األمر الذي أثر وبشكل 

مباشر على استضافة بطوالت دولية داخل 
الكويت، وفي املقابل جند بعض املتسابقني 
الكويتيني ينافسون خارج الكويت، وهو 
أمر ليس مستغربا في ظل توقف أنشطة 
رياضة الســيارات والدراجــات الكويتية 
دون وجــود مبرر مقنــع يجعلنا نلتمس 
العذر، رغم توافر كل املعطيات التي تسهم 
في تنظيم وجناح بطوالت ذات مســتوى 
احترافي بدءا من املتسابق مرورا باالماكن 
املخصصة وصوال إلى الدعم املادي واملعنوي 

الذي توفره أجهزة الدولة املعنية.
وطالب النصف بضرورة معاجلة هذا 
اخللل الذي أصاب جسم الرياضة من خالل 
إشهار احتاد معني بهذه الرياضة كفيل بأن 
يضع حدا لهذا التدهور من خالل التنسيق 
املباشــر بني األندية خاصــة فيما يتعلق 

باألجندات وغيرها من األمور اإلدارية.

أصدرت اللجنة الكويتية لرياضة املشي، 
إحــدى اللجان املنبثقة من اللجنة األوملبية 
الكويتية برئاسة د. مصطفى جوهر حيات، 
التصنيف السنوى لالعبي املشي الرياضي 
السريع عن املوسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ والذي يحتسب 
بالنظام التراكمي للنقاط احلاصل عليها كل 

العب في آخر خمسة مواسم.
 وقــال م.محمود صبري املنســق العام 
للجنة ان هذا التصنيف هو العاشــر لهواة 
املشي منذ صدور التصنيف االول في ٢٠١٠، 
الفتا الى دخول وجهني جديدين ضمن قائمة 
العشرة األوائل. وجاءت نتائج تصنيف هذا 
العام على النحو التالي: املركز االول سالم 
ملك الذي حافظ على الصدراة برصيد ٢٥٣ 

نقطة، وتاله هيثم أبو سمرة ثانيا برصيد 
٢٤٨ نقطة، وحسن العيدان ثالثا برصيد ٢٢٧ 
نقطة، وتيسير علي رابعا ١٩١ نقطة، وعالء 
املهدى خامسا بـ ١٨٩ نقطة، ومحمود صبري 
سادسا ١٨١ نقطة، وعبد الستار الشمرى سابعا 
برصيد ١٦١ نقطة، وممدوح ابو سريع ثامنا 
برصيد ١٤٤ نقطة، وعلى جابر تاسعا بـ ١٢١ 
نقطة، وحيدر دعبول عاشرا بـ ١٢٠ نقطة.

 وقــال ممدوح ســريع إن اصدار اللجنة 
للتصنيف بشكل سنوي ساهم بزيادة احلافز 
لدى منتسبي اللجنة عند املشاركة بالفعاليات 
الرياضية، وبذل املزيد من اجلهد للحصول 
على مراكز متقدمة، وإضافة نقاط تســاهم 

في حتسني مراكزهم بالتصنيف.

املتسابق عبدالعزيز النصف متوجا في إحدى املشاركات

د. مصطفى حيات وأعضاء اللجنة الكويتية لرياضة املشي

برشلونة يريد «ليفا» بـ ٤٠ مليون يورو
رفع برشلونة اإلسباني من قيمة العرض املقدم 
لبايــرن ميونيخ بطل الدوري األملانــي لكرة القدم 
من أجل التخلي عن هدافه الدولي الپولندي روبرت 
ليڤاندوفســكي الى ٤٠ مليون يورو، وفق ما أفادت 
وسائل إعالم عدة أبرزها صحيفة «بيلد» األملانية.

وتقدم برشلونة في بادئ األمر بعرض قدره ٣٢ 
مليون يورو ثم رفعه الى ٣٥ مليونا قبل أن يصل 
اآلن الى ٤٠ مليونا، فيما يطالب بايرن ميونيخ مببلغ 
٦٠ مليونا للتخلي عن ابن الـ٣٤ عاما الفائز بجائزة 
«فيفا» ألفضل العب في العالم مرتني (٢٠٢٠ و٢٠٢١) 
حسب «بيلد».  وفي ظل الوضع املالي الصعب الذي 
مير به برشلونة، قد يكون التعاقد مع ليڤاندوفسكي 
مرتبطا بصفقات أخرى، بينها رحيل العب الوسط 
الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ الى مان يونايتد 

