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غير مخصص للبيع

٥٤٢١٦١ مسافرًا عبر املطار في عطلة «األضحى»
قالــت اإلدارة العامة للطيــران املدني إن 
إجمالي عدد املغادرين والقادمني من وإلى مطار 
الكويت الدولي خالل إجازة عيد األضحى في 
الفترة ما بني ٧ و١٧ يوليو سيبلغ نحو ٥٤٢١٦١ 
راكبــا وراكبة. وأضاف املديــر العام لإلدارة 
يوسف الفوزان أن إجمالي عدد الرحالت القادمة 
واملغادرة من وإلى مطار الكويت خالل الفترة 
املذكورة ســيبلغ نحو ٣٤٨٤ رحلة. وأوضح 
الفوزان أن عدد الرحالت القادمة سيبلغ ١٧٣٧ 
رحلة تقل ٢٨٥١٥٥ راكبا وراكبة في حني سيبلغ 

عدد الرحالت املغادرة ١٧٤٧ رحلة تنقل ٢٥٧٠٠٦ 
ركاب. وأفاد بأن الوجهات األعلى تشغيال هي 
القاهرة ودبي وإســطنبول والدوحة وجدة، 
مؤكدا استعداد اإلدارة بقطاعاتها التشغيلية 
كافــة لعطلة عيــد األضحى عموما وموســم 

الصيف خصوصا.
وأشاد بتعاون كل اجلهات احلكومية السيما 
وزارة الداخلية واإلدارة العامة للجمارك إضافة 
إلى شركات الطيران واخلدمات األرضية العاملة 

في مطار الكويت الدولي.

الفوزان: الوجهات األعلى تشغيًال هي القاهرة ودبي وإسطنبول والدوحة

النواف ُيطلق حركة تصحيحية في «الداخلية»
 وكالء وزارة مساعدون باإلصالة أو التكليف برتب 
لواء وعميد نفذوا التوجيه والبقية األسبوع املقبل

 عمداء يتولون مناصب مساعدي مدير عام 
لم يثبتوا جدارة سيتخذ معهم اإلجراء نفسه

 هيكل جديد جاٍر إعداده يقلص عدد الوكالء املساعدين 
ويدمج قطاعات وإدارات عامة ويعزز العمل امليداني

أمير زكي ـ محمد اجلالهمة 
 أحمد خميس

فــي خطــوة للنائب األول 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
ووزيــر الداخلية الفريق أول 
متقاعد الشــيخ أحمد النواف 
وصفت بالتصحيحية ولقيت 
ارتياحا كبيرا من قبل القيادات 
األمنية الشابة، مت إخطار جميع  
الوكالء املساعدين واملديرين 
العامــني ومســاعديهم ممــن 
تخطوا الســتني عاما، ســواء 
جددت لهم مدد إضافية أو لم 
يجدد لهم، بأنهم أدوا واجبهم 
وعليهم التقدم بطلبات التقاعد.
وأبلغــت مصــادر أمنيــة 

مناصبهم باألصالة أو التكليف، 
مشيرة إلى ان وزارة الداخلية 
أجرت اتصاالت مع مجموعة 
مــن العمــداء واأللويــة ممن 
بلغــت أعمارهم بــني ٥٦ و٥٨ 
عاما وطلب منهم التقاعد أيضا.

وأكدت املصادر ان القرارات 
واألوامر دخلت حيز التنفيذ، 
حيث تقدم فعليا عدد كبير من 
األلوية والعمــداء ممن بلغوا 
الســتني بطلبــات تقاعدهــم 
في الوزارة والبقية ســتقوم 
باإلجراء نفسه االسبوع املقبل، 
مشيرة الى ان عددا من الضباط 
من هم برتبة عميد ويتولون 
مناصب مساعد مدير عام ولم 
يثبتوا جدارة ســيتخذ معهم 

تســتطيع من خاللها االرتقاء 
بالعمل وتنفيذ خطط النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء.

وجددت املصــادر األمنية 
التأكيــد على أنه ال مجال ألي 
واســطة واألوامــر واضحــة: 
«كل من تخطى الســتني عاما 
أو شــارف علــى الســتني من 
مديريــن عامني ومســاعديهم 
يشــملهم القــرار وال تراجــع 
عن هذه اإلجراءات واخلطوات 

التصحيحية».
ورجحت املصادر ان تتزامن 
هذه اإلجراءات مع هيكل جديد 
لـ «الداخلية» جار إعداده يتم 
فيــه تقليــص عــدد الــوكالء 
املساعدين ودمج قطاعات أمنية 

اإلجراء ذاته. ولفتت املصادر 
الى ان جميع من سيتقدمون 
بطلبات تقاعدهم سيرقون الى 
الرتبة األعلى مع منحهم جميع 
املخصصات املالية واملكافآت، 
موضحا ان العميد منهم سيرقى 
الى لواء واللواء ســيرقى الى 

فريق متقاعد، وهكذا.
وذكــرت املصــادر ان هذه 
اإلجراءات التصحيحية كانت 
جاهــزة منذ فتــرة وبانتظار 
توجيهات التنفيــذ من وزير 
يتمتع بخبرة أمنية كبيرة وهو 
الشــيخ أحمد النــواف، الفتة 
الــى ان اإلجــراءات تلك تأتي 
في إطار حرص الوزارة على 
منح القيادات الشابة مناصب 

وإدارات عامة ومبا يوفر قوة 
بشرية يكون االستفادة منها 
فــي مهام ميدانيــة، موضحة 
ان النــواف بصدد عمل حركة 
ترقيات محدودة أللوية، وكذلك 

عدد من العقداء الى عمداء.
وأشــارت املصادر الى ان 
الوزيــر يقوم حاليــا بتقييم 
عدد من القيادات األمنية ممن 
هم في منتصف اخلمسينات 
لتسكينهم في مناصب وكالء 
مســاعدين جــدد فــي أماكن  
الذيــن طلــب منهــم  أولئــك 
التقاعد وذلك بعد االســتقرار 
على الهيكل. وقدرت املصادر 
عــدد مــن سيشــملهم القرار 

بالعشرات.

د لهم أو لم يُجدد لهم وعمداء وألوية تراوحت أعمارهم بني ٥٦ و٥٨ سنة.. بالتقدم بطلبات تقاعد إخطار جميع املديرين العامني ومساعديهم ممن تخطوا الـ ٦٠ عاماً سواء ُجدِّ

الشيخ أحمد النواف

د. محمد الفارس

مطلعــة «األنبــاء» بــأن هذه 
األوامر شــملت  وكالء وزارة 
مســاعدين منهم من يتولون 

طلبات التقاعد وفق املادة ٩٨
جتيز املادة ٩٨ من قانون الشرطة لوزير الداخلية 

إحالة الضباط الى التقاعد في احلاالت اآلتية:

٭ إذا كان قــد أمضى فــي اخلدمة مدة ١٥ عاما 
وبلغ عمره في رتبتــه احلالية «مالزم» ٤٧ عاما، 
و«نقيب» أو «رائــد» ٤٩ عاما، و«مقدم» ٥٢ عاما، 
و«عقيد» ٥٤ عاما، و«عميد» ٥٦ عاما، وباقي الرتب 

حتى ٥٨ عاما.

٭ تضمنت املادة ٩٩ جواز إحالة ضباط الصف 
والفرد واخلفر الى التقاعد بقرار وكيل الوزارة في 
حال إمتام ٥٥ عاما ومدة ال تقل عن ١٥ عاما باخلدمة.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ملقياً كلمته باملناسبة رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ملقيا كلمته 

الرئيس املصري في ذكرى ٣٠ يونيو:  مصر 
أكبر من أن ُتختَطف وأعظم من أن ُتخَدع

الرئيس مرزوق الغامن أمام الشبكة البرملانية 
لعدم االنحياز: العالم ال يزال في خطر 
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مكافآت «املمتازة» ملوظفي «األحمدي» 
و«الفروانية» الصحيتني في حساباتهم

عبدالكرمي العبداهللا

حّولت وزارة الصحة مكافآت األعمال املمتازة 
للمستحقني من املوظفني في منطقتي األحمدي 
والفروانية الصحيتني إلى البنك املركزي إليداعها 
في حســاباتهم. من جهة أخرى، أغلقت وزارة 

الصحة رسميا مستشفى الكويت امليداني ملصابي 
«كوفيد-١٩». إلى ذلك، رصدت حمالت التفتيش 
والرقابة على املنشــآت الصحيــة ٥ مخالفات 
في مركز طبي، شــملت وجود عيادة تعمل بها 
وافدتان تدعيان أنهما طبيبتا جتميل، وتزاوالن 

مهنة الطب دون ترخيص.

الفارس: الكويت ستزيد إنتاجها من النفط 
إلى ٢٫٨١١ مليون برميل يوميًا في أغسطس املقبل 

قــال نائب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر النفــط وزيــر الدولة لشــؤون 
مجلس الــوزراء د. محمد الفارس، إن 
اتفاق «أوپيك +» يقضى بزيادة انتاج 
الدول األعضاء مبقدار ٦٤٨ ألف برميل 
يوميا خالل شهر أغسطس املقبل، حيث 

سترتفع احلصة املقررة إلنتاج الكويت 
إلى ٢٫٨١١ مليون برميل يوميا، مشددا في 
الوقت ذاته على التزام الكويت الكامل 
باحلصص املتفق عليها. وشدد الفارس 
خــالل ترؤس وفــد الكويت املشــارك 
باجتماعات «أوپيك +» أمس وأول من 

أمس، على أن التحالف جنح في ضبط 
أسواق النفط عبر زيادة أكبر من املقرر 
خالل شهري يوليو وأغسطس، حيث 
ساهم القرار األخير في تهدئة األسواق 
وإظهار قوة التحالف باتخاذ قرار جماعي 

لضمان أمن املعروض. 

ً ضمن التزامها بحصتها املقررة من حتالف «أوپيك+».. وفي ظل زيادة اإلنتاج مبقدار ٦٤٨ ألف برميل يوميا

التفاصيل ص ١٢

السودانيون يحيون ذكرى إطاحة البشير 
بـ«مليونية زلزال ٣٠ يونيو» .. ومقتل متظاهرين 

اخلرطوم - وكاالت: أحيا آالف املتظاهرين السودانيني امس 
الذكرى الثالثة لإلطاحة بنظام عمر البشير باحتجاجات حاشدة 
في انحاء متفرقــة من العاصمة اخلرطوم وضواحيها، بينما 
أعلنت جلنة األطباء املركزية، مقتل  متظاهرين برصاص قوات 
األمن. وتظاهر اآلالف مطالبني بإنهاء احلكم العسكري متحدين 
انقطاع االتصاالت التي أقدمت عليها السلطات، وهذه هي املرة 
األولى منذ أشــهر التي تقطع فيها السلطات السودانية خدمات 
اإلنترنت والهاتف ملواجهة االحتجاجات املستمرة ضد االنقالب 
العسكري، كما حتدوا  قنابل الغاز املسيل للدموع التي اطلقت 
لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي بالعاصمة. 
وقالت قوى احلرية والتغيير، التحالف املدني الرئيســي في 
البالد، في دعوتها إلى التظاهرات إن «٣٠ يونيو طريقنا إلسقاط 

االنقالب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية»، داعية احملتجني 
الى «املشاركة بفاعلية» في التظاهرة. ودعا ناشطون مؤيدون 
للدميوقراطية على مواقع التواصل االجتماعي الى احتجاجات 

حتت وسم «مليونية زلزال ٣٠ يونيو».
وحمــل متظاهرون الفتات تطالــب بالقصاص ملن قتلوا في 
االحتجاجات السابقة، فيما هتف آخرون: «يا برهان ارجع ثكناتك 
يا برهان ســلم شركاتك!» في إشــارة إلى األصول االقتصادية 
للجيش الســوداني. كما انتشــرت قوات األمن بكثافة أكثر مما 

كانت عليه في األسابيع األخيرة.
وأغلق محتجون بعض الشوارع الرئيسية باخلرطوم باحلجارة 
واإلطارات احملترقة بعدما أغلقت قوات األمن اجلسور على نهر 

النيل بني مدن: اخلرطوم وأم درمان وبحري.

السلطات تقطع خدمات اإلنترنت والهاتف ألول مرة منذ أشهر

أكــد  عواصــم - وكاالت: 
الرئيس األميركــي جو بايدن 
أن الواليــات املتحــدة وبقيــة 
أعضاء حلف شــمال األطلسي 
«الناتــو» ســيواصلون دعــم 
أوكرانيا لضمان أنها لن تهزم 
من قبل روسيا، مشددا على أنه 
سيتم الدفاع عن «كل شبر» من 

أراضي احللف.
وقال بايدن خــالل مؤمتر 
صحافي في ختام قمة «الناتو» 
في العاصمة اإلسبانية مدريد 

أمــس «ســنبقى الــى جانــب 
أوكرانيا وكل احللف سيبقى الى 
جانبها ما دام لزم األمر»، معلنا 
عن عزم واشنطن اإلعالن قريبا 
عن تقدمي مســاعدة عسكرية 
جديــدة لكييڤ بقيمــة «أكثر 
مــن ٨٠٠ مليــون دوالر» مــن 
الدفاعــات املضــادة للطيران 
واملدفعيــة وجتهيزات أخرى. 
في املقابل، نددت موسكو وبكني 
املتهمتان من قبل حلف األطلسي 
«بزعزعة النظام العاملي»، في 

موقف مشترك باحللف، وقال 
الرئيــس الروســي فالدمييــر 
بوتني إن «الــدول الكبرى في 
الناتو ترغب في تأكيد هيمنتها 
وطموحاتها اإلمبريالية». وأكد 
الرئيــس الروســي أن «دعوة 
أوكرانيا إلــى مواصلة القتال 
ورفض املفاوضات تؤكد حتما 
فرضيتنا بأن أوكرانيا ومصلحة 
الشعب األوكراني ليست هدف 
الغرب واحللف األطلســي بل 
مجــرد وســيلة للدفــاع عــن 

مصاحلهما اخلاصة». وانتقدت 
بكني محاوالت احللف األطلسي 
لتشويه سمعتها من خالل الزعم 
بأنها تشكل «حتديا ملصاحله»، 
وقال جاو ليجيان الناطق باسم 
اخلارجيــة الصينيــة «هــذه 
الوثيقة املزعومة حول مفهوم 
استراتيجي حللف الناتو ال متت 
للواقع بصلة وتعرض الوقائع 
بشــكل معاكــس. ومتعن في 
تشويه صورة سياسة الصني 

اخلارجية».

موسكو وبكني تنددان باتهامات احللف لهما بأنهما مصدر تهديد لدوله

الرئيس االميركي جو بايدن خالل مؤمتر صحافي في ختام قمة حلف «الناتو» مبدريد امس  (ا.ف.پ)

صاد
اقت

عمومية «األهلي املتحد» تفّوض 
مجلس اإلدارة لتوزيع أرباح نصف سنوية

جهاد احلميضي تصبح أول سيدة كويتية 
تتولى منصبي عضو مجلس إدارة ورئيسة 

تنفيذية بالقطاع املصرفي جهاد احلميضي وجمال الكاظمي خالل اجلمعية العمومية للبنك األهلي املتحد
13

بايدن: أميركا و«الناتو» سيواصلون دعم 
أوكرانيا لضمان عدم هزميتها من روسيا 

 التفاصيل ص ١٨

(انترنت) متظاهرون في شوارع اخلرطوم   

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

التفاصيل ص ١٨
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اجلمعة ١ يوليو ٢٠٢٢ محليات

أسماء ١٨٣ موظفًا متت ترقيتهم باالختيار في هيئة ذوي اإلعاقة

برنامج ميزانية ديوان العام
الدرجة (أ)

هنادي مساعد املبيليش٭ 
زينيب جاسر العنزي٭ 
ضحى فايز اخلميس٭ 
أحمد صادق موسى سبتي٭ 
منى حمد الفجي٭ 

الدرجة (ب)
موضي عبداهللا الدريبي٭ 
منى قاسم محمد٭ 
فيصل صقر العضيلة٭ 
سعاد عبداهللا الشطي٭ 
محمد سعد املطيري٭ 
عارف عمر صالح العتيبي٭ 
جوزه علي املطيري٭ 
صالح عبداحلسني مظفر٭ 
خالد ذعار احلربي٭ 

بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة الشؤون اإلدارية احلميدي املطيري عن صدور قرار إداري 
يحمل الرقم ٦٣١ لسنة ٢٠٢٢ يتضمن ترقية باالختيار لبعض موظفي 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ممن تنطبق عليهم شروط مجلس 
اخلدمة املدنية. وكشف املطيري في تصريح صحافي أن إجمالي عدد 
املستحقني للترقية باالختيار في جميع الدرجات الوظيفية يبلغ ١٨٣ 
موظفا والتي ســوف يتم إدخالها حاليا على النظام، مؤكدا أن الهيئة 
ستطبق نتائج الترقية باالختيار وظيفيا وماليا بأثر رجعي اعتبارا من أول 

أبريل، وفيما يلي أسماء املشمولني بالترقية:

الدرجة األولى
صالل مقعد العتيبي٭ 
عبداهللا منصور املطيري٭ 
حسني عبداهللا العجمي٭ 
سعد يوسف الدريع٭ 
نواف محمد العارضي٭ 
أمينة علي املطيري٭ 
نواف ندا النومس٭ 
أحمد حسن النجادة٭ 
رمي عواد الرشيدي٭ 
زيد فالح الرشيدي٭ 
نوير فهد املطيري٭ 
فيصل ملفي الرشيدي٭ 

الدرجة الثانية
أفراح عيد العازمي٭ 
بيبي القطان٭ 
خديجة سلمان املازر٭ 
سحر مصلح احلريجي٭ 

زينيب محمد املنصور٭ 
علي سعيد علي٭ 
محمد سعيد العازمي٭ 
عبدالعزيز فهد العازمي٭ 
سعده ناصر الشمري٭ 
خالد مساعد سوارج٭ 
نوار متعب حماد العجمي٭ 
عبداهللا محمد الشتيلي٭ 
جنان جاسم عبدالوهاب٭ 
علياء علي سعدون٭ 
عبداهللا سالم غامن املطيري٭ 

الدرجة الثالثة
أنور بدر الصقعبي٭ 
وليد مبارك العازمي٭ 
نورة سند املطيري٭ 
روان علي القبندي٭ 
هيا جمال الوهيب٭ 
حوراء صباح املطيري٭ 

منار صنيتان املطيري٭ 
نورة يوسف اإلبراهيم٭ 
جمانة عبداحملسن القصار٭ 
يحيى ناصر السند٭ 
سارة سليمان اخلريف٭ 
فاطمة عبداللطيف الغريب٭ 
عائشة خالد املال٭ 
آللئ محمد بورحمة٭ 
عائشة بدر الشمري٭ 
آية جواد سلطان٭ 
محمد طالب اخلميس٭ 
أوراد محمد اشكناني٭ 
بشرى محمد الفيلي٭ 
وعد صالح الكردي٭ 

الدرجة الرابعة
رمي شايع سالم الشمري٭ 
ثامر خالد العجمي٭ 
نواف مرزوق العازمي٭ 
بدر محمد العجمي٭ 
مهية خلف العنزي٭ 
محمد مبارك الهاجري٭ 
روان علي القطان٭ 
عادل عبدالرضا العوضي٭ 
هناء يوسف عبدالعزيز حالوة٭ 
أحمد صالح اخلالدي٭ 

الدرجة اخلامسة
عبداهللا احلميدي املطيري٭ 
خالد عواض املطيري٭ 
ابراهيم محمد العازمي٭ 

الدرجة السادسة
حوراء حسني رضى حسني٭ 
طالل مانع الهدبة٭ 

محمد جواد الشواف٭ 
سالم محمد السالم٭ 

برنامج ميزانية القطاع الطبي
الدرجة (أ)

غامن عمرانة حسني٭ 
هدى اسماعيل االنصاري٭ 
سارة احمد اخلليفة٭ 

الدرجة (ب)
هاني امير النجادة٭ 
خالد سعد العازمي٭ 
مها محمد الدوسري٭ 
اميان محمد الكندري٭ 
حمود عيد الدملني٭ 
علي حبيب اشكناني٭ 
مساعد خلف الشمري٭ 
خالدة حسني العود٭ 
نادية ذكر اهللا جاسم الذكر اهللا٭ 
عبدالعزيز الشمري٭ 
معالي عادل الغريب٭ 
نزهة محمود بهبهاني٭ 
شذى عبداللطيف الوهيب٭ 
شيخة عبداهللا احلربي٭ 
ربيحة جار اهللا سرحان٭ 

الدرجة (األولى)
عبداله مرزوق احلربي٭ 
وفاء فالح العامر٭ 
اميان فؤاد حسن٭ 
عرفة معتوق عبداهللا٭ 
عايشة حسني العازمي٭ 
فيصل علي العنزي٭ 
نوير خالد نومان٭ 

نورا محمد الصوان٭ 
هديل مشعان الفضلي٭ 
نورة حسن العجمي٭ 
وضحة محمد املطيري٭ 
خديجة عيسى الفيلكاوي٭ 
تهاني حنس املطيري٭ 
اميان ساير العنزي٭ 
ليلى سعد العازمي٭ 

الدرجة (الثانية)
دالل محسن العرفج٭ 
امل خالد الهرشاني٭ 
العنود سعد العازمي٭ 
عبير محمد حليحل٭ 
عبـــــدالعزيز ٭  فـــــاطمة 

اجلـحيل
عبير زيد راكب٭ 
فؤاد جعـــفر يوسف الشيبة٭ 
سمر محمد العتيقي٭ 
مشعل مسحل السرهيد٭ 
هناء حسن حمود٭ 
منال محمد السبيعي٭ 
مي حسن الدسم٭ 
سارة جمال سعد عبداهللا٭ 
يوسف عايد العازمي٭ 
طفلة ناصر السهلي٭ 
مستورة قاسم رجاء٭ 
فاطمة محمد كرم٭ 
طالل فواز العنزي٭ 
منصور محمد جازع٭ 
يوسف عبداهللا روح الدين٭ 
عبدالعزيز يوسف الشاعر٭ 

الدرجة (الثالثة)
مها جديع املطيري٭ 
بزة براك العمر٭ 
يوسف جاسم املشموم٭ 
بشاير محمد شامان٭ 
مرمي سليمان كمال٭ 
فهد سيف احلريص٭ 
نور مصطفى عبدالسالم٭ 
ناصر مهدي العجمي٭ 
مها محمد النصافي٭ 
فيصل فهد هذاب٭ 
علي عيسى األنصاري٭ 
عبير ياسر احلمد٭ 
عبداهللا نايف العامر٭ 
منال عبداهللا الرشيدي٭ 
زينب عدنان الفرج٭ 
نايف عبداهللا الدوخي٭ 
علي سعد زويد٭ 

الدرجة (الرابعة)
محمد وليد الرغيب٭ 
عبيد خضير املطيري٭ 
عهود توفيق الرشيدي٭ 
خلف حامد الشمري٭ 
شبيب ناصر العجمي٭ 
محمد عواد الشمري٭ 
مصطفى حسني خاجة٭ 

الدرجة (اخلامسة)
حمود حجي الرشيدي٭ 
حمود علي العيوس٭ 

الدرجة (السادسة)
أميرة فيصل العنزي٭ 
نوف سالم الرشيدي٭ 

سارة صالح العدواني٭ 
شيخة نهار املطيري٭ 

برنامج ميزانية القطاع التعليمي
الدرجة (ب)

فريد محمد القطان٭ 
آالء ابراهيم جمعة٭ 
نيران حربي العتيبي٭ 
عبير فهد العجمي٭ 
جنود مثيل الفرحان٭ 
إقبال سعود اخلالد٭ 

الدرجة (األولى)
سارة ناجي العتيبي٭ 
زينب شهيد العريان٭ 
غدير مانع العتيبي٭ 
رابعة فهد الصفران٭ 

الدرجة (الثانية)
نهاية سعود املطيري٭ 
حامد حسني العازمي٭ 
مرمي يوسف احلملي٭ 
زهرة علي اشكناني٭ 

الدرجة (الثالثة)
فارس هباس السهلي٭ 
علي خالد عبدالكرمي٭ 
زينب عادل الصايغ٭ 

الدرجة (الرابعة)
فيصل جاسم احملمد٭ 

الدرجة (اخلامسة)
قاسم عيسى الشمالي٭ 
مها ثويني العتيبي٭ 
محمــود ٭  عبدالــرزاق 

املراغي

سيحصلون على عالوة الزيادة بأثر رجعي اعتباراً من أول أبريل

احلميدي املطيري

«السكنية» تطلق خدمة التخصيص 
باملناطق اإلسكانية حصريًا عبر «سهل»

أعلن املتحدث الرســمي 
باســم التطبيــق احلكومي 
املوحد للخدمات اإللكترونية 
(ســهل) يوســف كاظم عن 
قيام املؤسسة العامة للرعاية 
التقــدمي  الســكنية بفتــح 
علــى خدمــة (تخصيــص 
وحــدة ســكنية) كخدمــة 
إلكترونية حصرية جديدة 
من املؤسسة عبر التطبيق 
احلكومي املوحد للخدمات 
اإللكترونية (سهل)، وبذلك 
تكــون الفرصة متاحة أمام 

املواطنني أصحاب طلبات الرعاية السكنية 
الختيار املنطقة التــي يرغب بالتخصيص 
فيها من املناطق اإلسكانية اجلديدة. وأوضح 
كاظــم ان إطالق خدمــة (تخصيص وحدة 
ســكنية) حصريا عبــر التطبيق احلكومي 
املوحد للخدمات اإللكترونية (ســهل) جاء 

من أجل تذليــل أي عقبات 
أمــام املواطنني مســتحقي 
الرعاية السكنية من أصحاب 
الطلبات الراغبني في التقدمي 
على تخصيص وحدة سكنية 
دون عناء زيارة مقر او فروع 
املؤسسة، وأن هذه اخلطوة 
تأتــي للتأكيــد على املضي 
في حملة (من مكانك) التي 
أطلقتهــا املؤسســة العامة 
التــي  الســكنية  للرعايــة 
تركز علــى تقدمي اخلدمات 
اإللكترونية للمواطنني بشكل 

أكثر يسر وسهولة.
وبني كاظم ان مثل هذه اخلدمة متثل إضافة 
مميزة لتجربة مستخدمي التطبيق احلكومي 
املوحد للخدمات اإللكترونية (سهل) وقيمة 
مضافة لتوجه املؤسســة العامــة للرعاية 

السكنية في خدمة املواطنني.

يوسف كاظم

السلمان: ٢٥ مكتبًا هندسيًا ودارًا استشارية
شاركت في التعرف على أسس كود اإلطفاء اجلديد

نظمت قــوة اإلطفاء العام 
بالتعــاون مع احتــاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة محاضرة تعريفية 
بكود اإلطفــاء اجلديد، وذلك 
بحضور نائــب رئيس القوة 
لقطــاع الوقاية اللــواء خالد 
عبــداهللا فهد ورئيس االحتاد 

م.بدر السلمان.
تواجــد فــي احملاضــرة 
التنويرية نحو ٥٠ مهندســا 
ومهندسة من العاملني في أكثر 
من ٢٥ مكتبا هندســيا ودارا 
استشارية كويتية، وقد أقيمت 
احملاضرة مببنى قطاع الوقاية.
ووجــه رئيــس االحتــاد 
م.بدر السلمان الشكر لرئاسة 

قــام  التــي  التوضيحــات 
بهــا املتخصصــون فــي قوة 
اإلطفــاء والتي بينت بشــكل 
جلي الفروقــات بني الكودين 

اجلهود التوعوية من قبل قوة 
اإلطفاء ولن نتوانى في التعاون 
معهم في تطبيق االشتراطات 
املطلوبــة في املشــاريع التي 
الهندســية  املكاتــب  تقــوم 
والدور االستشارية بتصميمها 
وتنفيذها أو اإلشراف عليها، 
كمــا أننا على أمت االســتعداد 
للتعــاون في عقــد املزيد من 
احملاضرات والبرامج التدريبية 
الهامــة علــى تطبيقــات هذا 
الكود وغيره من االشتراطات 
املطلوبــة إلصدار التراخيص 
اخلاصة باإلطفاء والوقاية من 
احلرائق حفاظا على األرواح 
واملمتلكات واالرتقاء بأساليب 

تنفيذ مشاريعنا وجودتها.

الســابق واحلالي، مضيفا أن 
هذه التحديثات سيكون لها أثر 
كبير في جودة تنفيذ املشاريع 
وســرعة اعتمادها وحتد من 
املخاطر احملدقة بهذه املشاريع 

بعد أو خالل تنفيذها.
وأضاف السلمان، كما أننا 
ســعدنا أيضــا بالتعرف عن 
قــرب بأنظمة إنــذار احلريق 
الطــوارئ واملخارج  وإنــارة 
وفقا لكــود اإلطفــاء اجلديد، 
مما سيســاهم في رفع كفاءة 
ومهــارة املهندســني العاملني 
في املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية الكويتية لتطبيق 
جميع متطلبات الكود اجلديد، 
مضيفا أننــا نثمن عاليا هذه 

م. بدر السلمان

قــوة اإلطفــاء العــام الفريق 
خالــد املكراد ونائبــه لقطاع 
الوقاية اللــواء خالد عبداهللا 
فهــد جلهودهــم املميــزة في 
التعــاون مع االحتاد بشــكل 
خاص واملجتمع املهني بشكل 
عام لتوعيته وتنويره بأسس 
تطبيق الكود اجلديد لإلطفاء، 
مضيفا أننا ملسنا حرصا كبيرا 
من قبل قيادة ومنتسبي قوة 
اإلطفاء على التعاون مع املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة مــن أجــل تطبيق 
هذا الكــود حماية للممتلكات 
واألرواح فــي املشــاريع بكل 

أنواعها العامة واخلاصة.
الــى  الســلمان  وأشــار 

الفرحان يقيم مأدبة غداء على شرف 
عدد من املواطنني الكويتيني في تركيا

أقام رجل األعمال الكويتي أحمد الفرحان 
مأدبة غداء في منزله مبدينة أزميت التركية 
التابعة حملافظة كوجالي بالتعاون مع عماد 
احلزامي على شــرف املواطنني الكويتيني 
املتواجدين في تركيا مبناسبة بدء العطلة 
الصيفية وســط أجــواء مفعمــة باحملبة 

واألخوة.
وحضــر املأدبة حشــد كبير مــن رواد 

منطقة يواجيك الذيــن يقضون إجازاتهم 
في اخلارج .

يذكــر ان عــددا كبيــرا مــن املواطنني 
الكويتيني توجهوا في الســنوات األخيرة 
الى تركيا من اجل السياحة ملا تتمتع به من 
مناطق ومدن مختلفة التضاريس وتتميز 
تركيا بقرب املسافة والطابع اإلسالمي وتنوع 

األكل والطقس البارد.

لقطة جماعية حلفل الغداء على شرف املواطنني  الكويتيني في تركيا

بوثامر اجلابر وحامد العميري وعلي العليمي وعماد اجلابر

جانب من مأدبة الغداء على شرف رواد يواجيك تركيا أحمد الفرحان

٦٠٠ مخالفة مرورية وقطع التيار عن ٤٤ كراجًا مخالفًا
 حصيلة حملة شاملة على الشويخ الصناعية

عاطف رمضان 

مبشاركة وزارة الكهرباء والبلدية، قامت وزارة 
الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور واألمن العام 
بحملة تفتيشــية على منطقة الشــويخ الصناعية 
بقيادة مســاعد مديــر عام املرور للشــؤون الفنية 
العميد محمــد العدواني ومبتابعة العقيد أشــرف 
األمير، حيث اسفرت عن حترير ٦٠٠ مخالفة مرورية 
متنوعة وحتويل ٩ مركبــات مطلوبة قضائيا الى 
جهة االختصاص، فيما قامت وزارة الكهرباء بقطع 
التيار عن ٤٤ كراجا مخالفا، ووضعت البلدية ٥١٤ 
ملصق انذار على املركبات املهملة، وضبطت مباحث 

اإلقامة ١١ مخالفا لقانون اإلقامة. 
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس فريق الضبطية 
القضائيــة فــي وزارة الكهرباء أحمد الشــمري في 
تصريح لـــ «األنباء» أن الوزارة قامت بالتنســيق 
مع جهــات حكومية أخرى بحملة لرصد التعديات 
واملخالفات في الشويخ، مضيفا أنه مت رصد تعديات 
على الكهرباء من خالل التوصيل املباشر أو وجود 
مواد خطرة ســريعة االشــتعال تشكل خطرا على 

سالمة الشبكة.
ولفت الشــمري إلى أن احلمالت مســتمرة وان 
الوزارة تضبط التعديات وتتعامل معها من خالل 
إعــداد محاضر ضبط وانــه إذا لزم األمر يتم فصل 

التيــار الكهربائي عن القســائم الصناعية املخالفة 
وان الــوزارة لن تتهاون في التعدي على شــبكات 

الكهرباء واملياه.
ونصــح مالك القســائم الصناعيــة وفي عموم 
القطاعات باالهتمام ومتابعة شؤون عقاراتهم ألن 
مــا يحدث في كثيــر من تلك العقــارات عند تنفيذ 
املخالفات يفاجأ مالك العقار بأن املتسبب هو املستثمر 
الذي تسلم القسيمة أو العقار أو القسائم الصناعية.
وزاد: نتمنــى من اجلميع التعــاون مع الوزارة 
حفاظا علــى املصلحة العامة حتــى تصل خدمات 
الكهرباء واملاء بشــكل ســليم إلى عموم املواطنني 

واملقيمني على أرض الكويت.

الشمري لـ «األنباء»: «الكهرباء» رصدت التعديات واملخالفات.. ولن نتهاون في تطبيق القانون على اجلميع

احمد الشمري خالل تفحصه للتوصيالت الكهربائية في احدى القسائم أحمد الشمري مع فريق وزارة الكهرباء خالل احلملة  (محمد هاشم)

العساف لوضع مميزات جتعل مهنة التمريض جاذبة للكويتيني
قال محمد صالح العساف 
رئيس قائمــة التواصل التي 
تنافس في انتخابات جمعية 
التمريــض، إن القانــون رقم 
الــذي اصــدره مجلــس   ٧٠
الــوزراء عــام ٢٠٢٠ في املادة 
٨٠ بشــأن مزاولة مهنة الطب 
واملهن املساعدة مت منح وزير 
الصحة كل صالحيات مجلس 
اخلدمة املدينة وديوان اخلدمة 
املدنية وهــذا تقدير كبير من 
الدولة للمهن الطبية، لذا من 

الواجب ان يتم تشجيع الكوادر 
الوطنية من أجل أن يكون هناك 
اكتفاء ذاتي في كل التخصصات 
ومن بينها التمريض، داعيا إلى 
ضرورة تشكيلة جلنة تضع 
تصــور مالي جديــد وحوافر 
تشجيعية للعاملني في مهنة 
التمريض تكون كفيلة بانخراط 
العديد من الشباب والفتيات 

في هذه املهنة.
وأضاف العساف أن قائمة 
التواصل تنافس في انتخابات 

املرحلة املقبلة للقائمة تشمل 
تعيــني وكيل وزارة مســاعد 
للتمريض ليكون على دراية 
بطبيعة العمل ويتفهم مطالب 
التمريــض  أفــراد  وحقــوق 
واختصار للدورة املستندية، 
وتطبيق بدل خطر وبدل عدوى 
جلميع األقسام والفئات، مشددا 
على أهمية ضم مهنة التمريض 
إلى املهن الشاقة نظرا لطبيعة 
عمــل أفرادهــا دون املســاس 

بعالواتهم السابقة.

اجلمعية التي ســتجري يوم 
األحــد املقبل بأســماء جديدة 
مع التفاف الكثير من أعضاء 
اجلمعيــة حولهــا دليل على 
الرقــي والدميوقراطيــة وهو 
نهــج كويتي أصيل، الفتا إلى 
أن القائمة حرصت على الدفع 
بدماء شبابية لديها طموحات 
لالرتقــاء مبهنــة التمريــض 
سيشــكل منعطفا جديدا من 
اجل جذب هذه املهنة للعنصر 
الوطني، الفتــا إلى أن أهداف  محمد العساف

ملشاهدة الڤيديو
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مت عددًا من موظفي قطاع  «العدل» كرَّ
تكنولوجيا املعلومات مبناسبة تقاعدهم

أسامة أبوالسعود

كّرم وكيل وزارة العدل املساعد لقطاع 
تكنولوجيا املعلومات واإلحصاء هاشــم 
القالف عددا من موظفي القطاع مبناسبة 
تقاعدهم، وذلك تقديرا جلهودهم الكبيرة 
التــي بذلوها في النهوض باســم وزارة 

العدل، كما حضر التكرمي عدد من مديري 
إدارات القطاع ومجموعة من املوظفني.

وقــد متنى لهم الوكيل املســاعد دوام 
التوفيق والنجاح للمكرمني وشكرهم على 
كل ما قاموا به من أعمال وإجنازات، وحث 
املوظفني احلاليني على بذل كافة اجلهود 

لرفعة وزارة العدل.

سمو الشيخ صباح اخلالد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء أبرق مهنئًاولي العهد بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الكونغوصاحب السمو هنأ رئيس الكونغو بالعيد الوطني
رئيس جمهورية الكونغو بعث صاحب الســمو 

الشــيخ نواف  األميــر 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
فليكــس تشيســكيدي 
رئيس جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص 
العيد  تهانيه مبناســبة 
الوطني لبــالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة 
وجلمهورية  والعافيــة 
الدميوقراطية  الكونغــو 
كل  الصديق  وشــعبها 

التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد 
اجلابر، ببرقيــة تهنئة 
إلــى الرئيــس فليكس 
تشيســكيدي رئيــس 
الكونغــو  جمهوريــة 
الصديقة،  الدميوقراطية 
ضمنها ســموه خالص 
العيد  تهانيه مبناســبة 
الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

رئيس  بعث ســمو 
مجلس الوزراء الشــيخ 
صباح اخلالــد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيــس 
فليكس تشيســكيدي 
رئيس جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية الصديقة 
الوطني  العيد  مبناسبة 

لبالده.

روح الدين: «اإلعالم» بصدد االنتهاء 
من مشاريعها اإلستراتيجية

عاطف رمضان

اجتمــع وزيــر اإلعــالم 
والثقافة د.حمد روح الدين 
مع قيادات الوزارة للوقوف 
على املشاريع االستراتيجية 
التي حتظى بدعم من القيادة 
السياسية واحلكومة. وقال 
الديــن إن «االعــالم»  روح 
حتتــوي علــى كثيــر مــن 
القطاعات الفنية، مشيرا الى 
أن املجــال اإلعالمي يحتاج 
الى تطوير مباشر وسريع، 

مؤكدا أن الوزارة على وشك االنتهاء من كثير 

من املشاريع االستراتيجية 
األليــاف  ومنهــا مشــروع 
الــذي يربطهــا  الضوئيــة 
مع مواقع اإلرســال االذاعي 
وقطاع التلفزيون وغيره من 
احملطات اخلارجية التابعة 
للوزارة وأيضا جتديد مبنى 
االستقبال بالوزارة. وأضاف: 
وقفنــا مــع القياديــني فــي 
الوزارة على ضرورة االنتهاء 
من هذه األمور وغيرها من 
املشــاريع االخرى التي تهم 
املوظفــني وترتقــي بوضع 

املؤسسات اإلعالمية الى األفضل.

أكد خالل اجتماعه مع قياديي الوزارة حاجة املجال لتطوير مباشر وسريع

د.حمد روح الدين

«االئتمان»: ٥٫٢ ماليني دينار إجمالي املبالغ 
املصروفة في أسبوع

الكويت تستنكر تفجير موكب بجنوب اليمن

عاطف رمضان

أظهرت إحصائية صادرة عن بنك االئتمان 
الكويتي حصلت «األنباء» على نسخة منها، 
عن أداء البنك في أســبوع خالل الفترة ٢٦ 
و٣٠ يونيو ٢٠٢٢، أن إجمالي عدد املستفيدين 
من خدمــات البنك اإللكترونيــة خالل هذا 
األســبوع ٥٠٠٧ مســتفيدين، وان إجمالي 

املبالغ املصروفة ٥٢٧٠١٦٨ دينارا.
ووفق اإلحصائية فإن عدد طلبات اخلدمات 
اخلاصة بالبنك واملقدمة من خالل تطبيق 
«سهل» ١١٦٨ طلبا، وان عدد املستفيدين من 
خدمة القرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء 

االصطناعي ١٢ عميال.
وجاء في اإلحصائيــة أن عدد القرارات 

الصــادرة من البنك خالل هــذه الفترة ٧١٥ 
قرارا، وان عدد املكاملات التي مت استقبالها 
من خالل مركز االتصال ٦٣٩ مكاملة، وأن عدد 
االستفسارات التي مت الرد عليها من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي ٨٣ استفسارا، وان 
عدد املستفيدين من خدمة القرض االجتماعي 
الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي ٣٤ عميال.

ووفــق اإلحصائيــة فــإن عــدد دفعات 
القــروض احملولــة إلكترونيا خــالل هذه 
الفترة ٨٩٧ دفعة، وان عدد املستفيدين من 
إنشاء حساب من خالل تطبيق هويتي ٣٩٢ 
مستفيدا، وعدد الكشوفات الهندسية ٩٠٤ 
كشــوف، وعن عدد املســتفيدين من منحة 
ذوي اإلعاقــة الذكية فلم يتم تســجيل أي 

عميل خالل هذا األسبوع.

أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها أول 
من أمس عن إدانة واستنكار الكويت حلادث 
التفجير اإلرهابي الذي استهدف موكب مسؤول 
أمني في مديرية خور مكسر مبحافظة عدن 
جنوب اجلمهورية اليمنية الشــقيقة والذي 

أسفر عن مقتل وإصابة عدد من األبرياء.

وشــددت الوزارة علــى موقف الكويت 
الثابت واملبدئي املناهض للعنف واإلرهاب، 
معربة عن خالص التعازي وصادق املواساة 
إلــى حكومة وشــعب اجلمهورية اليمنية 
الشــقيقة وإلى أســر الضحايا ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.

٥٠٠٧ مستفيدين من اخلدمات اإللكترونية 

انطالق جمعية الرحالة الكويتية 
لدعم محبي السفر وتنشيط السياحة

عاطف رمضان

أعلن رئيس مجلس ادارة 
جمعيــة الرحالة الكويتية 
محمد البريكي عن االنطالق 
الرســمي لها كأول جمعية 
نفع عام مشهرة متخصصة 
في خدمــة وتوحيد جهود 
الترحال والســفر  محبــي 
وتنشيط السياحة بالكويت، 
مشيرا الى انه سيتم قريبا 
الكشف عن آلية االنضمام 
وأنواع العضويات ومزاياها. 

وقال البريكي ان اجلمعية تسعى ألن تكون 
املرجع واملظلة الرســمية للرحالة ومحبي 
السفر بالكويت وتقدمي كل اخلدمات والدعم 
للرحالة بهدف تيسير سفرهم وترحالهم، 
هذا باإلضافة لدعم ومساندة األنشطة التي 

تختص بالسياحة والثقافة 
داخل الكويت، مشيرا الى ان 
السعي لنشر ثقافة السفر 
والترحال وتثقيف السائح 
الكويتــي بقوانني وأنظمة 
الــدول التي يتــردد عليها 
وترسيخ قيم احترام عادات 
وتقاليد الشعوب وتكوين 
الصداقات معها، موضحا انه 
أحد أهــم أهداف اجلمعية، 
الفتا الى عمل دورات وورش 
وندوات وملتقيات لكل ما 

يخص السفر والسياحة.
وأكد أهمية وجود مثل هذا الكيان الذي 
يجمع الرحالة ومحبي السفر، وحتويله لعمل 
مؤسسي منظم، متمنيا ان يكون تأسيس 
اجلمعيــة مرحلة اولى لتعزيز الســياحة 

في الكويت.

محمد البريكي

أمني عام «اإليكاو»: سعداء مبشاريع الكويت التطويرية 
لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل اجلوي

شاركت الكويت ممثلة في 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
في مؤمتــر منظمة الطيران 
املدني (االيكاو) الذي يقام في 
العاصمة التركية إسطنبول 
خــالل الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ 
اجلاري، بوفد رسمي برئاسة 
نائــب املدير العام لشــؤون 
سالمة الطيران والنقل اجلوي 
وأمن الطيران املدني م.دعيج 
العتيبــي وعضوية كل من 

التعاون املشترك بني الكويت 
واملنظمة الدولية خصوصا 
في ظل العالقات الطيبة التي 
تربــط الكويت مــع املنظمة 
الدوليــة للطيــران املدنــي، 
كما متت مناقشة العديد من 
املواضيع ذات الصلة بسالمة 
الطيران وأمن الطيران املدني 
والنقل اجلوي وتطور قطاع 

الطيران في الكويت.
وعلى هامش اللقاء، عبر 

املدرج الثالث وبرج مراقبة 
جوية جديد، مبديا ارتياحه ملا 
تقدمه الدولة من دعم كبير في 
مجال الطيران املدني والبنية 

التحتية.
القائمني  وأشــاد بجهود 
على اإلدارة العامة للطيران 
املدني الكويتي برئاسة رئيس 
الطيران املدني الشيخ عبداهللا 
العلي، متمنيا التقدم والنجاح 

للطيران املدني الكويتي.

كارلــوس عــن ســعادته ملا 
تقوم به الكويت من مشاريع 
ومســتقبلية  تطويريــة 
لتحديــث البنيــة التحتيــة 
لقطاع النقل اجلوي في مطار 
الدولي وخصوصا  الكويت 
جهــود الدولــة فــي إنشــاء 
وإجناز مبنى الركاب اجلديد 
(رقم ٢) الــذي تصل طاقته 
االستيعابية إلى ٢٥ مليون 
مسافر ســنويا، واستحداث 

وفد «الطيران املدني» يشارك مبؤمتر املنظمة املنعقد في إسطنبول

م.دعيج العتيبي يقدم درعا تذكارية إلى األمني العام للمنظمة الدولية للطيران املدني خوان كارلوس م.دعيج العتيبي وم.حسان آل رشيد وم.مرزوق الشريفي

مدير إدارة ســالمة الطيران 
م.حســان آل رشــيد ومدير 
إدارة املكتب الفني م.مرزوق 

الشريفي.
وعلى هامش املؤمتر، بحث 
نائــب املدير العام لشــؤون 
سالمة الطيران والنقل اجلوي 
وأمن الطيران املدني م.دعيج 
العتيبــي مــع األمــني العام 
للمنظمة الدوليــة للطيران 
املدني خوان كارلوس تعزيز 

املطيري: وفود بعثة من جميع اجلهات انصهرت 
في فريق واحد لتقدمي أفضل اخلدمات حلجاج الكويت

أكــد نائب رئيــس بعثة 
احلج الكويتية محمد ناصر 
املطيــري أهمية اإلعالم في 
تغطية جميع أعمال وأنشطة 
البعثــة وإيصــال كل مــا 
يتــم تنفيذه عبر الرســائل 
إلــى  اإلعالميــة املتعــددة 

اجلمهور.
جاء ذلك خالل االجتماع 
الذي عقده مع رئيس فريق 
وزارة اإلعالم في البعثة سالم 
الوطيان والوفد املرافق له.