في صفقة تقدر قيمتها بـ ٦٥ مليون يورو، ما سيمنح 
النــادي الكاتالوني التمويل الالزم حلســم التعاقد 
مع «ليفا».  وفي وقت ســابق من الشــهر اجلاري، 
جدد املدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالح 
حميديتش التأكيد على التمســك بليڤاندوفســكي 
حتى انتهاء عقده العام املقبل. وقال لـ «بيلد»: «لقد 
شــرحت بوضوح موقفنا من حالة عقده»، مشيرا 
إلــى محادثة هاتفية أجراها مــع الالعب الپولندي 
البالغ ٣٣ عاما أول من أمس. وكان ليڤاندوفســكي 
أعلن في نهاية مايو أن «قصته» مع النادي األملاني 

«تقتــرب من نهايتها» خالل مؤمتر صحافي 
مع املنتخب الپولندي، مبررا الحقا هذا 

املوقف برغبته في البحث عن «شغف 
إضافي في احلياة».

تعرض العب وسط باريس سان جرمان 
الفرنسي واملنتخب اإليطالي لكرة القدم ماركو 
فيراتي خالل قضائه فترة إجازة في إيبيسا 
في منزل مملوك للمهاجم البرازيلي السابق 
رونالدو، لعملية سطو حيث قدرت األضرار 

بنحو ٣ ماليني يورو.
وقالت مصادر قريبة من القضية لوكالة 
«فرانــس برس» إن اللصوص اســتولوا 
على «كمية كبيرة من املجوهرات واملال» 
دون اخلوض في مزيد من التفاصيل. 
وفتحت الشرطة اإلسبانية حتقيقا في 

القضية بعد تقدمي شكوى.
وقــدرت صحيفة «دياريو دي إيبيســا» 
احمللية قيمة عملية الســطو بنحو ٣ ماليني 
يورو، مشــيرة إلى أن فيراتي واألشــخاص 
املرافقني له لم يتواجدوا في املنزل لدى حدوث 
السرقة. وتأتي عملية السطو اجلديدة هذه 
علــى العبي كــرة القدم بعد أيــام قليلة من 
حادثة ســرقة تعرض لها املهاجم اإلسباني 
دانــي أوملو مهاجم اليبزيــغ األملاني في أحد 
شــوارع ڤالنسيا من قبل شــخصني سرقوا 
منه ساعة فاخرة، وفقا للصحافة اإلسبانية.

لوكاكو: فرحتي ال توصف بعودتي إلى ميالن

«اخلطوط القطرية» راٍعٍ رسمي لباريس

وصل الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو صباح أمس الى ميالنو، حيث ســيخضع 
للفحص الطبي الروتيني قبل امتام إجراءات عودته الى إنتر على سبيل اإلعارة من تشلسي 
اإلجنليزي، وذلك بعد عام على عودته الى األخير قادما من «النيراتزوري» بالذات. وقال ابن 
الـ٢٩ عاما بعد هبوط رحلته في مطار ميالنو-ليناتي صباح األربعاء وهو يرتدي وشــاح 
إنتر إنه «فرحتي ال توصف، سعيد للغاية»، وفقا مقطع ڤيديو بثته صحيفة «غازيتا ديلو 
سبورت» الرياضية. ووفقا لوسائل اإلعالم اإليطالية واإلجنليزية، وصل تشلسي وإنتر 
الــى اتفاق يقضي بعودة لوكاكو الى الفريق الذي تــوج معه بطال إليطاليا عام ٢٠٢١، 
وذلك بعد عام من بيعه الى فريقه السابق مقابل ١١٥ مليون يورو. وحسب ما ورد في 
التقارير، تفاوض إنتر على دفع ثمانية ماليني يورو لضم لوكاكو على سبيل اإلعارة 
ملوسم واحد، مع موافقة الالعب على خفض راتبه من أجل مغادرة «ستامفورد بريدج».

أكد باريس ســان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن شركة اخلطوط اجلوية 
القطرية ســتكون الراعي الرسمي لقميص النادي اعتبارا من بداية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، 
وذلك في إطار اتفاقية متتد لسنوات عدة لم يتم حتديدها. وسيكون اسم شركة الطيران 
التابعــة لدولة قطر في منتصف القميص اجلديد الذي طورته شــركة نايكي لأللبســة 
الرياضية، فيما سيظهر شعار منصة «غوت» الراعي اآلخر للنادي، على أكمام القمصان.

ويشــمل اتفاق الرعاية بني اخلطوط اجلوية القطرية وسان جرمان اململوك قطريا، فريق 
الرجال األول الذي يضم األرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وفريقي السيدات والشباب.

فيراتي يتعرض للسرقة في إسبانيا

بســهولة كبيرة، شــق حامل اللقب 
نوڤاك ديوكوڤيتــش طريقه إلى الدور 
الثالث مــن بطولة وميبلــدون للتنس 
بعــد تغلبه على األســترالي ثاناســاي 
كوكيناكيس بثالث مجموعات لالشيء، 
وبنتيجــة ٦-١ و٦-٤ و٦-٢، لينتظــر 
ديوكوڤيتش في الدور الثالث الفائز ما 
بني التشيلي أليخاندرو تابيلو والصربي 

ميومير كيسمانوڤيتش.
وفي منافســات الســيدات، رفضت 
األسطورة األميركية سيرينا وليامز أي 
حديث عن االعتزال من خالل التأكيد أنها 
«متحفزة» خلوض بطولة فالشينغ ميدوز 
األميركية، وذلك رغم عودتها املخيبة إلى 
منافســات الفردي وخروجها من الدور 

األول من البطولة.
وقالــت ابنة األربعــني عاما «كانت 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة املكان 
الذي فزت فيه بأولى بطوالتي الكبرى 
(١٩٩٩)، إنها بطولة مميزة جدا، هناك 
بالتأكيد الكثير من احلوافز للتحسن 

واللعب في موطني».
وفشلت سيرينا في مباراتها األولى 
في منافسات الفردي بعد غياب ملدة عام 
بسبب إصابة في الفخذ، بخسارتها أمام 
الفرنسية هارموني تان ٥-٧ و٦-١ و٦-٧ 
(٧-١٠) في مباراة ماراثونية اســتمرت 

٣ ساعات و١١ دقيقة.
وبعد ساعات من اطاحتها بسيرينا 
وليامــز، انســحبت هارمونــي تان من 
منافسات الزوجي للسيدات بسبب إصابة 
في الفخذ وبدا االنزعاج على شريكتها.
وأنهى انســحاب تان آمال األملانية 
متارا كورباتش فــي لعب أول مباراة 
لها في منافســات الزوجي بالبطوالت 

األربع الكبرى.
كما ودعت اإلستونية آنيت كونتافيت 
املصنفة الثانية بطولة وميبلدون للتنس 
من الدور الثاني أمس بعد خسارتها ٦-٤ 
و٦-٠ أمــام األملانيــة صاحبة ضربات 
اإلرسال القوية يوله نيماير التي أثارت 
اإلعجاب في أول ظهور لها في البطولة.

ديوكوڤيتش يتقدم..  وسيرينا توّدع «وميبلدون»
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني
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فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

بلد أوروبي من ٨ 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

أوكرانيا

عايض يوسف

كوأرماوالا

رتوتفارتعا

اربتلبالبس

لريصبميسنا

طنردتالخنح

اكةةنيبلار

باءنبرومتة

عماورمامتا

كيرلكحاترأ

تربتةنبقاث

باديعبروجا

احيمسيبحلا

١ - الطحني - اضطهاد، ٢ - فضة - حسن التربية، 
للتفسير - محسن،  الفم -  ٣ - واهب، ٤ - في 
٥ - عالمة موسيقية (معكوسة) - ضمير منفصل، 
٦ - أول يوم في رحلة الغوص - عزة، ٧ - يعفو 
الظلم، ٩ - شجر كثيف،  ويغفر، ٨ - متشابهة - 

١٠ - قبيح - امليثاق.

كتب
بالبل
بعيد

األوامر
اعتراف
ساحرة

أجور
ثاقب
البيئة
أرتاح
توت
تلون

براءة
بركة

كاميرا
متام
متور

بصير

درن
الطابع

تبر
البساتني

نسيم
سميح

نخالت
احلب

الوجه، ٢ - مجموعات عمل - وّجه،  ١ - اجلهد - في 
٣ - قرض - من األطراف - متشابهة، ٤ - غضب 
(معكوسة) - من احلواس (معكوسة) - يجمع، ٥ - ---

------- ٦ - من لوازم الشعر - للنداء، ٧ - في الفم 
(معكوسة)، ٨ - دابة األسراء (معكوسة) - عكس اشترى، 

٩ - بسط - البارحة، ١٠ - رائحة زكية - أوالد األبناء.