وأشاد املطيري باخلطة 
التــي شــرحها  اإلعالميــة 
رئيس الفريق والتي تشمل 
التلفزيــون واإلذاعة وذلك 
عبر بث العديد من البرامج 
املختلفة عالوة على حسابات 
وزارة اإلعــالم في وســائل 

التواصل االجتماعي.
وقــال إن وزارة اإلعــالم 
ركــن أساســي فــي بعثــة 
احلج الكويتية فعبر اإلذاعة 
والتلفزيــون إضافــة إلــى 
حساباتها املتعددة في وسائل 
التواصل االجتماعي ميكن أن 
نصل إلى شريحة واسعة من 
اجلمهور الذي يود االطالع 
على األعمال التي تقوم بها 
البعثة واملهام التي تؤديها 
الكثيرة  التسهيالت  وكذلك 
التي تقدمها حلجاج الكويت.

وأوضح أن جميع وزارات 
الدولة تعمــل كفريق واحد 
في بعثــة احلــج الكويتية 
بعدما انصهــرت في بوتقة 
واحدة وباتت جسدا واحدا 
تسعى إلى مواصلة حتقيق 
النجــاح واالســتمرار فــي 
الريادة التــي بلغتها طوال 

السنوات املاضية.
وذكـــــر ان اجلـمـهــور 
ســينتظر الكثير من وزارة 
اإلعالم بشــأن ما ســتقدمه 
في موســم احلج هذا العام 
عن بعثــة احلج واحلمالت 
الكويتيــة عبــر برامجهــا 
املتعددة ســواء في اإلذاعة 
أو التلفزيون، الســيما عبر 
البرامج املباشرة والشريط 
اإلخباري، فضال عن نشرات 

األخبار.
وأردف قائــال: إن جميع 

الســعيدي  محمــد شــباب 
اللجنــة اإلعالمية  ورئيس 
عبداحلميد املطيري ومدير 
مكتــب رئيــس البعثة عيد 

الشمري.
ومن فريق وزارة اإلعالم 
إضافة إلى رئيس الفريق، كل 
من: عبدالرحمــن الظفيري 
(مذيع) ومصطفى الكندري 
(معد) ومسفر احليان (معد) 

وبشار الديكان (مخرج).
استقبال وفد «الداخلية»

من جهة أخرى، استقبل 
نائب رئيــس البعثة محمد 
املطيــري في مكتبــه مبقر 
البعثة في مكة املكرمة وفد 
الداخليــة املشــارك  وزارة 
فــي البعثــة وبحــث معــه 
آخــر اســتعدادات الفريــق 
قبل وصــول حمالت احلج 
إلــى األراضــي  الكويتيــة 

املقدسة.
وأكد املطيــري أن فريق 

احلجاج وأصحاب احلمالت 
إلــى االلتــزام بالتعليمــات 
والقوانــني الصــادرة مــن 
املســؤولني في وزارة احلج 
باململكة العربية السعودية 
وذلك للمشاركة في إجناح 

موسم حج هذا العام.
زار مقر «الصحة»

من جهة أخرى، قام محمد 
املطيري بجولة ميدانية في 
مقــر فريــق وزارة الصحة 
بالبعثة، وكان في استقباله 
نائــب رئيس فريــق وزارة 
الشــمري  الصحــة مغيــر 

وأعضاء الوفد.
واطلــع املطيري والوفد 
املرافــق له علــى جتهيزات 
أن  بعــد  الصحــة  وزارة 
األدويــة  بتوفيــر  قامــت 
الالزمــة عالوة  واألجهــزة 
علــى اطالقهــا لإلرشــادات 
الصحية والشروط املطلوبة 
ملوســم احلج مبــا يتوافق 
مــع االشــتراطات الصحية 
املعتمدة في اململكة العربية 

السعودية.
إلــى أن وزارة  وأشــار 
الصحة اعتادت على تقدمي 
كل مــا لديها من أجل خدمة 
حجاج الكويــت وذلك عبر 
العيــادات الطبيــة املجهزة 
بالكامــل فــي مقــر البعثة 
وفي املشاعر املقدسة، عالوة 
على ادخالها برنامج الرعاية 
الصحية األولية اإللكتروني 
الذي أعلن عنه نائب رئيس 
فريــق الصحة الذي أكد أنه 
ميكن من خالل هذا البرنامج 
رؤية سجل احلاج الصحي 
واألمراض التي يعاني منها، 
وكل ذلك بهدف تقدمي أفضل 
اخلدمات للحجاج، وتوفير 
األدوية التي يحتاجون إليها.

وشــكر املطيــري فريق 
وزارة الصحة على الشرح 
الوافــي الــذي قدموه خالل 
اجلولة واملعلومات الكثيرة 
التــي مت ذكرهــا واجلهــود 
العديدة التي قاموا بها طوال 
الفتــرة املاضية كي يكونوا 
على أمت االستعداد الستقبال 

حجاج الكويت.

وزارة الداخلية حريص على 
أداء مهامــه على أكمل وجه 
من خــالل وضع خطة عمل 
مدروسة ومتكاملة منذ بداية 
املوسم وحتى عودة جميع 

احلجاج إلى أرض الوطن.
وزاد: إن فريــق وزارة 
الداخليــة الــذي يصاحــب 
البعثة منذ سنوات طويلة 
يساهم في تذليل الصعوبات 
التي تواجه احلجاج ويوفر 
لهم كل مــا يحتاجون إليه، 
وهم قادرون على أداء املهام 
املوكلة إليهم على أكمل وجه.
وأوضــح ان فــرق بعثة 
احلج الكويتية جميعها تعمل 
كفريــق واحــد، وكل فريق 
يكمل اآلخر من خالل تعاونها 
وتكاتفها مع بعضها البعض 
من أجل مصلحة وســالمة 
حجاج الكويــت، ولهذا فإن 
فريــق وزارة الداخلية أحد 
أضلــع بعثة احلــج الذي ال 
غنى عنه أبدا، داعيا جميع 

اجتمع مع وفدي «اإلعالم» و«الداخلية» وقام بجولة إلى مقر «الصحة»

محمد ناصر املطيري خالل جولته التفقدية

جانب من اجلولة لالطمئنان على جميع أعمال وأنشطة البعثة

الوزارات والهيئات املشاركة 
في بعثة احلج دائما ترشح 
النخبة املميزة من موظفيها 
للمشاركة في البعثة وذلك 
إلدراكهــا عظم املســؤولية 
وجسامتها وضرورة اخلروج 
مبظهــر مشــرف ومتثيلها 
خيــر متثيل ولذلــك فأنتم 
اليــوم متثلــون وزارتكــم 
التي أوكلت لكم هذه املهمة 
حيث ان الشــعب الكويتي 
عمومــا وأهالــي احلجــاج 
خصوصا ســوف يتابعون 
قنوات وزارة اإلعالم املختلفة 
وحســاباتها فــي وســائل 
التواصــل االجتماعي خالل 
موســم احلج وذلك ملعرفة 
آخر األخبار واملســتجدات 
املتعلقة مبوســم احلج من 
أجل االطمئنان على أبنائهم 

وإخوانهم وأحبائهم.
حضر اللقــاء من وزارة 
فريــق  رئيــس  األوقــاف 
اخلدمات اإلدارية في البعثة 
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أتدرون من البطل احلقيقي في املعارك؟
البطل احلقيقي (الصچي) املعلوم عنه في 
صفحات التاريخ من يقص احلق من نفسه 
ويستقيل.. يعتذر ويغادر دون ضجيج.

برأيي هذا هو من ينتصر على نفسه 
وقبل ان يركبه شيطانه!

االنتصار احلقيقي اليوم في كل الدول 
املتقدمة (ســلمي) عبر الكاميرات وليس 

الدبابات ومختلف صنوف األسلحة!
االنتصــار احلقيقي أيضا.. هو الذي 

يعلو دون إراقة قطرة دم.
لقد مارست في حياتي محطات بطولية 
في تغطية املعــارك احلربية واالنتخابية 
والصحافية أصعبها مع النفس واآلخرين 
فــي إقناعهم بالعــدول عن الترشــح 

لالنتخابات!
من نعــم اهللا علينا فــي الكويت أن 
خالفات احلكومــة ومجلس األمة إما أن 
تؤدي الى انتصار احلكومة كما فازت في 
كثير من االستجوابات، أو فوز املعارضة 
في بعض من استجواباتهم، أو الى انتظار 
النواب كما هو حادث اليوم بعد اخلطاب 
التاريخي لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي عهدنا األمني 
الشيخ مشعل األحمد، والكاسب في هذه 
املرحلة كما هو واضح في املشهد هؤالء 
الشباب في حراكهم السلمي بعد ان تعلموا 
فن االنتصار باالعتصام وحدث االنفراج 

بعد طول انتظار.
برأيي املتواضع أن االنتصار ال يكون 
انتصارا ما لــم جند كويتنا تعود الى ما 

كانت عليه عروس اخلليج!
وواضح أن احلكومة أدركت أن معركتها 
احلقيقية ليست مع هؤالء الشباب املخلصني 
لشــيوخهم ودولتهم وإمنا مع أعدائهم 
الفاســدين، ولهذا هم يعرفون أنفسهم 
شبابا واعدا يأملون بدولة عصرية، احلكم 
فيها مستقر منذ أربعة قرون، مما يعطيها 
تفردا خاصة أن لها (دستورا) عظيما وضعه 
األجداد واآلباء واملخلصون من أبناء هذا 

الوطن.

٭ ومضة: أنا وجيلي املخضرم تعلمنا في 
حياتنا ومعاركنا (فن االنتظار)!

اجليل العزيز احلالي (مستعجل)، لكن 
النصيحة يا عيالي ان الزمن يفتح األبواب 

ملن يحسن االنتظار!
أعرف متاما أن االنتظار صعب خاصة 
مع احلراك السياســي للشــباب، لكنهم 

مدعوون الى املقولة الشهيرة:
انتظر وانظر اآلتي!

تذكروا أن الزمن يفتح أبوابه ملن يتقن 
فن االنتظار وال أقصــد هنا ما تعلمناه 
ونحن أطفال «افتح أبوابك يا سمسم»؟ 

املوضوع أعمق شوية في رسالته!

٭ آخر الكالم: علينا تدبر كالم اهللا عز وجل في 
القرآن الكرمي ولننظر ونتدبر هذه اآليات:

- (.. واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن في 
ذلك لعبرة ألولي األبصار) آل عمران: ١٣.
- (ومــا جعله اهللا إال بشــرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إال من 
عند اهللا العزيز احلكيم) آل عمران: ١٢٦.

٭ زبدة احلچي: اإلعالم والكتابة مسؤولية 
في هذه املرحلة وعلينا جميعا أال نسيء 
للكويت من حيث ال نقصد لنظهر محاسن 
هذه الدولة العصرية ألن دورنا أن نضع 
مصلحة وطننا فوق أي اعتبار ودون أي 
تصنيف، ألن هذه املرحلة فيها انتصار 
وأيضا انتظار، والعبرة ملن ميلك احلكمة 
والرأي واألناة وحتمل القرارات والتي 
أراها في ضوء اخلطاب األميري األخير 
فيها كل اخلير لوطننا وشعبنا احلر األبي!

خطاب أولي األمر فيه (أبوة أب) وعلينا 
جميعا أن نحسن الظن.

يقول الشاعر املتنبي:
ألستســهلن الصعب أو أدرك املنى

فمــا انقــادت اآلمــال إال لصابر
علينا أن ننظر الى الكويت بعني الرضا 
والتفاؤل، ألن كل اختبار مررنا به هو 
جســرنا للبناء القادم، خاصة مع بروز 
شباب من األسرة احلاكمة يعطينا املزيد 

من االطمئنان نحو التنمية السياسية!
الشــعب الكويتي حسن اخللق غني 
بعقله وكبر جتربته، وثروته احلقيقية 
في هذا الشــباب القادم الواعد والذي 
تعلم في البيــت الكويتي: ليس منا من 
لم يرحم صغيرنا ويوّقر كبيرنا.. قول 

كرمي لرسولنا ژ.

الوصية: يا شبابنا واهللا نعتز ونفخر بكم ويبقى 
األسلوب هو لباس الفكر والتغيير، باختصار 
التواضع في احلوار والتسامي بالطرح.. توصل 

رسالتك، بارك اهللا فيكم جميعا.
وأعرف يقينا أن الغالبية من شعبي 
العاشــق للدميوقراطية مع هذا الطرح 

العاقل املتزن، واهللا ولي التوفيق.

٭ همسة شكر
أبا  الدعي -  إبراهيم  د.علي  شــكراً 
إبراهيــم الذي ذهبت لــه باألمس في 
مستشفى «رويال حياة» وبيده «ماجك 
هاند» أعطاني إبرة أزالت بعضا من آالمي 
ووجعي، فله الشــكر على التشخيص 
واملعاينة وبدء العالج، ربي يفرحك في 
ولدنــا إبراهيم وعضيدته لولوة، تفرح 
فيهم وتشوف ذريتهم، ما قّصرت بيّض 
اهللا ويهك، اخصائي األمراض الباطنية 

والروماتيزم.. ألف شكر أبا إبراهيم.
.. في أمان اهللا.

ومضات

ما بني االنتصار 
واالنتظار.. مرحلة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

٢٣٥٠ تظلمًا من نتائج الثانوية.. و«التربية»: لن نظلم أحدًا
عبدالعزيز الفضلي

استقبلت وزارة التربية عبر موقعها اإللكتروني ما يقارب ٢٣٥٠ 
تظلما من قبل طلبة الثانوية العامة في القسمني العلمي واألدبي 

والتعليم الديني حتى ظهر امس.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» عن ان الوزارة قامت 
مبتابعة املوقع اإللكتروني من خالل فرق عمل وطباعة التظلمات 
متهيدا ملراجعتها والتأكد منها، مشيرة إلى أن التقدمي استمر أمس 
حتــى منتصف الليل والعدد قابل للزيادة. وأوضحت املصادر أن 
الكنترول ســيقوم بالتدقيــق على أوراق االختبــارات والدرجات 
وإبالغ الطالب بذلك، مشــيرة الى انه لن يظلم احد وســيأخذ كل 
ذي حق حقه. وكانت وزارة التربية بدأت باستقبال التظلمات منذ 
يــوم الثالثاء املاضي وملدة ٣ أيام وللمرة األولى عن طريق خدمة 
«أونالين»، ومت إغالق االستقبال في منتصف ليل اخلميس/اجلمعة.

الكنترول سيدقق على أوراق االختبارات والدرجات وإبالغ الطالب بذلك

امتحانات نهاية العام في الثانوية العامة

محمد العتيبي رئيسًا لـ «الدراسات العليا» واحلربي نائبًا
العتيبي ان اجلمعية مستمرة 
في نهجها بتقدمي كل أوجه 
الدعم واخلدمات ملنتســبي 
واحلاصلــني  اجلمعيــة 
والدكتــوراه.  املاجســتير 
وأشاد العتيبي باإلجنازات 
حققتهــا  التــي  العلميــة 
اجلمعيــة الــدورة املاضية 
من خالل برامجها وأنشطتها 
التي  املتنوعة  وفعالياتهــا 
حققت قفزة نوعية في العمل 
وجاءت مواكبة للمتغيرات 

العلمية احلديثة.

٥- سالم احلميدي - عضو.

٦- سهيلة الصباح - عضو.

٧- د.سعود العجمي - عضو.
٨- د.منى العنزي - عضو.
٩- د.ناصر العجمي - عضو.
رئيــس  وتقــدم  هــذا، 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
د.محمــد العتيبي بالشــكر 
والتقدير ألعضاء اجلمعية 
العمومية على جتديد الثقة 
مبجلس اإلدارة، سائال اهللا 
التوفيــق للجميع ملــا فيه 
خير ومصلحة الوطن. وقال 

على إجنازات مجلس اإلدارة 
وإجنازات اجلمعية املختلفة، 
وعرض نشــاطاتها، ومن ثم 
متــت تزكية مجلــس اإلدارة 
اجلديد ٢٠٢٢-٢٠٢٤ كاآلتي:

١- د.محمد زيــد العتيبي - 
رئيس مجلس اإلدارة.

٢- د.مشــاري سعد احلربي 
- نائب الرئيس.

٣- د.بدر علــي العضيلة - 
أمني السر.

٤- رائد متعب الفضلي - أمني 
الصندوق.

آالء خليفة

عقدت اجلمعية الكويتية 
للدراســات العليــا جمعيتها 
 ٢٠٢٢ للعــام  العموميــة 
بحضور ممثل وزارة الشؤون 
االجتماعية.   وخالل اجتماع 
اجلمعيــة العمومية العادية 
للجمعية، مت عرض ومناقشة 
التقريريــن اإلداري واملالــي 
لعامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، حيــث 
مت توزيعهمــا علــى أعضــاء 
اجلمعية العمومية، واشتمال 

ت مجلس اإلدارة اجلديد.. والعضيلة أميناً للسر والفضلي أميناً للصندوق عموميتها زكَّ

د.محمد العتيبي

انتخاب عضوين في «الضمان االجتماعي» من خارج «الصندوق»

تكرمي حفظة القرآن مبسجد الفي الدويخ

ثامر السليم

حقــق كل من ابــرار الفيلكاوي 
وحمد املطيري وعبدالرحمن الكندري 
ومحمد الظفيري فوزا في انتخابات 
صندوق الضمان االجتماعي بجامعة 
الكويت، وذلك بعد خسارة اثنني من 
قائمة الصندوق التي تدير مجلس 
اإلدارة الصندوق طوال الســنوات 

املاضية.
حيث حصلت ابــرار الفيلكاوي 
على ١٣٠ صوتا والكندري على ١١٩ 
والظفيري على ١١٧ واملطيري على 
١١٦ صوتا، وتبــوأ كل من املطيري 
والكندري مراكز متقدمة في نتائج 

االنتخابات، وبذلك يعتبر حضورهما 
له بصمــة في انتخابــات صندوق 
الضمــان االجتماعــي خاصة أنهما 

يترشحان لالنتخابات ألول مرة.
وحــل أفــراد قائمــة الصندوق 
االجتماعــي في بقيــة املراكز، وقد 

شارك منهم أربعة مرشحني.
يذكــر أن انتخابــات صنــدوق 
الضمان االجتماعي ٢٠٢٢ عقدت يوم 
االثنني املاضي في احلرم اجلامعي 
في الشــويخ مبشــاركة جيدة من 
موظفي اجلامعة في اختيار ممثليهم 
في مجلس إدارة الصندوق، ويقدم 
الصندوق خدمات متنوعة للعاملني 

باجلامعة.

دعمــا وتقديرا حلفظة كتــاب اهللا وحثهم 
علــى بذل املزيد من اجلهود في ســبيل إتقانه 
واالهتمــام بــه، مت تكرمي عدد من املتســابقني 
من حفاظ القرآن الكرمي مبســجد الفي الدويخ 
- رحمه اهللا - في األحمدي، وذلك مبشــاركة 

د.محمد العجمي، وإشراف الشيخ حسن عبداهللا 
العجمي ود.ســلطان الفقيــه وبرعاية مراقب 
اخلدمات املساندة في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية باألحمدي م.حمود العجمي، وحضور 

عدد من األهالي ورواد املسجد.

املطيري والكندري كسرا احتكار القائمة على مجلس اإلدارة

جانب من العملية االنتخابية

صورة جماعية للمكرمني واملشاركني في احلفل

احلضانة امللكية البريطانية لذوي االحتياجات اخلاصة
احتفلت بتخرج الدفعة الرابعة من براعمها في «الصديق»

امللكيــة  احلضانــة  احتفلــت 
البريطانية لذوي االحتياجات اخلاصة 
بتخرج الدفعة الرابعــة من براعمها 
في مقرها بالصديق، بحضور صادق 
املطوع ضيف الشرف واألب ملؤسس 
احلضانة د.حنان املطوع ومدير عام 
احلضانة سلطان الشــمالي وأولياء 
األمور واملعلمات، ومت تصميم مكان 
احلفل خصيصا ليتناسب مع األطفال 

ثم ألقى صــادق املطوع كلمة قال 
فيها: «لقد بــذل أبناؤنا جهودا طيبة 
خالل العام الدراســي فاستحقوا هذا 
التكرمي، رغم الظروف الصعبة، مشيرا 
إلــى أن أطفالنا يحتاجون الكثير من 
العناية واالهتمام الستكمال دراساتهم 

العليا خلدمة أوطانهم.
مــن جانبــه شــكر مديــر عــام 
احلضانة سلطان الشمالي، أولياء 

األمور على ثقتهم وشكر اجلميع على 
نتائج عملهم اجلماعي املميز ليجعل 
هذا احلفل رائعا للخريجني الصغار، 
واشار إلى أن السنوات الثالث التي 
قضاها اخلريجون هي مبنزلة اإلجناز 
األول لهم فــي رحلتهم التعليمية، 
قائال: لقد أحب بدر وزمالؤه التعلم 
وستساعدهم هذه املهارة كثيرا في 

تعليمهم الالحق.

صادق املطوع وسلطان الشمالي يكرمان عبد اللطيف نوال القالف .. ولقطة للذكرى خالل احلفل

ليشــعروا بالراحة والطمأنينة، كما 
ســاعد طاقم العاملني واملعلمات في 
احلضانة اخلريجني على ارتداء ثوب 

التخرج.
واستهل احلفل بالنشيد الوطني، 
تاله كلمة للمديرة أليسا اسحاق التي 
ســلطت الضوء على أبــرز األحداث 
والذكريــات اجلميلــة التــي قضاها 

اخلريجون في املدرسة.

«التواصل احلضاري» تسعى 
لتنفيذ مشروع األضاحي

ســعيها  إطــار  فــي 
احلثيــث نحــو اســتثمار 
املواسم اإلسالمية، ورسم 
البسمة على وجوه الفقراء 
واملساكني ومضاعفة أجور 
احملســنني، وحتت شعار 
النفقــة أضحيــة  «نعــم 
وصدقة» تطــرح جمعية 
التواصل احلضاري مشروع 
األضاحي والذي تنفذه في ١٠ 
دول، بالتعاون مع وزارتي 
الشؤون واخلارجية. وحول 
قيمة املساهمة في املشروع، 

قالت مديــر العالقات العامة واإلعالم باجلمعية العنود 
األنصاري: تتفاوت قيمة األضاحي تبعا لطبيعة الدول 
التي سينفذ بها املشروع، وتبدأ من ٢٠ دينارا، ونحرص 
على تنفيذ املشروع في الدول الفقيرة، ويكون للمشروع 
انعكاس كبير على شريحة املستفيدين، وبدورنا نقدم 

للمتبرعني تقريرا شامال عن املشروع.

العنود األنصاري
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طالب «النجاة» زاروا «األنباء» واطلعوا على آلية ومراحل صدورها
ندى أبونصر

انطالقا من حرصها الدائم على 
دورها املجتمعي، وجتسيدا ملفاهيم 
املسؤولية االجتماعية، وإميانها 
ببناء جيل واع ومثقف في العديد 
من املجــاالت علميــا واجتماعيا 
وثقافيا، قادر على استغالل طاقاته 
في جميع املجاالت، اســتضافت 
جريــدة «األنباء» عددا من طالب 
مدرســة النجــاة بحولــي، حيث 
اطلعوا على آلية العمل في جميع 

أقسام اجلريدة وإداراتها.
وقام الطالب، الذين ينتمون إلى 
الصفوف من الثالث إلى اخلامس 
االبتدائــي، بجولــة تعريفية في 
أقســام اجلريدة بداية من اإلدارة 
العامة، وبعدها صالة التحرير التي 
تضم أقســام احملليات والبرملان 
واالقتصاد واخلارجيات والفنون 
والرياضة والقسم األمني، إضافة 
لقسم التدقيق اللغوي، واألرشيف 

ثم أخذوا جولة في قسم الكمبيوتر 
لكي يتعرفوا على آلية التعامل مع 
اخلبر منذ وصوله عبر الوكاالت 
أو من الزمالء الصحافيني، مرورا 

برسم الصفحات بأسرع ما ميكن 
تبعــا لورودها وللتطورات التي 

تشهدها األحداث.
كما تعرفوا على آلية قسم املوقع 

اإللكترونــي فــي متابعة األخبار 
واألحداث ودوره في متابعة وسائل 
التواصل االجتماعي ونشر احلدث 
فور وقوعه، ثم تعرفوا على قسم 

العالقات العامة ودوره املهم في 
صلة الوصل بني اجلريدة والعديد 
مــن اجلهات للتنســيق وتغطية 

الكثير من األحداث.

ثــم انتقــل الطلبة إلى قســم 
املونتاج ليشــاهدوا آلية جتهيز 
«البليتات» ومراحلها بعد استقبال 
الصفحــات املعتمــدة من قســم 

الكمبيوتر، ومــن بعدها انتقلوا 
لقسم التوزيع واستمعوا لشرح 
واف من مدير إدارة التوزيع الزميل 
هاني فتوح عن كيفية العمل بهذا 
القســم وطريقة إيصال اجلريدة 
إلى منافذ البيع وإلى املشــتركني 
بواسطة املوزعني الذين يغطون 
جميع مناطق الكويت، لينتقلوا 
بعــد ذلــك إلــى إدارة التســويق 
واملبيعــات حيث اســتمعوا إلى 
شرح عن طبيعة عمل اإلدارة ومن 
بعدها قاموا بالتعرف على قسم 

التسويق واإلعالن.
وكانــت اجلولــة األخيرة في 
املطبعة للتعرف على آلية العمل 
فيها واملراحل التي تتم من خالل 
طباعة اجلريدة الورقية لتخرج في 
حلتها األخيرة كما تصل للقارئ.
وفــي ختام اجلولة مت توزيع 
الهدايــا علــى الطــالب والتقطوا 
الصــور التذكاريــة بأجــواء من 

احملبة واأللفة.

هدايا لطلبة النجاة في ختام زيارتهم إلى «األنباء»

الطالب يتعرفون على آلية العمل في املطبعة شرح عن قسم الكمبيوتر برفقة الزميل عادل وحيدقسم العالقات العامة جولة في إدارة التسويق واملبيعات

مدير إدارة التوزيع الزميل هاني فتوح مستقبال طالب مدرسة النجاة                                                   (قاسم باشا) مديرة مكتب رئيس التحرير الزميلة دينا روكس والزمالء جيني مامني وأحمد شحاته وندى أبونصر مع الطلبة في اإلدارة العامة

رئيس قسم فنون «األنباء» الزميل مفرح الشمري يقدم نبذة عن العمل في القسم خالل استقبال الطلبة

ملشاهدة الڤيديو
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اجلمعة ١ يوليو ٢٠٢٢ املتفوقون.. 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

فريق العمل
حترير: أسامة أبوالسعود - بشرى شعبان ـ عاطف رمضان 

-  ندى أبوالنصر  - عبداهللا الراكان

عمر علي غنام ٩٨٫٩١٪ علمي: طموحي 
الطب البشري وشكرًا ألسرتي ومدرستي

شكر الطالب املتفوق عمر علي غنام احلاصل 
على نسبة ٩٨٫٩١٪ في القسم العلمي من مدرسة 
اإلخالص األهلية كل من كان له دور في جناحه 
وتفوقه خصوصا والدته ووالده وأسرته وجميع 

العاملني في مدرسته من إداريني ومدرسني.
وعبر عمر عن سعادته بهذه النتيجة كونها 
جاءت بعد جهد ومثابرة طوال سنوات دراسته، 
حيث كان حريصا دائما على التفوق وأن يكون 
من املتميزين في جميع املواد، مشــيرا إلى أن 
االختبارات كانت ضمن املستوى العام للطلبة 
ومن ضمن املنهاج بشكل عام. وأوضح عمر أن 

تنظيم الوقت واجلد والدراسة املنتظمة من بداية 
العام الدراسي وكذلك االنتباه لشرح املدرسني 
ومتابعتهم بشكل مستمر ورضا اهللا والوالدين 
والبعد عن التوتر والقلق كانت من أهم عوامل 
النجاح، واعدا والديه باســتمرار االجتهاد في 
دراســته اجلامعية ليحقــق طموحه في كلية 
الطب البشــري ليؤدي رسالته اإلنسانية في 
تخفيف اآلالم عن املرضى، مهديا تفوقه ألسرته 
ولبلــده األم ســورية وبلده الثانــي الكويت، 
سائال اهللا تعالى أن يدمي عليهما نعمتي األمن 

واألمان واخلير.

عمر علي غنام متوسطا والديه.. وفرحة بالتفوقعمر علي غنام

كرمي محمد ٩٩٫٣٥٪: أطمح 
للطب البشري في القاهرة

قال املتفوق كرمي محمد رمضان حسن احلاصل على 
نسبة ٩٩٫٣٥٪ القسم العلمي مبدرسة ثانوية الكندي 
باألحمدي انه يطمح لاللتحاق بكلية الطب البشري في 
القاهرة، مشيرا الى انه يهدي جناحه إلى والده ووالدته 

وجلميع من علموه في جميع املراحل الدراسية.
وأضاف كرمي: إن أهم العوامل التي ســاعدته على 
التفوق االســتماع الى نصائح املعلمني باإلضافة الى 
اجلد واالجتهاد واملثابرة بشــكل مســتمر، الفتا الى 
أن من املعوقات التي واجهته جائحة «كورونا» وكثرة 
اإلصابات التي شــهدتها البالد خالل هذه الفترة وما 

رافقها من قلق وتوتر.
ووصف كرمي االختبارات هذا العام بانها كانت رائعة 
ومناسبة عموما خصوصا للطلبة املجتهدين، ناصحا 
الطالب املقبلني على الثانوية العام املقبل باالستعانة باهللا 
تعالى أوال وباالجتهاد والعمل من بداية العام الدراسي، 
معربا عن شكره لكل من تعلم على أيديهم من املعلمني 

وإلدارة املدرسة وأسرته.

كرمي محمد رمضان

شغف باره ٩٧٫٧٥٪ علمي: 
أهدي جناحي للكويت وسورية

قالت الطالبة شغف وسيم باره من مدرسة فجر الصباح 
الثانوية للبنات واحلائزة نســبة ٩٨٫٧٥٪ القسم العلمي 
سورية اجلنسية: أهدي جناحي وتفوقي إلى كل من ساهم 
بشكل أو بآخر في توفير بيئة مناسبة وجو مريح للدراسة 
وعلى رأسهم أمي وأبي وجدتي الذين كانوا السند لي في 
كل خطوة خطوتها في حياتي، وأيضا أهديه إلى الكويت 
احلبيبة بلدي الثاني وإلى بلدي األم سورية والى أعضاء 
الهيئة التعليمية في مدرستي فجر الصباح على جهودهم 

املبذولة خالل العام الدراسي.
وأشارت شغف إلى أن من أهم عوامل النجاح والتفوق 
كان تنظيم الوقت مع تكثيف ساعات الدراسة والتركيز 
على املنهج املعطى من قبل املدرسات، مشيرة في الوقت 
ذاته إلى أن من املعوقات التي واجهتها وجود بعض املواد 
الصعبة نسبيا والشعور بالضغط النفسي والتغيير في 
بعض أمناط األسئلة، إال أنه بالتصميم واإلرادة واالجتهاد 

وبتوفيق اهللا تعالى مت اجتياز هذه الصعوبات بنجاح.
وأوضحت أن املستوى العام لألسئلة كان جيد نسبيا 
إال في بعض املواد التي احتوت على أسئلة صعبة نوعا 
ما، ناصحة الطالب باالستعانة باهللا والتركيز في الدروس 
والعمل بجد وتفان وتنظيــم الوقت واملثابرة منذ بداية 
العام الدراسي للوصول إلى طموحهم بالتفوق والنجاح.

وبينت شغف أنها تقوم حاليا بدراسة اخليارات املتاحة 
الختيار اجلامعة التي تناسب مجموعها وطموحها، كما 
شكرت جريدة «األنباء» على هذه اللفتة الكرمية وهنأت 
صديقاتها وزميالتها ونصحتهن باالجتهاد واإلصرار على 
الوصول إلى طموحهن، متمنية لهن التوفيق والنجاح الدائم.

شغف وسيم باره

عائشة احلربي ٩٥٫٣٪ علمي: التوكل 
على اهللا ومذاكرة دروسي مبكرًا وراء تفوقي

املتفوقــة عائشــة  قالــت 
أحمــد احلربي احلاصلة على 
نســبة ٩٥٫٣٪ القسم العلمي 
مبدرســة أم زياد االشجعية، 
وهــي كويتيــة، انهــا تطمح 
لاللتحاق بكليه الطب تخصص 
طب أسنان ملا فيها من جانب 

انساني.
أنهــا  وأضافــت عائشــة 
لعائلتهــا  تهــدي جناحهــا 
ووطنها الكويت والى صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وإلى سمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشعل األحمد 

وللحكومة والشعب. 
ولفتت عائشة الى أن من 
أهــم العوامل التي ســاهمت 
في تفوقهــا توكلها على اهللا 
تعالــى ومحافظتهــا علــى 
الصالة، وأن من أهم التحديات 
واملعوقات التي واجهتها أثناء 
االمتحانات قلة وجود الوقت 

الكافي ملراجعة املواد العلمية والتي واجهتها 
باإلرادة واإلصرار على التفوق. ونوهت الى أن 
االختبارات كانت في مستوى الطالب املتوسط 
ولم تكــن تعجيزية، ناصحة الطالب املقبلني 

عائشة مع والدها أحمد احلربي

سارة الزياد: سأدرس األمن السيبراني

أهــدت الطالبــة ســارة ياســر أحمــد 
الزيــاد واحلاصلــة على نســبة ٨٨٫٨٨٪ 
من مدرســة فجر الصباح القسم العلمي 
جناحها لوالديها على دورهما الكبير في 
تهيئة األجواء املناســبة حلصولها على 
هذه النسبة وملعلماتها وجميع صديقاتها 
الفائقات، مشيرة إلى أن ما ساعدها على 
هذا التفوق تنظيم الوقت وتوفير األجواء 
املناســبة من قبل األهل في املنزل، حيث 
رأت ان اختبارات هذا العام كانت ميسرة 
وأسهل من العام املاضي وقدمت نصيحة 

للطلبة املقبلني على الثانوية العامة بأن 
عليهم االجتهــاد وتنظيم الوقت وتهيئة 
االجواء املناســبة للدراسة واالبتعاد عن 
الضغوط النفسية بجميع أنواعها، موضحة 
أنها تنوي دراســة األمن الســيبراني في 

جامعة األردن. 
واختتمــت بتوجيه الشــكر للكويت 
على ما وفرته لها وجلميع الطلبة العرب 
واملقيمني على أراضيها من ســبل الراحة 
داعية اهللا تعالى أن يحفظها من كل مكروه، 

فالكويت وطن العرب.

من اليمني: ريان الفيلي وروان املدقة وسارة الزيات ورميا فادي

ناصر الزم: سأدرس الطب البشري -جراحة

أهدى الطالب املتفوق ناصر عبداهللا الزم 
عيسى احلاصل على نسبة ١٠٠٪ في القسم 
العلمي من مدرسة الدانة ثنائية اللغة اخلاصة 
«نظام أميركي» مبعدل ٤ نقاط، تفوقه إلى 
أسرته عموما ووالده ووالدته بصفة خاصة 
على دعمهــم املتواصل له منذ الصغر، كما 
أهدى جناحه إلى وزير التربية وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي د.علي املضف.
وقــال ناصر الزم: أتقدم بجزيل الشــكر 
واالمتنــان إلى مدرســتي ومعلمي لدعمهم 
وتشجيعهم لي في كل مراحل الدراسة وطوال 
العــام، الفتا إلى أنه يطمح لدراســة الطب 
البشري تخصص اجلراحة سواء في الكويت 

أو باخلارج.
وبــني أن االمتحانات جــاءت هذا العام 
سهلة وميسرة، مشيرا إلى أهمية الدراسة 
منذ بداية العام واالهتمام واملتابعة، ناصحا 
املقبلني على الثانوية العامة باملثابرة وبذل 
املزيد من اجلهود وحتديد أهداف واضحة 
منذ اليوم األول للدراسة والسعي لتحقيقها 

بجدية.
ولفت إلــى ان من أبــرز التحديات التي 
واجهته خالل العام الدراســي كانت تنظيم 
الوقت، والتوفيق بني مواعيد الدراسة واألمور 

االجتماعية.

حصل على ١٠٠٪ في مدرسة الدانة ثنائية اللغة

الطالب املتفوق ناصر عبداهللا الزم

ناصر الزم متوسطا أسرته

على الثانوية العامة باحملافظة على عالقتهم 
بــاهللا تعالى أوال والتــوكل عليه، ثم املذاكرة 
اوال بــأول وعدم تأجيل مذاكرة الدروس مهما 
كانت األسباب حتى ال تتراكم عليهم املعلومات.
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يارا أحمد عبداهللا أحمد ٩٩٫٩٤٪ علمي: 
االختبارات سهلة وعلينا عدم القلق والتوتر

قالت الطالبة املصرية املتفوقة يارا أحمد 
عبداهللا أحمد احلاصلة على نسبة ٩٩٫٩٤٪ 
علمي من مدرسة النهضة الثانوية - بنات، 
أنهــا من أهم العوامل التي ســاعدتها على 
التفوق احملافظة على الصالة وحفظ القرآن 

وطاعة الوالدين وتنظيم الوقت.
وأضافت يارا: أهدي جناحي إلى أبي وأمي 
ومعلماتي وإدارة مدرستي على ما قدموه 
لنا في ســبيل النجاح والتفوق الدراسي، 
وإلى الكويت الشقيقة، مشيرة إلى أن من 
التحديــات التي واجهتها كانت الشــعور 
بالقلق في بعض األحيان وببعض التوتر 
وهــذا األمر يجب علينا جتاوزه والتركيز 
في الدروس والثقة بالنفس والدراسة بجد 
مــع حل التمارين والواجبــات والتواصل 
مع املعلمات للتوضيح وتســهيل الفقرات 

قدر اإلمكان.

وبينــت يارا أن االختبارات في العموم 
كانــت ســهلة وميســرة في جميــع املواد 
خصوصــا علــى املجتهدين الذيــن بدأوا 
دراســتهم مــن بداية العام الدراســي ولن 
يؤجلوا الدراسة حتى أيام االمتحانات ألن 
ذلك يسبب قلقا وتوترا لديهم بسبب ضيق 

الوقت وكثرة الدروس.
ووجهت يارا نصيحة لزميالتها وزمالئها 
املقبلني على الدراســة الثانوية باحملافظة 
على الصالة وبر الوالدين وتنظيم الوقت 

والثقة في اهللا واملذاكرة من بداية العام.
وفــي كلمة أخيرة، لهــا عبرت يارا عن 
رغبتها في االلتحاق بكلية الطب ملا في هذه 
املهنة اإلنسانية من معان سامية، خامتة: 
«أشــكر اهللا أوال على التوفيــق والنجاح 
وأكرر شكري ألبي وأمي ومعلماتي وإدارة 

مدرستي».

يارا أحمد عبداهللا تتوسط والديهايارا أحمد

رؤيا هشام ٩٨٫٨١٪ : سادرس الطب الطبيعي
عبرت الطالبة املتفوقة رؤيا هشام محمد 
النصوحي عبدالرازق مدرسة التوحيد اإلسالمية 
واحلاصلة على نسبة ٩٨٫٨١٪ علمي عن سعادتها 
بهــذه النتيجــة التي جاءت بعــد جهد وتعب 
كبيرين خالل ســنوات الدراسة. وأكدت رؤيا 
أنها كانت تدرس حوالي ١٠ ساعات في اليوم 
واعتمدت بدراستها على اهللا عز وجل وكانت 
تستودع اهللا جهدها وتعبها حتى حصلت على 
هذه النتيجة املشرفة، مشيرة إلى أنها تطمح 
لدخول جامعة الكويت ودراسة العالج الطبيعي، 
كما تهدي جناحها لعائلتها ومعلماتها على كل 
ما قدموه لها خالل مسيرتها التعليمية، مبينة 
ان بيئة االختبارات كانت مناســبة وواضحة 
وجاءت باملستوى العادي في العموم. ونصحت 
رؤيا جميع الطلبة وفي كل الصفوف الدراسية 
باالجتهاد دائما ومتابعة الدروس بجميع املواد 
باهتمام كبير ليصلوا إلى ما يتمنون من نتائج 
مشرفة لهم وليدخلوا البهجة والسرور أيضا 
إلى قلوب أسرتهم ومعلميهم ومعلماتهم الذين 

ينتظرون جناحهم وتفوقهم.

حمد العتيبي: أهدي جناحي ألهلي وللكويت
الكويتي  الطالــب  أعرب 
عبــداهللا  ســليمان  حمــد 
العتيبي من مدرسة عبداهللا 
العتيبي الثانوية للبنني، عن 
ســعادته بالنجاح والتفوق 
الثانوية القسم  في املرحلة 
األدبي، متوجها بالشكر لكل 
من سانده ووقف معه خالل 
مسيرته الدراسية خصوصا 
والده ووالدته وجدته وجميع 
املدرســني الذيــن قدمــوا له 
ولزمالئه كل الدعم، مشــيرا 

إلى أنــه واجــه الصعوبات 
والتحديات باجلد واملثابرة 
والعزميــة بعد التوكل على 
اهللا تعالى وحرصه على رضا 

اهللا والوالدين.
وأهــدى حمــد جناحــه 
لوالديه ولبلده الكويت، واعدا 
باستمرار التفوق واالجتهاد 
في دراسته اجلامعية، داعيا 
اهللا تعالى أن يوفقه ملا فيه 
اخلير وليقدم للكويت جزءا 

مما قدمته له. حمد سليمان عبداهللا العتيبي

عبداهللا زبن ٩٨٫٦٪: سأدرس 
الطب في اجلامعة األردنية

أشــاد الطالب املتفوق عبداهللا فهيم زبن ٩٨٫٦٢ ٪ علمي 
من مدرسة الراشد بدعم والديه وأسرته وكذلك بجهود جميع 
العاملني في مدرسته من إداريني ومدرسني، معبرا عن سعادته 

بالتفوق وبنجاح جميع زمالئه.
وقال عبداهللا: سأسعى لاللتحاق بكلية الطب في اجلامعة 
األردنية ان شاء اهللا، حيث ان هذا طموحي وآمل أن أحققه، 
مشــيرا إلى أن من أهم أســرار النجاح العزمية واإلصرار 
واالجتهاد الدائم ومتابعة الدروس وعم إهمال أي فقرة من 
أي درس، مع التوكل على اهللا تعالى واالســتماع لنصائح 
الوالدين واملدرسني الذين يتمنون لنا النجاح والتميز، وحقيقة 
أنني حرصت على أن أدخل البهجة والفرح لقلوبهم جميعا 
بهــذه النتيجة. وأوضح عبداهللا أن األســئلة واالختبارات 
كانت بشــكل عام في املستوى املتوسط ومبتناول اجلميع 
من حيث الوضوح وعدم التعقيد، وموصيا زمالءه املقبلني 
على الثانوية العامة باجلد من بداية املرحلة الثانوية حلصد 
أفضل النتائج واالبتعاد عن التوتر والقلق وكل ما ميكن أن 

يبعدهم عن أجواء الدراسة.

عبداهللا فهيم زبن

شهد عبداخلالق ٩٥٪ : جتاوز الصعوبات بالعزمية واالجتهاد
الطالبــة  تفوقــت 
املميزة شهد عبداخلالق 
أمــني ســليمان فـــــي 
العامــــــة  الثانويــــة 
مبجموع ٩٥٪ علمــي، 
التهانــي من  وتلقــت 
األهل واألصدقاء بهذه 

املناسبة السعيدة.
وأكـــــدت شــهد أن 
تفوقها جـــاء باالجتهاد 
واملثابرة وبتشجيــع 
ودعم والديها اللذين لم 
يوفرا شيئا في سبيل 
وصولها لهذه النتيجة، 

مؤكدة أن هناك الكثير من الصعوبات 
التــي واجهتها بالتحــدي والعزمية 
خصوصا ضيــق الوقت والشــعور 
بالقلــق أحيانــا، حيــث اســتطاعت 
تنظيم وقتها وترتيب جداول الدراسة 

والتواصل املستمر مع 
الالتي كان  معلماتهــا 
لهن الــدور الكبير في 

جناحها.
هذا ونصحت شهــد 
جميــــــع زميالتهـــــا 
املقبــالت على املرحلة 
الثانوية بالتوكل على 
اهللا تعالى واالستماع 
إلى نصائــح الوالدين 
واملعلمات وباالجتهاد 
والعمل اجلاد من بداية 
العام الدراسي وبتنظيم 
الوقت بشكل صحيح 
وعــدم تأجيل أي مادة أو فقرة حتى 

ال تتراكم عليهن الدروس.
ووعدت شــهد والديها باستمرار 
االجتهاد والتفوق وإكمال دراســتها 

لنيل أعلى الدرجات العلمية.

عبداخلالق أمني سليمان

شهد عبداخلالق أمني

شلتوت: للمناخ التعليمي املتميز في الكويت أثر كبير بتفوق أبنائنا

أسامة أبوالسعود

الســفير املصــري  أكــد 
لدى البالد أســامة شلتوت 
عمــق العالقات الثنائية بني 
بــني مصر والكويــت والتي 
وصفها بالتاريخية واألخوية، 
مشــيرا إلى التعاون القائم 
في شتى املجاالت السياسية 
وخاصــة  واالقتصاديــة 
العالقات الثقافية والتعليمية.
وأضــاف شــلتوت فــي 
لــه علــى هامش  تصريــح 
أقامتهــا  التــي  االحتفاليــة 
الســفارة املصرية بالكويت 
لتكــرمي املتفوقني املصريني 
مــن أوائل الثانويــة العامة 
والبالــغ عددهــم ٣٣ طالبــا 
وطالبــة من بينهــم ١٣ ممن 
حصلوا على الترتيب االول 
مكرر بنسبة ١٠٠٪، وذلك في 
مقر املكتب الثقافي املصري 
العالقــات  أن  باجلابريــة، 
الثقافية بــني البلدين متثل 
ركيزة هامــة متتد جذورها 
إلى النصف األول من القرن 
العشرين، حني مت إيفاد أول 
بعثة تعلمية كويتية للدراسة 

إجناز، مثمنا في الوقت نفسه 
دور املعلم املصري املقدر في 
الكويت، معربــا عن تهانيه 
للطلبة املتفوقني، متمنيا لهم 
دوام التوفيق في مرحلتهم 
اجلامعية مع أهمية االستمرار 
بالعمل اجلاد واإلخالص في 

حتصيل العلم.
ودعا أبناءه الطالب، الى 
بذل مزيد من اجلهد للحفاظ 

شــلتوت ان طالب الثانوية 
العامــة هــذا العام عاشــوا 
جتربة صعبة في ظل انتشار 
ڤيروس «كورونا املستجد» 
وخاضوا جتربة التعليم عن 
بعد فــي العامــني املاضيني 
والتعليــم احلضــوري هذا 
العام وهي جتربة فريدة مر 
بها الطالب واملعلمون وأولياء 

األمور.