أفقياً: عموديًا:
١ - الدقيق - قمع، ٢ - جلني - األدب، ٣ - مانح، 
٤ - سن - أي - بار، ٥ - مي (معكوسة) - هن، ٦ - 
الدشة - إباء، ٧ - يسامح، ٨ - ي ي ي - العسف، 

٩ - خميلة، ١٠ - دميم - العهد.

١ - املسعى - خد، ٢ - جلان - ميم، ٣ - دين - يد - ي ي 
ي، ٤ - حنق (معكوسة) - شم (معكوسة) - يلم، ٥ ----

------ ، ٦ - قافية - يا، ٧ - لسان (معكوسة)، ٨ - براق 
(معكوسة) - باع، ٩ - مد - األمس، ١٠ - عبير - أحفاد.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

دراسات صحية

النوم أمام التلفاز قد يؤدي إلى املوت املبكر

توصلت نتائج دراسة حديثة إلى أن النوم أمام 
التلفزيون كل يوم، ميكن أن يسهم في زيادة خطر 
الوفاة املبكرة. ودرس الباحثون في كلية الطب بجامعة 
نورث وسترن تأثير الضوء احمليط على الصحة وعادات 
النوم لدى ٥٥٢ شخصا تتراوح أعمارهم بني ٦٣ و٨٤ 
عاما. ووجدت الدراسة أن أولئك الذين ينامون حتى 
مع أدنى إضاءة محيطة كانوا أكثر عرضة لإلصابة 
مبرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم. وقالت 
الباحثة الرئيسية في الدراسة، فيليس زي: «يجب على 
الناس بذل قصارى جهدهم لتجنب أو تقليل كمية 

الضوء التي يتعرضون لها أثناء النوم».
للدراسة، من املرجح أن حتدث مقاومة  ووفقا 
اإلنسولني في الصباح بعد أن ينام الناس في غرفة ذات 
إضاءة خافتة، مثل تلك املنبعثة من جهاز التلفزيون. 
وحتدث مقاومة األنسولني، عندما ال تستجيب خاليا 
العضالت والدهون والكبد بشكل صحيح لألنسولني، 
وترتبط عادة مبرض السكري من النوع الثاني وارتفاع 

ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية.
وأوضحت زي: «إننا نعرض آلية قد تكون أساسية 
لشرح سبب حدوث ذلك. نظهر أنه يؤثر على قدرتك 
على تنظيم اجللوكوز». وأظهرت النتائج أن ١٧٫٨٪ من 
املشاركني في الدراسة ممن ناموا في اإلضاءة احمليطة 
ليال يعانون من مرض السكري، مقارنة بـ ٩٫٨٪ فقط 
مبن ناموا في ظالم دامس. وفي الوقت نفسه، كان 
٤٠٫٧٪ من املشاركني الذين ناموا في اإلضاءة احمليطة 
املفرطة، بينما عانى ما يزيد  السمنة  يعانون من 
قليال على ربع املشاركني الذين ناموا في الظالم من 
السمنة (بنسبة ٢٦٫٧٪). وكشفت دراسة النوم هذه 
أيضا عن بعض احلقائق املزعجة األخرى التي تربط 
الضوء باملشاكل الصحية. وأوضحت أن أولئك الذين 
للبقاء  أكثر عرضة  ناموا في الضوء احمليط كانوا 
مستيقظني إلى وقت متأخر من الليل والنوم ايضا 

إلى وقت متأخر من اليوم التالي.
وصرحت زي: «نعلم أن الذين ينامون في وقت متأخر 
يكون لديهم أيضا مخاطر أعلى لإلصابة باضطرابات 
القلب واألوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي». 
وال يقتصر األمر على أجهزة التلفاز التي يحذر خبراء 
النوم منها، حيث تتسبب الهواتف الذكية أيضا في 

تشتيت االنتباه أثناء الليل.

ما املشروبات التي من األفضل جتنبها في الطقس احلار؟

التغذية أن بعض  أعلن د.أنطون بيرديف، خبير 
املشروبات من األفضل عدم تناولها في الطقس احلار. 
 ،«doctorpiter.ru» ويشير اخلبير في مقابلة مع موقع
على أن الطرق املعتادة التي يتبعها الكثيرون في الطقس 
الشعور  لذلك من أجل  تفاقم احلالة.  إلى  احلار تؤدي 

بالراحة واحليوية يجب اتباع القواعد التالية:
- التقليل من القهوة والشاي األحمر: كما هو معروف 
يحتوي هذان املشروبان على مادة الكافيني وهي مدرة 
جيدة ما يؤدي إلى جفاف اجلسم، الذي يؤثر في الهرمون 
املضاد الدرار البول، الذي يبطئ عملية استنزاف املاء. 

ويتكلل كل هذا بالصداع.
- جتنب العصائر واملشروبات الغازية: هذه املشروبات 
تساعد على ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني وتشكل 
عبئا على البنكرياس، وتزيد من خطر اإلصابة مبرض 
السكري والسرطان، وليس في قائمة خصائصها ما 
تأثير تناول  العطش». ببساطة  أنها «تروي  إلى  يشير 
املشروبات السكرية قصير األمد، بينما عواقبها خطيرة.
- تخفيف شرب املاء البارد: يعتبر تناول املاء البارد 
اخليار الشائع في الطقس احلار، بيد أن املثير للدهشة 
أن شرب املاء البارد يلحق الضرر باجلسم، ألنه يؤدي 
إلى انخفاض حاد ومفاجئ في درجة حرارة األعضاء 
الرئيسية والتهاب احللق والبلعوم األنفي واللوزتني. 
كما يسبب اضطراب عمل منظومة املناعة، ما يؤدي إلى 
اإلصابة بنزلة برد وفي أسوأ احلاالت التهاب في احللق.
ويضيف اخلبير نقطتني بشأن التغذية، أوال: يجب 
عدم اتباع حمية غذائية في الطقس احلار، ألنه إجهاد 
إضافي للجسم. ومن الضروري في الصيف تناول مواد 

مغذية بكميات كافية.
وثانيا: ال حاجة للتخلي عن تناول اللحوم واألسماك 
والبيض، ألن هذه املواد تزود اجلسم بالبروتينات، لذلك 

يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي.

املصدر «نوفوستي»

املصدر «نيويورك بوست»



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

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

واحدأبواللطف

وزير التربية بصدد جتهيز 
مشروعات ومبادرات كبيرة 

لتغيير املنظومة التعليمية 
واالرتقاء بها.

متخصصون: نستورد ٩٥٪ من 
السلع الغذائية ونهدر ٣٥٪.

فرصة ملراجعة واقع الزراعة 
والصناعة الكويتية.

التغيير تأخر.. الوزارة محتاجة 

«أبديت»!

«لو كانت امرأة في سدة رئاسة روسيا 
ملا نشبت حرب أوكرانيا»

بوريس جونسون، رئيس 
أن  البريطانــي، يؤكد  الوزراء 
وجود النساء في مواقع القيادة 
يقلل احلروب، ويصف احلرب 
بأنهــا أحد مظاهر  األوكرانية 

العدوان الذكوري.

«األفالم أصبحت مجرد خلفية لتناول 
املشروبات واملأكوالت في املنازل»

وودي أالن، املخرج األميركي، 
يعلن أنــه بدأ يفقــد اهتمامه 
باإلخراج، بعــد انتقال األفالم 

من دور السينما إلى املنازل.

«اإلكراميات قّلت بعد اجلائحة»
تقرير أميركي عن شــبكة 
كريديت كاردز، يؤكد انخفاض 
ميل األميركيني إلعطاء اإلكراميات 
باملطاعم واملقاهي والتاكسي، عما 

كان عليه قبل اجلائحة.

«تشبه التوقعات بفشل اإلنترنت في 
بداية ظهورها»

املليونير  مــارك كوبــان، 
واملســتثمر األميركــي، يؤكد 
تأييده للعمــالت الرقمية رغم 
هبوط أســعارها حاليا، مشيرا 
إلى أن التوقعات بفشلها تشبه 

احلال في بدايات اإلنترنت.