على ما وصلوا إليه من مكانة 
متميزة كونهم سفراء لبالدهم 
باخلارج بفضــل إجنازاتهم 
وجسورا للتواصل ومناذج 
مضيئة للمواطــن املصري 

باخلارج.
وفيما شدد على دور املناخ 
التعليمي املتميز الذي توفره 
الكويت وما له من اثر كبير 
في تفــوق ابنائنــا، أوضح 

وأضــاف قائــال: «لكــن 
احلمــد هللا التجربة أفضت 
الى جناح وتفوق ويكفي ان 
نذكــر ان أكبر نســبة جناح 
وتفوق في الكويت من الطالب 
املصريني، وهذا داللة على ان 
البيئة واملناخ التعليمي كان 

إيجابيا».
مــن جانبه، هنــأ امللحق 
الثقافــي في الكويت د.عماد 
الطلبــة األوائــل  حشــيش 
بنجاحهــم وتفوقهم، مؤكدا 
أن جناحهــم فــي الثانويــة 
العامة هــو مجرد بداية لهم 
الستكمال مسيرة النجاح من 

خالل التعليم اجلامعي.
وأشار إلى التنسيق الكامل 
بني املكتب الثقافي والقنصلية 
إضافة الى التعاون مع رجال 
الشــرطة بــوزارة الداخلية 
إلجناز كل تصديقات الطلبة 
بعد توثيقها من «اخلارجية 
الكويتية»، حيث ال تستغرق 
التصديــق ســوى  عمليــة 
دقائق معدودة، مشــيرا إلى 
ان القنصلية تستقبل نحو 
٨٠٠ طلب يوميا من طلبات 

الطلبة للتصديق عليها.

خالل احتفال السفارة املصرية مبتفوقي الثانوية العامة مبقر املكتب الثقافي

د.عماد حشيشالسفير أسامة شلتوت

في األزهر الشريف عام ١٩٣٩، 
أعقبها بعدة سنوات انتداب 
أول مجموعــة مــن املعلمني 

املصريني للعمل بالكويت.
وأشاد شلتوت باملنظومة 
بالكويــت  التعليميــة 
وبالقائمــني عليها، مبا فيها 
الكوادر التعليمية املصرية، 
ملــا حققــه الطــالب األوائل 
الكويتيون واملصريون من 

لقطة تذكارية للسفير أسامة شلتوت ود.عماد حشيش مع الطلبة أوائل الثانوية العامةالسفير أسامة شلتوت ود.عماد حشيش مع عدد من الطلبة املتفوقني خالل التكرمي

العالقات املصرية - الكويتية تاريخية وأخوية والتعاون قائم في شتى املجاالت السياسية واالقتصادية وخاصة العالقات الثقافية والتعليمية
حضور كبير وتكرمي للمشعلد.حشيش: تنسيق كامل بني املكتب الثقافي والقنصلية والتعاون مع رجال «الداخلية» إلجناز تصديقات الطلبة بعد توثيقها من «اخلارجية الكويتية»

حضر حفل تكرمي طالب الثانوية العامة حرم 
السفير املصري غادة شوقي ومراقب االمتحانات 
وشؤون الطلبة بوزارة التربية سلطان املشعل 
واملستشــار بالســفارة املصرية اللواء محمود 
املصــري والوزير مفــوض جتاري املستشــار 
أحمد بديــوي ورئيس املكتــب العمالي د.أحمد 
إبراهيم واملستشارة اإلعالمية ندى عادل وعدد 
من احلضور وأولياء األمور والطالب املتفوقون. 
وقد مت تكرمي ســلطان املشــعل تقديرا جلهوده 
وتعاون وزارة التربية وسعيها الدائم على تذليل 
العقبات أمام جميع الطلبة في ســبيل النهوض 

بالعملية التعليمية في البالد.

السفير أسامة شلتوت مكرما سلطان املشعل

آية شهاب األزمع ٩٧٫٤٩٪ : طموحي الطب
أهدت الطالبة الكويتية املتفوقة آية شهاب 
عايد االزمع والتي حصلت على ٩٧٫٤٩٪ من 
ثانوية الرجاء القســم العلمــي تفوقها الى 
والديها وأســرتها على الدعم الكبير والدور 
اإليجابي منهم وجو الدراســة الذي وفروه 
لها خالل فترة االختبارات وطوال مسيرتها 
الدراســية، والذي ســاعدها علــى التفوق، 
إضافة إلى تنظيم الوقت واالبتعاد عن التوتر 
والتعامل الصحيح مع االختبارات والدروس.
ونصحت آية الطلبة املقبلني في األعوام 
القادمة باالتكال على اهللا ســبحانه وتعالى 
ثم الدراسة والعمل اجلاد واملثابرة املستمرة، 

معبرة عن أملها بااللتحاق بكلية الطب.
وختمت آية قائلة: أشكر اهللا تعالى على 
تفوقي هذا وأهدي جناحي الى صاحب السمو 
األمير وإلى سمو ولي عهده األمني ولشعب 
الكويت وألسرتي ومعلماتي وإدارة مدرستي.

رؤيا هشام عبدالرازق

آية شهاب األزمع
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أعلن رئيس مجلس األمناء بكلية 
التكنولوجيا والطيران د.عبدالرزاق 
احملمــود عن حصــول الكلية على 
االعتماد املؤسسي من األمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة، بعد تلبية 
كل متطلبــات وشــروط االعتمــاد 
املؤسســي، متقدما بجزيل الشــكر 
والتقدير الى األمــني العام ملجلس 
اجلامعــات اخلاصة باإلنابة م.عمر 
الكنــدري، وكل العاملــني للجهود 
املبذولــة فــي التطويــر والتنمية. 
وأضاف احملمود: كما حصلت الكلية 

على عضوية ومركز تدريبي في الكويت من منظمة الطيران 
املدني الدولي (ICAO) لبرنامج TRAINAIR PLUS، بعد اجتيازها 
للتقييم املطلوب بتميــز وحتقيقها ملتطلبات العضوية التي 
مــن أبرزهــا إعداد دليل شــامل للتدريب وتنفيــذ نظام فعال 
إلدارة اجلــودة، وأقيم بهذه املناســبة احتفــال ضمن مؤمتر 

منظمة الطيران املدني في العاصمة 
التركية اسطنبول خالل الفترة من 
٢٧ يونيــو حتى ١ يوليو. وتســلم 
احملمود وعميد الكلية د.عبدالرحمن 
اللميع شهادة العضوية من األمني 
العام ملنظمة الطيران املدني خوان 
كارلوس ساالزار. وأكد احملمود على 
أهميــة نيل هــذه العضوية كونها 
إضافة مهمــة للكلية مبا تقدمه من 
مزايا منها االستفادة من املجموعة 
الواسعة لبرامج التدريب في املنظمة، 
التــي تقدر بأكثر مــن ٣٠٠ برنامج 
تدريبي، مشــيرا إلى أن ذلك سيمكنها من تقدمي تلك البرامج 
التدريبية محليا ودوليا حتت إشراف املنظمة العاملية، والتي 
تهدف إلى ضمان قدرة األعضاء في املنظمة وسلطات الطيران 
املدنــي وقطاع الطيران عموما لالســتفادة من قدرات املهنيني 

املؤهلني.

اختتمت كليــة الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا دورة األمن السيبراني 
األولى التي شارك فيها طلبة الثانوية 
العامة بالشراكة مع مؤسسة الكويت 
للتقــدم العلمــي، وأقامت اجلامعة 
حفل تكرمي للطلبة بحضور كل من 
إدارة اجلامعــة املتمثلة في رئيس 
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
البروفيسور خالد البقاعني، ومدير 
تطوير برامج العلوم والرياضيات 
في «التقدم العلمي» د.لبنى عكاشة 
لتكــرمي الطلبــة املشــاركني الذين 
اجتازوا أربعني ساعة تعليمية من 
محاضــرات وورش عمل مختلفة، 
كما دعت اجلامعة الطلبة املشاركني 
وذويهم حلضور التكرمي لتمثيلهم 

الداعم األول ألبنائهم. وافتتح البقاعني حفل التكرمي بترحيبه 
بجميع احلاضرين مــن الطلبة وأولياء أمورهم، مؤكدا أن 

اجلامعــة لم حتد عــن هدفها الذي 
وضعته منــذ أكثر من ٧ ســنوات 
على إنشــاء اجلامعة وهو تخريج 
نــوع جديد من املهندســني يواكب 
التطور العاملي ويخدم الكويت في 
تخصصات وتشعيبات تتفرد بها 
اجلامعة مثل الــذكاء االصطناعي، 
الســيبراني واالتصــاالت  األمــن 

املتقدمة.
املشــاركني  بالطلبــة  وأشــاد 
والتزامهم طوال فترة الدورة املكثفة 
بحضور جميع احملاضرات والورش 
العملية، وعبر عن شــكره جلميع 
العاملني في اجلامعة بشكل عام وإلى 
أهالي الطلبة بشكل خاص لدعمهم 
ألبنائهم الطلبة للتعلم واالستفادة 
ومقدرا التزامهم اليومي في توصيل أبنائهم حلضور الدورة 

إلى احلرم اجلامعي.

«بيتك تكافل» تنظم حملة تبرع بالدم ملوظفيها
نظمت شــركة بيتك للتأمــني التكافلي (بيتك 
تكافــل) حملة للتبرع بالــدم ملوظفيها بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي حتت عنوان «قطرة من دمك 
تنقــذ حياة»، انطالقا من املســؤولية االجتماعية 
والتشــجيع على العمل اإلنســاني إلنقاذ األرواح 

ونشر الوعي بأهمية وفوائد التبرع بالدم.
وحققت احلملة جناحا كبيرا وشهدت إقباال من 
املتبرعني، حيث اســتهدفت تعزيز روح التطوع 
والوعي بالصحة بني املوظفني ودعم وحدة التبرع 
بالدم في الدولة. وتســعى «بيتك تكافل» إلشراك 
موظفيها مبختلف املبادرات الهادفة لزيادة الوعي 
حول قضايا املجتمع اإلنســانية بجانب املشاركة 
في الفعاليات االجتماعية واخليرية مبا يعزز روح 
التعــاون والتضامن بني الشــركة واملجتمع وبني 
عمالئها وينمى روح الــوالء واخلدمة املجتمعية 

لدى املوظفني.
وتقدمت إدارة الشــركة بالشكر إلى مسؤولي 
بنك الدم الذين بادروا بإرسال الكوادر التمريضية 
والطبيــة التي أظهرت تعاونــا ومهنية عالية في 
االستجابة لتنظيم احلملة وجميع املشاركني في 

جانب من حملة التبرع بالدماحلملة.

«زين» تقدم باقات التجوال مجانًا لعمالئها احلجاج
أعلنــت «زيــن» املــزود 
الرائد للخدمات الرقمية في 
الكويت عن تقدميها لباقات 
التجوال مجانا لعمالء الدفع 
اآلجل واملســبق املسافرين 
ألداء فريضة احلج هذا العام، 
لتتيح لهم فرصة التواصل 
مع أحبائهم من غير أي تكلفة 
من جانبهم عبر اســتخدام 
اإلنترنت واملكاملات الصوتية 
أثنــاء تواجدهم في مناطق 
مناسك احلج باململكة العربية 
السعودية. وذكرت الشركة 
في بيان صحافي أنها تطلق 
هذا العرض اخلاص سنويا 
في موســم احلج كمساهمة 
منهــا فــي إبقــاء عمالئهــا 
املســافرين إلــى األراضــي 
املقدســة على اتصــال دائم 
مع أقاربهم وأحبائهم بشكل 
مجاني أثناء تأديتهم فريضة 
احلج ومن غير أي تكاليف 
مــن جانبهم، حيث حترص 
«زيــن» دائما على أن تكون 
علــى مقربة مــن زوار بيت 
اهللا احلرام كل عام من خالل 
هذه املبادرة التي تنبع من 
حرصهــا على مشــاركتهم 
املشــاعر اإلميانية. وبينت 

بســعة ٣ غيغابايــت يوميا 
(تطبق سياسة االستخدام 
إنترنــت  العــادل)، وباقــة 
التجوال األســبوعية للدفع 
اآلجل (٧ د.ك)، هذا باإلضافة 
إلى باقة التجوال األسبوعية 
للدفع املسبق (eeZee ٩ د.ك) 
التي تشمل ٢٥ دقيقة جتوال 
محلية و٢٥ رســالة نصية 

قصيرة SMS وإنترنت بسعة 
٥ غيغابايت خالل األسبوع. 
ولتفعيل إحدى الباقات أعاله 
واالســتفادة مــن اخلدمــة 
املجانية، ما على العميل إال 
اختيار شبكة زين السعودية 
Zain KSA فور وصوله إلى 
اململكة العربية الســعودية 
وتفعيــل إحدى الباقات عن 
طريق تطبيق زين لألجهزة 
الذكية أو إرسال ROAM إلى 
الرقــم ٩٩٩٩٠ لعمالء الدفع 
اآلجل أو إرسال الرمز ٩ إلى 
الرقــم ٩٩٩٩٠ لعمالء الدفع 
املســبق eeZee، علمــا ان 
العرض يستمر من تاريخ ١ 
يوليو ويســتمر إلى تاريخ 
١٦ يوليو، ويسري العرض 
خالل تواجد العمالء مبناطق 
مناســك احلــج. وحتــرص 
«زيــن» على تقــدمي أفضل 
التي  العروض واملبــادرات 
تتقابل مع طموحات ورغبات 
عمالئهــا، حيث تعتبر زين 
نفســها شــريكا رئيســيا 
للمجتمع الــذي تعمل فيه، 
وهي بذلك حتقق املشــاركة 
الفعالة وتقدم قيمة مضافة 

للمجتمع.

تشمل اإلنترنت واملكاملات الصوتية لعمالء الدفع اآلجل واملسبق

«زين» أنها تقــدم لعمالئها 
احلجاج خدمة التجوال مجانا 
وذلك فقط عند االشتراك في 
الباقات التالية: باقة التجوال 
PLUS اجلديدة األســبوعية 
للدفع اآلجل (١٣ د.ك) التي 
تشــمل ٣٠ دقيقــة محليــة 
و٣٠ دقيقــة إلــى الكويــت 
خــالل األســبوع وإنترنت 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تختتم دورة 
األمن السيبراني األولى لطلبة الثانوية العامة

جانب من التكرميصورة جماعية للمشاركني في الدورة

تكرمي إحدى املشاركات

«التكنولوجيا والطيران» حصلت على اعتماد مجلس 
اجلامعات اخلاصة ومنظمة الطيران املدني

تسليم شهادة عضوية منظمة الطيران املدني الدولي ملمثلي الكلية

فريق الغوص يرفع املخلفات البيئية
من جزيرة أم املرادم برعاية البنك الوطني

الكويــت  واصــل بنــك 
الوطنــي رعايتــه ملبــادرة 
فريــق الغــوص الكويتــي، 
والتــي تهــدف إلــى حماية 
وإعادة تأهيل البيئة البحرية 
واجلزر وشعابها املرجانية 
ورفع املخلفات الضارة منها 
للمحافظة على املياه البحرية 

الكويتية.
وخــالل زيــارة ميدانية 
جلزيرة أم املرادم، قام فريق 
الغــوص برفــع العديد من 
املخلفــات واملراقبة البيئية 
وتوثيق الشعاب املرجانية، 
كمــا أزال الفريــق املخلفات 
البالستيكية وبعض الشباك 
املتكدسة والعالقة بالشعب 
إلى  املرجانية والتي تؤدي 
تلف البيئة البحرية إضافة 
إلى إنقاذ الكائنات البحرية 
واألسماك العالقة بسب التلف 
والتلوث البيئي حتت البحر.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مدير أول في إدارة العالقات 
العامــة في البنــك الوطني 
طــالل التركي: مــن منطلق 
املجتمعيــة،  مســؤوليتنا 
نحرص دائما على رعاية مثل 
هذه املبادرات واحلمالت التي 
تبرز أهميــة احملافظة على 

انسجاما من اســتراتيجية 
البنــك فــي اتبــاع أفضــل 
ممارسات احلوكمة البيئية، 
وذلــك ضمــن مجموعة من 
املبادرات أطلقها «الوطني» 
والتي تهدف إلى تعزيز جهود 

االســتدامة وزيــادة الوعي 
بالقضايا البيئية.

البنــك دائما  ويحــرص 
على ترسيخ مكانته الرائدة 
املالية  كأفضل املؤسســات 
التــي تلتزم مبســؤوليتها 
بإطــالق  املجتمــع  جتــاه 
البرامج واملبادرات في عدة 
مجاالت مثل التعليم والصحة 
والبيئة، كما يســعى دائما 
لدمج جهود االســتدامة في 
جميع أنشــطة أعماله عبر 

جميع القطاعات.
واجلدير بالذكر أن فريق 
الغوص منذ تأسيسه ساهم 
في حماية وإعادة تأهيل عالم 
األحياء املائية بالكويت من 
خالل مجموعة من األنشطة 
مبا في ذلك توثيق وحماية 
الشعاب املرجانية وتنظيف 
الشواطئ وإنشاء مستعمرات 
لألسماك باإلضافة إلى رفع 

السفن والقوارب الغارقة.

في إطار جهوده لتعزيز االستدامة وزيادة الوعي بالقضايا البيئية

جهود كبيرة حلماية البيئة البحرية

إزالة املخلفات من جزيرة أم املرادم

البيئــة وحمايتها، الســيما 
فــي وقت زاد فيــه االهتمام 
محليا وعامليا بقضايا البيئة 

والتغير املناخي.
وأكد التركي أن الشراكة 
مــع فريــق الغــوص تأتي 

طالل التركي

«برقان» يحتضن كفاءات ذوي اإلعاقة ضمن كوادره
شارك بنك برقان مؤخرا 
فــي حفل تخريــج متدربي 
برنامج خدمة العمالء من فئة 
ذوي اإلعاقة، الدفعتني الثانية 
والثالثــة ضمــن فعاليــات 
حملة «شركاء لتوظيفهم»، 
حتت رعاية وحضور وزير 
الصحة د.خالد السعيد، الذي 
كّرم جميع اجلهات الداعمة 
لذوي اإلعاقة، وحضور رفيع 
املستوى لعدد من القيادات 
التي  واملنظمــات واجلهات 
شاركت في تكرمي اخلريجني.

ويأتي احلفل عقب حضور 
البنك ومشاركته في امللتقى 
الوظيفي املخصص خلريجي 
البرنامج الذي نظمته الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
بهــدف ربــط املتدربني مع 
التوظيــف املختلفة  جهات 
من القطــاع املصرفي لدعم 

عملية دمجهم بالقطاع.
املوارد  إدارة  وشــاركت 
البشرية والتطوير من بنك 
برقان فــي امللتقى باختيار 
مجموعة من اخلريجني للعمل 
ضمن كــوادر البنك، وتأتي 
هذه املبادرة ضمن مساعي 
البنك املستمرة لدعم أبنائنا 
من ذوي اإلعاقة وإشراكهم 

الشــابة تدعمهــم مســيرة 
حافلــة بالتحدي واإلصرار 
ومت توظيف عدد من خريجي 
حملة «شركاء لتوظيفهم» 
ليكونــوا جزءا مــن عائلة 
البنك. وأضافت الشربيني: 
مشــاركتنا  فــي  ننطلــق 
بامللتقى من رؤيتنا لتمكني 
ذوي اإلعاقــة ودمجهــم في 
املجتمع ودعمهم لالنخراط 
فــي ســوق العمل الســيما 
القطــاع املصرفــي، وذلــك 

في ســياق اســتراتيجيتنا 
املجتمعيــة  للمســؤولية 
وضمن برنامج االستدامة. 
ويؤكد البنك استمراره في 
تنفيذ استراتيجيته الشاملة 
املجتمعيــة  للمســؤولية 
التي تســتهدف بفعالياتها 
املتنوعة مختلف الشــرائح 
ودعمه للمبادرات والفعاليات 
التــي حتقــق  احلكوميــة 
الشــمول املجتمعي املأمول 
ورفاهية كل أفراد املجتمع.

ضمن مشاركته في حملة «شركاء لتوظيفهم» وامللتقى الوظيفي التابع لها

ممثلو املوارد البشرية والتطوير والعالقات العامة في بنك برقان مع اخلريجني خالل احلفل

في العمل املصرفي.
وقالــت رئيــس مديري 
البشرية والتطوير  املوارد 
باملجموعة هالة الشربيني: 
فخــورون جدا باملشــاركة 
فــي ملتقى توظيــف ذوي 
اإلعاقة في إطار استراتيجية 
بنــك برقان لدعــم الكوادر 
الوطنية والعمل على تطوير 
إمكاناتهم ومهاراتهم، ومن 
خــالل امللتقى قابلنا مناذج 
ملهمة مــن أفضل الكفاءات 

«الكويت التقنية» توّقع مذكرة تعاون مع «الوطني»

انطالقًا من أهداف كلية 
التقنيــة كإحدى  الكويــت 
املؤسسات التعليمية الفاعلة 
والرائدة في مجال التعليم 
التقني فــي الكويت والتي 
تســعى لتوفيــر كفــاءات 
طالبية متتاز بقدرات تقنية 
وتطبيقية قادرة على دعم 
جهود التنمية االقتصادية، 
واســتنادا إلــى نهــج بنك 
الكويت الوطني والذي من 

لرفــع كفــاءة املخرجــات 
الطلبة  العلميــة وإلعــداد 
لســوق العمــل مــن خالل 
فتــح قنوات التعــاون بني 
كلية الكويت التقنية والبنك 
مت توقيع مذكــرة التعاون 
لتقــدمي سلســلة متنوعــة 
التدريبيــة  البرامــج  مــن 
املتخصصــة والتي تهدف 
لتيسير حصول الطلبة على 
التدريب امليداني لالستفادة 

من الدورات التأهيلية التي 
ستسهم في تطوير مهاراتهم 
وخبراتهم في املجاالت املالية 

واملصرفية والتقنية.
ومت توقيع االتفاقية في 
حرم كلية الكويت التقنية 
ممثلة في مشاري أمين بودي 
بصفته رئيس مجلس األمناء 
وعماد العبالني بصفته مدير 
عام املوارد البشرية ملجموعة 

بنك الكويت الوطني.

لتقدمي سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية املتخصصة للطلبة

عماد العبالني وأمين بودي عقب توقيع مذكرة التعاون ممثلو كلية الكويت التقنية والبنك الوطني عقب توقيع املذكرة

أولوياته املسؤولية  ضمن 
االجتماعيــة، حيث ينتهج 
دورا فعاال في خدمة املجتمع 
الكويتــي من خــالل الدعم 
التي يقدمه لكل النشاطات 
املجتمعيــة  والفعاليــات 
والتربويــة، وفــي ضــوء 
تعزيز التنســيق املشترك 
بني الطرفــني وانطالقا من 
أهميــة التدريــب امليدانــي 
املتخصــص والــذي يهدف 
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٢٠٠ دينار رسوم ترخيص بناء أبراج االتصاالت بجميع املناطق
بداح العنزي

حددت البلدية رسوم مالية ٢٠٠ دينار 
عن كل ترخيص يصدر لبرج اتصاالت.
وأشــارت الدراســة املقترحــة مــن 
البلدية التي تنشرها «األنباء» املتعلقة 
باالشتراطات واملواصفات اخلاصة إلقامة 
محطات اتصاالت راديوية عامة بجميع 
مناطق الكويــت املختلفة بأنه ال يجوز 
اقامة االبراج في قسائم السكن اخلاص 
واالســتثماري واملدارس والشــاليهات 

واملنتجعات السياحية.
اوال: تعاريف

محطة اتصاالت راديوية عامة: جهاز 
ارســال او اســتقبال او اكثر او تكوين 
مشترك منها مبا في ذلك االجهزة املساعدة 
املوجودة في موقع محدد من اجل تقدمي 
خدمات االتصاالت الراديوية او الراديوية 
الفلكية او االذاعية، واالجهزة املساعدة 
ويســتثنى منهــا محطــات االتصــاالت 
الراديوية العامة صغيرة احلجم املستثناة 
مبوجب شروط وضوابط الهيئة العامة 

لالتصاالت وتقنية املعلومات.
أبراج االتصــاالت: أبراج تتكون من 
دعامــات حديديــة شــبكية مترابطة او 
احادية تركب عليها اجهزة بث واستقبال 
الترددات الالسلكية (هوائيات) ومتصلة 
مبحطــات تقوية صغيرة مجــاورة لها 
لتشغيل اجهزة بث واستقبال الترددات 
الالسلكية للهواتف النقالة وتركب على 
األبنية او على سيارات غير ثابتة او ضمن 
مواقع مخصصة من البلدية تســتوعب 

اكثر من مقدم خدمة.
الهوائــي: اي جهــاز بث او اســتالم 
خارجــي مثبت علــى بــرج او مبنى او 
هيكل يستخدم في االتصاالت التي تبث 
او تلتقط موجات كهرومغناطيســية او 
اشــارات رقميــة او تناظرية او ترددات 
راديو (ماعدا اشارات الرادار) او اشارات 
اتصاالت السلكية او اي اشارات اتصاالت 

اخرى.
املرخص له: الشخص الذي يرخص 
له من الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات لتقدمي خدمة او اكثر من خدمات 
االتصاالت للجمهور او يرخص له بإدارة 
او انشــاء او تشغيل شبكة اتصاالت او 
خدمة االنترنت لتوفير خدمات االتصاالت 

للجمهور، يشــمل مقدمي املعلومات او 
احملتــوى الذي يقدم بواســطة شــبكة 

االتصاالت.
املشغل: شركة متتلك وتقوم بتشغيل 
واحدة او اكثر من شبكات الهاتف النقال.

ترخيص البناء: هو اذن كتابي يصدر 
من اجلهة املختصة بالبلدية وفقا للشروط 
والضوابط الواردة في هذا اجلدول والئحة 
تنظيم اعمال البناء بناء على طلب مقدم 
من الهيئــة العامة لالتصــاالت وتقنية 

املعلومات.
املوافقة التنظيمية: هي اجازة مبدئية 
مكتوبة تصدر من اجلهة املختصة بالبلدية 
للمرخــص له بناء على طلب من الهيئة 
العامــة لالتصاالت وتقنيــة املعلومات، 
تفيد املوافقة على املوقع املطلوب انشاء 
محطــة او ابــراج االتصــاالت او هوائي 
عليه وتوافقه من الناحية الفنية مع ما 
هو وارد فــي هذا اجلدول وتكون الزمة 
وسابقة على صدور الترخيص من الهيئة 

العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات.
ثانيا: ال تسري أحكام هذا اجلدول على التالي:

١ - محطــات وشــبكات وأجهــزة 
لالســتخدام  املخصصــة  االتصــاالت 
العســكري، واألمن الوطني، والطوارئ 
واألغــراض الطبية وأغــراض الطيران 
اإلذاعــي  البــث  وخدمــات  املدنــي، 

والتلفزيوني.
٢ - محطــات االتصــاالت الراديوية 
العامة صغيرة احلجم التي يتم اقامتها 
داخل املباني املستثناة مبوجب شروط 
وضوابط الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 

املعلومات.
ثالثا: املواقع

١ - يجــوز اقامــة محطــات وأبراج 
االتصــاالت بكافة انواعهــا على املواقع 

التالية:
أ - أراضي القسائم واملباني التجارية 

اخلاصة.
ب - أراضي قسائم ومباني الوزارات 

والهيئات احلكومية.
ومبانــي  قســائم  أراضــي   - ج 
العامة  املستشــفيات واملراكز الصحية 
وما في حكمها وفقا الشــتراطات وزارة 

الصحة.
واملبانــي  القســائم  أراضــي   - د 

املخصصة لالستعمال الصناعي واحلرفي 
اخلدمي التجاري.

هـــ - اراضــي القســائم واملبانــي 
املخصصة للهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية.
القســائم واملبانــي  أراضــي  و - 

الترفيهية واألسواق.
أراضــي ومبانــي اجلمعيــات  ز - 
التعاونيــة وجمعيات النفــع العام وما 

في حكمها.
٢ - يجــوز إقامة الهوائيــات بكافة 

أنواعها على املواقع التالية:
أ - أسطح املباني التجارية اخلاصة.

ب - أسطح مباني الوزارات والهيئات 
احلكومية.

ج - أســطح املستشــفيات واملراكز 
الصحيــة العامــة وما فــي حكمها وفقا 

الشتراطات وزارة الصحة.
د - أســطح املبانــي القائمــة علــى 
األراضي واملنشآت الصناعية املخصصة 

للهيئة العامة للصناعة.
هـــ - أســطح املبانــي القائمة على 
القسائم املخصصة للهيئة العامة للزراعة 

والثروة السمكية.
الترفيهيــة  املبانــي  أســطح  و - 

واألسواق.
ز - أسطح مباني اجلمعيات التعاونية 

وجمعيات النفع العام وما في حكمها.
٣ - ال يجــوز إقامة محطات وأبراج 

االتصاالت او الهوائيات على ما يلي:
أ - قسائم السكن اخلاص والنموذجي.

ب - قسائم السكن االستثماري.
ج - أبنية املدارس ورياض األطفال 
اخلاصــة واحلكومية بكافة أنواعها وما 

في حكمها.
د - احلضانات وما في حكمها.

هـ - أبنية الشــاليهات واملنتجعات 
السياحية.

رابعا: الضوابط واإلجراءات 
١ - يكون طلب ترخيص البناء إلنشاء 
محطة اتصاالت راديوية عامة او ابراج 
اتصاالت او الهوائيات عن طريق كتاب 
مقدم من الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 

املعلومات مرفقا به املستندات التالية:
أ - طلب مكتوب من املرخص له من 
قبــل الهيئة العامــة لالتصاالت وتقنية 

املعلومات او املشغل.

ب - املستندات والرسوم واملخططات 
املعمارية والتصميمية واإلنشائية وفقا 
للمواصفــات املعتمدة من الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات، ويجب ان 
تكون املخططــات املرفقة معدة من قبل 
مكتب هندسي او دار استشارية معتمدة 

من البلدية وشاملة احداثيات املوقع.
ج - موافقات اجلهات احلكومية ذات 

الصلة.
د - موافقــة اجلهــات املعنية التابع 

لها املوقع او املبنى.
٢ - احلصــول املوافقــة التنظيمية 
من اجلهة املختصة بالبلدية على جميع 
املواقع املطلوب انشاء محطة اتصاالت 
راديويــة عامــة او ابــراج اتصــاالت او 

هوائيات فيها.
٣ - احلصــول على موافقة املجلس 
البلدي بتخصيص املوقع إلقامة محطة 
اتصاالت راديوية عامة او ابراج اتصاالت 
اذا كان املوقــع علــى اراض فضاء امالك 
الدولة وإبرام عقد مع إدارة امالك الدولة 
بــوزارة املالية، وملدير عــام البلدية او 
من يفوضه مــن نوابه احلق في تعديل 
ونقل وزحزحة اي موقع من املواقع على 
امــالك الدولة اذا تعارض هذا املوقع مع 
اي مشــروع عام او ملقتضيات املصلحة 
العامة دون ان يكون للمرخص له الرجوع 

على البلدية بأي تعويض.
٤ - إذا كان املوقــع املــراد ترخيص 
محطة او ابراج اتصاالت او هوائي عليه 
قسائم ومباني امالك الدولة يجب احلصول 
على موافقة اجلهة املخصص لها املوقع 
وإبرام عقد من إدارة امالك الدولة بوزارة 

املالية.
٥ - إذا كان املوقــع املــراد ترخيص 
محطــة او ابــراج اتصــاالت او هوائــي 
عليه قسائم ومباني امالك خاصة يجب 
احلصول علــى موافقة مالــك املبنى او 
القســيمة وإبرام عقد فيما بني املرخص 
لــه واملالك وتقدمي صــورة منه للبلدية 

مع الطلب.
٦ - ملدير عام البلدية او من يفوضه 
من نوابه تخصيص مواقع مؤقتة لوقوف 
الســيارات غير الثابتة التي تقام عليها 
محطات وأبراج االتصاالت والتي تتوافر 
فيهــا الشــروط والضوابــط املعتمــدة 
من الهيئــة العامة لالتصــاالت وتقنية 

املعلومات.

البلدية حددت الضوابط والشروط واملواصفات اخلاصة باألبراج

حتديد أسعار إضافات البناء في السكن اخلاص

بداح العنزي

أوصت جلنة مزاولة املهن الهندسية خالل 
اجتماعها امس برئاسة م.فرح الرومي بالعمل 
بالنظام احلالي واملتعلق بتقدمي املخططات 
اخلاصة بطلبــات اإلضافة او التعديل في 
السكن اخلاص أيا كانت مساحتها عن طريق 
مكتب هندسي او دور استشارية معتمدة 
من البلدية وحتديد اسعار واضافات البناء 
في السكن اخلاص ضمن معادلة منصفة.

جــاء ذلك خالل بحث اقتراح د.حســن 
كمال بشأن ترخيص البلدية إلضافات البناء 

ألقل من ٨٠م٢.
وذكــرت انه مت رفض اقتراح د.حســن 
كمال بشــأن إصدار معاملة ايصال التيار 

الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية.
مــن جانب آخر، أوصت جلنة محافظة 
اجلهراء خالل اجتماعها امس برئاسة عبداهللا 
العنزي باملوافقة على طلب وزارة الكهرباء 

واملاء والطاقة املتجددة تخصيص مسارات 
خلطوط هوائية جهد ٣٣ ك.ف. بعرض ٥٠م 
شــمال منطقة املطالع علــى طريق اللياح 
والطريق اإلقليمي املستقبلي وحتى موقع 
مستودع احملروقات التابع لشركة البترول 

الوطنية.
وقال العنزي انه مت إبقاء طلب البلدية 
بشــأن توســعة موقع ســوق بيع اخليام 
املخصــص بصفة مؤقتة مبنطقة اجلهراء 
على جدول األعمال حلني دعوة مســؤولي 

تنمية املشاريع.
وذكر انه متت املوافقة على طلب صاحب 
العالقة ربط قسيمتني بالقطعة ٩٠ مبنطقة 
اجلهراء مبســتوى الســرداب، إضافة الى 
إبقاء طلب إعادة تنظيم منطقة الصليبية 
الزراعية وتســلمها الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية على جدول أعمالها 
لدعوة املسؤولني باملخطط الهيكلي وهيئة 

الزراعة.

تخصيص مسارات خطوط هوائية في «املطالع»

عبداهللا العنزي مترئسا اجتماع جلنة اجلهراء

تركيب ١٦٧ إعالن «موبي» ضمن حملة 
«شارك بنظافتها» في جميع احملافظات

كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية 
النقاب عن تركيب ١٦٧ اعالن موبي حلملتها 
اإلعالمية التي ســوف تطلقها حتت شعار 
«شــارك بنظافتهــا» لتوعيــة اجلمهــور 
باحملافظــة على النظافة، مشــيرة إلى أن 
هذه احلملة تأتي في إطار االرتقاء بالنظافة 
ورفع مستواها واحلث على أهمية احلفاظ 

علــى نظافة األماكــن العامة والســاحات 
واملياديــن واملناطــق الســكنية ونظافــة 
الشواطئ واملتنزهات البحرية واملسطحات 
اخلضراء والتصدي جلميع املظاهر السلبية 
من خالل التعامل مع جميع الشــكاوى في 
املناطق السكنية واالستثمارية والشواطئ 

واملتنزهات البحرية على مدار الساعة.

«األنباء» تنشر اشتراطات إقامة مواقف السيارات: ٧ طوابق احلد األقصى لالرتفاع
بداح العنزي

انتهت البلدية من إعداد دراسة 
تتضمن االشتراطات واملواصفات 
الفنية ملواقف الســيارات جلميع 

املناطق.
وقد حددت الدراســة ٧ طوابق 
الرتفاع البناء ملواقف الســيارات 
بالقســائم التجارية االستثمارية 
مع ضــرورة توفير جميع مواقف 
الســيارات املطلوبــة داخل حدود 
القســيمة او بالســرداب، كمــا مت 
حتديــد موقف ســيارة واحد لكل 
٣٠م٢ للعيادات الطبية واملختبرات 
واملعاهد واملطاعم، اضافة الى توفير 
موقف واحد لكل ٥٠م٢ حلضانات 
االطفال واملعاهد الصحية واملكاتب 

االستشارية ومكاتب احملاماة.
وذكرت الدراسة  السماح بإقامة 
مواقف سيارات ذكية ضمن حدود 

العقاد شريطة موافقة اإلطفاء
وفيما يلي شروط انشاء مواقف 

السيارات:
تعريف مواقف السيارات: هي 
األماكن التي يتم حتديدها لوقوف 
الســيارات (مكشــوفة او مغطاة) 
داخل حدود القسائم التي يقام عليها 
املبنى وفق الشروط واملواصفات 

الواردة بهذا اجلدول.
البند األول: الشروط الفنية العامة 

ملواقف السيارات املطلوب توفيرها 
داخل حدود القسائم في األبنية 

املختلفة
١ ـ يجــب توفير جميع مواقف 
الســيارات املطلوبــة داخل حدود 
القسيمة ســواء بالساحات داخل 
حدود القســيمة أو بالسراديب او 
باالدوار املســموح بإقامة مواقف 

السيارات فيها.
٢ـ  يجب االلتزام باالشتراطات 
واملواصفات الفنية اخلاصة ملواقف 
السيارات املطلوب توفيرها داخل 
حدود القسائم في األبنية املختلفة.

٣ـ  ال حتسب الطوابق املخصصة 
ملواقف السيارات من ضمن النسبة 
اإلجمالية للبناء ولكن تؤخذ بعني 
االعتبار عند حتديد ارتفاع البناء 

وعدد الطوابق.
٤ـ  يقرب عدد مواقف السيارات 
املطلوب توفيرهــا الى اقرب عدد 

صحيح.
٥ ـ ال يســمح بعمــل موقفــني 

لسيارتني متتاليتني.
ـ ال تقــل االبعــاد احملــددة   ٦
للموقف الواحد عن ٢٫٥٠م × ٥٫٥م.
٧ ـ ميكــن عمل منحــدر واحد 
للدخــول واخلروج علــى أال يقل 
عرض املدخل او املخرج عن ٣٫٥م 

لكل منهما.
٨ ـ في حال مــا اذا كان املدخل 

٭ دور احلضانة لألطفال:
أ ـ توفير موقف ســيارة واحد 
لكل ٥٠م٢ من املســاحة االجمالية 

احملسوبة للبناء.
ب ـ ان تكــون أبــواب دخــول 
وخروج السيارات جهة الشوارع 

الفرعية احمليطة فقط.
جـ  عمل منطقة حتميل وتنزيل 
خاصــة بالســيارات داخل حدود 

القسيمة.
٭ مطاعــم: توفير موقف ســيارة 
واحد لكل ٣٠م٢ من صافي املساحة 

االجمالية احملسوبة للبناء.
٭ معهــد صحي رجال أو نســاء/ 
مالعــب رياضيــة: توفيــر موقف 
سيارة واحد لكل ٥٠م٢ من صافي 
املساحة االجمالية احملسوبة للبناء.
٭ شــقق فندقية: توفيــر موقف 

سيارة واحد لكل شقة فندقية.
٭ مكاتــب ودور االستشــارات 
الهندســية: توفير موقف ســيارة 
واحد لكل ٥٠م٢ من صافي املساحة 

االجمالية احملسوبة للبناء.
٭ مكتب احملاماة واالستشــارات 
القانونيــة: توفير موقف ســيارة 
واحد لكل ٥٠م٢ من صافي املساحة 

اإلجمالية احملسوبة للبناء.
٣ ـ قســائم األبنية واملجمعات 
والبلوكات التجارية وأبنية املناطق 
التجارية األخــرى: توفير موقف 
سيارة واحد لكل ٥٠م٢ من صافي 

مساحة الوحدات التجارية.
٤ ـ أبنيــة املنطقــة التجاريــة 
جنوب منطقتي خيطان والفروانية: 
توفيــر موقف ســيارة واحد لكل 
٢٠٠م٢ من صافي املساحة اإلجمالية 

احملسوبة للبناء.

مواقف للسيارات.
ـ يجــب توفيــر مواقــف  ب 
للسيارات والباصات داخل حدود 
املوقع، على ان يتم توفير موقف 
واحد لكل ١٥٠م٢ من صافي املساحة 

االجمالية احملسوبة للبناء.
١١ـ  أبنية الفنادق التي تقام على 
القسائم االستثمارية والتجارية في 

جميع املناطق:
أ ـ يجوز اســتغالل الســرداب 
االول ملواقــف الســيارات وما زاد 
عن السرداب االول يجب استعماله 

مواقف للسيارات.
ب ـ توفير موقف سيارة واحد 

لكل ٥ غرف.
ج ـ توفير موقف سيارة واحد 

لكل جناحني.
د ـ توفير موقف سيارة واحد 
لــكل ٥٠م٢ من صافي املســاحات 
االجمالية املستغلة كخدمات عامة 
للفنــدق (مطاعم + كافتيريات + 

صاالت متعددة االغراض.. إلخ).
١٢ـ  قسائم نظام أبنية املجمعات 
الســكنية االســتثمارية املختلطة 
التجــاري) داخــل  (الســكني + 
مدينة الكويت/ وقسائم نظام ابنية 
الســكنية االستثمارية  املجمعات 
املختطــة (الســكني + التجاري) 
خارج مدينة الكويت/ قسائم نظام 
ابنية السكن االستثماري املختلط 
(السكني + التجاري) داخل مدينة 
الكويت/ نظام القســائم التجارية 
التــي مت تغييــر جــزء منهــا الى 

استعمال سكني.
االشــتراطات  بنــود  تطبــق 
واملواصفــات اخلاصــة ملواقــف 
التجاريــة  لألبنيــة  الســيارات 
للجزء اخلــاص بالتجاري وابنية 
السكن االستثماري للجزء اخلاص 
بالســكني وفقا ملا هــو وارد بهذا 

اجلدول.
١٣ـ  قســائم املشاريع السكنية 
االســتثمارية املتكاملة واملتميزة 
املقامة مبناطق السكن االستثماري:
االســتثمارية  القســائم  ـ  أ 

املخصصة للسكن:
١ ـ يجب توفير موقف ســيارة 
واحد لكل وحدة سكنية مبساحة 

١٠٠م٢ واقل.
٢ـ  فــي حــال زيــادة مســاحة 
الوحدة السكنية عن ١٠٠م٢ واقل من 
٢٠٠م٢، يجب ان يكون عدد مواقف 
السيارات هو ناجت قسمة املساحة 
االجمالية للوحدات السكنية على 
١٠٠ ويقرب ناجت القسمة الى اقرب 

عدد صحيح.
٣ـ  يجب توفير موقفني سيارة 
لكل وحدة سكنية مبساحة ٢٠٠م٢ 

واكثر.
يجب وضع مواقف السيارات 
بالســرداب كمــا يســمح بالطابق 

٥ ـ دور الســينما واملســارح: 
توفيــر موقف ســيارة واحد لكل 
١٠م٢ من صافي املساحة االجمالية 

احملسوبة للبناء.
٦ ـ أبنيــة القطــاع ١٦ مبنطقة 
الشويخ والري اخلدمية احلرفية 

التجارية:
أـ  توفير موقف سيارة واحد لكل 
١٠٠م٢ من صافي املساحة االجمالية 

املستغلة كمكاتب.
ب ـ توفير موقف سيارة واحد 
لــكل ٥٠م٢ مــن صافي املســاحة 
االجماليــة املســتغلة كمحالت او 

معارض.
ج ـ تطبــق في شــأن الفنادق 
الشــروط واملواصفــات اخلاصة 
ملواقــف الفنــادق فــي الشــريط 

الساحلي.
٧ ـ أبنية الشــريط الســاحلي: 
يجب توفير موقف سيارة واحدة 
لــكل ٣٠م٢ مــن صافي املســاحة 
االجماليــة املســتغلة لألنشــطة 
املسموح بها في املنطقة والفنادق.