أبعد من الكلمات

أخبار أمنية ومحاكم

٣:١٦الفجر
٤:٥١الشروق

١١:٥١الظهر
٣:٢٥العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٤العشاء

أعلى مد: ٠٢:٣٤ ص ـ ١١:٣٤ ظ
أدنى جزر: ٠٦:٣٢ ص ـ ٠٧:٥٠ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٨

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

البقاء هللا

مبارك تركي فــرج التركي: ٩٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
فقط - ت: ٩٩٠٣٧٨٧٠ - ٩٧٨٨٥٣٩٦ - ٦٠٠٧٨٨٠٧ - النساء: 

العزاء هاتفيا فقط - ت: ٩٩٧٩٥٤٠٢ - ٩٨٧٩٣٩٣٩ - شيع.
فيصل عبدالرحمن يوســف احلداد: ٧٧ عاما - الرجال: العزاء في 
املقبرة فقط - ت: ٩٩٣٣٣٣٥١ - ٦٦٧٠٥٥٤٩ - النســاء: سعد 

العبداهللا - ق٩ - ش٩٣١ - م١٥ - ت: ٩٤٤١٢٣١٢ - شيع.
نظيمة جاســم محمد القطان: (أرملة جعفر إبراهيم املجادي) ٧١ 
عاما - الرجال: حســينية بوحمد - ت: ٩٩٨١٣٣١٨ - النساء: 

اجلابرية - ق١١ - ش١ - م٣٣ أ - ت: ٦٦٦٤١٤٩٨ - شيعت.
بداح مفرج عاصي املسيلم: ٥٧ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: 

٩٠٠٨٩٨٨٨ - شيع.
منية سلمان فيحان اخلاشقها: (أرملة عبداهللا علي صنيدح العجمي) 
٨٢ عامــا - الرجال: العقيلــة - ق٣ - ش٣٢٩ - م٢٠ - مقابل 
طريق الفحيحيل السريع - ت: ٦٦٥٨٧٧٧٧ - النساء: الرقة 

- ق٢ - ش٢١ - م١٥٤ - ت: ٦٦٦٦٠٠٧٠ - شيعت.

جبيرة طبية متنح طبيبني 
كويتيني براءة اختراع  أميركية

أعلنت جامعة الكويت حصول األستاذ املساعد بقسم العلوم 
اجلراحية بكلية طب األسنان د.محمد كمال واستشاري األنف 
واألذن واحلنجرة بوزارة الصحة د.عبداحملسن التركي على 
براءة اختراع من الواليات املتحدة األميركية جلبيرة طبية 
بديلة لفتائل االنف. وقالت اجلامعة في بيان صحافي أمس 
إن االختراع جاء ثمرة تعاون مشترك بني كلية طب األسنان 
باجلامعــة ووزارة الصحة وبدعم من مركز (صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع) التابع ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وفــي هذا الصدد، أوضح د.محمــد كمال وفقا للبيان أن 
اجلبيرة التي مت ابتكارها ستغني عن استخدام فتائل األنف 
التي تسبب صعوبة التنفس أثناء وجودها باألنف إضافة 
إلى اآلالم الشديدة التي تتسبب بها عند إزالتها بعد التدخل 
اجلراحــي. وأضاف أنها تســمح أيضــا بإضافة مواد طبية 
بشــكل مباشر ملكان العملية وعلى احلاجز األنفي دون أي 

إعاقة أو ألم لتنفس املريض.

د.محمد كمال ود.عبداحملسن التركي

مت هذا األســبوع عرض تشكيلة 
متنوعــة من أزيــاء موســم ربيع/ 
صيــف ٢٠٢٣ فــي أســبوع املوضة 
بالعاصمة الفرنســية باريس. وقد 
اتســمت األزياء باألناقــة واجلمال، 
وهذه إحدى العارضات لدى تقدميها 

جانبا من أزياء Kenzo (أ.ف.پ).

«الدستورية»: سلطة ولي الفتاة 
في تزويجها ليست حتكمية

«االستئناف»: الفرار ليس
دليًال على ارتكاب جرمية

عبدالكرمي أحمد

قضت احملكمة الدستورية أمس بعدم قبول الدفع 
الدستوري احملال من محكمة األسرة طعنا على عدد 
من مواد قانون األحوال الشــخصية فيما تضمنته 
من إقصاء املرأة وإن بلغت اخلامســة والعشرين من 
العمر عن مباشــرة عقد الزواج بنفسها ولزوم رضا 
وليها لسماع القاضي دعوى املصادقة على الزوجية.