٨ـ  أبنية املنتجعات االستثمارية 
الســاحلية والبرية (على أراضي 

ملك الدولة):
أـ  توفيــر موقفي ســيارة لكل 

وحدة فندقية.
ب ـ توفير موقف سيارة واحد 
لــكل ٣٠م٢ مــن صافــي مجمــوع 

املساحات التجارية.
٩ـ  أبنية املستشفيات اخلاصة:
أ ـ يجوز اســتغالل السردابني 
األول والثاني ملواقف السيارات وما 
زاد على السردابني االول والثاني 
يجب استعماله كمواقف للسيارات.
ب ـ يجــب تخصيص طابق او 
اكثر من املبنى ملواقف الســيارات 
على أال حتسب من ضمن النسبة.
ج ـ حتســب مواقف السيارات 
على أساس موقف واحد لكل ٥٠م٢ 
للقســائم التي مساحتها ٣٠٠٠م٢ 
وأكبر من اجمالي املساحة احملسوبة 
للبناء، ويجب توفير موقف سيارة 
واحــد لــكل ٢٥م٢ للقســائم التي 

مساحتها اقل من ٣٠٠٠م٢.
د ـ يجب احضار موافقة ادارة 
التنظيم العمراني (قسم الطرق) 
بالنسبة للموقع ومواقف السيارات 
التي تســتعمل خلدمة املستشفى 

داخل القسيمة.
هـــ ـ فــي حــال وجود ســكن 
لألطباء وهيئــة التمريض ضمن 
املستشــفى، حتســب لــه مواقف 
ســيارات طبقا ملا جاء بالشــروط 
اخلاصة مبواقف السيارات ألبنية 

السكن االستثماري.
١٠ ـ أبنية املدارس اخلاصة:

أ ـ يجوز اســتغالل الســرداب 
األول ملواقــف الســيارات وما زاد 
عن السرداب األول يجب استعماله 

املعلق او جزء منــه او بالطوابق 
املتكررة او في الســاحات اخلالية 
داخل حدود القســيمة مع مراعاة 
مداخل ومخارج املبنى وتأمني مدخل 
ومخرج للسيارات واحضار موافقة 
االدارة املختصــة بالبلديــة علــى 
املواقــف كما يجب توضيح اماكن 
مواقف السيارات على املخططات 

املقدمة للترخيص.
٥ـ  في حال تخصيص طابق او 
اكثر من املبنى ملواقف السيارات، 
ال يحسب ضمن النسبة االجمالية 
للبناء، ولكن يؤخذ بعني االعتبار 

عند حتديد عدد الطوابق.
٦ـ  ال يزيد صافي ارتفاع الطابق 

املخصص للمواقف عن ٣م.
٧ـ  في حال عمل اكثر من سرداب 
ملواقف الســيارات ال يزيد صافي 

االرتفاع عن ٣م لكل طابق.
٨ ـ يجــب عمل منحــدر واحد 
للدخول واخلروج شــريطة عمل 
نظــام الكترونــي لتنظيــم ســير 

الدخول واخلروج.
٩ ـ يجوز عمل مصاعد خاصة 
ملواقف السيارات بدال من املنحدر 
شريطة تقدمي دراسات خاصة بذلك 

واعتمادها من اجلهات املختصة.
١٠ ـ يســمح ان تكــون مواقف 
الســيارات بــارزة خــارج حدود 
القســيمة بالطابــق االرضي فقط 

وبحد اقصى ٣م.
١١ ـ يجب مراعاة املسافات بني 

مواقف السيارات واالعمدة.
١٢ـ  في حال وجود ممر مشــاة 
بعــرض اكبر من ١٥م، يســمح ان 
تكون مواقف السيارات في وضع 
عمــودي علــى حــدود القســيمة 
بالطابق االرضي ويسمح ان تكون 
املواقف بارزة خارج حدود القسيمة 

وبحد اقصى ٣م.
ب ـ احملــالت التجاريــة: يجب 
توفيــر موقف ســيارة واحد لكل 
التجاريــة مــن  ٥٠م٢ للمحــالت 
املساحة الصافية املستغلة كمحالت 
علــى قســائم املشــروع علــى ان 
يقرب ناجت القسمة الى اقرب عدد 
صحيح وتكون من ضمن مواقف 
السيارات املتعددة االدوار العامة 
شــريطة احضار موافقة التنظيم 

(قسم الطرق).
االســتثمارية  القســائم  ـ  ج 
املخصصة إلقامة أنشطة جتارية 
مختلطة عليها: يجب توفير موقف 
سيارة واحد لكل ٦٠م٢ من املساحة 
الصافية املستغلة لتلك االنشطة 
علــى ان يقرب ناجت القســمة الى 
اقرب عدد صحيح وذلك داخل حدود 
القسيمة وال يسمح بعمل موقفني 
لســيارتني متتاليتــني وشــريطة 
احضــار موافقة التنظيم (قســم 

الطرق).

في قسائم املناطق التجارية واالستثمارية.. وضرورة توفير موقف سيارة لكل ٥ غرف في الفنادق

واملخــرج معا من فتحــة واحدة، 
فيجــب أال يقل عرض الفتحة عن 
٧٫٥٠م ويوضع فاصل حلركة املرور 

ال يقل عن ٥٠ سم.
٩ ـ يجــب ان تكــون مداخــل 
ومخارج القســيمة جهة الشوارع 
الفرعية فقط ويجوز ان تكون جهة 
الشوارع الرئيسية التخدميية او 
مواقف السيارات السطحية العامة 
فقط فــي حال عدم توافر شــارع 

فرعي خلدمة القسيمة.
١٠ـ  يجب االلتزام مبواقع املداخل 
واملخارج حسب متطلبات االدارة 
املختصة بالبلدية وطبقا للشروط 

التنظيمية املعتمدة.
١١ ـ يجوز توفير مكتب خلدمة 
املوقــف علــى ان يكــون مبوقــع 
قريب من حركة الدخول واخلروج 
مبساحة ١٠م٢ بحد اقصى وبارتفاع 

ال يزيد عن ٣م.
١٢ـ  يجوز توفير غرفة او غرف 
حتكــم مبســاحة ١٠م بحد اقصى 

وبارتفاع ال يزيد عن ٣م.
١٣ـ  يجوز عمل كشك التحصيل 
والرسوم مبساحة ١٠م٢ بحد اقصى 

وبارتفاع ال يزيد عن ٣م.
١٤ـ  يجب ان يتم وضع العالمات 
اإلرشــادية التي حتدد االجتاهات 
واملنعطفــات واملنحــدرات علــى 
املخططات املقدمة للترخيص، على 
ان يتم وضع وتشــغيل العالمات 
املرورية التي حتدد السرعة باملواقف 
ومخــارج الطــوارئ واالرتفاعات 
ودورات امليــاه واملصاعــد ويتــم 
تشغيل العالمات املضيئة االرشادية 
آليــا او عن طريق غرفــة التحكم 
ويتم تشــغيل ارشادات الطوارئ 

آليا وذلك عند استالم املبنى.
١٥ـ  يقتصر حســاب املســاحة 
املطلوبة لعدد مواقف الســيارات 
على صافي املساحة احملسوبة من 

ضمن نسبة البناء.
١٦ـ  يجب توضيح اماكن مواقف 
السيارات على املخططات املقدمة 
للترخيص في االماكن املســموح 
بإقامة مواقف الســيارات فيها مع 
مراعــاة مداخــل ومخــارج املبنى 
وتأمني مدخل ومخرج للســيارات 

بالسور اخلارجي للقسيمة.
١٧ـ  يســمح بتغطيــة مواقــف 
السيارات مبظالت من املواد اخلفيفة 
وان تكــون مفتوحــة اجلوانــب 

وبارتفاع ال يزيد عن ٣م.
١٨ ـ يجــوز لــإلدارة املختصة 
بالبلدية طلب اجراء دراسات التأثير 
املروري للمشاريع التي تقام طبقا 
ملواصفات خاصة واملشاريع الكبرى 
التجارية  واملتخصصة واملراكــز 
واملجمعات تقدم من قبل الهيئات 
او املؤسسات او الشركات او املالك 

لهذه املشاريع.

١٩ ـ ال يجوز القيام بإجراء اي 
تعديالت في عدد وأبعاد ومواصفات 
وتصميم مواقف الســيارات التي 
مت اعتمادها فــي رخص البناء إال 
بعد احلصول على موافقة االدارة 

املختصة بالبلدية.
٢٠ ـ يجــب االلتــزام بتبليــط 

الرصيف عند املداخل واملخارج.
٢١ ـ التقيــد بتطبيــق الكــود 
الكويتي للتقييم العام املعتمد من 
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة.

٢٢ـ  التقيد بشروط ومتطلبات 
قوة االطفاء العام.

البند الثاني: الشروط الفنية اخلاصة 
وعدد مواقف السيارات املطلوب 

توافرها داخل حدود القسائم في األبنية 
املختلفة:

١ـ  أبنية الســكن االســتثماري 
واملجمعات السكنية االستثمارية:
أ ـ توفير موقف ســيارة واحد 

لكل وحدة مبساحة ٤٥م٢.
ب ـ فــي حــال زيادة مســاحة 
الوحدة على ٤٥م٢ يكون عدد مواقف 
السيارات من ناجت قسمة املساحة 
اإلجمالية لتلك الوحدة على ٤٥م٢.
التجاريــة  ـ االســتعماالت   ٢
املســموح بها في قســائم السكن 
االستثماري كمبنى كامل منفصل.

٭ عيادات طبية او مختبرات طبية 
او مراكز طبية او مستوصف: توفير 
موقف سيارة واحد لكل ٣٠م٢ من 
صافي املساحة االجمالية احملسوبة 

للبناء.
٭ معاهــد أهليــة: توفيــر موقف 
سيارة واحد لكل ٣٠م٢ من صافي 
املساحة اإلجمالية احملسوبة للبناء.

استغالل السرداب والدورين األول والثاني كمواقف سيارات في املستشفيات اخلاصةالسماح بإقامة مواقف السيارات الذكية بعد موافقة قوة اإلطفاء العام
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يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي اإلميـان

من مواســم الطاعة العظيمة، 
العشر األول من ذي احلجة، فقد 
فضلها اهللا تعالى على سائر أيام 
العــام، وهناك من النصوص في 
القرآن الكرمي والسنة الشريفة ما 
يدل على أن هذه العشر أفضل من 
سائر أيام السنة من غير استثناء 
شيء منها، حتى العشر األواخر 
من رمضان. عن فضل األيام العشر 
من ذي احلجة يحدثنا الشـــــيخ 

د. أحمد الكوس.
يقــول د. الكــوس: فضل اهللا 
تعالى بعض الشهور واأليام عن 
سائر أيام السنة وهذا من فضل 
اهللا تعالى ورحمته بنا لنتسابق 
على اقتناء هذه الفرص العظيمة 
لتجديد التوبة والنيل من رضوان 
اهللا تعالى، ومن هذه األيام أيام 
العشر األول من ذي احلجة، فهي 
أيــام فضيلة وهــذا الفضل يأتي 
كون احلجــاج يذهبون إلى بيت 
اهللا احلــرام ألداء فريضة احلج، 
وأمــا املقيمــون فــي بالدهم وال 
يستطيعون أداء احلج فيمكنهم 
االجتهاد في العبادة والطاعة في 
تلك األيام العشر. روى البخاري 
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن 
النبــي ژ قال: ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى اهللا من هذه 
األيامـ  يعني أيام العشرـ  قالوا: يا 
رسول اهللا وال اجلهاد في سبيل 
اهللا؟ قال: وال اجلهاد في سبيل اهللا 
إال رجل خرج بنفسه وماله ثم لم 
يرجع من ذلك بشيء»، وفي رواية 
عند اإلمــام أحمد «فأكثروا فيهن 
من التهليل والتكبير والتحميد».
وبــني لنــا د. الكــوس بعض 
الطاعات التي ميكن اســتغاللها 
خالل هذه األيــام املباركة، فقال: 
صيــام هــذه األيــام أو بعضهــا 
والسيما يوم عرفة وذلك حلديث 
الرســول ژ: «صيام يوم عرفة 
أحتسب عند اهللا أن يكفر السنة 
التي قبله والتي بعده» رواه مسلم.
واحملافظة على الصلوات في 
املساجد والسنن الراتبة واالجتهاد 
بقيام الليل ولــو بركعات قليلة 
مع اإلكثــار من قراءة القرآن فإن 
اســتطعت ختــم القــرآن خــالل 
هــذه األيــام فهذا طيــب، وايضا 
التوبــة واإلقــالع عــن املعاصي 
وجميــع الذنــوب حتــى يترتب 
على االعمال املغفــرة والرحمة. 
وتأسف د. الكوس ملا يحدث من 
كثــرة اإلعالنات في تلــك األيام 

عــن حفــالت مختلطــة ورقص 
وغنــاء اســتعدادا أليــام العيد. 
وشــدد الكوس على بر الوالدين 
وصلة األرحــام وزيارة املريض 
والتواصل مع اهللا والتناصح في 
الديــن مع اإلكثار مــن الصدقات 
ومســاعدة احملتاجني والتفريج 
عن املكروبني واملعسرين. وقال: 
واذكر كل مسلم ومسلمة باملداومة 
علــى األذكار املأثــورة عن النبي 
الصبــاح واملســاء  وأذكار  ژ 
واإلكثــار من التكبيــر والتهليل 
والتحميد، وأيضا احلرص على 
سنة األضحية في يوم العيد وأيام 
التشــريق وهي سنة مؤكدة عن 
النبــي ژ، وثبــت أن النبي ژ 
«ضحى بكبشــني أملحني أقرنني 
ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع 

رجله على صفاحهما» متفق عليه.
شروط مهمة

وعلــى مــن أراد األضحية أن 
يتحــرر من أخذ الشــعر ســواء 
حلقــه أو التقصير من رأســه أو 
حليته وســائر بدنــه، وكذلك ال 
يقــص أظافره حلديث أم ســلمة 
أن النبي ژ قال: إذا رأيتم هالل 
ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي 
فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي 
رواية «فال يأخذ من شعره ومن 
أظافره حتى يضحي» وهذا يخص 
صاحــب األضحية ال أســرته أو 
أبناءه، واحلكمة من ذلك التشبه 
باحملرمني من احلجاج. كما على 
املسلم ان يحرص على أداء صالة 
العيد في املصلى واالستفادة من 

خطبة اإلمام ومعرفة احلكمة من 
العيــد، وانه يوم شــكر وطاعة 
وليــس للهو احملــرم واحلفالت 
املاجنة والتبرج غير املشــروع، 
كما علينــا أن ننصح األهل ومن 
نعــول ونذكرهــم بأهميــة هذه 
األيام، وحثهم على فعل الطاعات، 
وجتنــب املنكــرات، واإلكثار من 
الدعاء لنفسك وأهلك، وأن يفك اهللا 
كرب إخواننا في فلسطني وبورما 
واليمن وسائر بالد املسلمني وأن 

يحقن دماءهم.
احملرومون

وعن حكم من يستطيع احلج 
ولــم يقم بــأداء الفريضة، يقول 
عنهم د.الكوس: مســكني كل من 
كان ذي سعة وقوة ومقدرة ولكنه 

لم يحــج إلى بيــت اهللا احلرام، 
فــواهللا إنهــا لنعمــة عظيمة أن 
يتيســر احلــج، ففيها ينشــرح 
الصدر وينخرط فيها املسلمون 
في دورة تدريبية إميانية يزداد بها 
اإلميان وتصقل فيها القلوب، حيث 
تلهج األلسنة بذكر اهللا تعالى في 
كل يوم بل في كل ساعة، ويكبر 
املسلمون ويرددون شعار التوحيد 
«لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك 
لك لبيــك، إن احلمد والنعمة لك 
وامللك ال شريك لك»، حيث يردد 
احلجــاج الذيــن جــاءوا من كل 
فج عميق شعار التوحيد لقوله 
تعالــى: (ولتكبــروا اهللا على ما 
هداكم ولعلكم تشــكرون)، فهي 
أيام فاضلة ينتقل فيها احلجاج 
من منســك إلى منسك، يتدربون 

فيها على العبودية واخلشوع.
أهمية الدعاء

وأكــد د.الكوس علــى اهمية 
الدعــاء والتذليل واخلضوع هللا 
تعالــى والتعــود علــى النظــام 
واالنصيــاع هللا تعالــى، وهكذا 
يعود املســلم من حجه وقد غفر 
لــه ذنبه مصداقا لقولــه تعالى: 
(فمن فرض فيهن احلج فال رفث 
وال فســوق وال جدال في احلج) 
وقوله ژ: «احلج املبرور ليس له 
جزاء إال اجلنة» وخير ما تزود به 
املسلم من هذه الرحلة اإلميانية 
هو التقــوى (وتزودوا فإن خير 
الزاد التقــوى)، وأما احملرومون 
الذين اشــتروا احلياة  فمساكني 
الدنيــا باآلخرة والتهــوا بالدنيا 
والشــهوات. وقــد ذكر لــي أحد 
االخــوة ان أحدهم يرفض احلج 
ألنه يخــاف أن ميوت في احلج، 
ســبحان اهللا، هذا هــو احملروم، 
وآخر دفع مبلغــا من املال آلخر 
يحج عنه مع انه في صحة جيدة 
اال انه يقــول بفخر ألنه ال يحب 
اجللوس مع رعاع الناس والفقراء 
وهو صاحب األموال واملناصب، 
فعلى املســلم أن يســتفتح هذه 
العشــر بتوبة نصــوح الى اهللا 
عز وجل، ثم يستكثر من األعمال 
الصاحلــة، ولنبادر باغتنام تلك 
األيام قبل أن ينــدم املفرط على 
ما فعل، وقبل أن يســأل الرجعة 
فال يجاب عما سأل: فاغتنموا هذه 
الليالي العشر وأحيوها واجعلوها 
موسما للخيرات والبر والتقوى 

والعمل الصالح.

د. أحمد الكوس

د. أحمد الكوس لـ«اإلميان»: اغتنموا هذه الليالي العشر وأحيوها واجعلوها موسمًا للخيرات 
أكثروا من الدعاء وذّكروا من تعولون بأهمية هذه األيام وحثوهم على فعل الطاعات

على املسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة إلى اهللا تعالى قبل أن يندم املفرط على ما فعل

فضل العشر األوائل من ذي احلجة في القرآن والُسنة
١ - قال اهللا تعالى: (والفجر وليال عشر 

والشفع والوتر والليل إذا يسر).
٢ - قال اهللا تعالى: (ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم اهللا في أيام معلومات على 

ما رزقهم من بهيمة األنعام).
كما ورد ذكر العشر األوائل من شهر 

ذي احلجة في العديد من األحاديث النبوية 
الشريفة، منها:

١ - عن أبــي هريرة ے عن النبي ژ 
قال: «ما من أيام أحب إلى اهللا أن يتعبد 
له فيها من عشر ذي احلجة، يعدل صيام 
كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة 

منها بقيام ليلة القدر».
٢ - عن عبداهللا بن عمر ان النبي محمد 
ژ قال: «ما من أيام أعظم عند اهللا وال 
أحب إليه العمل فيهن من أيام عشر ذي 
احلجة فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير 

والتحميد والتهليل».

٣ - عن جابر بن عبداهللا ان رســول اهللا 
ژ قال: «ما من أيام أفضل عند اهللا من 
أيام عشر ذي احلجة، قال: قال رجل: هن 
أفضل؟ أم عدتهن جهاد في سبيل اهللا؟ 
قال: هن أفضل من عدتهن جهاد في سبيل 

اهللا، إال عفير يعفر وجهه في التراب».

روائع التراث اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات أكبادنا

(حديث ومعنى)

حامت األصم واحلج

أفضل األيام

كان حلــامت بن األصم أوالد ذكــور وإناث، ولم 
يكن ميلك شــيئا من املال وقــال ألوالده: إني أريد 
احلــج هذا العام فبكــوا، وقالوا: الى مــن تكلنا يا 
أبانا؟ فقالت إحدى بناتــه: كفوا عن البكاء ودعوا 
أبانــا يحج، فليس هو بــرازق (إن اهللا هو الرزاق 

ذو القوة املتني).
نــام األطفــال جياعا وجعلوا يلومــون أختهم، 
فقالت: اللهم ال تخجلني معهم، فمر أمير البالد بهذا 
املــكان وطلب ماء فناوله احدهم كوزا جديدا وفيه 
ماء بارد، فشرب األمير وسأل: دار من هذه؟ قال: دار 
حامت بن االصم، فرمى األمير قطعة من ذهب، وقال 

ألصحابه: من أحبني فعل مثلي، فرموا كلهم مثله.
فبكت بنت حامت األصم وقالت لها أمها: ما يبكيك 
وقد وسع اهللا علينا؟ فقالت يا أماه، مخلوق نظر 
إلينا فاستغنينا وشكرنا، فما ظنك باهللا جل وعال 
لو نظر إلينا ال يكلنا إلى أحد طرفة عني، اللهم انظر 

إلى أبينا ودبر له أحسن تدبير.
وخرج أبوها للحج وملا رجع تلقاه اوالده فعانق 
الصبية الصغيرة وبكى ثم قال: «صغار قوم كبار 
قــوم آخريــن، وإن اهللا ال ينظر إلى أكبركم، ولكن 
ينظــر إلى أعرفكم به، فعليكــم مبعرفته واالتكال 

عليه، فإنه من توكل على اهللا فهو حسبه».

عــن عبداهللا بن عباس ـ رضــي اهللا عنهما ـ أن 
رسول اهللا ژ قال: «ما الـعمل في أيام أفضل منها 
في هذه؟ قالوا: وال اجلهاد؟ قال: وال اجلهاد إال رجل 

خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء».
فأيام عشــر ذي احلجة هي أيام مباركة مفضلة 

على غيرها من أيام السنة وفيها يوم النحر، ويوم 
عرفة، وال يوجد عمل أفضل من العمل فيهن إال عمل 
رجل خرج مجاهدا بنفسه ومباله قاصدا قهر عدوه 
فأنفق كل ماله في ذلك وضحى بنفســه في ســبيل 

اهللا تعالى.

في العشر من ذي احلجة 
موسم تزداد فيه الدرجات، 
ويستدرك العبد ما فات، وهي 
من أفضــل األيام التي يحب 
اهللا فيها األعمال الصاحلات، 
وجتتمع فيها العبادات، فيها 
يــوم عرفة يــوم يعتق اهللا 
تعالى فيها العباد من النار، 
فيجب أن نعلم أوالدنا فضل 
هــذه االيــام، ونحثهم على 
صالة التطوع والنوافل، وأن 
نكون قــدوة البنائنا فنقوم 
بالصدقة ولو باليسير وإغاثة 

امللهوف وإطعام اجلائع وإدخال السرور على املهموم، وتفريغ 
الكــرب عنه، ونعلم أبناءنا املشــاركة في شــراء األضحية 
ومصاحبتنا الختيارها بأنفســهم، مبينني لهم أن االضحية 
شرعت تقربا إلى اهللا بدمائها، وتصدقا على الفقراء بلحمها، 
وشكرا له على أن أبقانا أحياء، ونشرح لهم أنها شعيرة من 
شعائر اإلسالم ورمز للتضحية والفداء، وسنة أبينا إبراهيم 
گ، ونقص عليهم قصة ســيدنا إسماعيل گ، ونعلمهم 
اإلكثار من احلسنات التي تذهب السيئات، فبتعويد األطفال 
على العبــادات منذ الصغر ينمون على حب الطاعة، وكره 

املنكر يكبر معهم وميقتونه.

قال اهللا جل جالله:
(وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون..).

اهجر أهل الضالل قبل ان تهجر ضاللهم!
ضاللهم قبيح لوال تزيينهــم، وقامت لوال تلميعهم، 

وبغيض لوال حتبيبهم.
يقول ابن كثير: فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب 
من قومهم واختار اهللا تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك 
فــي قوله (وإذ اعتزلتموهــم وما يعبدون إال اهللا)، أي: 
وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير 

اهللا، ففارقوهم أيضا بأبدانكم.

الشيخ سعد الشمري

تربية األبناء على تعظيم عشر
ذي احلجة مسؤولية الوالدين

«فارقوا أهل الضالل فحفظ 
اهللا أديانهم وأبدانهم»

إحرام املرأة
كيف حترم املرأة للحج والعمرة؟

٭ إحرامها أن تغتســل حتى ولو كانت حائضا 
وتتنظــف وتلبس اللباس املعتاد ، فإذا وصلت 
امليقات أو حاذته فإنها تنوي الدخول في النسك 
الذي تريــده ثم تصير محرمة ثم تطوف إال إذا 
كانت حائضا فإنها تنتظر حتى تطهر، ثم تصلي 
ركعتني خلف املقام أو في أي مكان من املسجد، 
ثم تســعى بني الصفا واملروة، فإذا كانت عمرة 
أو عمــرة التمتع فإنها تتحلــل بقص أمنلة من 
شعرها، أما إذا كانت مفردة أو قارنة فإنها تبقى 
على إحرامها حتى تتحلل يوم العيد، والطواف 
الذي طافته يكون طواف القدوم، والسعي سعي 

احلج قدمته.. واهللا أعلم.

 لبس الكمامة
هل يجوز للرجل احملرم بحج أو عمرة لبس 

الكمامة خشية املرض؟
٭ قــد أفتى كثيــر من أهل العلم بجواز لبســه 

للحاجة وال شيء عليه. واهللا أعلم

إذا جاءت الدورة الشهرية للمرأة في وقت األيام 
العشر األول من ذي احلجة، فهل هناك أعمال 

صاحلة تؤديها؟
٭ إذا تركــت الصالة والصيــام والقرآن ونحو 
ذلــك، فهي مأجــورة بال شــك المتثالها أمر اهللا 
ورســوله، ولكــن لها أن تكثر مــن ذكر اهللا من 
التســبيح والتحميد والتهليــل والتكبير الذي 
هو شعار هذه األيام، ولها أن تتصدق وتضحي 
بأضحية، وتصل الرحم وتعود املريض ونحو 

هذه األعمال.. واهللا أعلم.

 ال جتد محرمًا
امــرأة قــادرة ماليا وبدنيا على أن حتج ولكن 

ال جتد محرما يذهب معها؟
٭ الــذي عليه جمع من أهــل العلم أنه ال يجب 
عليها احلج واحلالة هذه الشتراط احملرم وهو 
زوجها أو من حترم عليه بنســب كأبيها وابنها 
أو بسبب مباح كمصاهرة كأب زوجها أو أخيها 
مــن الرضاع، ألن رجال ســأل النبــي صلى اهللا 
عليه وآله وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني 
اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي صلى 
اهللا عليه وآله وسلم : «انطلق فحج مع امرأتك».. 

واهللا أعلم.

 التحايل ألداء احلج
هل يجوز التحايل للدخول إلى مكة ألداء احلج 

لعدم وجود تصريح حج ونحوه؟ 
٭ ال يليق باملسلم أن يفعل ذلك، وهذه التعليمات 
ما ُوجدت إال للمصلحة العامة، وال ينبغي للمسلم 
أن يعرض نفسه للذلة ونحوها، بل يكون صادقا.. 

واهللا أعلم.

خليل الشطيد.بسام الشطي

العشر من ذي احلجة
أفضل أيام الدنيا
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مرزوق الغامن: ضرورة وجود صوت ثالث إلقرار العدل.. واستمرار
ملف القضية الفلسطينية دون حل عادل شاهد على األخطار

أكــد رئيس مجلــس األمة 
مــرزوق الغــامن أن احلاجــة 
إلى صوت ثالث مبدئي وغير 
منحاز ينادي بتطبيق القانون 
وإقــرار العــدل مازالت ملحة 
وضروريــة، خصوصــا مــع 
مثول األخطار واســتمرارها 
في مختلــف مناطــق العالم. 
وذكر الغامن أن استمرار ملف 
القضية الفلسطينية واالحتالل 
الصهيوني لفلسطني من دون 
حــل عــادل واســتمرار إراقة 
الدمــاء واإلمعان في االحتالل 
والقمع والتهجيــر والتنكيل 
شــاهد واقعي وملموس على 

استمرار األخطار في العالم.
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
الرئيس الغامن أمس أمام مؤمتر 
الشبكة البرملانية حلركة عدم 
االنحيــاز املنعقــد حاليــا في 

العاصمة األذرية باكو.
وقــال الغامن في مســتهل 
كلمتــه: «منــذ باندونغ ١٩٥٥ 
حتــى اليــوم تغيــرت كثيــر 
مــن املعطيــات، وكثيــر مــن 
احملاور والتكتالت واخلرائط 
والتكتيكات، لكن شيئا واحدا 
لم يتغير، وهو ان العالم اليزال 
في خطر، خطر احلرب الكونية، 
وخطر الدخول في املغامرات 
غير احملسوبة مجددا، وخطر 
التعبئة الدائمة واالســتعداد 
املتواصل حلــرب ما، تقع في 

مكان ما».
وأضاف الغامن: «كلنا قرأنا 

تغيــرت األســماء والوجــوه 
واخلطاب واالســتراتيجيات، 
لكن جوهر اخلطر املاثل والذي 
استدعى قيام احلركة اليزال كما 
هو». وقال الغامن: «نسمع اآلن 
عن فرضيات تتعلق بنشوب 
حرب عاملية ثالثة، ونرى بؤر 
التفجــر، واحلــروب األهلية، 
وأخطار التقسيم، واالحترابات 
اإلقليميــة، ماضيــة على قدم 
الغــامن:  وســاق». وأضــاف 
«ســأكتفي بأكثر مثال يحقق 
تلك املقاربة، وهو امللف األكثر 
قدمــا، وامللف املســتمر حتى 
اآلن، وامللف الذي شــكل على 
الدوام (عــار) النظام الدولي 
القدمي واجلديــد معا، وامللف 
الذي جسد كل علل السياسة، 

الصهيوني لفلسطني».
واستطرد الغامن قائال: «إن 
اســتمرار هذا امللــف من دون 
حل عــادل، واســتمرار إراقة 

طيعة بيد الغير».
وأكــد الغــامن «حركة عدم 
االنحياز كانــت طريقا ثالثا، 
ورفضا للثنائيات، واحتجاجا 
على العزلــة، ودعما للتعدد، 
بالتنــوع، وتكرميا  واحتفاال 
لكل جهد يقفــز فوق اختزال 
اإلنســان في طريقني اثنني ال 
ثالث لهما، ومــن هذا اإلميان 
علينا أن نعمل حثيثا، ونرسم 

تصوراتنا ورؤانا».
وبــني الغامن «نحن لســنا 
منظمة إقليميــة معزولة في 
جغرافيــا ما، بــل نحن حركة 
عدد أعضائها أكثر من نصف 
عــدد دول العالــم، موزعــني 
علــى كل القــارات واألعــراق 
واألديــان والثقافــات وامللل، 
ومن هذا اإلميان يجب أن نعمل 

وننطلق».
وفي ختــام كلمته، أعرب 
الغامن عن شــكره ألذربيجان 
الصديقة، على حسن إدارتها 
حركــة عــدم االنحيــاز منــذ 
رئاستها إبان مؤمتر الرؤساء 
قبل ثالث ســنوات، وعلى كل 
املجهود الذي بذلته طوال فترة 
رئاســتها في رعاية أنشــطة 

احلركة.
وكانت أعمال مؤمتر الشبكة 
البرملانية حلركة عدم االنحياز 
قد انطلقت في العاصمة األذرية 
باكــو فــي وقت ســابق أمس 
حتت رعاية رئيس جمهورية 
علييــف  إلهــام  أذربيجــان 

والكيــل  امليكيافيليــة  مــن 
مبكيالني، والصلــف، والقفز 
على القانون وأعني هنا ملف 
القضية الفلسطينية واالحتالل 

الدماء، واإلمعان في االحتالل 
والقمع والتهجيــر والتنكيل 
كلها شــواهد على أن الوضع 
لم يتغير في هذا العالم، وأن 
احلاجة إلى صوت ثالث مبدئي 
غير منحاز، وينادي بتطبيق 
القانــون وإقرار العدل، مازال 

ملحا وضروريا».
«ان  الغــامن  وأوضــح 
التحدي األكبر أمام حركة عدم 
االنحياز، هو تعزيز االميان 
بفكرته األولى، وهي فكرة لم 
تسقط برغم كل شيء، فكرة 
أن تكون وســطيا ووسيطا، 
وعــادال ومعتــدال، ومجمعا 
وجماعيــا، وأال تكون حطبا 
لنار الغير، وبيدقا مســلوب 
اإلرادة على رقعة الغير، وأداة 

ومبشاركة رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن والوفد البرملاني 

املرافق له.
وألقى الرئيس علييف في 
افتتاح املؤمتر كلمة شدد فيها 
علــى ضرورة وقــوف جميع 
الدول على مسافة واحدة جتاه 
مختلف النزاعات واخلالفات، 
وان تكــون املبادئ والقوانني 
الدوليــة أساســا وفيصال في 

حل اي خالف.
من جهتها، دعت رئيســة 
البرملان في جمهورية أذربيجان 
صاحبة غافاروفا في كلمة لها 
برملانات الــدول األعضاء في 
حركة عدم االنحياز الى تكثيف 
اجلهــود وتوحيد املواقف في 
احملافــل البرملانيــة الدوليــة 
بشأن العديد من امللفات املهمة 

واحلساسة.
يذكــر أن الرئيــس الغامن 
وصل والوفــد املرافق له إلى 
أذربيجان يــوم أول من أمس 
للمشاركة في مؤمتر الشبكة 
البرملانية حلركة عدم االنحياز 
الذي يعقد حتت عنوان (دور 
البرملانات الوطنية في تعزيز 
العاملــي والتنميــة  الســالم 

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

ومبارك اخلجمة العجمي.

في كلمته أمام مؤمتر الشبكة البرملانية حلركة عدم االنحياز املنعقد حالياً في العاصمة األذرية باكو

التاريخ ومازالت الصور ماثلة 
أمــام أعيننــا عندمــا تنــادى 
عبدالناصــر وتيتــو ونهــرو 
وســوكارنو وزعيم أكثر من 
٢٠ دولة لفعل شــيء ما، إزاء 
اجلنــون املنفلت مــن عقاله، 
وإزاء االســتقطاب احلاد بني 
شــرق وغــرب، واشــتراكية 
ورأســمالية، وشمال أطلسي 

ووارسو».
وذكر الغــامن «رمبا كانت 
تلك املناداة رمزية، احتجاجية، 
شيئا أشبه بالصرخة الرافضة 
ملا يحدث للعالم، لكنها مناداة 
ودعوة مهمة، ألنها ببســاطة 
عبرت عــن الرفض املطلق ملا 
يجــري آنذاك، وكان الشــعار 
األقرب حلركــة عدم االنحياز 
حينها، ورمبا حتى اليوم هو 
(أنتــم لســتم وحدكم في هذا 

العالم)».
وأشار الغامن «حركتنا التي 
نحتفل مبــرور ٦٧ عاما على 
إنشــائها، ردة فعل على تلك 
املريبــة واملخيفة  الترتيبات 
التي متت بعد احلرب العاملية 
الثانية، وكانت احلرب الكورية 
قــد انتهت قبــل فترة وجيزة 
بتقسيم كوريا إلى كوريتني، 
وكان حلف وارســو قد أعلن 
عــن قيامه قبيل ثالثة أشــهر 
من قيام حركة عدم االنحياز».
وأوضح الغــامن «بعد ٦٧ 
عامــا مــن إنشــاء حركة عدم 
االنحياز لم يتغير شــيء، بل 

..ويهنئ نظيريه في الكونغو 
الدميوقراطية بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني في جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية كريســتوف مبوســو نكوديا بوانغا، 
ورئيس مجلس الشيوخ موديست باهاتي لوكويبو، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

مرزوق الغامن مع رئيسة البرملان في أذربيجان الغامن خالل انطالق أعمال املؤمتررئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يلقي كلمته أمام مؤمتر الشبكة البرملانية حلركة عدم االنحياز

رؤساء البرملانات املشاركون في مؤمتر الشبكة البرملانية حلركة عدم االنحياز

أحمد الشحومي خالل استقباله فريق «بلو  تك»:
دعم كامل للشباب الكويتي املبدع لتحقيق خططه

اســتقبل رئيس مجلس 
األمة باإلنابة أحمد الشحومي 
في مكتبه مبجلس األمة أمس 
مــدرب وأعضاء فريق «بلو 
تــك» التابع للهيئــة العامة 
للشــباب، لتكرميهــم علــى 
اإلجنازات التي حققوها لرفع 
اسم الكويت في مجال الذكاء 

االصطناعي.
وأكــد الشــحومي خالل 
استقباله الفريق دعمه الكامل 
للشباب الكويتي املبدع، وكل 
ما من شأنه رفع راية الكويت 
في احملافل الدولية والعلمية.
تقديــره  وأعــرب عــن 
إلجنازات فريــق «بلو تك» 
وحرصــه علــى توفيــر كل 
الدعــم لتحقيــق خططــه 
املستقبلية في مجال التقنيات 

والروبوتات.
وأثنى مدرب الفريق محمد 
الظفيري في تصريح عقب 
اللقاء على جهود نائب رئيس 
مجلس األمة في دعم املبدعني، 
وحرصه على تكرمي الفريق 
على إجنازاتــه التي حققها 
على مدى ٥ شهور ماضية، 

معتبرا أن هذا التكرمي دافع 
للفريــق لتحقيق املزيد من 

اإلجنازات في املستقبل.
من جهته، أعرب عضو 
الطالــب محمــد  الفريــق 
البحــر عن شــكره لنائب 
رئيس مجلــس األمة على 
دعمه امللموس لكل شباب 

خالل املاضي من املشــاركة 
في بطولة العالم للغواصات 
اآلليــة، وهي جتربة جديدة 
تشــارك فيها الكويت للمرة 
األولى، معربة عن سعادتها 
ألن الكويت اســتطاعت من 
خالل املشاركة األولى حتقيق 
مراكز متقدمــة من بني ١٣٧ 

الكويت املبدع.
بدورهــا، تعهدت عضو 
الفريق الطالبة حوراء ميرزا 
بتقدمي املزيد من اجلهود لرفع 
اسم الكويت دائما في احملافل 
الدولية في مجال الروبوتات 

والبرمجيات.
وقالــت ان الفريق متكن 

فريقا شاركوا في البطولة.
يذكــر أن فريــق «بلــو 
تــك» شــارك فــي عــدد من 
املسابقات واجلوائز في مجال 
الروبوتات والبرمجيات على 
املستوى اإلقليمي والدولي 
وحقق مــن خاللهــا نتائج 

إيجابية.

رئيس مجلس األمة باإلنابة أحمد الشحومي مستقبال فريق «بلو تك» التابع لهيئة الشباب

جانب من اللقاء

جلنة شؤون اإلسكان تطالب احلكومة 
ببدائل إلقامة مشروع «جنوب القيروان» 

عقدت جلنة شؤون اإلســكان والعقار 
اجتماعــا أمس اخلميس ملناقشــة تكليف 
اللجنة مبتابعة اجلهود احلكومية لتذليل 
املعوقات كافة في منطقة جنوب القيروان.
كما ناقشت تكليف املجلس لها بدراسة 
وبحث إمكانية إقامة مشــروع غرب هدية 
الســكني، والتنازل عــن أرض منتزه أبو 
حليفــة إلى الرعاية الســكنية مع اجلهات 
املختصة. وقال رئيس اللجنة النائب فايز 
اجلمهور في تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة إن اللجنة طالبت اجلهات احلكومية 
بسرعة توفير بدائل ملنطقة جنوب القيروان 
والتي ترفض هيئة البيئة إزالة األشــجار 
املوجودة فيها بدعوى تعارضها مع قانون 

البيئة، ولصعوبة النقل.
وأوضــح أن اللجنة طرحــت أكثر من 
حل أمام اجلهــات احلكومية إليجاد أرض 
بديلة، من بينها منطقة سكراب األخشاب 

التي تسع ٢٥٠٠ وحدة سكنية.
وأضاف أن البلدية أفادت في االجتماع 
بعدم وجود عوائــق في هذا املوقع، وانها 
سترفع االقتراح إلى املجلس البلدي التخاذ 

قرار فيه.
وأشــار إلى ان البديل الثاني هو أرض 
منطقة الباتريوت، والتي تتســع لـ٤٠٠٠ 
وحدة سكنية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم 
بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لنقل مشغوالت 

املنطقة إلى خارج املناطق السكنية.
وبني أن البديل الثالث هو أرض جنوب 
أم الهيمان وتوفر ٢٥٠٠ وحدة سكنية، وال 
توجد فيه عوائق ســوى خطوط الضغط 

العالي، والتي ميكن ايجاد حلول لها.

وحمــل اجلمهــور اجلهــات احلكومية 
املعنية سبب تأخر تسليم مشروع جنوب 
القيراون ملؤسسة الرعاية السكنية، موضحا 
ان مجلــس الوزراء كلف هيئة الزراعة في 
١٠ ينايــر املاضي بالتنســيق مع عدد من 
اجلهات إلزالة العوائق في غضون شهرين.

وأضاف انه في أول اجتماع للجنة مع 
اجلهــات احلكوميــة بهذا الشــأن كان بعد 
انتهــاء التكليف مبدة ١٠ ايام وتعهد وزير 
االشغال املســؤول عن هيئة الزراعة امام 
اعضــاء اللجنة وقتها بإيجاد حل وتزويد 
اللجنــة فيه خالل ٣ اســابيع ولــم يوافنا 
بــأي رد، كما لم يرد على أســئلة برملانية 

في هذا املوضوع.
وقال اجلمهور ان اللجنة اجتمعت منذ 
استقالة احلكومة ٧ اجتماعات لم يحضرها 
اي وزير ألي جهــة حكومية، معتبرا ذلك 
استمرارا لسياسة التخبط احلكومي جتاه 

القضية االسكانية.
من جهة أخرى، ذكر اجلمهور ان االجتماع 
ناقش موضوع أرض منتزه ابو حليفة وقد 
تعهدت الهيئة العامة للزراعة بالتنازل عن 
االرض لصالح مؤسسة الرعاية السكانية 

فور صدور قرار مجلس الوزراء.
وأوضح انه بشــأن منطقة غرب هدية 
فقد افادت «البلديــة» بأن القطاع النفطي 
مازال متمســكا بها بحكم وجــود املنطقة 

داخل منطقة حقل برقان النفطي.
وحضــر االجتماع ممثلــون عن وزارة 
األشغال، والهيئة العامة للزراعة، واملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، 

والهيئة العامة لشؤون البيئة.

في حال حال تعذر إزالة العوائق

خالد العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي وفايز اجلمهور

رئيس مجلس األمة باإلنابة يعرب عن تقديره إلجنازات الفريق التابع لهيئة الشباب

ملشاهدة الڤيديو
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اجلمعة ١ يوليو ٢٠٢٢ اقتصـاد

٨٫٥ مليارات دينار سيولة السوق بالنصف األول.. بنمو ٢٨٪ ارتفاعًا من ٦٫٥ مليارات
قفزة أسعار النفط ألكثر من ١٠٠ دوالر تدعم النشاط اإليجابي للبورصة رغم التحديات سهم «بيتك» استحوذ على ١٫٢ مليار دينار من السيولة.. نحو ١٤٫٥٪ من اإلجمالي
متوسط السيولة اليومي قفز إلى ٦٩ مليون دينار.. مقارنة بـ ٥٣ مليونًا بالفترة املماثلة

٢٫٦ مليار دينار مكاسب سوقية للبورصة بالنصف األول

شريف حمدي

رغــم حتديــات حالة عدم 
اليقني التي تسيطر على أسواق 
املــال العاملية بســبب ارتفاع 
معدالت التضخم ملســتويات 
تاريخية، وتنامي املخاوف من 
تباطؤ منو االقتصاد العاملي، 
فضال عن موجات التصحيح 
املتتالية والتي ألقت بظاللها 
على سوق األســهم الكويتي 
عقب عطلــة عيــد الفطر، إال 
أن الســوق استطاع أن ينهى 
النصف األول من العام احلالي 
على مكاســب سوقية بنسبة 
٦٫٢٪ بإضافة ٢٫٦ مليار دينار 
للقيمــة بنهاية جلســة أمس 
اخلتامية لنصف العام املالي.
هــذه املكاســب ارتفعــت 
بإجمالــي القيمــة الســوقية 
لبورصــة الكويــت إلــى ٤٤ 
مليار دينار مــن ٤١٫٤ مليارا 
بنهاية العام املاضي، علما بأن 
البورصة شهدت قفزة كبيرة 
خالل الستة أشهر األولى على 
مستوى القيمة السوقية عندما 
المست مستوى ٥٠ مليار دينار 
عقب عطلة عيد الفطر، إال أن 
األسباب سالفة الذكر قلصت 

ألقت بآثارها االيجابية على 
مجمل أداء البورصة، خالل 
النصــف األول مــن ٢٠٢٢ 

في االجتاه الصاعد على مدار 
تعامالت النصــف األول، هو 
القفزة الكبيرة في مستويات 

منذ اندالع احلرب الروسية ـ 
االوكرانية في ٢٤ من فبراير 
الــذي انعكس  املاضي، األمر 
ايجابــا على املوازنــة العامة 
للدولة وقلص من العجوزات، 
بل وقد ميتد األمر للعودة إلى 

زمن الفوائض املالية.
٭ سادت حالة من التفاؤل بني 
املتعاملني بالســوق  صفوف 
علــى إثر افصاحــات البنوك 
املالية  والشــركات لنتائجها 
للربع األول من العام احلالي، 
والتي جاءت محملة بنمو ٥٤٪، 
وسط توقعات بأن تستمر ذات 
الوتيرة بنهاية النصف األول.

٭ ومن العوامل االيجابية ايضا 
استقطاب الشركات العائلية 
لسوق األسهم الكويتي وكان 
آخرهــا شــركة علــي الغامن 
للسيارات، وهو ما يعزز الثقة 

بالبورصة بشكل عام.
٭ زيادة االقبال على األسهم 
البنكيــة جــراء تكــرار رفع 
الفائــدة، كان مــن العوامــل 
التي نشطت اداء السوق خالل 

النصف األول.
هــذه العوامــل مجتمعــة 
ســاهمت فــي حتقيــق قفزة 
املتدفقة للســوق  للســيولة 

وتتمثل في اآلتي:
٭ أبرز العوامل االيجابية التي 
دعمت أداء البورصة الكويتية 

أســعار النفط الــذي تخطى 
مستوى ١٠٠ دوالرا بالسوق 
العاملي، في ظل ارتفاع الطلب 

بنســبة ٢٨٪ خــالل النصف 
إذ بلغــت احملصلــة  األول، 
٨٫٣ مليــارات دينــار ارتفاعا 
مــن ٦٫٥ مليــارات دينار في 
النصف األول من ٢٠٢١، وبلغ 
متوسط السيولة ٦٩ مليون 
دينــار يوميــا مقارنة مع ٥٣ 
مليون دينار في الفترة املماثلة 

من العام املاضي.
وأنهت مؤشــرات السوق 
تعامــالت النصــف األول من 
العــام احلالي على تباين في 
األداء، وذلك على النحو التالي:

ـ حقــق مؤشــر الســوق 
األول مكاســب خالل الستة 
اشهر األولى من العام احلالي 
بنســبة ٧٫٩٪، محققــا ٦٠٤ 
نقاط، ليصل املؤشر إلى ٨٢٤٣ 
نقطة، ارتفاعا من ٧٦٣٩ نقطة 

نهاية ٢٠٢١.
ـ تراجع مؤشــر السوق 
الرئيسي بنسبة ٣٫٥٪، خاسرا 
٢٠٦ نقــاط ليصل إلى ٥٦٨٠ 
نقطة، وذلك من ٥٨٨٦ نقطة.

ـ ارتفع مؤشــر الســوق 
العام بنســبة ٥٫٢٪، محققا 
٣٦٥ نقطة ليصل إلى ٧٤٠٨ 
نقاط، ارتفاعا من ٧٠٤٣ نقطة 

نهاية العام املاضي.

حتركات تكتيكية بجلسة أمس اخلتامية تقفز بالسيولة إلى ٩٥٫٦ مليون دينار

املكاسب من ٨٫٦ مليارات دينار 
إلى ٢٫٦ مليار دينار.

التحــركات  وســاهمت 
التكتيكية في األسبوع األخير 
مــن النصــف األول وخاصة 
جلســة أمــس اخلتاميــة في 
مكاسب القيمة السوقية بنحو 
٦٦ مليون دينار لترتفع فوق 
مستوى ٤٤ مليار دينار، كما 
ســاهمت حتــركات مديــري 
الصناديــق واحملافــظ فضال 
األفــراد لبنــاء مراكــز  عــن 
استثمارية جديدة قبل اقفاالت 
فترة النصف األول من قفزة 
إلــى ٩٥٫٦  امــس  الســيولة 
مليون دينار، اســتحوذ منها 
ســهم بيتك على ٢٢٫٨ مليون 
دينار تشكل ٢٤٪ من اإلجمالي، 
ليتصدر األسهم األكثر تداوال 
خالل الستة أشهر األولى من 
العام احلالي من حيث القيمة 
بنحــو ١٫٢ مليــار، ويبدو أن 
أســهم البنوك التــي تقترب 
من الدمج حتظى باهتمام من 
قبل املســتثمرين بالســوق، 
وهو ما يظهر من خالل متحور 
السيولة حول أسهم مثل أهلي 

متحد، واخلليج واألهلي.
وهنــاك عــدة معطيات 

محمد الفارس: الكويت ستزيد إنتاجها 
إلى ٢٫٨١١ مليون برميل يوميًا في أغسطس

قال نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط وزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الفارس،  الوزراء د.محمد 
إن اتفاق «أوپيك +» يقضي 
بزيادة انتاج الدول األعضاء 
مبقــدار ٦٤٨ ألــف برميل 
يوميا خالل شهر أغسطس 
املقبــل، حيــث ســترتفع 
احلصــة املقــررة إلنتــاج 
الكويت إلــى ٢٫٨١١ مليون 
برميل يوميا، مشــددا في 
الوقت ذاته التزام الكويت 
الكامــل باحلصص املتفق 

عليها.
وأضحت وزارة النفط في 
بيان صحافي، ان الفارس 
قــد تــرأس وفــد الكويت 
املشارك باجتماعات «أوپيك 
+» أمــس وأول من أمس، 
وذلك عبر تقنية االتصال، 
بحضــور محافظ الكويت 
لــدى منظمة أوپيك محمد 
الشــطي، واملمثل الوطني 
للكويت لدى منظمة أوپيك 

الشيخ عبداهللا الصباح.
وقال الفارس أن حتالف 
«أوپيك +» جنح في ضبط 
أســواق النفط عبر زيادة 

في تلبية احتياجات السوق 
النفطية عبر ضخ املزيد من 
النفط بصورة تتماشى مع 
ارتفاع مستويات الطلب، 
مشــيدا بدور «أوپيك +» 
في استقرار األسواق وامن 
املعروض، والتحالف يشكل 
عنصر رئيسي في ميزان 
السوق يجب احملافظة عليه 

برميــل يوميــا، مضيفا أن 
قــرار االلتزام بخطة إنتاج 
النفط في أغسطس ستضمن 

توازن السوق.
وفي آخر اجتماعات لها 
في أوائل يونيــو املاضي، 
قــررت «أوپيــك +» زيادة 
اإلنتاج كل شهر مبقدار ٦٤٨ 
ألف برميل يوميا في يوليو 
وأغســطس، وذلك مقارنة 
بخطة سابقة إلضافة ٤٣٢ 
ألف برميل يوميا على مدى 

٣ أشهر.
وتتألف مجموعة «أوپيك 
+» من الدول األعضاء في 
منظمة «أوپيــك» وحلفاء 
لها مثل روســيا، ورحبت 
واشــنطن بقــرار املنتجني 
في يونيــو لزيادة اإلنتاج 
للمساعدة في خفض أسعار 

النفط.
وسجلت األسعار العاملية 
أعلى مســتوياتها منذ عام 
٢٠٠٨ بعد أن فرض الغرب 
عقوبات على روسيا بسبب 
غزوهــا ألوكرانيا الذي بدأ 
في ٢٤ فبراير املاضي والذي 
تطلق عليه موسكو «عملية 

عسكرية خاصة».

ملصلحه السوق.
زيادة اإلنتاج في أغسطس

رئيــس  نائــب  وكان 
ألكسندر  الروسي  الوزراء 
نوفاك أكد أن الدول األعضاء 
فــي «أوپيــك +» قــررت 
زيــادة إنتــاج النفــط في 
أغســطس بواقع ٦٤٨ ألف 

ً ضمن التزامها بحصتها املقررة من حتالف «أوپيك+».. وفي ظل زيادة اإلنتاج مبقدار ٦٤٨ ألف برميل يوميا

د.محمد الفارس ومحمد الشطي والشيخ عبداهللا الصباح خالل حضور اجتماعات «أوپيك+»

أكبر من املقرر خالل شهري 
يوليو وأغســطس ٢٠٢٢، 
حيث ساهم القرار األخير 
في تهدئة األسواق وإظهار 
قــوة التحالف فــي اتخاذ 
قــرار جماعي لضمان أمن 

املعروض.
وشــدد الوزير على أن 
«أوپيك» جنحت بشكل كامل 

حتالف «أوپيك +» جنح في ضبط أسواق النفط عبر زيادة أكبر من املقرر خالل شهري يوليو وأغسطس

وليد البدر: ٥٤٫٦٪ إنفاق 
«البترول الوطنية» على احملتوى احمللي

اختتم مجلس الشراكة االستشاري 
املوحد الذي يضم شركات القطاع النفطي 
ومجموعة من شركات القطاع اخلاص 
دور انعقاده اخلامس لألعوام (٢٠١٩ - 
٢٠٢٢)، بحفل حتت شعار «نحو شراكة 
متميــزة ومســتدامة»، رعــاه الرئيس 
التنفيذي ملؤسســة البترول الكويتية 
الشيخ نواف السعود، واستضافته شركة 
البترول الوطنية الكويتية التي ترأست 

أعمال هذا الدور.
وبهذه املناسبة، أكد الرئيس التنفيذي 
لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد 
البدر، حرص الشركة على تعزيز العالقة 
مــع املورديــن واملقاولــني واملصنعني 
احملليني انطالقا من رؤيتها بلعب دور 
استراتيجي في القطاع النفطي واالقتصاد 

الوطني.
وأشــار إلى أن نسبة إنفاق الشركة 
علــى احملتوى احمللي بلغت ٥٤٫٦٪ من 
إجمالــي إنفاقهــا الكلي للســنة املالية 
(٢٠٢٢/٢٠٢١)، مضيفا ان نسبة التزام 
الشركة بتطبيق نظام «تشجيع احملتوى 
احمللي في القطاع النفطي» بلغت ٩٢٪ 
للعام (٢٠٢١/٢٠٢٠) وهي أعلى نســبة 
على مستوى شركات القطاع النفطي. 
وأشار البدر إلى أن «البترول الوطنية» 
حرصت في مشروع الوقود البيئي على 
تعزيز احملتوى احمللي من خالل إشراك 
القطاع اخلاص فــي أعماله إميانا منها 
بدور هــذا القطاع، حيث بلغت حصته 
نحو ١٫١ مليار دينار من التكلفة اإلجمالية 
للمشروع البالغة ٤٫٦٨ مليارات دينار.

من جانبها، أكــدت العضو املنتدب 
للتخطيط واملالية في مؤسسة البترول 
الكويتيــة وفاء الزعابي، ان املؤسســة 
تترجم أهداف خطة التنمية بالدولة من 
خالل دعم االقتصاد احمللي وجعله شريكا 
في التنمية وإتاحة الفرص أمام القطاع 
اخلاص إلقامة صناعات حتويلية، وزيادة 
حصته من إنفاق املؤسســة وشركاتها 
التابعة وتعزيز مشاركته في أنشطتها 

واستثماراتها احلالية واملستقبلية.
من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون اإلدارية والتجارية في شركة 
البتــرول الوطنيــة الكويتية، ورئيس 
مجلس الشراكة االستشاري املوحد، عاهد 
اخلريف أن الشركة وضعت (٦) محاور 
أساسية لتطوير الشــراكة مع القطاع 
اخلاص منذ تأسيس أول مجلس للشراكة 
فــي عام ٢٠٠٩ والذي ضم في حينه ١٦ 
عضوا، الفتا إلى أن املجلس جنح على 
مر السنوات املاضية في تطوير وتوسيع 
نطاق أعماله وزيادة عدد أعضائه ليصل 

إلى ٢٣ عضوا.
وأشار اخلريف إلى أنه جرى متديد 
فترة عمل املجلس ســتة أشهر بعد أن 
انتهت أعماله فــي نوفمبر ٢٠٢١، الفتا 
إلــى انضمام عضو من هيئة تشــجيع 
االستثمار املباشر من القطاع احلكومي 
لتعزيز تنويع االقتصاد وخلق فرص 
عمل جديدة للعمالة الوطنية، واختتم 
بتوجيه الشكر ألعضاء املجلس وأمانة 
السر متمنيا التوفيق لشركة نفط الكويت 
التي ستترأس دور انعقاد املجلس املقبل.

استضافت احلفل اخلتامي ملجلس الشراكة االستشاري املوحد

الكويت العاشرة عامليًا بإنتاج النفط

حلت الكويت باملركز العاشــر عامليا 
من حيث إنتاج النفط، حيث بلغ إنتاج 
البالد مــن اخلام خالل عــام ٢٠٢١ نحو 
٢٫٧٤ مليــون برميل يوميا، لتســتحوذ 
بذلك على ٣٪ مــن إجمالي إنتاج النفط 
العاملي، ومحققة بنســبة منو باإلنتاج 
بلغت ١٫٧٪ مقارنة بإنتاج البالد من النفط 
خالل عــام ٢٠٢٠، وذلك وفقــا للتقرير 
اإلحصائي الســنوي احلادي والسبعني 

لشركة «بي بي».
وعلى صعيــد الترتيب العاملي، فقد  
تصــدرت الواليات املتحدة قائمة الدول 
األكثر إنتاجا للنفط بالعالم، إذ أنتجت 
١٦٫٥٨ مليــون برميل يوميا خالل ٢٠٢١، 
تلتها في املرتبة الثانية السعودية بحجم 
إنتاج بلغ ١٠٫٩٥ ماليني برميل يوميا، ثم 
روســيا في املركز الثالــث بحجم إنتاج 

١٠٫٩٤ ماليني برميل يوميا.  

وجاءت كندا رابعا بإنتاج بلغ ٥٫٤٢ 
ماليني برميــل يوميا، ثم العراق بحجم 
إنتاج ٤٫١ ماليني برميل يوميا، وسادسا 
جاءت الصني سادسا بحجم إنتاج ٣٫٩٩ 
ماليني برميل يوميا، وســابعا اإلمارات 
بـــ ٣٫٦٦ ماليــني برميل يوميــا، وثامنا 
جاءت إيران بحجــم إنتاج ٣٫٦٢ ماليني 
برميل يوميا، وفي املركز التاسع جاءت 
البرازيــل بحجم إنتاج بلغ ٢٫٩٨ مليون 

برميل يوميا.
وأشارت البيانات إلى أن إنتاج النفط 
العاملــي ارتفع مبقدار ١٫٤ مليون برميل 
يوميا خالل عام ٢٠٢١، حيث شكلت دول 
«أوپيــك+» أكثــر من ثالثــة أرباع تلك 
الزيادة، ومقابل ذلك ارتفع االســتهالك 
العاملــي مــن النفط مبقــدار ٥٫٧ ماليني 
برميــل يوميــا، لكنه اليــزال أقل بنحو 
٣٫٧ ماليني برميل عن مستويات ما قبل 

جائحة ڤيــروس كورونا. وجاء غالبية 
منو االستهالك من البنزين (١٫٨ مليون 
برميــل يوميا)، والديزل والبنزين (١٫٣ 
مليون برميل يوميا)، واحتلت الواليات 
املتحدة املركز األول بني قائمة أكثر الدول 
اســتهالكا للنفط في العالم لعام ٢٠٢١، 
وذلك بحجم استهالك بلغ ١٨٫٦٨ مليون 
برميل يوميا، حيث قفز حجم االستهالك 
األميركي بنسبة ٨٫٧٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، 
لتستحوذ الواليات املتحدة على ١٩٫٩٪ 

من إجمالي استهالك النفط العاملي.
وجــاء الصني باملركــز الثاني عامليا 
من حيث اســتهالك النفط، وذلك بحجم 
استهالك بلغ ١٥٫٤٤ مليون برميل يوميا، 
والهند ثالثا بـ ٤٫٨٧ ماليني برميل يوميا، 
ثم السعودية رابعا بـ ٣٫٥٩ ماليني برميل 
يوميا، وروســيا خامسا بـ ٣٫٤٠ ماليني 

برميل يوميا.

١٫٧٪ منو حجم إنتاج البالد في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢٠٢٠

الواليات املتحدة تصدرت قائمة الدول األكثر إنتاجـًا للنفط 
بـ ١٦٫٥٨ مليون برميل يوميًا.. واألكثر استهالكًا لعام ٢٠٢١
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عمومية «األهلي املتحد» تفّوض مجلس اإلدارة لتوزيع أرباح نصف سنوية
عقــد البنك األهلــي املتحد 
الســادس والثالثني  االجتماع 
للجمعيــة العامة غير العادية 
واالجتماع الثامن واخلمســني 
العاديــة  العامــة  للجمعيــة 
للمساهمني أمس بنسبة حضور 
٩٠٫٦٧٦٪، حيث وافقت اجلمعية 
العمومية على البنود املدرجة 
على جدول األعمال، واملتضمنة 
انتخاب عضوين مستقلني من 
ذوي اخلبرات القيادية الواسعة 
التدقيــق واملالية  في مجاالت 
وااللتزام، وهما يوسف حسن 
يعقــوب، وجــون جريفتس، 
وذلك التزامــا بتوجيهات بنك 
الكويت املركزي بشأن األعضاء 

املستقلني.
عضويــن  انتخــاب  ومت 
ملجلــس اإلدارة ملــلء املراكــز 
الشــاغرة للفتــرة التكميليــة 
من الــدورة احلالية للمجلس 
والتي ستنتهي في عام ٢٠٢٤، 
بحيــث مت انتخاب ســوفرات 
ســيغال، وجهــاد احلميضي، 
والتــي أصبحــت مبوجب هذا 
االنتخــاب عضو مجلس إدارة 
ورئيسا تنفيذيا للبنك األهلي 
املتحد، وبذلك تكون أول سيدة 

كويتية تشغل هذين املنصبني 
في القطاع املصرفي.

ومت انتخــاب أربعة أعضاء 
احتيــاط ملجلــس اإلدارة وهم 
حسب ترتيب األصوات: أناند 
نارياتان، ونبيل محمود كاظم، 
وهالة حامت صادق، وســميح 

رجب أبوطالب.
ومتت املوافقــة أيضا على 
تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح مرحلية نصف ســنوية 
على السادة املساهمني بالنسب 
التي يقررها مجلــس اإلدارة، 
على أن يكون هذا التوزيع من 

أرباح حقيقيــة وفقا للمبادئ 
احملاســبية املتعــارف عليهــا 
ودون املســاس بــرأس املــال 
املدفــوع للشــركة، وأن يكون 
توزيــع هذه األربــاح مرهونا 
باملوافقة املســبقة من اجلهات 
الرقابية ذات االختصاص، على 

أن يسري هذا التعديل بعد شهر 
قرار تعديل نص املادة ٤٧ من 

النظام األساسي للبنك.
وفي تعليقه على العمومية، 
رحب عضو مجلس إدارة البنك 
االهلي املتحــد جمال الكاظمي 
باألعضاء اجلدد في مجلس إدارة 

البنك، ومتنى لهم التوفيق في 
مهامهم خالل الفترة القادمة من 
الدورة احلالية للمجلس، كما 
أكد لهم تطلعه إلسهاماتهم في 
حتقيــق إســتراتيجية البنك، 
واالرتقاء مبســتوى اخلدمات 

املقدمة لعمالئه.

وقال إن اخلبرات املصرفية 
واملالية الواســعة التي يتمتع 
بها أعضاء مجلس إدارة البنك، 
تدعو للتفاؤل بتحقيق تطلعات 

مساهمي البنك وعمالئه.
الكاظمــي «نحن  وأضــاف 
على ثقة من أننا قادرون على 
حتقيق املزيد من التقدم والنمو 
املســتدام للبنك األهلي املتحد 
بفضل كفاءات وقدرات أعضاء 
مجلس إدارة البنك وثقة ودعم 
الكرام،  مســاهمينا، وعمالئنا 
كما أنتهز هذه الفرصة ألتقدم 
بخالص الشكر لإلدارة التنفيذية 
وجميع املوظفني في البنك على 
إخالصهم وتفانيهم في العمل».
مــن جانبهــا، قالــت جهاد 
احلميضي «أتقدم بخالص الشكر 
واالمتنان ملساهمي البنك على 
منحي ثقتهم الغالية، وأتطلع 
للتعــاون معهــم مبــا يحقــق 
األهداف اإلستراتيجية للبنك، 
وامضي قدما نحو حتقيق القيمة 
املضافة على كل الصعد بشكل 
يعزز ويعظم مصالح املساهمني، 
ويقدم للعمالء جتربة ثرية تليق 
مبكانــة البنك األهلــي املتحد 

الفريدة وتاريخه العريق».

انتخاب أعضاء ملجلس اإلدارة مللء املراكز الشاغرة للفترة التكميلية من الدورة احلالية

جهاد احلميضي وجمال الكاظمي خالل العموميةجهاد احلميضي

جهاد احلميضي تصبح أول سيدة كويتية تتولى منصبي عضو مجلس إدارة ورئيسة تنفيذية بالقطاع املصرفي

«القطرية» تتيح ملسافريها فرصة
االستمتاع برحالت استثنائية إلى أوروبا

«بوينغ» تقدم طائرات بالوقود املستدام بحلول ٢٠٣٠

«أسواق املال»: قرارات مجلس التأديب متاحة باملوقع اإللكتروني
أعلنت هيئة أسواق املال عن تضمني 
كل من صفحتــي القانون والالئحة 
التنفيذيــة في موقعهــا اإللكتروني 
مبجموعة من املبادئ املســتخلصة 
من قرارات مجلس التأديب املرتبطة 
مبواد القانــون والالئحة، موضحة 
ان هــذه اخلطوة تأتــي انطالقا من 
دور الهيئة بتوعية اجلمهور بنشاط 
األوراق املاليــة واملنافــع واملخاطر 

وااللتزامــات املرتبطة باالســتثمار 
فــي األوراق املالية، ولتوفير النظم 
املالئمة حلمايــة املتعاملني والعمل 
على احلد من املمارسات غير املالئمة 
وغيــر القانونية وغيــر العادلة في 

نشاط األوراق املالية.
وجاءت هذه اإلضافة متوافقة ملا 
جاء به املشــرع مــن أهداف بغرض 
التوعية ولتتيح من خاللها جلمهور 

املتعاملني في نشاط األوراق املالية 
واملتخصصــني والباحثني، وجميع 
املخاطبني بأحكام القانون رقم ٧ لسنة 
٢٠١٠ والئحته التنفيذية وتعديالتهما، 
االطالع على املبادئ التي استقر عليها 
مجلس التأديب في الهيئة، ونشير 
إلــى أن تلك املبادئ قد ال حتوي كل 
ما صدر عن مجلس التأديب، لذلك ال 
بد أيضا من االطالع على التحديثات 

التي تطرأ على الالئحــة التنفيذية 
والقــرارات والتعاميم الصادرة عن 
الهيئة لتجنب الوقوع في أي مخالفة.
وختاما، فإن هيئة أســواق املال 
تود التأكيد على حرصها الدائم على 
االرتقاء مبستوى آلية تقدمي اخلدمة 
وتبسيط إجراءاتها، وذلك وفق أفضل 
املمارسات العاملية، تيسيرا وتسهيال 

لذوي الشأن.

تشــهد اخلطــوط اجلوية 
القطريــة زيــادة فــي الطلب 
على السفر خالل فترة العيد 
القادمة  والعطلــة الصيفيــة 
عبر شبكة وجهاتها العاملية، 
وذلك مقارنة بنســبة الطلب 
على السفر في العام املاضي. 
وبهذه املناســبة، يسر الناقل 
القطري إتاحة أفضل العروض 
الترويجية واخلصومات التي 
تصــل إلى ٢٠٪ إلــى وجهات 
مختارة علــى الدرجة األولى 
ودرجة رجال األعمال والدرجة 
السياحية، لتمكن املسافرين من 
االستمتاع وزيارة واستكشاف 
وجهاتها األوروبية هذا الصيف.

سيستمر العرض الترويجي 
ملــدة ١٠ أيام، مــن اآلن إلى ٦ 
يوليو للسفر حتى ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢، وميكن حجز التذاكر عبر 
موقع اخلطوط اجلوية القطرية 
 qatarairways.com اإللكتروني
أو عبر مكاتب اخلطوط اجلوية 
القطريــة أو مــن خالل وكالء 

سفركم املفضلني.

أصــدرت شــركة بوينــغ 
تقريــر االســتدامة الســنوي 
الذي يتضمن معايير رئيسية 
لقيــاس التقدم فيمــا يتعلق 
بأولويــات الشــركة، مبا في 
ذلك سالمة املوظفني وسالمة 
األنشطة الفضائية واملساواة 
والتنوع والشــمول وتسريع 
التنميــة املســتدامة  عمليــة 
واالبتكار والتقنيات النظيفة 
واملســؤولية املجتمعية. إلى 
ذلك، يســلط التقرير الضوء 
على إجنازات الشركة املتعلقة 
باالســتدامة خالل عام ٢٠٢١، 
إضافة إلى رؤيتها ملســتقبل 
الطيــران وجهودها في مجال 
البيئة واحلوكمة ومسؤوليتها 
املجتمعيــة مبا يتماشــى مع 

معايير االستدامة العاملية.
وبهذه املناسبة، قال كريس 
رميوند، رئيس االستدامة في 
شــركة بوينج: يسرنا إصدار 
تقرير االستدامة الثاني اخلاص 
بشركة بوينغ، والذي يتمحور 
حول مجموعة تقارير أصدرتها 
الشــركة في وقت ســابق من 

حمد الدولي.
كما ســيحظى املسافرون 
بفرصــة االســتمتاع بجمــع 
واســترداد نقاط املكافآت من 
آفيوس، عملة املكافآت اجلديدة 
لبرنامج الوالء التابع للناقلة 
القطرية، األمر الذي من شأنه 
إتاحــة املزيد من الفرص أمام 

جتارية قــادرة على الطيران 
بالوقــود املســتدام بنســبة 
العــام ٢٠٣٠،  ١٠٠٪ بحلــول 
وتدعم بوينغ قطاع الطيران 
التجــاري بتحقيــق صافــي 
انبعاثات كربونية يصل إلى 
صفر لعمليات الطيران املدني 
العاملية بحلول العام ٢٠٥٠، كما 

حصلوا عليه في السابق، مع 
مواصلة االستفادة من فرص 
استرداد نقاط املكافآت املتاحة 

أمامهم حاليا.
وحصدت اخلطوط اجلوية 
القطرية جائزة «أفضل شركة 
طيران في العالم» ضمن جوائز 
سكاي تراكس العاملية ٢٠٢١، 
إلى جانــب الفوز بـ ٥ جوائز 
أخــرى، وهــي: «أفضل درجة 
رجــال أعمــال فــي العالــم»، 
و«أفضل صالة لدرجة رجال 
األعمال في العالم»، و«أفضل 
مقعد على درجة رجال األعمال 
في العالم»، و«أفضل خدمات 
طعام على درجة رجال األعمال 
في العالم»، و«أفضل شــركة 
طيران في الشــرق األوسط». 
وتتصدر الناقلة الوطنية لدولة 
قطر شركات الطيران العاملية 
بعد الفــوز بجائــزة األفضل 
في العالم للمرة السادسة في 
تاريخها في إجناز غير مسبوق 
في أعوام (٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٥ 

و٢٠١٧ و٢٠١٩ و٢٠٢١).

بالتعاون مع شــركات رائدة 
في مختلف القطاعات لتسريع 
تطوير تقنيات جديدة لتقليل 
االنبعاثــات ومواصلة إحراز 
التقــدم مــن خــالل مشــروع 

.Wisk الشركة املشترك
زيــادة  بوينــغ  حققــت 
فــي التمكــني العــام للمــرأة 
العام  واألقليات العرقية منذ 
٢٠٢٠ وجنحت بتقليل تعرض 
العالية  املوظفــني للمخاطــر 
واإلصابات اخلطيرة بنســبة 
٢٧٪ في العام ٢٠٢١، كما ان ٩٠٪ 
من موظفي بوينغ أشاروا إلى 
أن مديريهم يدعمون الرفاهية 
لدى املوظفني، وأنفقت بوينغ 
أكثر من أربعة مليارات دوالر 
فــي تعامالتها مــع املوردين 
الناشئني واملتنوعني والتزمت 
بقواعد سلوك املوردين وقدمت 
مبــادرة البحــث واإلفصــاح 
واالســتماع إللهام الناس كي 
يبلغوا عن مخاوفهم املتعلقة 
بالسالمة أو اجلودة، من خالل 
االســتماع إليهــم ومعاملتهم 

بإنصاف عند اإلفصاح.

املســافرين لالســتفادة مــن 
العروض واالبتكارات املذهلة 
عند اســترداد وإنفــاق نقاط 

أفيوس. 
وعالوة على ذلك، سيتمكن 
أعضاء نــادي االمتياز التابع 
للخطوط اجلوية القطرية، من 
االحتفاظ برصيد املكافآت الذي 

انضمت شركة بوينغ إلى وكالة 
«ناسا» و«داربا» الختبار خزان 
الوقود املبرد اخلالي بســعة 
تصل إلــى ١٦ ألف غالون من 

الهيدروجني السائل.
وعقــدت بوينغ شــراكات 
متعــددة بهــدف دفــع عجلة 
التحول إلــى الطاقة املتجددة 

من خالل عروض وخصومات تصل إلى ٢٠٪ على التذاكر

كريس رميوند

العــرض  وبفضــل هــذا 
املذهل، ســيتمكن  الترويجي 
املســافرون من جتربة رحلة 
إلــى وجهاتهــم  اســتثنائية 
املفضلة في أوروبا، على منت 
أفضل شركة طيران في العالم، 
اخلطوط اجلوية القطرية، عبر 
أفضل مطار في العالم، مطار 

هذا العام، هــذا التقرير يبرز 
مساهمتنا وجهودنا اجلماعية 
في مجــال البيئــة واملجتمع 
واحلوكمة في أعمالنا والعالم 
أجمــع، وهــذا التقرير يعتبر 
خطوة مهمــة لتأكيد التزامنا 
بالتواصل بشفافية مع جميع 
أصحاب املصلحــة، وحتميل 
أنفسنا املسؤولية بينما نساهم 
في حماية عاملنا بأمان وبشكل 

مستدام.
تلتزم بوينغ بتقدمي طائرات 

«املركزي» يزود البنوك 
بأوراق نقدية جديدة

انتهاء مهلة «املركزي» لتقدمي
طلبات تأسيس بنوك رقمية بالكويت

(كونا): انتهت أمس املهلة التي حددها بنك 
الكويــت املركزي الســتقبال طلبات تأســيس 
بنوك رقمية في الكويت والتي شهدت إقباال من 
الشركات احمللية العاملة في قطاعات االتصاالت 
واالســتثمار والتمويل واللوجستي. وتقدمت 
شــركتا اتصاالت محليتــان بطلبي إضافة الى 
طلب لشركة استثمارية وأخرى تعمل باخلدمات 
اللوجستية فضال عن شــركة تعمل في مجال 
التمويل حسبما أظهرته إفصاحات موقع بورصة 
الكويت خالل املهلة احملددة. وأعلنت مجموعة 
(زين) لالتصاالت دخولها في شــراكة مع بنك 
بوبيان ومجموعة من املســتثمرين لتأســيس 
حتالف بهدف التقدم بطلب تأسيس بنك رقمي 
لدى (املركزي) في حني أعلنت شركتا الوطنية 
لالتصاالت املتنقلة (Ooredoo) واملنار للتمويل 

واإلجارة امس االول أن مجلسي إدارتهما وافقا على 
التقدم بطلبني منفصلني لتأسيس بنكني رقميني. 
كما قالت الشركة الكويتية لالستثمار في وقت 
سابق إن مجلس إدارتها وافق على التقدم بطلب 
مماثل لتأسيس بنك رقمي مع حتالف مجموعة من 
املستثمرين فيما كانت باكورة اإلعالنات لشركة 
أجيليتي (املخازن العمومية سابقا) التي أعلنت 
عــن طلبها من املركزي رخصة لتأســيس بنك 
رقمي في الكويت. وأعلن (املركزي) نهاية يناير 
املاضي عن فتح الباب الستقبال طلبات تأسيس 
بنوك جديــدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من 
خالل رخصة مصرفية عامة على أن تنتهي مهلة 
استقبال الطلبات في ٣٠ يونيو، مؤكدا تقدميه 
الدعــم والتوجيه للمتقدمني لشــرح متطلبات 

التأسيس والرد على االستفسارات.

لديها  التعــاون اخلليجي  دول مجلس 
مجالس شورى وليس مجلس أمة، واألمور 
ماشية عندهم وليست هناك خالفات ومشاكل 
تعطل مصالح البلد ومواطنيهم ولم نسمع عن 
الفساد منتشرا لديهم، ومشاريعهم وتطوير 
بلدهم متقدمة ومنفذة، ولكن الكويت الدولة 
الوحيدة بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
التي لديها مجلس أمة بداية تأسيسه بأعضائه، 
كان هناك توافق وإجنازات تصب في مصلحة 

الوطن واملواطن.
ولكن في السنوات األخيرة عندما انتشر 
الفساد في بلدنا احلبيب، وزادت اخلالفات 
واملشاكل بني مجلس األمة واحلكومة، تعطلت 

مصالح الوطن واملواطن.
ولهذا قرر سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، حفظه اهللا ورعــاه، بتكليف من 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
بقبول استقالة احلكومة وحل مجلس األمة، 
وذلك إلعادة تشــكيل حكومة ومجلس أمة 
أعضاؤها يهتمون ويريدون مصلحة الوطن 
واملواطن، ويكونون متوافقني ومتعاونني في 
حل املشــاكل التي تعطل مشاريع وتطوير 
البلد، وتنفيذ القوانني التي تسهم في منح 
واســتفادة املواطنني من خدمات إسكانية 
وصحية واجتماعية ومعيشية وتبدأ الكويت 
في استعادة شعارها واسمها السابق الكويت 
درة ولؤلؤة اخلليج العربي، وحتى ال تدخل 
في صراعات وخالفات سياســية وطائفية 

تدمر أمن واستقرار دولتنا احلبيبة الكويت.
لذلك، اقترح على احلكومة تغيير أو تعديل 
نظام وإجــراءات انتخابات أعضاء مجلس 
األمــة اذا رأت فيه مصلحة للبلد وحتى ال 
ترجــع اخلالفات واملشــاكل بني احلكومة 
ومجلس األمة، كما كانت سابقا وتؤثر على 
أمن واستقرار كويتنا احلبيبة، ونصيحتي 
للشعب الكويتي بأن يضعوا مصلحة بلده 
وأمنه واستقراره واحلفاظ على ماله العام 
عند اختيارهم أعضاء ملجلس األمة، ويبتعدوا 
عن الطائفية والقبليــة واحلزبية ويفكروا 
مبستقبل عائلتكم وأوالدكم في بلد اخلير 

وليس الفساد والرشوة.
األمة  الى أعضــاء مجلس  ونصيحتي 
القادم ٢٠٢٢ بأن تتعظوا وتأخذوا دروســا 
سابقة ملجلس األمة السابق وأن يكون هناك 
تعاون وتفاهم مع احلكومة وإجناز الكثير من 
األمور التي تعطلت ودرجت في برامج عمل 
احلكومة ملا فيها مصلحة للبلد واملواطنني 
ومنها مشــاريع وقوانني تخص اإلسكان 
والصحة والتعليم واالقتصاد وميزانية الدولة، 
وكذلك اهتموا بالكفاءات الكويتية ذوي اخلبرة 
واملؤهل الذين لديهم االستعداد والقدرة على 
تقدمي الدراســات واألبحاث واالستشارات 
التي تهم الوطن واملواطنني وتعاقدوا معهم 
كمستشارين لكم في املجلس وخاصة من 
املتقاعدين الكويتيني، وبالتوفيق والنجاح إن 

شاء اهللا ملا فيه خير للبالد والعباد.

أعلــن بنــك الكويت املركــزي االنتهاء 
مــن عملية تزويد جميــع البنوك احمللية 

بأوراق جديدة مــن النقد الكويتي مبختلف 
الفئات، وذلك لتلبيــة احتياجات املواطنني 

واملقيمني مــن النقد اجلديد مبناســبة قرب 
حلول عيد األضحى املبارك. وأوضح البنك أنه 
على الراغبني فــي احلصول على أوراق جديدة 

مــن النقد الكويتي مراجعة فروعهم املصرفية التي 
مت حتديدها من جانب البنــوك املتعامل معها، وذلك 

خالل ساعات العمل الرسمية.
وإذ يهنئ بنك الكويت املركزي كافة املواطنني واملقيمني 

بهــذه املناســبة، فإنه يدعو اهللا أن يعيدهــا على الكويت وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

مبناسبة عيد األضحى املبارك

املستشار الكويتي

نصيحة واقتراح ملجلس 
األمة الكويتي ٢٠٢٢

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

أصدرت تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٢

حتتوي على مجموعة من املبادئ املستخلصة 
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سويسـرا 
بلد الطبيعة اخلالبة واجلمال

تنتظر الكويتيني لقضاء عطلة صيفية ال مثيل لها وسط جبال األلب والبحيرات والغابات

كان اختيار هيئة تشجيع السياحة السويسرية لفندق Metropole مميزا 
لقضاء الوفد الصحافي فيه ملدة ليلتني، فالفندق الذي يقع في قلب مدينة 

انترالكن يتميز بإطاللة رائعة على اجلبال والسهول اخلضراء.
ويضم الفندق حوالي ٨٠ غرفة متنوعة مع العديد من األجنحة الفندقية 
الرائعة، وسواء اخترت فئة الغرف القياسية أو الغرف الديلوكس أو حتى 
أي جناح، فتوقع أنك ســتجد األناقة البســيطة املقترنة باملزايا العملية 

والراحة التامة.

يجمــع فندق هارد روك في دافوس بني جتربة هارد روك األيقونية 
وجمال جبال األلب السويسرية مما يخلق أجواء ال مثيل لها، ويعتبر 
الفندق من أهم الفنادق في دافوس، حيث استضاف الكثير من الوفود 
العاملية خالل املنتدى االقتصادي، وأيضا فندق Grishcha hotel وهو 
أفضل فنادق دافوس وسويسرا عموما من حيث تنوع املطاعم فيه 
حيث يوجد فيه أكثر من ٥ مطاعم تغطي مختلف أذواق العالم، وهي 

متثل جتربة رائعة للزائرين.

يرجع تاريخ السياحة في انترالكن الى بدايات القرن ١٩، وبها أكثر من 
٤٥ خط للتنقل بني اجلبال تضم قطارات - تلفريك وخطوط للتزلج 
على اجلليد متتد ألكثر من ٢٠٠ كم، يبلغ تعداد السكان حوالي ٥٥٠٠ 
نســمة فقط، يتراوح عدد الليالي السياحية سنويا ما بني ٦٠٠ ألف 
إلى مليون ليلة ســياحية، فيما يبلغ عــدد الفنادق حوالي ٦٠ فندقا 
تضم ٤١٠٠ سرير باإلضافة إلى ٦ بيوت للشباب تضم ٤٥٠ سريرا.

 ..«Metropole» فندق
جمال وفخامة

فنادق دافوس.. جتربة رائعة

انترالكن.. تنقل بني اجلبال

سويسرا - أحمد مغربي

«سويســرا.. بلــد املال واجلمــال» فهي جتمع بــني الطبيعة اخلالبة، 
واألجواء املترفة وملسات الرفاهية التي يبحث عنها املسافرون من كل 
دول العالم، لقضاء مغامرة ال تنتهي وســط جبال األلب والبحيرات 
والغابات والكثير من املناظر الطبيعية، لتجذب الســياح إليها نظرا 
ملوقعهــا اجلغرافي في قلب أوروبا، وتوفيرهــا إمكانيات متنوعة ال 

حتصى لقضاء العطل قصد الراحة واالستجمام.
من زيورخ إلى انترالكن ومن ثم الذهاب إلى دافوس، كانت زيارة الوفد 
اإلعالمي من الكويت بدعوة من هيئة تشجيع السياحة السويسرية 
لالطالع على واحدة من أهم أماكن اجلذب السياحي التي تلفت األنظار 
وتخطــف والقلوب لقضاء عطلة صيفية بــني جمال الطبيعة. كانت 
الرحلــة «مغامرة»، فبعد ســفر امتد حلوالي ٨ ســاعات من الكويت 
وترانزيت في مطار اسطنبول وصلنا زيوريخ التي تتميز بهدوئها املميز 
واملدينة العصرية، بعدها مت االنتقال بواســطة القطار إلى انترالكن، 
كان املشــهد عجيبا وأقرب الى اخليــال بفضل الطبيعة اجلذابة التي 
حتاصرك ميينا ويســارا، حيث اجلبال والبحيرات والغابات وأكواخ 

اخلشب ومزارع األبقار.
خــالل الرحلة املفعمة بالطبيعة واجلبــال املمتدة وصلنا إلى مدينة 
انترالكن، لنتعرف عن قرب على وجهة سويسرا السياحية التي جتذب 
الســياح العرب خصوصا اخلليجيني والكويتيــني، بفضل إطالالتها 
الساحرة، وكثرة البحيرات والتالل اخلضراء بها، وكذلك ريفها الهادئ 

املزهر الذي يحلم به الكثير من الناس.
فــي الزيارة تفاصيل عديدة، رمبا ال تتســع املســاحة لذكرها، ولكن 

سويسرا تستحق الزيارة من كل الكويتيني، وفيما يلي التفاصيل:
انترالكن قمة أوروبا

تعتبر مدينة انترالكن (وهي كلمة معناها ملتقى البحيرات) من املدن 
املهمة في سويسرا واملعروفة بأنها من مصادر اجلذب السياحي هناك 
حيث تقع بني بحيرة Thun وبحيرة Brienz وجنحت هذه املدينة في أن 
تصبح واحدة من املدن السياحية الكبرى في سويسرا، وذلك بفضل 
جمــال الطبيعة هناك، بجانب انه مت بناء خط ســكة حديد وذلك في 
عام ١٩١٢ مما يسهل حركة التنقل بني اجلبال كما توجد أيضا أجهزة 
التلفريــك والتي تعطيك منظرا رائعا للمدينة بالكامل، باإلضافة الى 

الرحالت عبر القوارب أو البواخر.
أبرز الفعاليات في انترالكن

خــالل اجلولة في مدينة انترالكن، هناك العديــد من الفعاليات التي 
ميكن للزائر القيام بها ولعل أهمها ما يلي:

٭ Ropes park Interlaken: مــن أجمل األماكن التي ميكن قضاء وقت 
عائلي ممتع فيها من خالل االستمتاع بأكثر من ١٢٠ من العوائق التي 

تخلق أجواء منافسة رائعة بني األصدقاء وأفراد العائلة.
٭ جبل Harder Kulm: ال ميكن بأي حال من األحوال زيارة انترالكن 
دون جتربــة الصعود إلى قمة جبل هاردر كولم التي ميكن الوصول 
إليهــا من خــالل التلفريك التاريخــي في رحلة تســتغرق ٨ دقائق، 
حيث االســتمتاع بجمال الطبيعة واجلبال ومشــاهدة املدينة كاملة 
مــع البحيرات الرائعة من خالل واحدة من أعلى القمم، وميكن أيضا 
االستمتاع بوجبة رائعة من الغداء او العشاء او تناول القهوة والشاي 

في املطعم املوجود بأعلى القمة.
٭ Grindelwald: ميكن الصعود لهذه القمة من خالل ركوب التلفريك 
(٣ محطــات متتالية منفصلة يتم تغييرها) في رحلة تســتغرق ٤٥ 
دقيقة تقريبا تستمتع من خاللها بالقمم اجلبلية، حيث ميكن ممارسة 

الرياضات التالية أعلى القمة صيفا:
- القفز باملظالت الهوائية.

- الهبوط احلر Flieger ملسافة ٨٠٠ متر.
- العربات املتحركة عبر الســهول واألراضي اخلضراء وهي عربات 

تشبه الدراجات اال انها منخفضة وتقترب من األرض.
دافوس.. مركز املال والسياحة

بعد قضاء ليليتني في مدينة انترالكن، مت االنتقال بواسطة القطار الى 
دافوس التي تشتهر باستضافتها السنوية للمنتدى االقتصادي العاملي، 
الذي يتباحث فيه املسؤولون وصناع القرار قضايا االقتصاد وأزماته، 
وبعد انقطاع عامني عقد املؤمتر في مايو املاضي بينما سيعود ملوعده 

التقليدي في الشتاء وحتديدا في شهر يناير بدءا من العام املقبل.
ومنذ القرن التاسع عشر، متتعت مدينة دافوس بسمعة عاملية كمركز 
للصحة والترفيــه، مع العديد من األحداث الرياضية والثقافية التي 
جتذب حشــدا مميزا من املتفرجني إلى منتجع جبال األلب على مدار 
العام، بينما مييل اجتماع املنتدى االقتصادي العاملي إلى الســيطرة 
على العناوين الرئيسية، فإن رزنامة دافوس السنوية مليئة بالعديد 
من املؤمترات الدولية رفيعة املستوى األخرى. في السنوات األخيرة، 
أصبحــت املدينة معروفة كواحدة من الوجهات التجارية الرائدة في 
أوروبا، مدعومة مبوقعها االســتراتيجي على بعد ســاعتني فقط من 

زيوريخ.
ولكن وبعيدا عن املنتدى تعتبر دافوس مدينة صغيرة مميزة حيث 

العديد من األنشطة التي ميكن مزاولتها وهي كالتالي:
- جولة في عربة اخليول بني السهول واألنهار.

- ركوب القطار التاريخي الذي يرجع تاريخه الى ١٩٠٢ والذي اليزال 
يعمل الى اآلن بشكله القدمي، حيث ينطلق في رحلة تستغرق قرابة 
الساعة وصوال الى اجلسر املعلق الذي يرجع تاريخه ألكثر من ١٥٠ 
عاما، حيث مت إنشاؤه لربط سويسرا بإيطاليا من خالل شبكة مميزة 

من القطارات التي تنطلق بني البلدين على مدار اليوم.
- التسوق في محالت املاركات الشهيرة.

انترالكن.. مدينة اجلذب السياحي والفعاليات واألنشطة جلميع األعمار

دافوس.. مدينة «هادئة» تتميز سياحيًا بالسمعة العاملية كمركز للصحة والترفيه
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عشقت حب البحر والصيد وزفرة السمچة منذ الصغر 
عندمــا كنت ارافق الوالد خــالل رحالت صيده، وقد علمني 
الوالد كل شــيء يخــص هواية احلداق من حســبة املايات 
واملوادع والترديع وانواع الييم حق كل سمچة وايضا مواسم 
االسماك وشكة الييمة ومتى الواحد يستخدم طريقة الركه 
والعالق واشياء اخرى كثيرة، ومع مرور االيام وكبرت بدأت 
مبرافقــة االصدقاء الى الصيــد، وطبعا كل واحد فينا عنده 
خبرة يعطي منها لآلخــر، يعني تبادل خبرات ومعلومات 
بحرية، واكثر االماكن التي كنا نذهب اليها في الســابق مع 
الوالــد اخليران صوب اخلور املفتح والعمي ومع االصدقاء 

نذهب الى احملادق الشمالية واجلنوبية.
الشعم األشهر بني احلداقة

ويضيــف: حاليــا مع ارتفــاع حرارة اجلــو يحلو صيد 
حبيب الكل الشــعم، وهذه الســمكة هي االشــهر عندنا في 
الكويــت، وتقريبا جميع احلداقــة يصيدونها وفيها املذاق 
الطيب واملتميز وصيدها متعة وحتصلها صوب جسر جابر 
واحليشان واتعب على الشريب، وخالل فصل الشتاء تبي 
الربيان الســعودي وايضا اجلنوب فيــه صيد وخصوصا 

اجلليعة والصيد متنوع.
عبور النقرور والشيم

وتابــع: النقرور اول عبور لــه يكون من اجلنوب وعند 
الطبعانــات وفوق كبر وينزل الى الفنطاس وبعدها يروح 
االطيان في الشمال ويدخل اجلون وبعدها يصعد الى جزيرة 
عوهــة واماكــن صيد النقــرور بر كاظمــة وطبعانة عوهة 
وصوب الصبية، اما بالنســبة للشيم مأكول احلشيم تبني 
في شهر ابريل وسبتمبر ووقت عبورها من الشمالي، واماكن 
صيدها الدردور وطبعانات شمال الكويت وييمتها سمچة 

حية (محاياة) زوري او مييامة.
السبيطي أوقاته تختلف بالصيد

ويضيف البلوشي: كثير من الشباب يسأل دائما عن صيد 
ســمكة واحدة حيرت الكثير، خصوصا انها تتمتع بالذكاء 
واحلذر، وهذه السمكة هي السبيطي حبيبة املاليني وشاغلة 
فكر الكبير والصغير، وهنا اقول صيد السبيطي يعتمد على 
ثالثة امــور وهي: الييمة ـ املكان ـ الوقت، ويجب التأكد ان 
السبيطي موجود في املكان، والزم تختار ييمتك من نفس 
مرعــاه وتكون طازجة وافضلها امليدة والســلس والعومة 
والنفاقه (محاياة)، وطبعا باملصيد كل شــيء يصير، ثالثا 
الوقت يختلف من مكان الى آخر وافضلها هي اول الرشــة 

واول الثبر هذه بعض املعلومات عن حبيبة املاليني، وامتنى 
انها تفيد الكل.