وأرجعت احملكمة حكمهــا إلى انتفاء مناط قبول 
الدعوى ألن ما أثير من شبهات بشأن دستورية هذه 
النصوص ال يرجع إليها فــي ذاتها وإمنا إلى كيفية 
تطبيقها وترتيب اآلثار املترتبة عليها وفقا لآلراء الفقهية 
املختلفة. وأشارت إلى أن املادة ١/٣٠ من القانون تنص 
على أن من بلغت اخلامسة والعشرين من عمرها الرأي 
لها في زواجها ما يوضح بجالء االعتداد بإرادة املرأة 
في زواجها وأن ســلطة الولي مبباشرة عقد زواجها 
ليست سلطة حتكمية دون ضابط إمنا تخضع لرقابة 
القضاء باعتبار أن القاضي هو صاحب الوالية العامة 
وله مراقبة أصحاب الواليات اخلاصة حتقيقا ملصلحة 

أو دفعا لظلم أو مفسدة.

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االستئناف حكم محكمة أول درجة 
القاضي ببراءة أربعة أشخاص من حيازة مادة احلشيش 
املخدرة ومادة الشــبو املؤثرة عقليا بقصد التعاطي، 
وببراءة أحدهم من حيازة طلقات نارية دون ترخيص 
وقيادة مركبة حتت تأثير تعاطي املادة املؤثرة عقليا.

وأكدت احملكمة في حيثيات حكمها أن األوراق خلت 
مما يجيز لرجال األمن اســتيقاف وتفتيش وضبط 
املتهمني بال إذن، مضيفة أن مجرد وجودهم في املركبة 
ونزول أحدهم حال قدوم الدورية ال يعني أنهم وضعوا 
أنفسهم موضع الريب والظنون الذي يبرر استيقافهم.
وشددت احملكمة على أن مجرد مشاهدة الدورية 
ومحاولــة الفرار منها ال يدل على وجود دالئل قوية 
وجادة تشــير الرتكابه جرمية، الفتة إلى أن الطبيعة 
البشرية تختلف من شخص إلى آخر، فهناك من يرتبك 
ملجرد رؤية دورية الشرطة وآخر ال ينتابه ذلك الشعور.

وفاة ٦ وافدين في تصادم 
مروع و«دهس وهروب»

محمد اجلالهمة - مبارك التنيب 

أسفر حادث تصادم مروري مروع وقع فجر امس 
على طريق جاسم اخلرافي باجتاه مدينة اجلهراء بالقرب 
من نادي الرماية عن وفــاة ٤ مصريني (مواليد ١٩٨٣ 
و١٩٩٤ و١٩٩٢ و١٩٩٢) علــى الفور فيما توفي خامس 
(من مواليد ١٩٨٧) قبل وصوله للعالج فيما أصيب في 
احلادث ٣ آخرون وصفت حالتهم باحلرجة، باإلضافة 
إلى إصابة مواطن.  وفي حادث آخر، حمل عنوان «دهس 
وهروب» توفي مصري سادس في منطقة سكراب أمغره 
بعد أن دهسه مجهول إثر خروجه للتريض بعد صالة 
الفجر. هذا، ومت تكليف املباحث بضبط الداهس الهارب. 

من احلادث املروع الذي شهده طريق جاسم اخلرافي أمس

سلطة «روسية» تثير الدهشة والذعر بقمة «الناتو»!
مدريــد - (رويتــرز): بينمــا كان املســؤولون الدوليون 
والصحافيون ينتظرون وصول الرئيس األميركي جو بايدن 
وغيره من قادة العالم ملقر انعقاد قمة حلف شمال األطلسي 
في ضواحي مدريد أمس األول الثالثاء، شعروا باالرتباك عندما 

وجدوا «سلطة روسية» على رأس قائمة الطعام.
وعلــى الرغم من أن مزيــج البازيــالء والبطاطا واجلزر 
واملايونيز عنصر أساســي في قوائم املطاعم اإلسبانية، فقد 
أثــار وجود هذا الطبق في القائمة حالة من الذعر قبل القمة 
التي قال خاللها األمني العام للحلف إن روسيا تشكل تهديدا 
أمنيا مباشــرا بعد غزوها ألوكرانيا. وقال الصحافي إيناكي 
لوبيز لقناة ال سيكســتا اإلسبانية: «سلطة روسية في قمة 
حلف األطلســي؟ أنا مندهش قليــال من اختيار هذا الطبق». 
وقدمت قائمة الطعام، التي ضمت طبقا رئيسيا من اللحوم إلى 
جانب نشويات، لوزراء الدفاع واخلارجية الزائرين في مأدبة 
بقصر الباروك سانتا كروز في وسط مدريد مساء الثالثاء.