صيد الشماهي مواسم
وزاد: يتواجد الشماهي في عدة اماكن حسب املوسم، وهي 
من االســماك التي لها متعة خاصــة بالصيد لقوة ضربتها 
على اخليط وطعمها الطيب، وافضل اوقات صيده من شهر 
مايو الى اكتوبر وحتصله صوب جزيرة عوهة على العارض 
اجلنوبي وبعض قطع اجلنوب التي فيها غزر، واذا انت تدور 
االحجام الراهية عليك بالطبعانات غالبا حجم اخليط يكون 
مــن ٨٠ الى ١٢٠ وافضل ييمة له الربيــان اجلامبو وامليدة، 
واذا كانــت املاية حمل اســتخدم الركه الطويلة وعند وقفة 

املاية عليك بالعالق.
احلداقة متجهني للجق

ويقــول: حاليا اغلب احلداقة متجهني الى طريقة جديدة 
ظهرت على الساحة البحرية وهي «صيادة» بكل ما تعنيه 
الكلمة، وهذه الطريقة هي اجلق، انظف واريح، وفي النهاية 
كل حداق ميشي على طريقته التي تعود عليها حسب خبرته 

ويرتاح لها اكثر.
 وأقول حق كل واحد: ال تنزل البحر اال وانت مشيك على 
طرادك عدل، ويكون مجهزا، وكل شيء فيه من عدة السالمة 
واالسعافات االولية والبنزين والاليف جاكيت، ألنه اذا صار 

شيء تكون جاهزا وحاسب حسابك.
الهامور ييمته سمچة حية

ويضيــف: الهامور موجود فــي الطبعانات واالقواع من 
شهر ابريل الى اكتوبر، وبعدها يبدأ يخف في الشتاء ويرجع 
لنــا في الربيع مرة ثانية وييمه الهامور املفضلة الســمچة 
احلية سواء چم مييامة شعم شعري صغير وراس اخلثاق 

عشقه االبدي.
ختامية

واختتم البلوشي قائال: اكثر ما يضايقنا نحن احلداقة هو 
قلة املسنات وعدم صيانة املوجودة حاليا وال توجد خدمات 
فيها وال اي شيء يفيدنا او يساعدنا كحداقة، وهناك بعض 
التصرفات من احلداقة يصفط العربانة بأي مكان ويقطلها 
ويضايق الناس بالسفطة، كما امتنى من اجلهة املعنية على 
هذه االمور ان تضبط املســنات وتقوم بإنشــاء اخرى غير 
املوجودة، ألن نحن احلداقة ال يوجد عندنا شيء نستانس 

فيه سوى البحر، وربي يحفظ اجلميع.

البلوشي: السبيطي ذكي وحذر 
وضربته أول «السجى» و«الثبر»

صيده يعتمد على املكان والوقت والييمة

الصيد توافيق، واخلبرة 
لها دور كبير في جناح عملية 
الصيد، فهي ال تأتي إال من واقع 
عملي لسنني طويلة جتني 
ثماره مبعلومات تترســخ 

وتطبق على أرض الواقع. 
صفحة «بحري» تلتقي اليوم 
البلوشي  يوسف  باحلداق 
الذي لعب باخلبرة وفاز بأغلب 
انواع  االسماك، وما السمكة 
وقت  ومتى  اآلن،  احلاضرة 
عبور اسماك النقرور والشيم، 
وملاذا يختلف صيد السبيطي 
من وقت الى آخر، وافضل ييمة 
له، واين يتواجد الشماهي 
كما  صيده،  اوقات  وافضل 
اطلعنا البلوشي على الطريقة 
اجلديدة التي ظهرت على 
الساحة البحرية واجته اليها 
اغلب احلداقة ملا فيها من 
مميزات فريدة بالصيد، واين 
الييمة  وما  الهامور  يتواجد 
املفضلة لديه ومواســمه 
ومعلومــات بحرية متنوعة 

جتدونها في هذا احلوار:
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لقــد أصبحت احلروب احلديثة أكثــر تعقيدا مما مضى، مع 
ضخ املليارات لصناعة أحدث األسلحة املتقدمة تكنولوجيا لتمكني 
اجليوش من إخضاع أعدائهما. وتشمل االستراتيجيات اجلديدة 
التي جربتها اجليوش ونفذتها على مدى السنوات القليلة املاضية 

احلروب االقتصادية، واإللكترونية، واملعلوماتية، والنفسية.
ما يجري حاليا هو تطوير شكل جديد متاما من أشكال القتال 
باســم «احلرب املعرفية»، للسيطرة على الطريقة التي يتصرف 
بها البشر ويفكرون بها. قد يبدو األمر مثل أفالم اخليال العلمي، 
ولكن حلف شمال األطلســي (الناتو) شارك بنشاط مؤخرا في 
تســليح العقول واختراق األفراد بشكل جديد متاما من أشكال 
احلرب، للتحكم في طريقة تفكير األشخاص وردود أفعالهم، بل 
إنهم يفكرون في توســيع نطاق حروبهم التقليدية، التي تشمل 
البر واجلو والفضاء والبحر واإلنترنت، لتشــمل مجاال عسكريا 
سادسا يحتمل أن يكون أكثر فتكا، يحمل اسم «املجال البشري».

ويستثمر الناتو بقوة في البحث في هذا املجال، بحيث يكون 
الهدف من احلرب املعرفية هو حتويل كل شــخص إلى ســالح 
محتمل، وتأسيس طابور خامس داخل الدول املستهدفة بطريقة 
ال تدركها. إذن، فالعقل هو اآلن ساحة املعركة اجلديدة، ويحتمل 
أن تستهدف صراعات املستقبل العقول في البداية قبل االنخراط 

في القتال اجلسدي.
يشير تقرير صادر برعاية الناتو في عام ٢٠٢٠ بشأن احلرب 
املعرفية، إلــى أنه يجب بناء القدرات في هــذا املجال، وأن على 
اجليوش العمل مع األوساط األكادميية والقطاع اخلاص لتسليح 

العلوم االجتماعية لتطوير قدرات احلرب املعرفية املتطورة.
ويبدو أن مثل هذه احلرب قد اختبرت بالفعل على الســكان 
رغما عنهم، فقد قالت جريدة «أوتاوا سيتيزن» في تقرير لها إن 
قيادة العمليات املشتركة الكندية استخدمت وباء الكوفيد الختبار 
استراتيجيات احلرب املعرفية وتكتيكاتها ضد شعبها. يضع هذا 
النمط من احلرب العقل في صــدارة املعركة بهدف التأثير على 
الرأي، وزرع الصراع الفكــري، وتدمير العقول، وزرع مفاهيم 
بعينها في العقول، ما من شأنه أن يساعد في تعطيل املجتمع قبل 
إطالق رصاصة واحدة. ويســتثمر حلف الناتو، ووكالة مشاريع 
البحوث املتطورة الدفاعية األميركية، والوكاالت العسكرية الغربية 
األخرى بقوة في هذا املجال، لتطوير هذا النوع اجلديد من السالح 

العسكري، الذي يهدف إلى إضعاف العقول.
ســيكون لهذا تداعيات كبيرة، وذلك ألن الهجمات التي تنفذ 
وفق هذا النوع اجلديد من احلمالت العســكرية رمبا حتدث في 
أي وقت، وبدون أي تدخل من القوى العسكرية. فتوافر اإلنترنت 
والهواتف الذكية في كل مكان، وتوافر البيانات الضخمة وتقنية 
الذكاء االصطناعي على وسائل التواصل االجتماعي، يعني أنه ميكن 
تخطيط هجمات متقدمة ضــد عقول مواطني أي دولة وإطالقها 
دون أي حتذير مسبق، ودون أن يعرف املستهدفون أنهم يجري 
اختراقهم حرفيا، ليفكروا ويتصرفوا بطريقة معينة. كل هذا رهن 
باحلصول على املعلومات، التي نولدها اآلن بكثرة كلما استخدمنا 

تطبيقات ومنصات اإلنترنت، التي نتعامل معها يوميا.
ميكن للجيوش االســتفادة من هذه املعلومات بسهولة لفهم 
جمهورها املستهدف بطريقة أفضل، وتطوير طرق جديدة للتأثير 
على أفكارهم وأفعالهم. فمن البديهي إنه إذا استطاع املرء تعطيل 
عقل عدوه، فســينتصر عليه في املعركة حتى قبل أن تبدأ. إنه 

سالح قوي جدا في أيدي أولئك الذين يستخدمونه.
ومثلما أصبحت اإلعالنات الدعامة األساسية لشركات التواصل 
االجتماعي، وتدر لهم املليارات من عائدات التسويق، فإنني أرى 
الشــركات نفســها تعمل عن كثب مع اجليوش لتزويدها بهذه 
البيانات الضخمة، لتصبح أكثر قوة مما هي عليه بالفعل، وتربح 
هي التريليونات مع زيادة امليزانيات العسكرية كل عام. وستصبح 
ساحة املعركة اإلنترنت، وستصبح هذه احلمالت بال بداية أو نهاية، 

وميكن إطالقها على مدار ٢٤ ساعة دون توقف.
البد أن نشرع في بناء قدراتنا الذاتية في هذا املجال، لنتمكن 
من اكتشاف حصان طروادة، وحماية أنفسنا منه. وسواء رغبنا 
في ذلك أم ال، فإن هذه التقنية أصبحت موجودة بالفعل، وستجد 
سبيلها إلينا، وســتؤثر على أفكار دولنا والطرق التي نتصرف 

بها بال وعي.
إنني أدعو حكوماتنا ووكاالتنا العسكرية إلى العمل بال هوادة 
للبحث وتطوير القدرات في هذا املجال، السيما في تخصصات مثل 
تقنية النانو، والتقنية احليوية، وتقنية املعلومات، وعلوم األعصاب.
أما إذا لم نفعل شــيئا، فســنصبح كاحلمالن التي تساق إلى 
ذبحهــا، ولعبة في أيدي الغير. ويبــدو أن االنتصار في املعارك 
املستقبلية سيعتمد على التفوق العسكري في األسلحة املعرفية، 

وإلى أي مدى ميكن التالعب بالعقول.

على الرغم من أن وضع االستراتيجيات يبذل فيه قدر كبير من 
اجلهود واألوقات وتعقد ألجله النقاشات، فإنها تستحق ذلك ألنها 
تضع رؤية محددة بعينها للسنوات القادمة، وقد تستعني املؤسسات 
بخبراء مختصني في االســتراتيجيات، وتعقد جلســات العصف 
الذهني لتخيل بعض ما ميكن حتقيقه في املستقبل، وهو ما نطلق 
عليه «املستهدفات» لتحقيق األهداف من خالل مؤشراتها وقياسها.
وفي بعض األحيان، فإن ثمة أهدافا قد تكون جديدة وال توجد 
لها جتربة سابقة، مما يصنع معاناة في طريقة تقديرها، السيما إن 
لم تكن هناك بعض اخلبرات أيضا ممن يعملون في هذه امللفات!

ومع ذلك، تبقى هذه القضية من بني تلك القابلة للمرونة، وهو 
ما كنت قد كتبت عنه سابقا بأن اخلطط محفزة دائما وعائقة أحيانا، 
واخلطط إن لم متتز بهذه الرشــاقة فإنها ستصبح قيودا جديدة 
على اإلدارة والتطوير، وقد تضع املؤسسات أهدافا استراتيجية، مع 
املؤشــرات التي تقيسها، ثم ال تفلح في الوصول إلى املستهدفات، 
لعوامل مختلفة، بعضها قد يكون من داخل املؤسسة نفسها، وبعضها 
قد يكون متصال باجلهات األخرى التي تتعامل معها، ومنها ما قد 
يكون ذا صلة بالبيئة التنظيمية والتشريعات والقوانني التي تنظم 

عمل املؤسسة.
وفي ضوء ذلك، وحتى ال تهدر اجلهــود التي بذلت في إعداد 
اخلطط، ال بد من إخضاعها للمراجعة املبررة في ضوء التطورات 
واملتغيرات، فاملستهدفات ليست مقدسة حتى ال يعاد النظر فيها بني 
حني وآخر، لتحليل التطورات وتقدمي التفسيرات واقتراح البدائل.

أما في طريقة قياس التقدم االستراتيجي ومؤشرات األداء فثمة 
طرق وأمناط ومرونة قد تخفف هي األخرى من هالة األرقام مثل 
املتوسطات احلسابية لنتائج املؤشرات، وكيف تعوض قوة أحدهما 
ضعف اآلخــر، وتبقى أمور، كالصدق مع الــذات، العزمية، الفهم 
واملنطقية، هي احملك لبذل ما في الوســع لتنفيذ االستراتيجيات 

وأهدافها.
وللتأكيد والتوضيح فما ذكرت ال يعني التهاون والتقاعس عن 
حتقيق املستهدفات والتقليل من أهميتها، وإمنا أن تكون لدينا اجلرأة 
والقوة  في التعامل مع املســتهدفات مبنطقية، واالعتراف باخللل 
والتقصير حال وجوده، دون اللجوء إلى املجاملة أو  االلتفاف على 

األرقام وأساليب القياس.

البيئــة، وحرارة  رغم قســوة 
الطبيعة، وتوتــر األعصاب وتعدد 
األسباب ما بني دوام طالب الصيفي 
وقدوم موسم احلج العظيم بأعياده، 
ورغبة الناس في األسفار خارج البالد، 
يبتهج كل بيت وأسرة بتميز وتفوق 
األبناء بنني وبنات مبختلف املراحل 
الدراسية، لتعم الفرحة على اجلميع 
بنهاية املوسم الدراسي الطويل، وتفوق 
فلذات األكباد لتكون الفرحة الغامرة، 
بصدور النتائج املوسمية السنوية.

وبدورنا نبــارك ألصحاب تلك 
النتائج كأسرة واحدة، ولكل حادث 
حديث، ألهمية التربية وفخامة التعليم، 
هكذا هي حياة التعليم امتداد «التربية» 
اهللا يوفقهم، باسمه العظيم جل جالله، 

وهكذا تسود ثقافة اجلميع.
والستكمال ما بعد فرحة تفوق 
العلم البد من مواصلة العزم للدراسات 
املرغوبة  الوظيفة  املطلوبة وتليهــا 
«وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم»، 
فقطار احلياة مستمر برحلته وقوة 
اإلرادة واحلرص على االستزادة من 

التعليم لبلوغ مراده.
 ومن املهم أن نذكر هنا أن حياة 
اليوم تعليمــا وحتصيال أصبحت 
تختلف متاما عن أجيالنا الســابقة 
بتفتح أوسع وأشمل يدركه اجليل 
احلالي، وما نرغبه ألجيالنا هو متابعة 
وحتري األفضل واألنفع ملستقبلهم 
الواعد بــكل مســتجداته، وفقهم 
اهللا للتفوق الدائم، واهللا املســتعان 
خلدمة النفس واألوالد برعاية اخلالق 

الرحمن.. ودمتم ساملني.

سرقة األدوية من مرافق وزارة 
الصحة من املســؤول عنها؟ وماذا 
مت بشأن تلك الضبطيات؟ وهل مت 
اكتشاف مصدر تسريب تلك الكميات 
التي نشــاهدها بني فتره  الكبيرة 
وأخرى؟ تساؤالت كثيرة بحاجة الى 
إجابة من قبل املسؤولني في الوزارة 
التي تئن مرافقها الصحية من نقص 
في األدوية وخصوصا املزمنة منها، 
علما بــأن الدولة لم تقصر ووفرت 

امليزانية الكافية لذلك.
الســرقات  وزارة الصحة رغم 
والضبطيات املتكررة جندها ملتزمة 
الصمت حيال ذلك األمر، فلم نسمع 
منها أي تصريح يؤكد ضبط املتسبب 
في ظــل الســرقات املنظمة لهذه 
املجموعــات، والتي في غالب األمر 
جندهم متسترين خلف عمالة بسيطة 
تظهر بالصورة حيث إن اجلميع يعلم 
متاما آلية خروج وتسلم الدواء من 
املخزن وحتى وصوله للمستشفى 
ومــن ثم وصوله إلى يــد املراجع. 
والســؤال الذي يطرح نفسه كيف 
تتم سرقة هذه الكميات في ظل وجود 
هذه اآللية؟ أم أن ما يتم ضبطه ليس 

من مرافق الوزارة؟ أفيدونا!
غالبية الضبطيات التي مت رصدها 
تكون بهدف املتاجرة، وخير شاهد 
على ذلك كميات األدوية املسروقة، 
ومبالغها الباهظة التي أثبتتها الصور 
في وسائل اإلعالم حلمالت التفتيش 
األخيــرة التي قامت بهــا اجلهات 

املختصة.
يجب على وزارة الصحة معرفة 
الطريقة التي تهرب بها تلك الكميات 
الكبيرة من داخل مرافقها الصحية 
من خالل االستعانة بكاميرات املراقبة 
املنتشــرة في جميع املستشفيات 
واملراكز الصحية، والتي ستســهل 
عليهم ضبــط أي متجاوز أو لص 
بكل سهولة، كما يجب وضع باركود 
تتبع لصرف العــالج ومعرفة آلية 
صرفه من خالل تخصيص برنامج 
معني لذلك وبعدها ســتقضي على 
هذا النهب املنظم الذي يكلف الدولة 

ماليني الدنانير. 
املستغرب أن املراجع حتى يحصل 
على عالجه املســتحق كل شهرين 
أو ثالثة أشــهر يحتاج إلى إحضار 
البطاقة املدنية ومطابقتها قبل الصرف 
إضافة إلى ملف طبي، واعتماد من 
الطبيــب املعالج على الوصفة مبدة 

صرف العالج.
إذن بعد تلك اإلجراءات املشددة 
كيف يتم تهريب وسرقة هذه الكميات 
من الدواء إذا كانت آلية الصرف بهذه 

الطريقة؟!، ننتظر اإلجابة.

أدعو  أنا ال  االنتخابات..  إفرازات 
إللغاء مجلــس األمة، ولكن رأينا 
السابقة تركز على  األمة  مجالس 
الرقابة وتهمل التشريع واالقتراحات 

وإبداعات التنمية والتطور.
وللعلم كل اختراع وإبداع يبدأ 
بخيال ثم ينبت ويترعرع حتى يثمر 

ثم تدخل عليه حتسينات.
العبرة من هــذا املقال هو ما 
الحظناه من تأثير ما ينشــر في 
وســائل التواصل االجتماعي من 
قيام ثــورات، وتأجيج صراعات، 
وإعالنات، وأصبحت منابع لكسب 
مادي ضخم، وظهور شخصيات 
لألســف تستغل أجســادها وما 
متلك من نعمة ربانية في الكذب 
والتدليس وخــداع الناس، وهذه 
النوعيــة اكتســحت محيط هذا 
التواصل الذي يتسع ويتنوع مع 
الزمن، لذلك ال بد من توجيه هذه 
الوســيلة لألفضل واالنتفاع بها 
للخير ومصلحة الشعوب.. كعمل 
استفتاءات ودراسات ميدانية، لذلك 
ال بد من إنشاء هيئة تدير وتوجه 
هذا الفضاء املفتوح ملصلحة الشعب 

وال يترك للشواذ، واملفسدين.

حياة مستقرة.
وقد يكون احلل بدعم تشريع 
قانون دولي بتجرمي بقاء من لديه 
أطفال في ساحات املعارك ويفرض 
الطفل  االنتقال وإال يسحب  عليه 

من والديه باإلجبار.
ألن هذا األمــر ليس مبزحة، 
فالبعض يدخــل التحدي والدفاع 
واملشاركة في احلرب على حساب 
نفسية أطفاله واستقرارهم ألسباب 
فقط من باب التحدي دون التفكير 
باألثر الكبير الذي سيلحق بهؤالء 
األطفال والرعب الذي سيؤثر على 
منوهم العقلي واستقرارهم النفسي 

من البقاء في ساحات املعارك.
فاحلروب دائما ما تخلف دمارا، 
وهذه الصور املزعجة مؤملة للكبار 
فما بالك باألطفال، فالطفل البد أن 
تلبى احتياجاته فهو يحتاج للطعام 
الهادئ واملدرســة  اجليد والبيت 
اجلميلة وأماكن للترفيه والتسلية 
واحللويــات واأللعــاب وكل هذه 
االحتياجات البد أن تكون متوافرة 
في بيئة آمنة ألن األطفال ال يعرفون 
معنى حرب هم فقط يشــاهدون 
صورا مزعجة ومؤذية وستحطم 
نفســياتهم في املستقبل ونتمنى 

من اجلميع إنقاذهم.

واقتراحاتهم وتلخيصها لعرضها 
على املسؤولني، وبذلك يكون الشعب 
مشاركا ومساهما بجودة القرارات 
للمواطنني، وبإنشاء هذه  النافعة 
اإلدارات بكل الوزارات يفتح باب 
ومجال لتوظيف املواطنني، ونكون 
قد اســتفدنا من التطور العلمي 
وجعلنا كل مواطن خفيرا وخبيرا.

طبعا كل ما سبق كالم افتراضي، 
لكن القصد منه أن «مبدأ الشورى» 
التطوعــي واحلــر واخلالي من 
االمتيازات واحلصانات واجلوازات 
اخلاصة واالستجوابات واالنتفاع 
منها واخلالفات الثنائية وســوء 

الدولي لدعم هذه القضية وتوفير 
بيئة آمنة لألطفال.

نعي متاما أن األمر ليس باليسير 
وباألخــص أن احلروب حني تدق 
طبولها ال تعطي إنذارا ولكن على 
األقــل دعم اللجــوء وتوفير كل 
احتياجات هؤالء األطفال ومنعهم 
من التعرض للنزاعات وسماع دوي 

املدافع.
البعض يقول إن الالجئني لهم 
حقوق حول العالم وهناك الجئون 
يعيشون بأطفالهم بعيدا عن مثل 
هذه الصراعات ولكن املشكلة ليس 
بهؤالء بل بالعائالت التي تصر على 
البقاء بأطفالها في ساحات احلروب 

وترفض اللجوء لدول مجاورة.
أعتقــد أن في مثل هذه احلالة 
نتمنى من احلكومة أن تدعم القضية 
بشكل دولي وتأخذ الدعم من الدول 
لنقل هؤالء  الكبرى واليونيسيف 
األطفال باإلجبار من ساحات القتال 
بعيدا إلى دول أكثر أمانا ليعيشوا 

الصــادرة عن مجلس  القرارات 
الوزراء ومنافعها للناس؟

٭ وأيضــا تخيل لو اســتبدلنا 
االتصال الهاتفي املباشر برسائل 
«مسجات واتساب» تصل ملجموعة 
من املواطنني تطلب رأيهم ووجهة 
نظرهم مبوضوع مهم، قبل بحثه 
في جلسة املجلس واتخاذ القرار به.

٭ وتخيل عزيزي القارئ لو أن في 
مجلس الوزراء وفي كل وزارة هناك 
إدارة خاصة تسمى «إدارة التواصل 
مع الشــعب بوســائل التواصل 
االجتماعي»، وهذه اإلدارة تطرح 
مواضيع وجتمــع رأي املواطنني 

املشهد السياسي الدولي.
هنا في هذه احلالة نعرف أن مثل 
هذه الصراعات حلولها وتسويتها 
معقده ولكن فــي ظل جميع هذه 
التحديات نتمنى على احلكومة أن 
تدعم أطفال احلروب حول العالم وأن 
تتبنى هذه القضية بصورة جدية 
وحتاول جــادة أن جتد لهم املالذ 
اآلمن وحتميهم من كل الصراعات 

التي يعيشونها.
التقارير  أن  فالــكل يعــرف 
اإلخبارية تنقل باستمرار عدد القتلى 
من األطفــال الذين راحوا في ظل 
هذه احلروب وهنا علينا أن نتحد 
جميعا ونقف صفا واحدا حلماية 
األطفال حــول العالم من اجلرائم 

التي ترتكب في حقهم.
فبني قتل وتشــريد وضياع 
مستقبل تعليمي وترفيهي وأمراض 
نفســية هؤالء األطفال معرضون 
لها، هنــا نتمنى على حكومتنا أن 
تبذل كل اجلهــود وجتمع التأييد 

عزيزي املواطــن، يا من تقرأ 
كلماتــي هذه: تخيــل لو اتصل 
بك ســمو رئيس مجلس الوزراء 
ليستشيرك وليعرف رأيك، ثم أخذ 
به واستحسنه ونفذه. ماذا تصف 
اتصاله بك؟ وماذا تسمي هذا الفعل؟ 
وما شعورك حني يؤخذ برأيك؟ ولو 
تكرر االتصال عشرات املرات هل 
تطالب الدولة بثمن االستشارات؟ 
أم تعتبرها عمال وطنيا ومشاركة 
تطوعية من مواطن في إدارة البلد! 
وإن إعطاء الــرأي ليس أغلى من 
الروح حني نرخصها فداء للوطن! 
لذا أحبذ مجلس شورى تطوعيا 
دون ميزانية ودون مقابل مادي.

٭ تخيل لــو مت هذا االتصال مع 
كل املواطنني «طبعا بسن معينة» 
حول نفس املوضوع واستمع سمو 
الرئيس لكل اآلراء ووجهات النظر، 
ماذا نصف ونسمي هذه املبادرة من 
سموه؟ وهل تعتقد عزيزي القارئ 
أن أحدا من املواطنني يرفض إعطاء 
الرأي والنصح؟ أو يطالب بثمن ملا 

أبداه من رأي؟
٭ وأيضا تخيل كيف ستكون نتائج 
هذه االستشارات العشوائية ونوعية 

منذ تأسيس الدولة احلديثة وكان 
حلكومات الكويت دور بارز في دعم 
الشعوب املنكوبة وتقدمي يد العون 
لكل احملتاجني حول العالم وقد يكون 
أبرز دور هو ما قام به املغفور له 
بإذن اهللا، سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا وطيب اهللا 
ثراه، مما دعا األمم املتحدة ملنحه لقب 
قائد للعمل اإلنساني لدوره الكبير 
واجلليل في دعم جميع احملتاجني 

حول العالم.
واليوم البد أن نكمل مســيرة 
أميرنا الراحل، أي نعم أن احلكومة 
مازالت مستمرة في تقدمي يد العون 
للشعوب املنكوبة ولم تتوقف ولكننا 
نتمنى أن يكون لها دور في تبني 
أكثر القضايا وأال يقتصر دورها 
على الدعم املادي بل نتمنى الدعم 
القضايا  السياسي والدولي ألبرز 
التي تعاني منها الشعوب املنكوبة 
بحيث يكــون للدولة حضور في 

األمم املتحدة بصورة أكبر.
وباألخــص في خضــم كافة 
األزمات العاملية التي نشبت في اآلونة 
األخيرة من تفشي األوبئة واندالع 
احلروب والتهديدات املستمرة من 
الدول الكبرى باحتالل الدول التي 
كانت تتبعها لعودتها لسيادتها وتعقد 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

معركة العقول
abughazaleh@tag.globalد.طالل أبوغزالة

عالم اآلراء

مرونة اخلطط 
اإلستراتيجية.. 
ال شيء مقدسًا

samir@worldofopinions.orgد.سامر أبورمان

أطفال احلروب
عزة الغامدي

ملن يهمه األمر

«تخيل.. 
لو اتصل بك 

رئيس الوزراء»
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي

أو تتناقض معها، كمن قال اهللا فيهم: 
(يا أيها الذين آمنوا ِلَم تقولون ما ال 
تفعلون، َكبُر مقتا عند اهللا أن تقولوا 

ما ال تفعلون).
وكذلك النصيحة واالنتقاد يجب 
أال يطلقا على كل موضوع وعلى كل 
حدث أو كل موقف، حتى ال يكونا 
مستهلكني في أمور ال تستحق أن 
ننزف طاقاتنا بها، ويجب أن نضع 
النصيحة في موضوع يســتحقها 

فعال، وكذلك النقد والتوجيه فيه..
فتكون لكل منهــا قيمة وأثر! 
فكلماتنا هــي التي تقومنا في هذه 
احلياة فإن أصبحــت صادقة من 
القلب موافقة ألفعالنا استقام اإلنسان 

واستقامت احلياة!

مستهلكة للجميع.
يجب أن تكون كلمات كل شخص 
موافقة ألفعالــه، وال تكون مجرد 
كلمات ال تتصل مع األفعال بصلة، 

ال يستحقها، فتصبح بال قيمة وال 
تأثير، كالذي يقــول لكل من يراه: 
أحبك في اهللا! فتكون غير صادقة 
وال يثق به من يقولهــا لهم، ألنها 

اتصل شخص على أحدهم وهو 
جالس في املجلس ومعه رجال كبار 
الســن، وعندما ســأل املجيب عن 
املتصل قال له معك فالن، فرد «وِنْعم».

عندما أغلق الهاتف نهره أحد كبار 
الســن، قائال: كلمة وِنْعم ال تطلق 

على كل أحد.
رمبا هذا الشــخص أفجر خلق 
اهللا، وتقول له ونعم! كلمة ونعم ال 

تطلق إال ملن يستحقها.
وهذا حالنا اليوم مع الكلمات التي 
أصبحت ليست لها قيمة الستهالكنا 
لها، نقولها وال نشعر بها، نقولها وال 
نفقه مضمونهــا، نقولها وال نلقي 
لها باال، نقولها وغير صادقني بها، 
نقولها لكل أحد ملن يستحقها وملن 

نغم وسط النشاز

كلمات
فقدت قيمتها!

Yousif.Alotaibi@hotmail.comيوسف فيصل العتيبي
@Y _ Alotaibii

الذين ال  املركبات  «بعض» قائدي 
يحترمون قانون املرور وال قائدي 
املركبات، أين حق الطريق الذي أمرنا 
به عليه الصالة والســالم بقوله: 

«أعطوا الطريق حقه».
وحق الطريق هو كف األذى عن 
السير تعتبر من  الناس، وعرقلة 
األذى، لذا أناشد من يقوم بارتكاب 
هذه املخالفة وهي عرقلة السير بأن 
يضع رقم هاتفه إذا كان مضطرا 
للوقوف خلف إحدى السيارات، كما 
حصل معي عندما كنت في مقهى 
الشميمري وأردُت اخلروج فإذا 
لكنه ترك  بسيارة خلف سيارتي 
رقم هاتفه داخل سيارته، فاتصلت 
به فجاء مسرعا مهروال واعتذر لي 

عن تصرفه.
(والذين  تعالى:  قــال  ٭ اقرأ واتعظ: 
يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما 

مبينا) األحزاب.

بعد خروجنا من املعرض إذا بسيارة 
خلف سيارتي، انتظرنا قليال فلم 
يأت صاحب الســيارة، ذهبنا الى 
السيارات  معرض آخر لنشــاهد 
ورجعنا بعد ربع ســاعة لكن قائد 
السيارة لم يأِت، ذهبنا الى املعرض 
األول وسألنا عن صاحب السيارة 
وإذا هي موظفة تعمل في املعرض!
هذه املشاهد تتكرر يوميا من 

عن تصرفه اخلاطئ.
سؤال يطرح نفسه: ملاذا تخالف 
قانون املرور وأنــت ذاهب ألداء 

الصالة؟!
املشهد الثاني: ذهبت مع صديقي 
محمــد العلي إلى أحــد معارض 
الســيارات املطلة علــى الدائري 
الرابع، أوقفت سيارتي في املكان 
املخصص للوقوف أمام املعرض، 

املشــهد األول: عند مســجد 
العجيري في منطقة قرطبة أوقف 
أحد املصلني سيارته أمام سيارتني 
متوقفتــني في املوقف املخصص 
العصر،  لهما، وذهب ألداء صالة 
جاءت امرأتان تعمالن في شركة نفط 
الكويت، ركبتا سيارتهما وانتظرتا 
صاحب السيارة الذي أغلق عليهما 
املارة  طريق اخلروج، شاهد أحد 
من املصلني انتظــار املرأتني في 
سيارتهما، دخل املسجد قبل إقامة 
الصالة ونبه املصلني بصوت عال: 
من عنده سيارة (...) بيضاء يخرج 
إلبعادها ألنــه أغلق الطريق على 
امرأتني تريدان اخلروج من املوقف.. 
لألسف لم يخرج أحد، رمبا خشية 
اإلحراج، بعد نهاية الصالة، أخذ 
اإلمــام امليكروفون ونبه املصلني 
عن سيارة (...) بيضاء اللون تقف 
امام سيارتني، فخرج أحد املصلني 
مسرعا وركب سيارته ولم يعتذر 

حديث اجلمعة

ال لعرقلة السير
محمد العويصي
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بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

ألبسة العرب في شعر العرب

البوصيري أنشأ قصيدة في مدح النبي ژ وأسماها «البردة» متأسيًا مبا فعله كعب بن زهير

اجللباب عندنا «الدشداشة» وفي اللهجة «دراعة».. ولبس «السراويل» عند العرب نادر

أول ارتداء العرب للنعال كان في عهد أحد ملوك احليرة القدماء واسمه جذمية األبرش

الرسول ژ كان يلبس «بردة» يوم فتح مكة وأهدى كعب بن زهير بردة بعد أن عفا عنه

تشابه كبير بني املالبس العربية القدمية واملستعملة في الكويت ماضيًا وحاضرًا ووثقها كتاب «ثقافة األزياء»

مسامرات (١١) 

هذا حديث لم أتطرق إلى مثله من 
قبــل، ألنه يخص ما يلبســه الناس 
من املالبس، وما قد يتصل بها، ومن 
املعــروف أنه ال غنــى لبني آدم عن 
األلبســة ألن فيها الســتر واحلماية 
للبدن، ولذلك: فقد وصف اخلالق عز 
وجل أهل اجلنة فذكر ما يلبسونه في 
قوله تعالى: (أولئك لهم جنات عدن 
جتري من حتتهم األنهار يحلون فيها 
من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا 
خضرا من سندس وإستبرق متكئني 
فيها على األرائك نعم الثواب وحسنت 
مرتفقاـ  الكهف: ٣١). (السندس: الثياب 
الرقيقة، واالستبرق: الديباج، وهو 

أغلظ من األولى).
ـ وحني ذكر اهللا عز وجل املواضع 
التــي ال ينبغي ألحــد أن يدخلها إذا 
كان فيها أحد من أقاربه، حيث يضع 
هؤالء في هذه األثناء مالبسهم عنهم 
لالســتراحة في وقت الظهيرة. وقد 
جــاء ذلك في اآليــة الكرمية رقم ٥٨ 

من سورة النور، ونصها:
(يا أيها الذين آمنوا ليســتأذنكم 
الذين ملكت أميانكم والذين لم يبلغوا 
احللــم منكم ثــالث مرات مــن قبل 
صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم 
من الظهيرة ومن بعد صالة العشاء 
ثــالث عورات لكم ليــس عليكم وال 
عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم 
بعضكــم على بعض كذلك يبني اهللا 

لكم اآليات واهللا عليم حكيم).
ـ وفي اآلية رقم ٧ من سورة نوح، 
شكوى سيدنا نوح عليه وعلى نبينا 
الصالة والســالم من أفعــال قومه، 
ونصها: (وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا 
ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا).
فهم ال يريدون سماع ما يدعوهم 
إليه، ومن أجل ذلك فإنهم يســدون 
آذانهــم، ويضعــون ثيابهــم علــى 
وجوههم. وفي اللهجة الكويتية يقال 
للغطاء الذي تضعه املرأة على رأسها 
وتســدل منه على وجهها: الغشوة. 
وهي من هذا اللفظ الوارد في القرآن 

الكرمي.
ونحن نقدم كل ذلك لكي نبني شيئا 
مما ورد في كتاب اهللا عز وجل مما 
فيه ذكر املالبس التي جعلها ســترا 
في الدنيــا، ومكرمة يتكرم بها على 
عبــاده، في اجلنة بعــد هذه احلياة 

التي نحياها.
<<<

وقــد لبس الرجال والنســاء في 
الزمــن العربــي املاضــي أمناطا من 
األلبســة نذكــر هنــا منها مــا أمكن 
االستدالل عليه، مع وصفه بحسب 

اإلمكان، وذلك كما يلي:
١ـ  اإلتب: وهو ثوب يشق في وسطه 
ثــم تلقيــه املــرأة (كبيــرة كانت أم 
صغيرة) في عنقها من غير جيب وال 
كمني. واجليب هو الفتحة املعتادة في 
الثياب التي يوضع فيها اإلزرار، وهي 
في اللهجــة الكويتية كذلك. وكانت 
الفتيات الصغيــرات أكثر ارتداء له 
في ذلك الزمن. وقد ورد ما يدل عليه 
في شعر الشاعر أسماء بن خارجة. 
وكان رجال كرميا ممدوحا، عاش في 
فترة الدولة األموية، ومات بعد ستني 
سنة للهجرة، ومما قاله يذكر فيه أن 
من يهواها، إمنــا كان متعلق القلب 
بها منــذ الصغر وأنها كانت تعيش 

في املدينة املنورة، ومن قوله هذا:
َساُن لها ُجَوْيِرَيًة َعَرَف اْحلِ

َتْسَعى َمَع اَألْتَراِب ِفي ِإْتِب
ُهْم َنَصُروا ِذيَن َنِبَيّ ِبْنَت اَلّ

َقّ ِعْنَد َمَواِطِن الَكْرِب واْحلَ

٢ـ  اجللباب: سماه مؤلف «لسان العرب» 
القميص، وهو عندنا: الدشداشة، وهي 
قميص طويل. وذكر أنه ثوب واسع 
تلبسه املرأة جمعه: جالليب، وهو في 
اللهجة دراعة وجمعه دراعات قالت 

إحدى النساء ترثي أخاها:
متشي النسور إليه وْهَي الهية

مشَي العَذاَرى عليِهنَّ اجلالِبيُب

تقصــد: أن النســور متر به غير 
مبالية به. فقد كان ميتا.

٣ ـ السراويل: جمــع ســروال، وحول 
استعمالها عند العرب القدماء حديث 
ذكره مؤلف كتاب «خزانة األدب» ٥١/٥ 
فقال: إن العرب ال تكاد تلبس إال األزر 
(جمع إزار) وهو في اللهجة الكويتية 
وزار وجمعه وزره، وتبعا ملا كان عند 
العرب فقــد كان أبناء الكويت حتى 
خمسينيات القرن املاضي ال يلبسون 
السراويل بل «الوزرة»، وهم يرون أن 
السروال لباس خاص بالنساء. وقص 
صاحب الكتاب بعد بيانه حكاية، فقال:

«ولبس السراويل عند العرب نادر، 
يروى أن أعرابيا مر بسراويل ملقاة 
علــى األرض فظنها قميصا، فأدخل 
يديه في ســاقيها، وأدخل رأسه فلم 
يجد منفذا. فقال: ما أظن هذا إال من 
قمص الشياطني، ثم رماها» (قمص: 

جمع قميص).

ثم يقول:
ِإن َجلَّ َذنبي َعِن الُغفراِن لي َأَمٌل

في اَهللاِ َيجَعُلني في َخيِر ُمعَتَصِم  

ومن هنا يبدأ في ذكر رسول اهللا 
ژ ذاكرا ميالده ودعوته واملعجزات 
التي ظهــرت على يديــه الكرميتني، 
وكل ما ميكن أن يقال في مديح سيد 
اخللق، ويختم قصيدته التي سماها 

نهج البردة بقوله:
يا َرِبّ َصِلّ َوَسِلّم ما َأَردَت َعـلى

ِهِم َنزيِل َعرِشَك َخيِر الُرسِل ُكِلّ
ُعها ُمْحِيِي الَليالي َصالًة ال ُيَقِطّ

 ِإال ِبَدمٍع ِمَن اِإلشفاِق ُمنَسِجِم
ًحا َلَك ُجنَح الَليِل ُمحَتِمًال ُمَسِبّ

ا ِمَن الَوَرِم ا ِمَن الُسهِد َأو ُضّرً ُضّرً
ٌة َنفُسُه ال َتشَتكي َسَأًما َرِضيَّ

َوما َمَع اُحلِبّ ِإن َأخَلصَت ِمــن َسَأِم
َوَصِلّ َرّبي َعلى آٍل َلُه ُنَخٍب

َجَعلَت فيِهم ِلواَء الَبيِت َواَحلَرِم
بيُض الُوجوِه َوَوجُه الَدهِر ذو َحَلٍك

ُشمُّ اُألنوِف َوَأنُف احلاِدثاِت َحمي
َوَأهِد َخيَر َصالٍة ِمنَك َأرَبَعًة

ُة اُحلَرِم في الَصحِب ُصحَبُتُهم َمرِعيَّ
الراِكبَني ِإذا نادى الَنِبيُّ ِبِهْم

ما هاَل ِمن َجَلٍل َواشَتدَّ ِمن َعَمِم
الصاِبريَن َوَنفُس اَألرِض واِجَفٌة

الضاِحكَني ِإلى اَألخطاِر َوالُقَحِم

ويختــم بالدعاء الذي يرجو اهللا 
سبحانه وتعالى فيه أن يعدل أوضاع 
األمة التي مالت في عصره إلى التراجع 
في الوقت الذي هبت فيه أمم أخرى 

من رقدة طويلة:
ِتها ْت ُشعوٌب ِمن َمِنيَّ يا َرِبّ َهبَّ

َواسَتيَقَظت ُأَممٌ ِمن َرقَدِة الَعَدِم
َسعٌد َوَنحٌس َوُملٌك َأنَت ماِلُكُه

ُتديُل ِمن ِنَعٍم فيِه َوِمن ِنَقِم
َرأى َقضاُؤَك فينا َرأَي ِحكَمِتِه

َأكِرم ِبَوجِهَك ِمن قـاٍض َوُمنَتِقِم
َفالُطف َألجِل َرسوِل العاَملَني ِبنا

َوال َتِزد َقوَمُه َخسًفا َوال ُتِسِم
يا َرِبّ َأحَسنَت َبدَء اُملسِلمَني ِبِه

ِم الَفضَل َوِامَنح ُحسَن ُمخَتَتِم َفَتِمّ

أطلنا في موضوع البردة، ولكنه 
يســتحق منــا ذلك الرتباطه باســم 
رسولنا الكرمي ژ، وملا قيل في بردته 

املباركة من شعر رائع.
لبس العرب النعال منذ زمن قدمي، 
وقد قيل إن أول ذلك كان في عهد أحد 
ملوك احليرة القدماء، واسمه جذمية 
األبرش، أو جذمية الوضاح، وكان هو 
آخر ملوك جماعته من قضاعة وهي 
فرع قبلي عربي كبير، وذكر عنه أنه 
كان من أفضل امللــوك العرب الذين 
سادوا في الناحية التي كان يحكمها 
في شــمالي جزيرة العرب. وذكرت 
لــه أعمال جيدة عــرف بها، فقد قيل 
إنه كان محاربا شديد املراس، وكان 
صاحب رأي، وعرف عنه أنه أول من 
أمر بصنع النعال، فمضى الناس إلى 
استعمالها منذ ذلك الوقت. وقد كان 
أبوه ملكا من قبله في املوضع الذي 
كان االبن يســيطر عليه، وبقي األب 
في ملكه مدة عشــرين ســنة، ومات 

وتؤكد ـ في آخر شــعرها ـ أنها ال 
تريد غير وطنها، وال ترضى به بديال. 
وهــو مقر كاف لها، بل تعتبره وطنا 
شريفا، يكسبها الراحة واألمن النفسي، 
وبه تعود إلى من كانت تخالطهم في 

املاضي.
هذا، ولقد سمع قولها زوجها معاوية 
بن أبي سفيان، فالمها على ذلك وقال 
لها: أنت في ملــك عظيم، وما تدرين 
قدره، فلم حتر جوابا، مما دل زوجها 
على إصرارهــا على ما تريد، فطلقها 
وقال لها: احلقي بأهلك. فغادرته إلى 
املوضع الذي تهواه. هذه حكاية جدير 
بنا أن نقدمهــا وإن طالت، ففي فقرة 
منها ذكر للمقارنة بني مالبس النساء 

ـ قدميا ـ في احلاضرة وفي البادية.
ولم يبتعد الشعر الشعبي الكويتي 
عن ذكر املالبس ومن املعروف أن أهم 
مــا يعنينا من ذلك مــا جاء في وقت 
يســبق وقتنا احلالي، وكان الشعراء 
فيه يعبرون عــن بيئتهم، ويذكرون 

كل ما يحيط بهم.
من هؤالء الشــاعر إبراهيم اخلالد 
الديحاني املتوفى ســنة ١٩٥٤، وكان 
يقول شعره باللهجة العامية، ويتطرق 
فيه إلــى موضوعات عدة أكثرها مما 
يهم الناس في وقته، ولذلك فقد أخذ 
شعره شهرة كبيرة في الوطن، وأسف 
اجلميع علــى وفاته ورثاه عدد كبير 
من الشعراء منهم الشاعر عبداللطيف 

الديني، والشاعر عبداهللا سنان.
ومما ذكره في شــعره انتقاده ملا 
حدث في الكويت ســنة سميت سنة 
البشوت حيث تقرر بقرار من األمير 
عــدم لبس البشــت ألن الناس كانوا 
يبذلون فيه ماال كثيرا بحســاب تلك 
األيام ولم يكن كل مواطن بقادر على 
ذلك، ولكنه يلزم نفسه به. فمن أجل 
التخفيف، أراد الشــيخ أحمد اجلابر، 
أمير البالد فــي ذلك الوقت، أن يرفع 
عن كواهل الناس ما الزموا أنفســهم 
به فأمر بعدم لبس البشــت إلى حني 
وذلك بعــد أن تعود الناس على عدم 
لبسه في جميع األحوال. وقد فوجئ 
الشاعر بهذا القرار عندما دخل سوق 
الكويت فوجد الناس غير البسني لهذا 
اللبس الــذي تعودوا علــى ارتدائه. 
وعندما ســألهم عن السبب في تركه 
فإن منهم من قال: إننا تركناه تنفيذا 
ألمر الشيخ، ومنهم من قال إننا اآلن 
في عصر جديد والبشــت لباس قدمي 

فقال عندما شاهد الناس:
ِوّالي اشوف اللون في الناس أفراد

في دقلة واخليزرانه ابيميَنه
قلت السبب هل كيف متشون العاد

يكم عن البرد ويَنْه؟ ِبْشٍت إْيدفِّ
ْع العدمناك يا واد قالوا تسمَّ

نا داخليَنْه عصٍر جديْد ُأْو توِّ

ثم يتساءل:
هل كيف أِذْب البشت من غير معتاْد

ما أشوفها ذربه وال هي ابزينه

(دقلة: نوع مــن املالبس، ذربه: 
لطيفــة ومناســبة).ومن الشــعراء 
الشــعبيني الذيــن يشــار إليهم في 
الكويت الشــاعر فهد بورسلي، وله 
أغان كثيرة تغنيها الفرق الشعبية 
كما يغنيها بعض األفراد من املغنني 
واملغنيــات، وفيهــا ـ أحيانــا ـ ذكر 

املالبس، كقوله:
يني عن الزين واصُدَدْه لي اْيَسلِّ ِشلِّ

  ضاقت علّي الدار ما بني خالني
حسبي على من علم الناس للموَدْه

نفنوف وازلوف على حد األوجاِن

(الزلوف: الشــعر املسترسل على 
جانبي الوجه).

وقال:
أحمد نفنوفها والعباة اْمَن الكريب

ْز صبغة الساق من نفنوفها ما ْمتيِّ
(نفنوفها: فستانها، ولونه أحمر، 

أما العباءة فهي من احلرير).

٤ـ  البردة: ذكر ابن منظور البردة في 
كتابه لسان العرب فقال إن رسول اهللا 
ژ كان يلبــس بردة يوم فتح مكة، 
والبردة قطعة من قماش توضع على 
الكتفني، وتنسدل قليال على الظهر. 
وهي غير البرد عندهم، فهو يشــبه 
البشت املعروف لدينا. وبذكر البردة 
نذكــر ما يلي: ما روي عن الشــاعر 
كعب بن زهير أنه جاء إلى الرسول 
الكرمي مسلما، وكان قد أنذر بغضب 
الرســول عليه إلصراره على كفره، 
وتعريضه بنســاء املسلمني، ولكنه 
عندما قدم املدينة ســعى إلى رسول 
اهللا ژ وأبدى إسالمه، وقال قصيدته 

الشهيرة:
    بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

ٌم إثرها لم ُيفد مكبول ُمَتيَّ

فأهــداه رســول اهللا البردة التي 
كانت عليه، بعد أن عفا عنه.

ومرت قرون حتى إذا جاء مطلع 
القرن السابع الهجري، وولد في سنة 
١٢١٢ محمد بن سعيد البوصيري أنشأ 
قصيدة في مدح الرسول ژ متأسيا 
مبــا فعله كعب بن زهير، وســماها 
البردة لذلك بغض النظر عن بعض 
األســباب األخرى التــي ذكرت لهذه 
التسمية. ومطلع قصيدة البوصيري:

أِمْن تذكر جيران بذي سلم
َمَزْجَت دمعا جرى من مقلٍة ِبَدم

ت الريح من تلقاء كاظمٍة أم هبَّ
وأومض البرق في الظلماِء من إضم

وفيها من ذكره للرسول الكرمي:
وانُسب إلى ذاته ما شئت من شرف

وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
فإن فضل رسول اهللا ليس له

حدٌّ فيعرب عنه ناطق بفم
لو ناسبت َقْدَرُه آياته عظما

َممِ أحيا اسمه حني ُيْدَعى دارَس الرِّ
(آياته: معجزاته الدالة على نبوته، 

الدارس: الذي محي من الوجود).
وقــد اهتم بها كثير مــن العلماء 
الذين عاصروا البوصيري أو الذين 
أتوا من بعده، كما اهتم بها الشعراء 
فعملــوا قصائد على منطهــا، وقام 
بعضهم بتخميسها بحسب الطريقة 
املعمول بها في الشــعر. أما العلماء 
فقد قام عدد كبير منهم بشرحها حتى 
إن النســخ املتوافرة اليوم من هذه 
الشروح ال تكاد حتصى، كما أن نسخ 
البــردة املخطوطة كثيــرة ومعتنى 
بها. وممن اهتم بقصيدة البردة في 
العصر احلديث أمير الشعراء أحمد 
شــوقي، الذي قــال قصيــدة فريدة 
على منط قصيدة البوصيري غنتها 
كوكب الشرق أم كلثوم، وأحب الناس 

سماعها كثيراً، وكان مطلعها:

رمي على القاع بني البان والعلم
َأَحلَّ سفك دمي في األشهر احلرم

رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا
يا ساكن القاع أدرك ساكن األجم

َثتني الَنفُس قاِئَلًة ا َرنا َحدَّ َملّ
يا َويَح َجنِبَك ِبالَسهِم اُملصيِب ُرمي

وقد اســتمر في البداية متغزال، 
واصفا وشــاكيا، ثم آب إلــى الدنيا 
يشكو جنايتها عليه وتفريقها بينه 
وبني من يحب إلى أن وصل إلى مرحلة 

يلوم فيها نفسه التي يقول عنها:
يا َويَلتاُه ِلَنفسي راَعها َوَدها

ِة الَلَمِم ُة الُصحِف في ُمبَيضَّ ُمْسَودَّ
َرَكضُتها في َمريِع اَملعِصياِت َوما

َأَخذُت ِمن ِحمَيِة الطاعاِت ِللُتَخِم

ومن هنا يبدأ في النصح، وبيان 
ضــرورة االعتبــار بكل مــا مير به 

اإلنسان في حياته الدنيا فيقول:
َصالُح َأمِرَك ِلَألخالِق َمرِجُعُه

ِم الَنفَس ِباَألخالِق َتسَتِقِم َفَقِوّ
َوالَنفُس ِمن َخيِرها في َخيِر عاِفَيٍة

ها في َمرَتٍع َوِخِم َوالَنفُس ِمن َشِرّ

جذمية ابنه مقتوال، في سنة ٢٦٨.
أورد ابن منظور في كتابه «لسان 
العرب» تفصيال عــن النعال ولكنه 
لم يذكر هــو وال غيره من املؤرخني 
واللغويني شــيئا عن طبيعة ما كان 
يلبس في األرجل قبل أن يرى جذمية 
األبرش صنعها. في التاريخ اإلسالمي 
حكاية عن امرأة عاشــت حياتها في 
البادية، واعتادت على ما كانت تراه 
في مسقط رأسها حتى ال ترضى به 
بديال. وقد كتب لها أن تتغير أحوالها 
فتنتقل إلى حياة املدن، وترى الناس 
فيها وتعرف طباعهم، وعاداتهم في 
جمع األحوال، وعلى الرغم من طيب 
املأكل ورقة امللبس في مكانها اجلديد 
فإنها اشتاقت إلى وطنها األول حيث 
العيشة التي اعتادتها مع أهلها وبقية 
قومها. هذه املرأة هي ميســون بنت 
بحــدل الكلبية، التي روى الرواة أن 
معاوية بن أبي ســفيان رأس الدولة 
األموية كان قد تزوجها، واجنبت له 
يزيد الذي تولــى اخلالفة من بعده. 
وقــد بدا عليها أن نفســها قد ضاقت 
باملكان اجلديد، وبخاصة أن معاوية 
قــد تزوج بامرأة أخرى، مما أثار في 
نفسها الشوق إلى املاضي، والرغبة 
في العودة إلى ما كانت فيه، فقالت:

َلَبْيـٌت تخِفُق األرواُح فيه
أحبُّ إليَّ من قصٍر ُمنيِف

وَبْكٌر يْتَبُع األْظعاَن َصْعٌب
أحبُّ إلى من َبْغِل َزُفوِف

اق عّني وكلٌب ينبـح الُطرَّ
أحبُّ إليَّ من ِقطٍّ ألوِف

وُلْبُس عباءٍة وتَقرُّ عْيني
فوِف أحبُّ إليَّ من ِلْبِس الشُّ

وأْكُل ُكَسْيَرة في ِكْسِر َبْيتي
غيِف أحبُّ إليَّ من َأْكِل الرَّ

إلى أن تقول:
خشوَنُة ِعيشتي في البْدو أشهى

ريِف إلى نفـسي من العيِش الظَّ
فما أْبغي سوى وطني بديال

فحسبي ذاَك مـن وطن شريِف

وفي شعرها نراها تفضل البيت 
الذي تخفق به الرياح (وهو يبدو أنه 
شبيه بيت الشعر عندنا) أفضل في 
نظرها من القصر املرتفع الشرفات. 
وهي تفضل اجلمل الفتي الذي تركبه 
عند أهلها وهو يتقدم األضعان (النساء 
في الهوادج تسير بهن اإلبل) وترفض 
البغل املسرع الذي تركبه في عاصمة 
الدولة. بل هي تفضل الكلب الذي ينبح 
طاردا عنها الطارئني، على القط األليف 
في القصر الذي تسكنه عند زوجها.

كما أنها حتب لبس عباءتها، وتقر 
عينهــا بها مهما كانت، مفضلة إياها 
على الثياب الرقيقة التي حتصل عليها 
في بيت الزوجية، وهيـ  أيضاـ  تفضل 
أكل كسرة من اخلبز تأكلها في ركن 
من أركان بيتها الصحراوي على أكل 

الرغيف في مكان آخر.
ثم تقول: إن هذا العيش اخلشــن 
الذي عشت فيه بالبوادي أشهى إلى 
نفســي من هذا العيش اجلديد الذي 

أنا فيه.

ويقول في إحدى سامرياته:
يا َهِل البقمات واحلجل والفركيته

اِق ربي اللي حطكم فتنة الِعشَّ
وكل هذه من أدوات الزينة، األولى 
للجيــد (الرقبــة) واحلجــل للرجل، 

والفركيته للشعر.
<<<

هنــاك تشــابه كبير بــني املالبس 
العربية القدمية، واملالبس املستعملة 
في الكويت ماضيا أو حاضرا، خاصة 
مالبس النســاء، ولقد كانت املالبس 
هنا متنوعة ومنها ما خرج عن دائرة 
االستعمال في الوقت احلاضر. ولكنها 
كلها مذكورة في األذهان، وفي بعض 
الكتب التي صدرت بأيد كويتية توثق 

لها وتبني طرق استعمالها.
ونحن اليوم نشاهد عمال جديدا ـ 
مبعنى الكلمةـ  لم أر مثله في هذا احلقل 
من حيث الشمول وإيفاء املوضوع حقه. 
ويجدر بنا هنا أن نعرضه حتى يتبني 

اجلهد املبذول في تأليفه.
عنوان الكتاب هو «ثقافة األزياء»، 
من تأليــف خالدة ابنــة األخ العزيز 
املرحوم أحمد صالح السبيعي. التي 
ســبق لها القيــام بعمــل كتابي جيد 
يذكر لهــا بالتقدير دائما، هو الكتاب 
الذي ألفته عن والدها النوخذة أحمد 
السبيعي، فأوردت فيه سيرته الذاتية 
وقيامه بقيادة ســفن السفر القدمية 
وصالته الطيبة باآلخرين. وإن من يقرأ 
كتابها الثاني «ثقافة األزياء» ليعجب 
للجهــد الذي قامــت املؤلفة ببذله في 
سبيل الوصول إلى عرض غير مسبوق 
لهذا املوضوع الذي غفل عنه الكثيرون. 
كما أن من يقرأه ليذهل لكثرة تنوع ما 
يتعلق باألزياء فيه حتى لقد زاد على 
عرض األشكال بذكر تاريخها، وببيان 
ثقافة الشــعوب من حيث مالبســهم 
واأللوان التي يفضلونها، بل وأنواع 

احللي لديهم.
ويتكون هذا الكتاب من أحد عشر 
فصال تتنــاول تأثير األزياء وتأثرها 
بالبيئات املختلفة، فقد بينت املؤلفة أن 
األزياء تخضع لتأثير االنتماء والديانة 
واحلالة النفســية ألفراد املجتمعات 
املختلفة وهذاـ  فقطـ  على سبيل املثال. 
كما تخضع لتأثير البيئة اجلغرافية 
والقوانني والسلوك العام وغير ذلك.
جــاء بعد ذلك فصل عــن اللباس 
والزينة في األديــان املختلفة، وآخر 
عن أزياء النساء في الكويت واخلليج 
العربي قدميا، ثم حلق بذلك فصل عن 
احللي واملجوهرات. أما الفصل اخلامس 
فكان عن أزياء الرجال في الكويت وفي 
دول اخلليج العربي األخرى. وحلق 
به الفصل الســادس وكان عن أغطية 
الرأس للرجال والنساء وقد تضمن هذا 
الفصل دراسة تاريخية تتعلق بذلك.

وفي الفصل السابع مالمح من أزياء 
الشــعوب حلقه فصل هو الثامن من 
فصول الكتاب يتناول موضوع صناعة 
األزيــاء مع بيان دورها فــي التنمية 
العاملية، وقد أدت مباحث هذا الفصل 
إلى الوصــول إلى مباحث ذات عالقة 
بــه جاءت فــي الفصل التاســع فكان 
ذلك عن تسويق األزياء وجوانب ذلك 
واملهارات املطلوبــة للقيام به. وجاء 
الفصل العاشــر لكي ينفرد باحلديث 
عن املوضة مع بيان جوانبها الوظيفية 
مبــا في ذلك ما يقــوم به املصممون، 
ومحللو املوضة واملصورون وكل من 

يعمل في هذا احلقل.
وأبت املؤلفة إال أن جتعل الفصل 
احلادي عشر، وهو آخر فصول كتابها 
القيــم، فصال خاصا بعبقري املوضة 
الفرنســي الشــهير ايف سان لوران. 
وقد حتدثت في هذا الفصل عن سيرة 
هذا الرجل الذي وهب نفسه للموضة، 
ورفع قدر العاملني في مجالها، وحول 
العمل في صناعة الثياب إلى فن وثقافة 
وعلم يــدرس. وفيما جنده في كتاب 
خالدة السبيعي عن هذا الرجل إطراء 
له هو الوحيد من نوعه، فهي بعد أن 
ذكرت سيرته وطموحه، أحلقت ذلك 
بذكر وسائل جناحه، ثم أكدت في فرع 
من فروع هذا الفصل أمرا رمبا جهله 
عدد كبير من أبناء أمتنا العربية هو 
أن ايف ســان لوران عاشــق للتراث 
العربــي، ومتأثر مبا رآه من آثار هذا 
التراث في مدينة مراكش املغربية. وقد 
عدت اهتماماته بهــذا التراث من أهم 
املصــادر التي ألهمته، وجعلته يبدع 
كل ما رأينا له من أعمال. سلمت يداك 
يا خالدة، فقد قدمت عمال رائعا نادر 
املثال، غير مسبوق. وهذا يجعل عليك 
أن تتحملي مســؤولية املتابعة حتى 
ترينــا أعماال أخرى علــى هذا النمط 
العالي مــن املتابعة والبحث والغنى 

في املعلومات.. وفقك اهللا.
<<<

هذا خروج عن املعتاد في املسامرات، 
ولكنه موضوع مفيد من حيث إنه يقدم 
معلومات البد أن تعرف، وهيـ  أيضا 
ـ ال تخــرج عن موضوعــات أحاديث 
السمر التي يعتادها الناس. أرجو أن 

يكون فيما تقدم الفائدة. غالف كتاب النوخذة أحمد صالح السبيعي غالف كتاب «ثقافة األزياء»

الشاعر فهد بورسليمصمم األزياء إيف سان لوران النوخذة أحمد صالح السبيعيخالدة أحمد السبيعي
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«الناتو»: احلرب لن تنتهي بهزمية أوكرانيا
أكــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
أن الواليات املتحدة ســتدعم 
أوكرانيــا «طاملا لــزم األمر»، 
معلنا مساعدة عسكرية جديدة 
لكييڤ «بأكثر من ٨٠٠ مليون 
دوالر» من مضادات للطائرات 

ومدفعية ومعدات أخرى.
وقال بايدن في ختام قمة 
حلف شمال األطلسي (الناتو) 
في مدريد امس «ســنبقى الى 
جانب أوكرانيــا وكل احللف 
سيبقى الى جانب أوكرانيا طاملا 
لزم األمر لضمان أنها لن تهزم 

من قبل روسيا».
واضــاف «ال أعــرف كيف 
ومتــى ســينتهي األمــر. لكن 
احلــرب لــن تنتهــي بهزمية 

أوكرانيا».
من جهتــه، دعــا الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان 
في مدريد إلى تكثيف اجلهود 
من اجل «وقــف دائم إلطالق 

النار» في أوكرانيا.
وقال اردوغان للصحافيني 
في ختام قمة «الناتو»«يجب 
ان نكثف اجلهود الديبلوماسية 
في ســبيل التوصل إلى وقف 
دائم إلطالق النار في اوكرانيا. 
بالنســبة الى تركيا لن يكون 

هناك خاسرون في السالم».
وأضاف الرئيــس التركي 
«نحافــظ على نهــج متوازن 
وليس على سياسة عدوانية».
فــي املقابل، اعتبــر وزير 
الروســي سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ أن «ســتارا حديديا» 
يقــوم راهنــا بــني روســيا 
والغــرب على خلفيــة األزمة 
الديبلوماسية غير املسبوقة 

بسبب النزاع في أوكرانيا.
وقال الڤــروڤ في مؤمتر 
صحافــي فــي مينســك مــع 
نظيره البيالروسي ڤالدميير 
ماكي امس «الواقع أن الستار 
احلديدي هو في طور القيام» 
مســتعيدا العبارة الشــهيرة 

لونستون تشرشل.
وتابع أن االحتاد األوروبي 
«ال يبــدي أي اهتمــام بتفهم 
مصالــح» روســيا وقرارتــه 

متليها «واشنطن».

اخلاصة».
وعبــرت بكني عــن موقف 
مشــترك مــع موســكو ضــد 
احللف األطلســي فيما نشــر 
الناتو االربعاء خارطة طريق 
استراتيجية تقدم الصني للمرة 
االولى على انها تشكل «حتديا 

ملصاحله».
وقال جاو ليجيان الناطق 
باســم اخلارجيــة الصينيــة 
«هذه الوثيقة املزعومة حول 
مفهــوم اســتراتيجي حللــف 
شمال األطلسي ال متت للواقع 
الوقائــع  بصلــة وتعــرض 
بشــكل معاكــس. ومتعن في 
تشويه صورة سياسة الصني 

اخلارجية».
امليدانية  وعلــى اجلبهــة 
فــي اوكرانيا، أعلــن اجليش 
الروسي انه انسحب من جزيرة 
الثعبان «ســنيك» األوكرانية 
االستراتيجية في البحر األسود 
التي احتلتها موســكو لكنها 
كانت تتعرض لقصف أوكراني 

في األسابيع األخيرة.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
الروسية «في بادرة حسن نية، 

دونبــاس الصناعي تســعى 
موســكو للســيطرة عليهمــا 

بالكامل.
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
الروســية (ريا نوفوســتي) 
الروســية  القــوات  عــن 
واالنفصاليني املوالني لروسيا 
إعالنها االستيالء على مصفاة 

ليسيتشانسك.
وتأتي هذه املعــارك فيما 
الســلطات األوكرانية  أعلنت 
أنها اســتردت ١٤٤ جنديا من 
بينهم ٩٥ مــن «املدافعني عن 
آزوفستال» في ماريوبول في 
إطار «أكبر تبادل (لألســرى 
مع موســكو) منذ بدء الغزو 

الروسي».
وقال جهاز االســتخبارات 
األوكراني إن «بينهم ٤٣ جنديا 
من فوج آزوف»، وهي وحدة 
مت دمجها منذ عدة سنوات في 
اجليش األوكراني لكن موسكو 

تصفها بأنها «نازية».
وهذا التبادل أكدته روسيا، 
مشــيرة الى انها اليزال لديها 
«أكثر من ســتة آالف» أســير 

حرب أوكراني.

اجنزت القوات الروسية أهدافها 
احملــددة في جزيــرة الثعبان 
وسحبت كتيبتها منها» مشددة 
على أن من شأن هذه البادرة 
تسهيل صادرات احلبوب من 

أوكرانيا.
وأشــاد اجليش األوكراني 
على الفــور «بتحرير منطقة 
استراتيجية». واعتبر رئيس 
البريطاني بوريس  الــوزراء 
االنســحاب  ان  جونســون 
الروســي من جزيرة الثعبان 
«االستراتيجية» يظهر انه من 
«املستحيل» إخضاع أوكرانيا.

وتواصــل القص امس في 
منطقة دونباس (شرق) حيث 

تتركز غالبية املعارك.
منطقــة  حاكــم  وقــال 
لوغانسك سيرغي غايداي إن 
مدينة ليسيتشانسك «تعيش 
حتت قصف متواصل بجميع 
أنــواع األســلحة». وقدر عدد 
السكان الباقني في املدينة بنحو 

١٥ ألف شخص.
وهي آخر مدينة كبرى يريد 
الروس احتاللها في لوغانسك 
إحــدى مقاطعتني في حوض 

واشنطن تعزز مساعداتها العسكرية لكييڤ بأكثر من ٨٠٠ مليون دوالر.. والقوات الروسية تنسحب من جزيرة «الثعبان»

(رويترز) أسرى يصطفون خالل عملية تبادل بني اجلانبني االوكراني والروسي أمس  االول 

واعتبر الوزير أن قمة حلف 
شمال األطلسي هذا األسبوع 
أظهرت أن الواليــات املتحدة 
الــدول  تريــد «إخضــاع كل 

إلرادتها».
ونــددت موســكو وبكــني 
املتهمتــان مــن قبــل حلــف 
النظام  األطلســي «بزعزعــة 
العاملي»، في موقف مشــترك 
باحللــف الــذي اختتــم قمته 
في مدريد فيما فتحت روسيا 
خطا بحريا لتصدير القمح من 

أوكرانيا الى دول أخرى.
الروســي  الرئيس  وقــال 
ڤالدميير بوتني خالل زيارة الى 
عشق آباد عاصمة تركمانستان 
مساء أول من أمس إن «الدول 
الكبرى فــي الناتو ترغب في 
تأكيــد هيمنتهــا وطموحاتها 

اإلمبريالية».
وأكد أن «دعــوة أوكرانيا 
إلــى مواصلــة القتال ورفض 
املفاوضات تؤكد حتما فرضيتنا 
أن أوكرانيا ومصلحة الشعب 
األوكراني ليست هدف الغرب 
واحللف األطلســي بل مجرد 
وسيلة للدفاع عن مصاحلهما 

انتخابات في إسرائيل أول نوفمبر بعد حّل «الكنيست»
عواصم - وكاالت: أقر النواب في 
البرملان «الكنيست» اإلسرائيلي حله 
ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات 
تشــريعية ستكون اخلامسة خالل 
٣ سنوات ونصف السنة مت حتديد 
موعدها في األول من نوفمبر املقبل.

وصوت ٩٢ نائبــا من أصل ١٢٠ 
امس لصالح حل البرملان، في اقتراع 
يسمح أيضا لوزير اخلارجية يائير 
لبيد بأن يتولى رئاسة احلكومة خلفا 

لنفتالي بينيت اعتبارا من اليوم.
وتشير اســتطالعات الرأي إلى 
أن النتائــج لن تكون حاســمة في 
االنتخابات املقبلــة كما هي العادة 
بينما سارع رئيس الوزراء اليميني 
السابق بنيامني نتنياهو الى تأكيد 

أنــه وحلفاءه من اليمــني املتطرف 
ســيحصلون علــى الغالبيــة فــي 

االنتخابات.
وقال نتنياهو امس إن «التجربة 
(االئتالف) فشــلت. هــذا ما يحدث 
عندما جتمع بني ميني متطرف مزيف 

ويسار راديكالي».
وأضــاف: «هــل ســتكون لدينا 
حكومة أخرى برئاســة لبيد تكون 
فاشلة أو حكومة ميينية بقيادتنا؟». 
وأكد «نحن البديل الوحيد! حكومة 
قوية ووطنية ومسؤولة»، قبل أن 

تبدأ حملته لالنتخابات املقبلة.
وبدأ نتنياهو حملته على الفور، 
وقال ملتســوقني فــي مركز جتاري 
في القدس احملتلة امس إن معاجلة 

ارتفاع األسعار الذي حمل حكومة 
بينيت «السيئة» مسؤوليته، ستكون 
«مهمتــه األولــى» بعــد عدوته إلى 

السلطة.
مــن جهة أخرى، أعلنت ســرايا 
القــدس اجلناح العســكري حلركة 
الفلســطينية،  اجلهــاد اإلســالمي 
مســؤوليتها عن عملية إطالق نار 
ضد قوات إسرائيلية ومستوطنني 
في الضفة الغربية أدت إلى إصابة 

ضابط و٣ مستوطنني بجروح.
وبحســب مصــادر فلســطينية 
وإســرائيلية، جــرت اشــتباكات 
مسلحة امس خالل زيارة مجموعات 
من املســتوطنني بحمايــة اجليش 
اإلســرائيلي قبــر يوســف املقدس 

لدى اليهود في نابلس شمال الضفة 
الغربية.

وقال بيــان صادر عــن «كتيبة 
نابلــس» فــي ســرايا القــدس، إن 
نشــطاءها متكنــوا مــن نصــب 
كمائن لقوات اجليش اإلســرائيلي 
واســتهدفوها بإطالق نــار كثيف، 
مؤكدا على استمرار اجلهوزية العالية 
للتصدي لالقتحامات اإلســرائيلية 

للمدن الفلسطينية.
في املقابل، أعلنت جمعية الهالل 
األحمر الفلســطينية، عــن إصابة 
٦٤ فلســطينيا علــى األقل بجروح 
متوسطة إلى طفيفة خالل مواجهات 
اندلعت مع اجليش اإلسرائيلي في 

منطقة قبر يوسف.

عشرات اجلرحى خالل مواجهات بني االحتالل والفلسطينيني في «نابلس»

اآلالف يحتشدون ضد اجليش السوداني في ذكرى انتفاضة ٢٠١٩
ُقتــل  وكاالت:   - اخلرطــوم 
متظاهرون سودانيون في احتجاجات 
علــى االنقالب العســكري في مدينة 
أم درمــان بالعاصمــة اخلرطوم، في 
احتجاجات حاشــدة إحيــاء للذكرى 
الثالثة لإلطاحة بنظام عمر البشير 
في ٣٠ يونيو عــام ٢٠١٩ وقادت إلى 
ترتيب القتسام السلطة بني املجموعات 

املدنية واجليش.
وأعلنــت جلنــة أطباء الســودان 
املركزية، سقوط ٤ قتلى على األقل، 
ليرتفع بذلك العدد الكلي للمتظاهرين 
الذين قضوا وفق إحصاءات اللجنة 
إلى ١٠٧، وذلك منذ بدء االحتجاجات 
التي تخــرج بانتظام ضــد االنقالب 

العسكري في ٢٥ أكتوبر املاضي.
وتظاهر اآلالف أمس مطالبني بإنهاء 
احلكم العســكري فيما أطلقت قوات 
األمــن قنابــل الغاز املســيل للدموع 

لتفريقهم وقطعت خدمة اإلنترنت.
وقال شهود إن حشودا كبيرة من 
احملتجني حتدت الغاز املسيل للدموع 
وانقطاع االتصاالت ونظمت مسيرات 

ضخمة مناهضة للعسكريني.
وهذه هي املرة األولى منذ أشــهر 
التي تقطع فيها السلطات السودانية 
خدمات اإلنترنــت والهاتف ملواجهة 

االحتجاجات املستمرة ضد االنقالب 
العسكري. كما انتشرت قوات األمن 
بكثافــة أكثــر ممــا كانــت عليه في 

األسابيع األخيرة.
وقــال شــاهد إن قــوات األمن في 
وســط اخلرطــوم اســتخدمت الغاز 
املسيل للدموع وخراطيم املياه ملنع 
املتظاهرين من الزحف نحو القصر 

الرئاسي.
وحمــل البعــض الفتــات تطالب 
بالقصاص ملن قتلوا في االحتجاجات 
السابقة فيما هتف آخرون: «يا برهان 
ارجع ثكناتك يا برهان سلم شركاتك!» 
في إشــارة إلى األصول االقتصادية 

للجيش السوداني.
كما أغلق محتجون بعض الشوارع 
الرئيســية بالعاصمــة باحلجــارة 

واإلطارات احملترقة.
وبعد سيطرة اجليش على السلطة 
كانت خدمة اإلنترنت تقطع لفترات 
طويلة في محاولة فيما يبدو لتعطيل 

احلركة االحتجاجية.
وأغلقت قوات األمن اجلسور على 
نهر النيل بــني اخلرطوم وأم درمان 
وبحري وهي خطوة أخرى تتخذ في 
أيام االحتجاجات احلاشدة لتقويض 

حركة املتظاهرين.

امــس،  احتجاجــات  وســبق 
احتجاجات يومية في أحياء مختلفة.
وقالــت قوى احلريــة والتغيير، 
التحالــف املدنــي الــذي انقلب عليه 
اجليــش، في دعوتها إلــى تظاهرات 
امس إن «٣٠ يونيو طريقنا إلسقاط 
االنقالب وقطع الطريق أمام أي بدائل 
وهمية»، داعية احملتجني الى «املشاركة 

بفعالية» في التظاهرة.
مؤيــدون  ناشــطون  ودعــا 
للدميوقراطية على مواقع التواصل 
االجتماعــي الــى احتجاجــات حتت 
وســم «مليونية زلزال ٣٠ يونيو». 
وقال مســعفون على صلة باحلركة 
االحتجاجية إن قوات األمن قتلت امس 
االول طفال بالرصاص في احتجاجات 
في مبنطقة بحري قرب اخلرطوم. من 
جهتــه، قال رئيس مجلس الســيادة 
االنتقالــي الفريــق أول عبدالفتــاح 
البرهان أمس االول إن القوات املسلحة 
تتطلع إلى اليوم الذي ميكن أن تتسلم 
فيه حكومة منتخبة زمام إدارة البالد، 
لكن هذا ال ميكن أن يتم إال بالتوافق 
أو االنتخابات، وليس االحتجاجات.

هذا، ولم تســفر جهود الوساطة 
التــي قادتهــا األمم املتحدة واالحتاد 

األفريقي حتى اآلن عن تقدم يذكر.

مقتل متظاهرين وقطع خدمات اإلنترنت والهاتف وإغالق اجلسور مبحيط العاصمة

(االناضول) متظاهرون في شوارع اخلرطوم أمس 

انتهاء محادثات الدوحة النووية.. 
واشنطن «محبطة» وطهران «مترّقبة»

عواصم - وكاالت: قال مســؤول كبير 
فــي اإلدارة األميركيــة إن احملادثــات غير 
املباشرة بني مسؤولني أميركيني وإيرانيني 
في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إنقاذ 
االتفاق النــووي املبرم مع طهران، انتهت 

بعد يومني من دون إحراز أي تقدم.
ونقلت شبكة (ســي إن إن) اإلخبارية 
األميركيــة عــن متحدث باســم اخلارجية 
األميركية قوله امس إن احملادثات انتهت، 
مضيفا: «نشعر باالمتنان الشديد لالحتاد 
األوروبي على جهوده، لكن نشعر بخيبة أمل 
ألن إيران فشلت، مرة أخرى، في االستجابة 
بشــكل إيجابي ملبادرة االحتــاد األوروبي 

وبالتالي لم يتم إحراز تقدم».
وتابع: «أوضحنا، في الدوحة، كما في 
السابق، اســتعدادنا إلبرام وتنفيذ اتفاق 
بسرعة بشأن العودة املتبادلة إلى االمتثال 
الكامــل خلطة العمل الشــاملة املشــتركة 
على أســاس ما يقرب من عام ونصف من 

املفاوضات».
وأضاف: «لكن إيران أثارت في الدوحة، 
كما في السابق أيضا، قضايا ال عالقة لها كليا 
بخطة العمل الشاملة املشتركة، ويبدو أنها 
ليست مستعدة التخاذ قرار جوهري بشأن 
ما إذا كانت تريد إحياء االتفاق أو دفنه».

وأعلن االحتاد األوروبي، أن املباحثات 
غير املباشرة بني إيران والواليات املتحدة 
التي جرت على مدار يومني في الدوحة لبحث 
دفع مساعي العودة إلى االتفاق حول برنامج 

إيران النووي لم حترز التقدم املرجو.
وقال املنســق األوروبــي للمفاوضات 
النوويــة، إنريكي مورا، إنــه بعد «يومني 
مكثفني مــن احملادثات غير املباشــرة في 
الدوحة.. فإنه لسوء احلظ، لم يحرز التقدم 
الــذي كان يأمله فريق االحتــاد األوروبي 

كمنسق».

من جهتــه، قال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجيــة اإليرانية ناصــر كنعاني، عبر 
حساب إن محادثات الدوحة كانت «مكثفة 
وإيجابية»، مشــيرا إلــى أن «إيران قدمت 
أفكارها ومقترحاتها، كما قدم اجلانب اآلخر 

مالحظاته».
وجددت طهران التأكيــد أنها جادة في 
الرغبــة للتوصــل إلى اتفاق نــووي جيد 
ومستدام، ونقل بيان صادر عن اخلارجية 
اإليرانية عن الوزير حسني أمير عبداللهيان 
القول، في اتصال هاتفي مع نظيره القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني امس: 
«تقييمنــا للمرحلة األخيرة من احملادثات 

في الدوحة إيجابية».
وأضاف: «أؤõد أننا جادون في التوصل 
إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام، وإذا كانت 
الواليــات املتحــدة واقعيــة، فمــن املمكن 

التوصل إلى اتفاق».
ونقــل بيــان اخلارجيــة اإليرانية عن 
وزير اخلارجية القطــري القول إن جولة 
املباحثات بناءة وإيجابية، مشددا على أن 
قطر تعتبر هذه املرحلة من احملادثات مهمة، 
ولــن تدخر جهدا في مواصلة اســتضافة 
احملادثات حتى حتقيــق النتائج املرجوة 
وعودة جميع األطراف إلى التزاماتها وفق 

االتفاق النووي املبرم عام ٢٠١٥.
وفي سياق متصل، قال مستشار الفريق 
اإليراني املفاوض محمد مرندي إن «التوقعات 
لم تكن تشير إلى أن املفاوضات ستنتهي 

إلى حل إيجابي في يومني فقط».
وأضــاف مرنــدي في حديــث إلى قناة 
«امليادين» أن طهــران ال تأخذ تصريحات 
املســؤولني األميركيــني اإلعالمية بجدية، 
مشيرا إلى أن «الضغط األوروبي ينمو حلث 

األميركيني على القيام بخطوات جدية».

هجوم يستهدف أول اجتماع موّسع
لـ «لويا جيرغا» دعت له «طالبان»

عواصــم - وكاالت: هاجــم مســلحون 
مجهولون اجتماعا كبيرا ملسؤولي حركة 
«طالبان» في العاصمــة األفغانية كابول، 

وفقا لتقارير إعالمية محلية.
وقال املتحدث باسم حكومة «طالبان»، 
ذبيــح اهللا مجاهــد إن الوضــع بات حتت 
السيطرة، فيما أعلنت جماعة «جبهة املقاومة 
الوطنية» املتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.
واحتشد نحو ٣ آالف من «طالبان» في 
كابول حلضور املجلس الوطني الكبير او 
«لويا جيرغا»، وهو اجتماع مهم للقيادات 
التخاذ قرارات بشــأن القضايا السياسية 
وهو األول من نوعه منذ ســيطرة احلركة 

على السلطة في اغسطس املاضي.
وأكد مسؤول من «طالبان» ان «الطاعة 
للقادة» هو املبدأ األهم في النظام اإلسالمي 

األفغاني وذلك خالل املجلس املوسع الذي 
حضره آالف من علماء الدين ووجهاء القبائل 
الذين قدموا من كل أنحاء أفغانســتان من 

اجل تشريع نظام طالبان.
وقال مصدر من طالبان لوكالة فرانس 
برس إن املشاركني في املجلس يسمح لهم 
بانتقاد السلطة القائمة ومواضيع شائكة 
مثل تعليم الفتيات الذي هو موضع نقاش 
داخل احلركة، ســتكون على جدول أعمال 
«اجليرغا» أيضا التي ستستمر لثالثة أيام.

ولم تكشف السلطات سوى عن تفاصيل 
مقتضبة عن التجمع الذي دعت اليه حركة 
طالبــان. ووصف االجتماع بأنه «جيرغا» 
أي مجلس استشاري وتقليد قدمي لوجهاء 
في افغانستان تعمل على تسوية اخلالفات 

عبر التوافق.

شارك فيه ٣ آالف شخص من علماء الدين ووجهاء القبائل في كابول

املتحدث باسم «طالبان» ذبيح اهللا مجاهد معلقاً على الهجوم الذي استهدف اجتماع «جيرغا» في كابول امس   (ا.ف.پ)
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي في ذكرى ٣٠ يونيو: املصريون اختاروا مستقبل أبنائهم
القاهرة - خديجة حمودة

قــال الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي إن ثــورة الثالثني 
من يونيو املجيدة متثل حلظة 
فارقة في تاريــخ هذا الوطن 
الغالي، وســيبقى ٣٠ يونيو 
٢٠١٣ يوما خالدا في وجداننا 
جيــال بعد جيــل واختار فيه 
املصريــون املســتقبل الــذي 
يرتضونه ألبنائهم وأحفادهم، 
مشــددا على أن مصر تســير 
على الطريق الصحيح بإرادة 
وطنيــة صلبــة ال تبتغي إال 
الصالح العام وال تضع نصب 
أعينها إال تطلعات شعبها نحو 
احلياة الكرمية واملستقبل اآلمن 

املزدهر.
وأضاف الرئيس السيسي 
- في كلمة، مبناسبة الذكرى 
التاســعة لثــورة ٣٠ يونيو، 
امس أنه لوال البرنامج الوطني 
لإلصالح االقتصــادي لكانت 
مواجهــة تداعيــات األوضاع 
الدولية احلالية أمرا في غاية 
الصعوبــة، مشــددا علــى أن 
مصر ستعبر األزمات الدولية 
الراهنة بانعكاساتها احمللية 

وأوضح الرئيس السيسي 
أن في حياة األمم والشــعوب 
أياما ليست كغيرها من األيام 
يــكاد الزمن عندهــا يتوقف، 
ويتباطأ دوران عجلة التاريخ 
احتراما إلرادة األمة عندما تريد 
احلياة، والشعب عندما يرفض 
العبث مبقدراته ومســتقبله، 
وبحكــم تاريخها املجيد مرت 
على أمتنــا العريقة أيام مثل 

الدولة املدنية  اختاروا فيهــا 
احلديثــة بهويتهــا املصرية 
الوطنية املتسامحة واملنفتحة 
على العالم، حلظة أعلن فيها 
املصريــون للعالــم أجمع أن 
هدوءهــم لــم يكــن إال قــوة، 
وصبرهــم لم يكن إال صالبة، 
وتسامحهم لم يكن إال حكمة 

متصاحلة مع الزمن.
وأشــار إلى أن فــي ثورة 
الثالثني من يونيو كان صوت 
مصر هادرا ومســموعا يقول 
إنها أكبر من أن تختطف وأعظم 
من أن يتصور أحد أن مبقدوره 
خداع شــعبها العريق وعلى 
مدار أيام هذه الثورة اخلالدة 
كتــب املصريــون ألنفســهم 
على اتساع مدن مصر وقراها 
دســتورا مباشــرا نابعــا من 
ضميرهم الشعبي عنوانه أن 
مصر للمصريني ومصيرها ال 
يقرره سوى أبنائها املخلصني.

وأضاف الرئيس السيسي 
أن روح ثــورة الثالثــني مــن 
يونيــو مبــا متثله مــن حتد 
وقــدرة على قهر املســتحيل 
ذاته مازالت هي نبراس عملنا 
حتى اليوم، وشعاع النور الذي 

والتعلل بهــا لتأجيل معركة 
التنمية والتقدم، بل مضينا في 
البقاء والبناء،  املسارين معا 
بقاء الدولة وترسيخ أركانها 
وبنــاء املســتقبل فانطلقــت 
سواعد أبناءنا وبناتنا في كل 
شــبر من أرض مصــر تعمر 
وتشيد وتقيم بإذن اهللا للمجد 
قواعد جديدة، وان هذا املجهود 
الهائل الذي بذلته مصر خالل 
السنوات املاضية، ال ميكن أن 
يضيع هدرا فقد أصبح سوادنا 
اآلن فــي مواجهــة اثنتني من 
أصعب األزمات العاملية وأكثرها 
قسوة على جميع دول العالم، 
وهما جائحة كورونا واألزمة 

الروسية -  األوكرانية».
قــال  األزمتــني،  وحــول 
الرئيس السيســي: «ال يخفى 
عليكم حجم األذى الذي أصاب 
أكبــر اقتصــادا وأكثــر  دوال 
تقدمــا بســبب اجلائحة وما 
نتج عنها من تعطل لسالسل 
اإلمداد العاملية، وكذلك احلرب 
وما ارتبــط بها من أزمة غير 
مســبوقة فــي الغذاء ســواء 
توافرا أو أسعارا، وأقول لكم 
بكل الصدق انه لوال البرنامج 

تلك من بينها بل ومن أمجدها 
يوم الثالثني من يونيو ٢٠١٣ 
الذي سيبقى خالدا في وجداننا 

جيال بعد جيل.
وقــال الرئيــس إن ثــورة 
الثالثــني من يونيــو املجيدة 
حلظــة فارقة فــي تاريخ هذا 
الوطن الغالــي، حلظة اختار 
فيها املصريون املستقبل الذي 
يرتضونه ألبنائهم وأحفادهم 

يقودنــا ويلهمنا في التصدي 
للتحديــات الراهنــة بعــد أن 
جنحنــا بفضــل اهللا وإرادة 
الشــعب في اجتياز حتديات 
توهم املتربصون، بل ومتنوا أن 
تكسرنا وتقضي علينا، وبئس 
مــا متنونــه، واجهنا موجات 
عاتيــة مــن اإلرهاب األســود 
وحتالفا ملعونا بني قوى شر 
ودمــار أرادت ومازالــت تريد 
النيل من وطننا، تلك املوجات 
التي حتطمت على صخور إرادة 
املصريني الصلبة، وكما فشل 
األشــرار من قبل سيفشلون 
مجددا بإذن اهللا وبتماســكنا 

ووحدتنا.
وحول الوضع االقتصادي 
في مصر، قال الرئيس السيسي 
إننا واجهنا وضعا اقتصاديا 
غير مســبوق فاستعنا عليه 
من بعد اهللا بصمود أسطوري 
لشعب عظيم كما علم اإلنسانية 
يومــا احلضــارة واملدنيــة، 
يضــرب املثل اآلن فــي إدراك 
قيمة الوطــن واحلفاظ عليه 
وحتمل املشاق في سبيل ذلك.

وتابــع الرئيس قائال: «لم 
نكتف مبواجهة تلك التحديات 

الوطني لإلصالح االقتصادي 
الذي مت تنفيذه بنجاح ودقة 
منــذ عــام ٢٠١٦ وشــهد بذلك 
القاصــي والدانــي، ولــوال ما 
حتقق في الســنوات املاضية 
مــن جهــود تنموية تســابق 
الزمن لكانت مواجهة تداعيات 
األوضاع الدولية احلالية أمرا 

في غاية الصعوبة».
ووجه الرئيس السيســي 
حديثه للشعب املصري قائال: 
«وطنكم يســير على الطريق 
الصحيح بإرادة وطنية صلبة 
ال تبتغي إال الصالح العام وال 
تضع نصب أعينها إال تطلعاتكم 
نحو احلياة الكرمية واملستقبل 
اآلمن املزدهر، وكما عبرت مصر 
الصعاب على امتداد تاريخها 
العريق فإن ثقتي كاملة بأنها 
ستعبر األزمات الدولية الراهنة 
بانعكاساتها احمللية وستواصل 
بال توقف مسيرتها نحو بناء 
الدولة املتقدمة والوطن اآلمن 
النابض  واملجتمــع املســتقر 
باحلياة وهــي اآلمال الكبرى 
التي يتطلــع إليها املصريون 
وأتطلع إليها معهم، وسيكون 

التوفيق بإذن اهللا حليفنا».

«واجهنا موجات عاتية من اإلرهاب األسود وحتالفاً ملعوناً بني قوى شر ودمار أرادت النيل من وطننا»

الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي كلمة مبناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

وستواصل بال توقف مسيرتها 
نحــو بنــاء الدولــة املتقدمة 
والوطن اآلمن، مشيرا إلى أن 
مصــر واجهت موجات عاتية 
من اإلرهاب األســود وحتالفا 
ملعونا بني قوى شــر ودمار 
أرادت - ومازالت تريد - النيل 
من وطننا تلك املوجات التي 
حتطمــت على صخــور إرادة 

املصريني الصلبة.

تسريب التشكيلة احلكومية لـ «تخريبها».. وجعجع يعلن ترّشحه للرئاسة
مصادر لـ «األنباء»: تعقيد الوضع احلكومي يسّرع االنتخابات الرئاسية املبكرة.. وبعبدا: ميقاتي أخطأ الظن في إمكانية لّي ذراع عون

بيروت - عمر حبنجر

غطــى تســريب التشــكيلة 
احلكومية التــي أودعها رئيس 
احلكومة املكلف جنيب ميقاتي 
في بعبدا، علــى مختلف أوجه 
احلراك السياسي في لبنان، وولد 
القذف املتبادل لكرة املسؤولية، 
بــني فريقــي عمــل الرئاســتني 
األولى والثالثة انطباعات، بأن 
التســريب املعزى الــى الفريق 
الرئاســي، ينطوي على رفض 
ضمني للتشكيلة املطروحة، ما 
يعكس انعدام النية في تشكيل 
حكومة نهاية الوالية، علما انها 
حظيت مبباركة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ورئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، 
ولم يعترض عليها حزب اهللا. 
هذا وجرى اتصال هاتفي امس 
بني رئيس اجلمهورية ميشــال 
عون والرئيــس املكلف جنيب 
ميقاتــي ومت التــداول بامللــف 
احلكومي والتشكيلة التي قدمها 
ميقاتي إلى عون. وعلم أن ميقاتي 
سيزور صباح اليوم قصر بعبدا 
للبحث مع عون في التشــكيلة 
احلكومية التي عرضها والتداول 
بشأنها. وكان املفترض ان يرد 
الرئيــس عون على التشــكيلة 
احلكومية، بعد الدرس والفحص، 
االثنني او الثالثاء املقبلني، كحد 
أقصى. وإذا جاء جوابه بسرعة 
إعداد ميقاتي للتشــكيلة، عبر 
تسريبها للعلن، ما اعتبر تخريبا 

للمساعي املبذولة، ال أكثر.
وسجل تراشق باملسؤولية 
عن التســريب، دوائــر القصر 
اجلمهوري تعــزوه الى املكتب 
اإلعالمــي للرئيس ميقاتي عبر 
مواقــع واعالميــني معروفــني، 
لرئاســة  االعالمــي  واملكتــب 
احلكومة يقول انه فضح املسرب 
الرئاسي الذي أبقى على عالمات 
بالغــة الداللــة علــى النســخة 

املسربة فكشفت أمره.
وأكد بيان ميقاتي ان القصر 

وحتدثــت املصــادر عينها عن 
اتصاالت يجريها حزب اهللا مع 
الرئيس عون، ومع رئيس تياره 
جبران باسيل، إلقناعهما بتسهيل 
األمور، وعلى أساس ان الفترة 
الزمنية من عمر والية الرئيس 
عون ال تستاهل توتير األجواء 
علــى نحو ما هــو حاصل. لكن 
يبدو ان باسيل يعتبر ان انتزاع 
ميقاتي وزارة الطاقة من فريقه، 
ميكــن ان متهد النتــزاع املزيد، 
فيما لو تقبلها بصمت. وباملقابل 
وطبقا للمصادر املتابعة، فإن عدم 
جتاوب باسيل مع هذه التشكيلة 
احلكومية، ومعه الرئيس عون، 
فــإن خطوة سياســية صارمة، 

ستكون مبنزلة الرد املقابل.
املصادر رفضت اإلفصاح عن 
ماهية هذه اخلطوة، وان كانت 
معلومات «األنباء» تشــير الى 
إمكانيــة ان تصبح االنتخابات 
الرئاســية املبكرة فــي املرمى. 
وتضمنت التشكيلة احلكومية 
املســربة ١٩ وزيــرا من حكومة 
تصريف األعمال، وخمسة جددا، 
فقد استبدل وزير الطاقة وليد 
فيــاض بوليد ســنو، وهو من 
أهــل االختصــاص ومقيــم في 

اخلارجية عبداهللا بوحبيب. الى 
ذلك أرسى ميقاتي عرفا جديدا 
اذ كــرس حق الرئيــس املكلف 
بتشــكيل احلكومة، ثم عرضها 
علــى رئيــس اجلمهورية، بدل 

تشكيلها مبشاركته.
وردا، قالــت دوائــر القصر 
اجلمهوري، ان الرئيس ميقاتي، 
أخطأ في التقدير والظن انه قادر 
على لي ذراع الرئيس عون في 
نهاية واليته، واجلميع يدرك ان 
ميشال عون ليس من النوع الذي 
يستسلم. وهو بالتأكيد لن يسمح 
ال مليقاتي وال لغيره بدفنه حيا، 
حتى لو بقي من عهده ســاعة. 
وانــه ينكــب اآلن على دراســة 
التشكيلة التي رفعت اليه بخط 
يد ميقاتي، ولن يعطي رأيه بها 
قبل ان يفندها بالتفصيل. رئيس 
حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع أكــد ان حكومة جديدة 
لــن تشــكل، واننا ســنكمل مع 
حكومــة تصريف األعمال، ألنه 
من رابع املستحيالت حتقيق أي 
شيء على وجود عون في بعبدا. 
وقال: «االنتخابات الرئاسية في 
موعدهــا، وانا مرشــح طبيعي 

للرئاسة.