وقائمة الطعام من إعداد الطاهي اإلسباني الشهير خوسيه 
أندريس الذي قدم برنامجا متخصصا في الطهي وفنونه على 

(رويترز)شبكة نتفليكس. السلطة الروسية على رأس قائمة الطعام 

بعد سلسلة فضائح.. شرطة لندن حتت املراقبة
لندن - (أ.ف.پ): وضعت 
شــرطة لندن حتــت مراقبة 
أوســع نطاقا بعد سلســلة 
فضائح سلطت الضوء على 
خلل كبير في أدائها، وفق ما 
أعلن الثالثاء اجلهاز املكلف 
بتقييم فاعلية قوات األمن.

وشرطة مدينة لندن هي 
األكبــر في اململكــة املتحدة 
ويتخطــى عديدهــا ٤٣ ألف 
عنصــر، وهــي تتعــرض 
النتقادات حــادة خصوصا 
منذ أن خطف شــرطي امرأة 
لندنية تدعى ساره إيفرارد 
(٣٣ عاما) واغتصبها ثم قتلها 

في مارس ٢٠٢١.
وأثــارت اجلرمية صدمة 

الشرطة اللندنية النتقادات 
على خلفية تدخلها العنيف 
لتفريق جتمــع أقيم تكرميا 

للضحية.

وقالــت متحدثة باســم: 
«مفتشــية صاحبة اجلاللة 
للشــرطة وخدمات اإلطفاء 
واإلنقاذ» وهو اجلهاز املكلف 
مراقبة شــرطة لندن «نحن 
اآلن نراقب خدمات شــرطة 
العاصمة عبر آلية (إنغيج)».

وطاولت أداء شرطة لندن 
فضيحة أخرى حينما التقط 
عنصران فيها صورا لضحيتي 
جرمية قتل مزدوجة ونشراها 

على تطبيق واتساب.
الفضائح  وأغرقت هــذه 
شــرطة لندن فــي أزمة ثقة 
كبرى أفضت في فبراير إلى 
إعالن قائدة اجلهاز كريسيدا 

ديك استقالتها.

كبــرى، وقد اتهمت شــرطة 
لندن حينهــا بأنها جتاهلت 
مؤشرات تثير الريبة حول 
سلوك القاتل. كذلك تعرضت 

«ناسا» تطلق قمرًا اصطناعيًا للدوران حول القمر
واشــنطن - (د.ب.أ): خطــت 
وكالة الفضاء والطيران األميركية 
(ناســا) الثالثاء خطوة صغيرة 
باجتــاه هدفهــا إلنشــاء محطــة 
فضــاء تــدور حول القمــر خالل 
العقــد احلالي، حيث أطلقت قمرا 
اصطناعيا صغيرا للدوران حول 

القمر.
القمــر االصطناعي،  ويحمــل 
الذي يقــارب حجمــه حجم فرن 
 CAPSTONE امليكروويــف، اســم

(كابستون).
وقالت ناسا إن القمر انطلق على 
منت صاروخ من طراز «إلكترون» 
من ميناء فضائي في نيوزيلندا.

ومــن املقــرر أن يصــل القمر 
االصطناعي إلى القمر بعد أربعة 
أشهر، ليبدأ بعدها مدارا «مطوال 
بشــكل كبير»، يتعني أن يستمر 

ستة أشهر.
وسيحاكي هذا املدار املدار ذاته 
الذي من املخطط أن تتخذه احملطة 

(أ.ف.پ)«جيتواي» عند تشغيلها. حلظة انطالق الصاروخ حامالً «كابستون» 

عرض أزياء الربيع 
في «موضة باريس»

أميركا تطالب «غوغل» و«آبل» 
بإزالة تطبيق «تيك توك»

كاليفورنيــا ـ أ.ش.أ: قال رئيــس جلنة االتصاالت 
الفيدرالية األميركية بريندان كار إنه طلب من شركتي 
 TikTok إزالة تطبيق تيك توك Google وغوغل Apple آبل

من متاجر التطبيقات اخلاصة بهما.
ونقلت شبكة «سي إن بي سي» األميركية األربعاء 
عــن كار قوله، في تصريح صحافي، إن طلبه لغوغل 
وآبل يأتي بسبب مخاوف تتعلق بأمان البيانات املتعلقة 

بالصني.
وأوضحت الشبكة أن تطبيق تيك توك للڤيديوهات 
القصيرة الشهير مملوك لشركة ByteDance الصينية، 
التي واجهت تدقيقا أميركيا في عهد الرئيس الســابق 

دونالد ترامب.
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