فرنســا، وبعيد عن الوصايات 
السياســية، ووزيــر االقتصاد 
أمــني ســالم، احملســوب علــى 
التيار احلر، بالوزير الطاشناقي 
جــورج بوشــكليان، ووزيــر 
الصناعــة، الذي حــل محله في 
الصناعة املصرفي وليد عساف، 
فيما أبقى وزارة املال في عهدة 
حركة أمــل، حيث حــل النائب 
السابق ياسني جابر محل وزير 
املال يوسف اخلليل، واستبدل 
وزير املهجرين والنازحني عصام 
شرف الدين بنائب عكار سجيع 
عطية. وكان الفتا جتنب ميقاتي 
مقاربة موقــع وزير اخلارجية 
عبداهللا بوحبيب، الذي كان اسمه 
مدرجــا على الئحــة التعديالت 
الوزاريــة التــي كشــفت عنهــا 
«األنبــاء» بتاريــخ ٢٦ املاضي، 
ورمبا ذلك بسبب اجتماع وزراء 
اخلارجيــة العرب املقــررة في 
بيــروت غدا الســبت، حتضيرا 
لقمة اجلزائر العربية. والالفت 
أيضــا ان التعديالت املطروحة 
شــملت وزراء مــن ٥ طوائــف، 
عــدا الطائفــة املارونيــة، التي 
ترك أمرهــا للرئيس عون، بعد 
إعــادة النظر باملوقف من وزير 

جانب من اليوم اخلتامي للمخيم التدريبي لطلبة الصفني االول والثاني ثانوي في الكلية احلربية                     (محمود الطويل)

هو من سرب التشكيلة واضح 
للعمــوم وأعلن وقف الســجال 
إلجناح السعي احلثيث لتشكيل 
احلكومة وصونا ملقام رئاســة 

اجلمهورية.
املصادر املتابعة توقعت ان 
يتغاضى الرئيــس ميقاتي عن 
التسريب الذي حصل، مفسحا 
املجال للرئيــس عون والفريق 
احمليط به، إبداء الرأي بالتشكيلة 
املطروحة، وحتديدا في األسماء 
اجلديدة، املضافة الى التركيبة 
القدميــة، حيث يبقــى احتمال 
التغيير والتبديل واردا، شرط 
عــدم اإلبقاء علــى وزير الطاقة 
فــي بلــد تســوده العتمــة، او 
وزير االقتصاد، فيما بات جزء 
من مشــاغل اللبنانيني مطاردة 
رغيــف اخلبز. املصــادر أكدت 
لـ «األنبــاء» ان املوعــد لورود 
إجابة الرئيس عون الرســمية، 
ما زال االثنــني او الثالثاء على 
أبعــد تقدير، وحتديدا قبل عيد 
األضحى، فإذا أتى متجاوبا، يكون 
خيــرا، واذا أوغل في الســلبية 
والرفض، يؤجل رد الفعل الى ما 
بعد عطلة العيد، جتنبا لتسميم 
األجواء العامة خالل هذه الفترة. 

لبنان ينجز التحضيرات لالجتماع 
التشاوري لوزراء اخلارجية العرب غدًا

بيروت ـ داود رمال

التحضيــرات لالجتماع  لبنــان  أجنز 
التشــاوري لوزراء اخلارجية العرب الذي 
سيعقد غدا السبت في بيروت باعتبار لبنان 
يرأس الدورة احلالية ملجلس وزراء اخلارجية 
العرب. وسيعقد االجتماع في فندق احلبتور 
وسيكون على هامشه جوالت لوزراء اخلارجية 
على املســؤولني اللبنانيني، وعكفت دوائر 
وزارة اخلارجية بالتعاون مع االمانة العامة 
جلامعة الدول العربية على اعداد جدول اعمال 
االجتماع حتضيرا الجتماعات القمة العربية 
التي ستعقد باجلزائر في شهر نوفمبر املقبل.

وعلمت «األنباء» من مصدر رسمي لبناني 
ان «دوائــر وزارة اخلارجية تلقت تأكيدات 
بحضور وزراء اخلارجية العرب االجتماع او 
من ميثلهم وهم بحسب توالي التأكيدات: األمني 
العام جلامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، 
ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، 
ونائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية وشؤون 
املغتربني في اململكة االردنية الهاشمية امين 
الصفدي، واملنــدوب الدائم لدولة االمارات 
العربية املتحدة لــدى جامعة الدول العربية 
الكعبي، وســفير  الســفيرة مرمي خليفة 
مملكة البحرين في ســورية وحيد مبارك 
الشؤون اخلارجية والهجرة  سيار، ووزير 
والتونسيني باخلارج عثمان اجلرندي، ووزير 
الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية في اخلارج 
اجلزائري رمطان ملعامرة، ووزير الدولة في 
جمهورية جزر القمر املتحدة املكلف بالتعاون 
مع العالم العربي قاسم لطفي، واملندوب الدائم 
جلمهورية جيبوتي في جامعة الدول العربية 
السفير أحمد علي بري، واملندوب الدائم للملكة 
العربية السعودية في جامعة الدول العربية 
السفير عبدالرحمن بن سعيد اجلمعة، ووزير 
اخلارجية في جمهورية السودان املكلف علي 
الصادق، ووزير خارجية الصومال الفيدرالية 
بلل محمد عثمان، واملندوب الدائم جلمهورية 

العراق لدى جامعة الدول العربية الســفير 
أحمد الدليمي، واملندوب الدائم لسلطنة عمان 
في جامعة الدول العربية السفير عبداهللا بن 
ناصر الرحبي، ووزير اخلارجية واملغتربني 
في دولة فلســطني د.رياض املالكي، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة 
قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
واملندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول 
العربية السفير عبداملطلب ادريس ثابت، ونائب 
وزير خارجية جمهورية مصر العربية للشؤون 
االفريقية السفير حمدي سند لوزة، واملكلف 
مبهمة في ديوان وزير اخلارجية والتعاون 
واملوريتانيني في اخلارج الســفير حسني 
فقيه، ووزير اخلارجية وشــؤون املغتربني 
في اجلمهوريــة اليمنية د.أحمد عوض بن 
مبارك، بينما تغيب سورية املعلقة عضويتها 
في جامعة الدول العربية. واوضح املصدر أن 
األمني العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط 
والوزراء واملسؤولني املشاركني في االجتماع 
التشاوري سيلتقون برئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
ورئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي، وان 
اللقاءات بروتوكولية وليست مرتبطة  هذه 
باالجتماع التشاوري، مشيرا إلى أن االجتماع 

ليس مخصصا للبنان.
واكد املصدر ان االجتماع هو للتشاور 
حول ملفات العمل العربي املشترك والتوافق 
حول ملفات القمة العربية املقبلة املقررة في 

اجلزائر في األول من نوفمبر املقبل.
هذا ووصل الى لبنان امس نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير اخلارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الى مبنى 
الطيران العام في مطار رفيق احلريري الدولي 
في بيروت، وكان في استقباله وزير اخلارجية 
واملغتربني اللبناني عبداهللا بوحبيب وسفيرة 
لبنان في قطر فرح بري والسفير القطري 
في لبنان ابراهيم عبدالعزيز السهالوي ونائب 

مدير املراسم القنصل سالم األشقر.

ينعقد في بيروت بحضور وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد
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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

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

منطقة حدودية كويتية من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

العبدلي

دنيا عبد العزيز

لادجلاسموا

الوديعرررا

احناكمياور

لراودسعكدج

فيلرطعلبةو

اقمسدبععيا

كيطلممرامن

هارارردطلك

ةبمحييافاب

طسافحرءةسي

رةلحقليللر

فةنيفسلااة

١ - شهر ميالدي - بحر، ٢ - ام البشر - اخلروف الصغير، 
٣ - ذنوب صغيرة - اإلقالع عن الذنب (معكوشة)، ٤ 
- أحد األطراف (معكوسة) - يعبر، ٥ - رفض - عكس 
احلياة (معكوسة)، ٦ - ملعب ومنتزه (معكوسة) - علقم، 
٧ - جميل - طليق، ٨ - من الفواكه، ٩ - منزل - متشابهة 

- قطع (معكوسة)، ١٠ - همسات الشياطني - حنظل.

ارجوان
حريق
الوديع

الساملية
كبيرة

ورود
مراكب
مرير
مال

املطر

مكان
سالحف
اجلدال
مريح
سدو

عطر
الفاكهة

رداء
عاطفة

السفينة

حقل
طرف
يابسة
سريع

١ - نفك - متشابهة - عالمة موسيقية، ٢ - مذكرات 
يومية - هامة، ٣ - مل - متشابهة - للمساحة 
املتسابقني، ٥  (معكوسة)، ٤ - متشابهان - ممر 
انام - عبء، ٧ - يعذلون - جنمع،  - ناعم، ٦ - 
٨ - مبجل، ٩ - ضجر - اكتمل، ١٠ - يستخرج 

منها املاء - مداد.

أفقياً: عموديًا:
١ - نيسان - مي، ٢ - حواء - احلمل، ٣ - ملم - التوبة 
(معكوسة)، ٤ - مير، ٥ - عارض - املوت (معكوسة)، 
٦ - مرتع (معكوسة)، ٧ - رائع - حر، ٨ - رمان، ٩ - 
دار - ل ل ل - بت (معكوسة)، ١٠ - وساوسهم - مر.

١ - نحل - ع ع ع - دو، ٢ - يوميات - رأس، ٣ - 
سئم - ر ر ر - أر (معكوسة)، ٤ - ا ا - مضمار، 
٥ - أملس، ٦ - ابيت - عالة، ٧ - يلومون - نلم، 

٨ - محترم، ٩ - مل - مت، ١٠ - اآلبار - حبر.

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

عالم الصحة

ما الڤيتامينات التي تساعد على تخفيض الوزن؟
من أبرز هذه الڤيتامينات ڤيتامني D الذي يساهم 
كثيرا في تخفيض الوزن، تليه مجموعة ڤيتامني 

.C وڤيتامني B
وتقول خبيرة تغذية عاملية «إن تصدر ڤيتامني 
D املرتبة األولى ليس عفويا. ألن هذا الڤيتامني 
يساهم في عملية تركيب الهرمونات التي تنظم 
كثافة عمليات التمثيل الغذائي في اجلسم، لذلك 
فإن انخفاض تركيز ڤيتامني D، ميكن أن يؤدي إلى 
انخفاض النشاط واملزاج وفي نفس الوقت زيادة 
الشهية. وهذا بالطبع ال يساعد على تخفيض الوزن».
أن ڤيتامينات مجموعة  إلى  وتشير اخلبيرة 
B، تعتبر محفزا مهما ألكسدة الدهون، وتسريع 
عملية حرق الدهون أثناء التمارين والنشاط البدني، 
وتتحكم أيضا في انتقال الوصالت العصبية العضلية 
والعصبية الداخلية. واملهم في األمر هو ضرورة 
حصول اجلسم على هذه الڤيتامينات يوميا ألنها 

ال تخزن في اجلسم.
وتضيف ان ڤيتامني C، مهم أيضا لتخفيض 
الوزن، ألنه يساهم في عملية تركيب الكوالجني 

في اجلسم وبالتالي يساعد على التخسيس.
وتقول: «باإلضافة إلى ذلك، هذا الڤيتامني أحد 
مضادات األكسدة القوية، ويحمي خاليا اجلسم 
من أكسدة اجلذور احلرة، ويعطي أنسجة اجلسم 
املرونة. وهو مثل ڤيتامينات مجموعة B يحتاج 

إليه اجلسم يوميا أيضا».

ملاذا ال نستطيع شرب املاء املالح؟
السؤال واضحة ومباشرة:  اإلجابة عن هذا 
املياه املاحلة ببساطة شديدة امللوحة ال تستطيع 

الكليتان إدارتها.
ويأتي ما يقرب من ٣٫٥٪ من وزن مياه البحر 
من امللح املذاب، وفقا لإلدارة الوطنية للمحيطات 
إزالة كل  والغالف اجلوي (NOAA). وإذا متت 
امللح املوجود في احمليطات ونشره على كل 
سطح األرض، فإن الطبقة املاحلة سترتفع أكثر 
من ٥٠٠ قدم (١٦٦ مترا) - بارتفاع يصل إلى ٤٠ 

.NOAA طابقا، كما تقول
وقال روب ديسال، أمني في معهد ساكلر لعلم 
للتاريخ  املتحف األميركي  املقارن في  اجلينوم 
الطبيعي، إن ملوحة مياه البحر عالية جدا بحيث 
يتعذر على البشر معاجلتها بأمان، حيث تتطلب 
خاليانا املاء «في شكل نقي نسبيا». وقال ديسال: 
«بالنسبة ملعظم احليوانات، ترشح الكلى الشوائب 
من املاء. وما يحدث عندما تشرب املاء املالح هو 
أنك تتناول الكثير من امللح الذي يحتاج اجلسم 

الى غسله».
وفقا لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي، 
حتتوي املياه املاحلة على أكثر من ثالثة أضعاف 
كمية امللح املوجودة عادة في دم اإلنسان. وهذا 
يعني أنه مقابل كل كوب من املاء املالح تشربه، 
املاء على  الكمية من  إلى شرب نفس  ستحتاج 
األقل حتى تتمكن الكليتان من التخلص من كل 
هذا امللح. وقال ديسال: «ميكنك أن تقول «ملاذا ال 
نشرب املزيد من املياه املاحلة؟»، ولكن بعد ذلك، 
يتبقى لديك املزيد من امللح الذي سيتعني عليك 
لذلك ال ميكن  املاء،  بعد ذلك غسله مبزيد من 
للمياه املاحلة أن تروي عطشك أبدا - بل ميكن 

أن جتعلك أكثر عطشا».
وميكن لبعض احليوانات أن تشرب املاء املالح، 
فلماذا ال نستطيع ذلك؟ وقال ديسال: «طورت 
الثدييات البحرية إنزميات خاصة وهياكل خلوية 
تسمح لها بإزالة امللح الزائد من أنظمتها. ويبدو 

األمر كما لو كان لديها كلى فائقة».

املصدر: «اليف ساينس»

املصدر: «إزفيستيا»
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األحد.. انطالق املوسم السادس من «الليلة» بحّلة جديدة
مفرح الشمري 

علــى  القائمــون  يحــرص   
تلفزيــون الكويت وعلى رأســهم 
الوكيل املساعد لقطاع التلفزيون 
فهــد الغيالني علــى ايجاد برامج 
منوعة في عطلة الصيف ملشاهديه 
فــي الداخل واخلــارج، ومن هذه 
البرامج املنوعة برنامج «الليلة» 
الــذي ينطلق موســمه الســادس 
األحــد املقبل بحلة جديدة وطاقم 
عمــل مميز بقيــادة املخرج جمال 
احلربي وذلك للشهرة التي حظي 
بها البرنامج طوال مواسمه اخلمسة 
حيث اســتطاع أن يفرض نفســه 
بقــوة بــني كل برامــج املنوعــات 
احملليــة واخلليجيــة والعربيــة 

بسبب الضيوف الذين يستضيفهم 
واملواضيع الفنية والثقافية التي 

يتناولها بأسلوب جميل.
 البرنامج في موسمه السادس 

يبــث من االحد الى اخلميس عبر 
شاشــة القناة األولى والفضائية 
وتتصــدى لتقدميــه االعالمية د. 
نــورة عبــداهللا بينمــا يتصــدى 

لرئاســة فريــق اعــداده الزميــل 
حسني الصيدلي الذي شكل فريقا 
من املعدين املميزين في تلفزيون 
الكويت وهم فايز الشعالن وآالء 
الوزان وزينب البلوشي وعيسى 
الفيلكاوي، اما مسؤولية االشراف 
العام على البرنامج فيتوالها مدير 
ادارة االنتــاج بالتلفزيــون خالد 

بوحيمد.
 ومن املنتظر ان حتمل حلقات 
برنامــج «الليلــة» فــي موســمه 
الســادس العديــد مــن املفاجآت 
بالنسبة للمواضيع التي يناقشها 
او أســماء الضيــوف احملليــني 
واخلليجيني والعرب الذين ستتم 
استضافتهم طوال املوسم اجلديد، 

وهم من جميع املجاالت.

من إخراج جمال احلربي وتقدمي نورة عبداهللا وإشراف خالد بوحيمد
خالد بوحيمد د. نورة عبداهللا حسني الصيدلي

الرويشد جنم حفالت «األضحى» في الكويت
عبداحلميد اخلطيب

«اشــتقتوا للطرب والفرح مع ســفير 
األغنية اخلليجية عبداهللا الرويشد؟»، بهذا 
السؤال املوجه الى اجلمهور أعلنت شركة 
«روتانا» للصوتيات واملرئيات عن احلفل 
الضخم الذي يتم التجهيز له ويحييه النجم 
القدير عبداهللا الرويشد ضمن حفالت عيد 
األضحى املبارك في الكويت والتي ستكون 

في قاعة «األرينا» مبجمع ٣٦٠.
يقــام احلفل ١٣ اجلاري مبصاحبة الفرقة 
املوسيقية بقيادة املايسترو وليد فايد، ومن 
املتوقع ان يقدم الرويشد في هذه الليلة الطربية 
املنتظرة مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته 
القدميــة واجلديدة والتي يحفظها اجلمهور، 
مثل «وعدتيني» و«اللي يخون الود» و«اللي 
نســاك» و«اعتب عليه» و«يا ســاهر الليل»، 

و«ولهان» وغيرها من إبداعاته الغنائية.

فنانو الكويت: 
عّظم اهللا أجرك 

ياحلمدان
عــّزى عدد من فنانــي الكويت، الناقد 
والكاتــب واملخرج املســرحي البحريني 
يوسف احلمدان بوفاة خالته وابنتها حيث 
ووري جثمانهما الثرى عصر أمس. وتقدم 
الفنانون بأحر التعازي ألسرة الفقيدتني 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع 
رحمته ويدخلهما فسيح جناته وان يلهم 

اهليهما وذويهما الصبر والسلوان.
من جانبها، تتقدم «فنون األنباء» بأحر 
التعازي واملواساة للناقد واملخرج املسرحي 
البحريني يوســف احلمدان لهذا املصاب 

اجللل. (إنا هللا وإنا إليه راجعون)

خالد الفراج: تعلمت املسرح في «محظوظ ومبروك» مع العلي
حوار -  ياسر العيلة

الفنــان الســعودي خالد الفــراج من 
الفنانني الذين حجزوا مكانا لهم بقوة 
بني جنوم الكوميديا في اخلليج والعالم 
العربي بسبب خفة ظله وقدرته على 
االرجتال العفوي ومتيز بشدة في مجال 
التقليد، وهو الذي رسم حلياته طريقا 
ولكن القدر اختار له طريقا آخر بالرغم 
من ان كل خطواته في عالم الفن متت 

كما يقول «غصبا عنه».
«األنباء» التقت الفراج في مسرح طارق 
العلي، حيث يتواجد في الكويت لتصوير 
مسرحية تلفزيونية بعنوان «محظوظ 
ومبروك»، وحتدث معنا عن هذا العمل 

وأشياء أخرى في احلوار التالي:

في البداية، حدثنا عن سبب تواجدك في 
الكويت حاليا؟

٭ واهللا الكويت في القلب وفي الوجدان 
منــذ الصغــر، وتلقيت دعــوة كرمية 
بكل تقدير وبكل ترحيب من أستاذنا 
جميعا الفنان طارق العلي ألشــاركه 
عمال مسرحيا، وصراحة تفاجأت بهذه 
الدعوة ألنني رقم واحد أنا لست ممثال 
مســرحيا وطــوال عمــري تلفزيوني 
«ويوتيوبــي»، وثانيــا هناك ممثلون 
مسرحيون سعوديون كثيرون لكنه 
اختارنــي، واقدر هــذا االختيار وهذه 
النظــرة، ووجدتهــا فرصــة أن أتعلم 
املسرح، فلم أجد افضل من أن أتعلمه 
فــي الكويت ومع أســتاذ من أســاتذة 
املسرح الكويتي هنا الفائدة مضاعفة 
ومشتركة وجتربة أمتنى لها النجاح.

كيف وجدت بروڤات العمل؟ وعالقتك مع 
جنوم املسرحية؟

٭ (ضاحــكًا).. «شــكلي هاعتزل بعد 
هذه التجربة»، إن شاء اهللا خير، وأنا 

متفائل بهذا العمل.

ما شاء اهللا وكالعادة متيزت في مسلسل 
«استديو ٢٢»، فماذا يعني لك هذا العمل 
الذي شاركت فيه للعام الثاني على التوالي؟

٭ «ستوديو ٢٢» أراه مفرخة للمواهب 
التي تهوى التقليد وتلبس الشخصيات 
املتنوعة وصناعة «االسكتشات»، وهذا 
كان من األساس هو شغلي الشاغل في 

«يوتيوب».

أفهم من ذلك أن شهرتك جاءت من «يوتيوب»؟
٭ نعم مــن «اليوتيــوب»، ولكن في 
األســاس انا ليس لي في التمثيل وال 
فــي التقليد، انا سيناريســت من عام 

الشخصية التي أقوم بتقليدها هو الذي 
«يزعل»، ومع هذا غضب شخص واحد 
فقط ال غير هذا العام قام بتقليده زميل 
آخر في العمل، وانا كنت معه في هذا 
«االسكتش»، وهذا الشخص كان ينوي 
رفع قضية، وأرسل لي عبر «تويتر» 
رسالة خاصة كتب فيها «بيني وبينك 
القضاء» ألنه شــخصية دينية وإمام 
مسجد سابق وظهر في إعالن ما، ولكن 

املوضوع مت حله وانتهى على خير.

املستشار تركي آل الشيخ، الناس قالوا 
«لن يجرؤ احد على تقليده إال بعد اخذ 
موافقته شخصيا»، صحيح هذا الكالم؟

٭ أبو ناصر إنســان شــعبي وعفوي 
وبسيط جدا، و«راعي نكتة» حقيقية 
ويتمتــع بخفة الــدم فمــن الطبيعي 
ان نتصــل به ونقول لــه «لدينا فكرة 
نرغــب فــي تقدميهــا تعتمــد علــى 
تقليدنا لك»، فتقبل الفكرة ولكن قال 
«لو ســمحتم خلوني اشــوف طريقة 
تنفيذكم لها، وأبص عليها بصة واحدة 
بدال ماتوحشــوني»، وبالفعل شــاف 
«االســكتش» وضحك وقــال «اتكلوا 

على اهللا انا موافق».

وملاذا كتب لك في تغريدة كلمة «هتوحشني»؟
٭ هذه كلمته الشهيرة وحتمل معنيني، 

األول «براڤو»، والثاني «يا ويلك».

دحام الشمري جميل جدا.

ما أكثر الشخصيات التي قلدتها في هذا 
العمل وحققت جناحا كبيرا مع املشاهدين؟
٭ بالدرجــة األولى العام املاضي كان 
تقليــدي ملعالــي املستشــار تركي آل 
الشيخ (ابو ناصر)، هذه احللقة حققت 
ماليني املشــاهدات وتغريدته لي التي 
قال فيها «هتوحشني» حققت ماليني 
أكثــر، لدرجة اننــي اصبحت «اتلفت 
حولي» كل يــوم، وهذا العام تقليدي 
لشخصية الرئيس األميركي بايدن حقق 
جناحا غير طبيعي، وأقول لك شــيء 
انا لم اكن احلم ان صورتي او شكلي 
«يلف» الكورة األرضية خالل أربعة ايام 
من اميركا إلى استراليا ثم الى كوريا 
والصني وأخيرا البرازيل بسبب مقطع 
تقليدي لبايدن، فكل النشرات اإلخبارية 
والبرامج على مستوى العالم نشرت 
هذا املقطع لدرجة كل ساعة يتصل بي 
احد ويرسل لي مقطع ڤيديو ويقول لي 
«شوف انت طلعت في البرازيل»، وآخر 
يقول «شوف انت طلعت في استراليا 
والهند»، واحلقيقة كانت مفاجأة لي، 
ولم نكن نتوقع ان تقليد بايدن سيحقق 

هذا الصدى العاملي.

بصراحة هل احد غضب من تقليدك له؟
٭ فــي الغالب اجلمهور املتعاطف مع 

كشف لـ«األنباء» أن كل خطواته في الفن متت غصباً عنه

بوستر املسرحيةخالد الفراج

توجيهات من املخرج محمد دحام للفراج وهو يقلد بايدنالفراج مقلدا املستشار تركي آل الشيخ

٢٠٠٠ الــى ٢٠١١، واكتب قصصا فكان 
ذلــك توجهي، حيــث تعاونت ككاتب 
مع النجمني ناصر القصبي وعبداهللا 
السدحان في «طاش ما طاش» و«بيوت 
نادمة» عام ٢٠٠٦ وغيرها من األعمال، 
ومت النصب علي في ثالثة مسلسالت 
ألننــي كنت شــابا غــرا طريــا، وكان 
أقصى طموحي في هذه الفترة أن اكون 
مخرجا، والصدف أتت بي أمام الكاميرا 
«غصبــا عني»، وايضــا عندما طلبت 
في التلفزيون السعودي كان «غصبا 
عني»، وعندما متت االستعانة بي في 
 mbc برنامــج «واي فاي» على محطة
كان «غصبا عني» الى ان وصلت الى 
الفنان طارق العلي الذي أشركني معه 
في املســرحية «غصبا عنــي»، يعني 
بالعربي كل ما قمت بالتخطيط له في 
االجتاه اليمني اهللا ســبحانه وتعالى 
جعلنــي اجته الى االجتــاه املعاكس، 
وطبعــا ال يوجد افضــل من تخطيط 

رب العاملني.

ما سبب النجاح الكبير الذي حققه «استوديو 
٢٢»؟

٭ طبيعي انه يحقق النجاح بسبب 
الشــخصيات املؤثــرة التــي قمنــا 
بتقليدها ســواء في اجلزء األول أو 
الثاني، باإلضافة الى أن فريق العمل 
كان مميزا ومتجانسا، واملخرج محمد 

تركي آل الشيخ بسيط وراعي نكتة وجعلني «أتلفت حولي».. ونصبوا علي في ٣ مسلسالت
تقليدي لبايدن حقق جناحًا غير طبيع ولف بي الكرة األرضية ٤ أيام من أميركا إلى أستراليا

آمال ماهر تكشف سبب اختفائها

القاهرة - خلود أبواملجد

أطلــت الفنانــة آمال ماهــر أخيرا على 
جمهورهــا بعد غيــاب أثار جدال واســعا 
حول أســبابه، موضحة أنها كانت مصابة 
بڤيــروس كورونا. وقالت ماهر في مقطع 
ڤيديــو بثتــه عبر حســاباتها فــي مواقع 
التواصل االجتماعي: «أنا بخير احلمد هللا 
يا جمهوري، حبيت أطمنكم عليا، والفترة 
املاضيــة كنت أعاني من ڤيروس كورونا، 
وأشــكر كل املواطنني الذيــن بحثوا عني، 
وهــذا دليل على حب اهللا، وأشــكركم من 
كل قلبي، وأقدم التهنئة للشــعب املصري 

بثورة ٣٠ يونيو».
وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو 
مجلس نقابة املهن املوسيقية في مصر، قد 
ناشدت آمال في مداخلة هاتفية لبرنامج 
«حضرة املواطن»، وقالت: «اطلعي طمني 
حبايبك وطمني الناس وقولي أنا يا جماعة 
بخير واتأخرت عليكم عشــان نفســيتي 
كانت تعبانة أو حاجة»، موضحة: «طالبت 
والدتهــا انها جتعل آمــال تظهر في اليف 
وتقــول إنها بخيــر، قالت لي: هتطلع في 
الوقت املناسب، بس هي ملا غابت من سنتني 
ورجعت الناس بهدلتها فهي خايفة الناس 

تطلع دلوقتي».
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٦ ميداليات للمعاقني في ملتقى
 تونس الدولي أللعاب القوى

حصــد منتخبنا الوطني 
الباراملبــي ٦ ميداليــات في 
ملتقى تونس الدولي أللعاب 
القوى الذي استضافته القرية 
الرياضيــة مبنطقــة رادس 
على مدى يومني مبشــاركة 
نحــو ٣٠٠ رياضي من ذوي 
االحتياجات اخلاصة ميثلون 

٢٧ بلدا.
اللجنــة  عضــو  وقــال 
الباراملبيــة الكويتيــة فهــد 
املطيــري ان الالعب فيصل 
ســرور فــاز باملركــز األول 
وحقق ذهبية منافسات دفع 
اجللــة فيما حصــد عبداهللا 
العنــزي ذهبية ســباق ١٠٠ 
متر، بينما فــاز حمد حجي 
املركز الثاني في منافســات 
رمي القرص وحقق امليدالية 

الفضية.
وأضاف أن الالعب عبداهللا 
احلرز فاز بفضية منافسات 
دفــع اجللــة فــي حــني حل 

عبدالعزيــز الشــمري ثالثا 
في سباق ٤٠٠ متر.

واكد املطيري ان الالعبات 
الكويتيــات تألقن كذلك في 
ملتقى تونس الدولي أللعاب 
القــوى، حيث فــازت روان 
العنزي مبيداليتني برونزيتني 
األولى في سباق الـ ٤٠٠ متر 
والثانية في ســباق الـ١٥٠٠ 

متر.

واعتبر املطيري مشاركة 
املنتخــب الباراملبي في هذه 
الدورة متميزة، مشددا على 
ان مثل هذه املنافسات تتيح 
لالعبــني واملنتخبات تقييم 
أدائهــا وحتســني قدراتهــا، 
السيما عبر االحتكاك بالعبني 
ذوي مســتويات عاليــة ما 
سيعود بالنفع على عناصر 

املنتخب الوطني.

بطل دفع اجللة فيصل سرور يتوسط الفائزين باملراكز الثالثة األولى

رسميًا.. «خليجي ٢٥» في البصرة

الدوحة - فريد عبدالباقي

أكد املكتب التنفيذي الحتاد كأس اخلليج 
العربي لكرة القدم في مقره بالعاصمة القطرية 
الدوحة ببرج البدع، ظهر أمس، أحقية مدينة 
«البصرة» العراقية باســتضافة منافســات 
«خليجي ٢٥»، وذلك خالل الفترة من ٦ إلى 
١٩ يناير املقبل، حسب الصالحيات املمنوحة 
له من قبل اجلمعية العمومية في اجتماعها 
األخير الذي عقد في الدوحة (٢٠ ســبتمبر 

.(٢٠٢١
وناقش املكتب التنفيذي لالحتاد، خالل 
اجتماعه برئاســة رئيس االحتــاد القطري 
الشــيخ حمد بن خليفة بــن أحمد آل ثاني، 
العديد مــن املواضيع املدرجــة على جدول 
األعمال، وفي مقدمها تقرير اللجنة التفقدية 
الحتاد كأس اخلليــج العربي عقب زيارتها 

األخيرة ملدينة البصرة التي ستســتضيف 
منافسات «خليجي ٢٥»، جاء ذلك بحضور 
بحضور نائــب رئيس احتــاد الكرة هايف 
الديحانــي، واألمني العام املســاعد لالحتاد 

اخلليجي سهو السهو.
وقدم األمني العام لالحتاد جاسم الرميحي، 
شــرحا مفصال حــول اســتعدادات البصرة 
الستضافة البطولة، ووضع املكتب التنفيذي 
أمام آخر التطورات وتقدم العمل في املالعب 
والفنادق باملدينة. هذا، وأشاد رئيس احتاد 
كأس اخلليــج العربي، باســتعدادات مدينة 
البصرة الســتضافة احلدث الذي ســيجمع 
أبناء اخلليج، وتنتظره اجلماهير العراقية 
على أرضها منذ زمن طويل، معربا عن ثقته 
التامة بقدرة االحتاد العراقي لكرة القدم عموما 
ومدينة البصرة خصوصا على تقدمي احملفل 

اخلليجي الكروي بأفضل صورة.

عمومية في العربي غدًا.. و«األبيض» يتمسك باخلنيسي
مبارك اخلالدي

اســتعجلت عــدة انديــة منهــا 
القادسية والعربي والساملية صدور 
جــدول مباريــات الــدوري اجلديد 
للموسم املقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ واملقرر 
انطالقه في ٢٥ من اغسطس املقبل، 
وكذلــك الالئحة اجلديدة للموســم 
املقبل. وقد تلقى مجلس ادارة احتاد 
كرة القدم عدة كتب من االندية بهدف 
ايضاح الرؤية والعمل على استقرار 
برامجهــا التحضيريــة خلــوض 
منافســات املوســم ومنها مواعيد 
املعسكرات اخلارجية وإغالق ملفات 
الالعبني احملترفني، اذ تشهد الفترة 
احلالية نشــاطا كبيــرا بني االندية 
للتعاقــد واحلصول علــى خدمات 
الالعبني من املعــروض لديهم عبر 

الوكالء املعتمدين.
 اجلديــر بالذكــر ان احتاد كرة 
القدم يواصل العمل إلطالق دوري 
للمحترفني في خطوة غير مسبوقة 
فنيا واعالميا، كما يجري إعداد جداول 
املســابقات متناغمة مع الروزنامة 
الدولية لالحتادين الدولي واآلسيوي 
ومبا يخدم توجه االحتاد واللجنة 
الفنيــة بإعادة تشــكيل منتخباتنا 
الوطنية على اسس مدروسة، حيث 
تعتبــر املشــاركات فــي البطوالت 
احمللية العنصر االساسي الختيارات 

العبي املنتخبات الوطنية.
وفي نادي الكويت اجتهت ادارة 
النادي للتجديد مع الهداف التونسي 
طه ياســني اخلنيســي والذي قدم 
موسما مميزا مع االبيض، كما حظي 
مبوافقة املدرب رادان الذي شــاهد 
الفريق بشــكل عام عبر االشــرطة 
املســجلة، وكانت ادارة الفريق قد 
جددت قبل ايام مع املغربي مهدي بن 

األمــر الذي قد يفتــح الطريق امام 
ادارة النادي للبحث عن العب بديل 
خصوصا ان االخضر لديه مشاركة 
خارجيــة تتمثــل مبواجهــة فريق 
السيب العماني في سبتمبر املقبل 
ضمن الدور نصف النهائي لبطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي.
هذا، وتعقد اجلمعية العمومية 
بالنادي العربــي جمعية عمومية 
غير عادية في السادسة من مساء 
غــد بصالة ناصــر بهبهاني وذلك 
لتعديل النظام األساســي للنادي، 
وكان من املقرر ان تنعقد اجلمعية 

مساء ٢٧ من مايو املاضي اال ان عدم 
اكتمال النصاب القانوني تســبب 

في تأجيلها.
سيبوفيتش في اجلهراء 

وفي نادي اجلهراء واصلت اإلدارة 
جهودها لتدعيم صفوف الفريق األول 
لكرة القدم بالتعاقد مع املدافع البوسني 
اينــاس ســيبوفيتش، وكان اجلهاز 
اإلداري قبل أيام قد جددت التعاقد مع 
الالعبني العاجي حامد كوفي ماريوس 
والبرازيلي روجيريو يوري واحمللي 

عبدالعزيز علي مروي.

األندية تستعجل صدور جداول والئحة املسابقات

هل يبحث العربي عن بديل حملمد الصولة؟  (أحمد علي)

رحمة وعززت الصفوف بالتعاقد مع 
العب السيب العماني ارشد العلوي.

العربي يراقب الصولة
مــن جانب آخــر، وفــي النادي 
العربي الذي يستعد إلطالق تدريباته 
الشهر اجلاري اليزال اجلهازان الفني 
واإلداري يرصدان احلالة الصحية 
لالعــب الليبي محمد الصولة الذي 
يخضــع لعــالج مكثــف فــي احــد 
مستشــفيات بالده وتتضمن خطة 
العالج السفر الي ايطاليا للخضوع 
لكــورس عالجي لم تعــرف مدته، 

فهد الفهد: الوضع الرياضي سيئ .. لكننا متفائلون
عقــد أول مــن أمــس اجتماع 
اجلمعية العمومية بنادي القادسية 
والتي اعتمدت تزكية مجلس إدارة 
جديــد للــدورة «٢٠٢٢-٢٠٢٦» 
برئاسة الشيخ خالد الفهد، وذلك 
بعــد اعتمادهــا التقريرين املالي 

واإلداري.
وخــالل االجتماع حتدث نائب 
رئيس النادي الشــيخ فهد طالل 
الفهــد، متوجها بالشــكر ألعضاء 
اجلمعية العمومية بالنادي على 
تزكيتهم ملجلس اإلدارة، مؤكدا أنهم 
جاءوا خلدمة النادي والنهوض به 

إلى أعلى املراتب.
وأضاف الفهد ان ما يعنينا هو 
مصلحة نادي القادســية صاحب 
التاريخ العريــض رغم اننا رمبا 
نختلــف على عدة أمور ولكن في 
النهايــة مصلحــة القادســية هي 
األساس واألهم، وقد تعلمنا ذلك من 
رجاالت النادي منذ تأسيسه ممثال 

نصب أعيننا.
وعن الوضع الرياضي احلالي، 
قال انه يعيش حالة سيئة ولكن 
أطمئنكم بأننا متفائلون وبإذن اهللا 

سوف نرى تطورا رياضيا أفضل 
خالل الفترة املقبلة برعاية أبوية 
من صاحب الســمو األمير وسمو 

ولي العهد.

«عمومية» القادسية تزّكي مجلس إدارتها

(املركز اإلعالمي بالقادسية) الشيخ فهد طالل الفهد متحدثا خالل اجتماع اجلمعية العمومية 

بالشهيد فهد األحمد وعبدالعزيز 
الفــارس  املخلــد وعبداحملســن 
والشــيخ طالل الفهــد وجميعنا 
وان اختلفنــا نضع اســم النادي 

العنبري يعود اليوم
مبارك اخلالدي

يعود الى البالد اليوم جنم اجليل الذهبي 
للكرة الكويتية عبدالعزيز العنبري قادما 
من البوســنة، بعد تعرضه ألزمة صحية 
قبل نحو اســبوعني اثنــاء قضاء اجازته 
اخلاصة في البوسنة ودخل على اثرها الى 

احد املستشفيات حيث اجريت له االجراءات 
الطبية الالزمة وتخطى حاجز اخلطورة.
وكانــت وزارة الصحة قد تفاعلت قبل 
ايام مع حالة العنبري اذ اكد وزير الصحة 
د.خالد الســعيد جاهزيــة وزارة الصحة 
إلخــالء العنبري بطائــرة طبية في حال 

طلب اهله ذلك.

القادسية تفوق على العربي القطري وحصل على املركز الثالث

بجدارة.. الكويت زعيم «اليد» اآلسيوية
هادي العنزي

بجدارة واســتحقاق توج الكويت بطال لبطولة األندية اآلســيوية 
الـ ٢٤ لكرة اليد التي اختتمت مساء أمس مبدينة حيدر أباد الهندية، 
وذلك بعد تفوقه على فريق النجمة البحريني ٢٨-٢٣، ليضع «العميد» 

أول لقب خارجي كبير في خزائنه بعد طول انتظار.
كما فاز القادســية باملركز الثالث وامليدالية البرونزية بعد تغلبه 
علــى العربي القطري بنتيجــة ٢٨-٢٧. وفي مباريات أدوار الترضية 
اآلســيوية، حل الوكرة القطري خامســا، وتبعه النور السعودي في 
املركز السادس، ومس كيرمان االيراني سابعا، فيما جاء تي سبورت 

الهندي مستضيف البطولة باملركز الثامن واالخير.
جاءت قمة مواجهات البطولة اآلسيوية، حذرة يشوبها الكثير من 
التوتر في الدقائق اخلمس األولى، والذي جتسد بفرص سهلة ضائعة، 
وتقــدم النجمة بهدفني، فعادل النتيجة لالبيض أنخل هرنانديز الذي 
ظهر على غير املعتاد مبستوى ينبئ بعزميته على إظهار اجلودة الفنية 
التــي ميتلكها وغابت طوال أيام البطولة، وبادر «العميد» بأخذ زمام 
املبادرة، فتقدم ٤-٣ في الدقيقة ٨، ولم يســمح بعدها بعودة النجمة 
بقيــادة الدولي علي عيد لالقتراب منــه بفضل الدفاع احملكم بطريقة 
٦-٠ والتنوع الهجومي من مختلف املراكز بقيادة املتألق صانع اللعب 
عبداهللا اخلميس الذي شــكل صداعا دائما في رأس املدرب البحريني 
سيد علي الفالحي بتحركاته املدروسة، وبتوقيته املناسب في التمرير 
للمحترفــني هرنانديز وماركيز، فبســط األبيــض أفضليته، والروح 
املعنويــة في تصاعد دائم ليصل إلى فــارق ٣ أهداف في الدقيقة ٢٠، 

ويزيده إلى هدف رابع ١٥-١١ بنهاية الشوط األول للمواجهة.
وحتســن أداء النجمة في بداية الشــوط الثاني مستفيدا من تألق 
حارسه محمد عبداحلسني، وقائده علي عيد، ليتمكن من تقليص الفارق 
إلى هدف (١٦-١٥) في الدقيقة السابعة، ولكن سرعان ما رجحت كفة 
«العميد» مجددا بفضل تألق ماركيز واخلميس لينتصف الشوط الثاني 
بفارق ثالثة أهداف لألبيض (٢٢-١٨)، وما أن بدأت الدقائق احلاسمة، 
حتى زج املدرب الوطني هيثم الرشــيدي باحلارس الكبير علي صفر 
مجددا، ليحكم إغالق مرماه أمام محاوالت العبي النجمة، وليخطو العبو 
الكويت يتوج باللقب اآلسيوي األول على حساب النجمة البحريني   (املركز اإلعالمي لنادي الكويت)العميد بثقة نحو أول ألقابهم اخلارجية، وبفارق مريح من األهداف.

املوسوي وأنخل وعيد وعبداحلسني واحلاج.. األفضل
توزعت اجلوائز الفردية في البطولة اآلســيوية الـ ٢٤ لألندية األبطال على عدد 
من الالعبني، حيث نال العبو «الكويت» انخل هيرنانديز جائزة أفضل ظهير أمين، 
وصالح املوسوي أفضل جناح امين، فيما حصل محترف القادسية التونسي خالد 
احلاج على جائــزة افضل صانع ألعاب، ونال العبا النجمة القطري مهدي ســعد 
ومحمد حبيب الناصر جائزة أفضل جناح ايســر وأفضل ظهير أيسر تواليا، فيما 
ذهبت جائزة أفضل العب بالبطولــة إلى البحريني علي عيد، وحصل على جائزة 

أفضل حارس العب النجمة محمد عبداحلسني.



رياضـة
اجلمعة ١ يوليو ٢٠٢٢

23

بطولة احتاد املصارف األولى للبادل أول جتمع للبنوك الكويتية في حدث رياضي واحد
أكد احتاد مصارف الكويت 
علــى أهميــة بطولــة احتــاد 
الكويــت األولــى  مصــارف 
للبــادل ودورهــا فــي تعزيز 
تفاعل املجتمع مع الفعاليات 
واألنشطة الرياضية، مبا يدعم 
منط احلياة املثالية والصحية 
لــكل افراد املجتمع لترســيخ 
الوعي وأهمية دور الرياضة في 
حياة الفرد وضرورة اعتمادها 
كنمط حلياة صحية للحد من 

املعوقات.
حيث أكدت مدير العالقات 
العامــة فــي احتــاد مصارف 
الكويت شــيخة العيســى أن 
االحتــاد والبنــوك يحرصان 
دائما على رعاية ودعم عدد من 
األنشطة من خالل الفعاليات 
واملشاريع املختلفة التي تركز 
علــى العديــد مــن األنشــطة 
الرياضية واخليرية والثقافية 
والتراثية والبيئية والتعليمية 
وغيرهــا مــن األنشــطة ذات 
املردود اإليجابي على املجتمع 
الكويتي، وذلك في إطار تعزيز 
دورهم في ممارسة املسؤولية 
االجتماعية، وأن البنوك تدرك 
متاما ما تعنيه هذه املسؤولية 
ومــدى تشــابكها، وحتــرص 
على إمتامها وفقــا لتوجهات 
وسياســات ومنهجية ترتكز 
إلــى رؤيــة شــاملة وعميقة 
تستهدف نقل املجتمع الكويتي 
إلى أوضاع أفضل ودمجها مع 
واقع املجتمع واحتياجات فئاته 
املختلفة ليكــون أثرها ممتدا 

على املدى الطويل.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
أول في إدارة العالقات العامة 
في بنك الكويت الوطني طالل 
التركي: نحن سعداء في بنك 
الكويت الوطني برعاية بطولة 
احتاد املصارف للبادل، والتي 
تتماشــى مــع األهــداف التي 
يتبناها البنك في التشــجيع 
علــى الرياضــة كجــزء مهــم 
مــن مبادراتــه ومســؤوليته 

االجتماعية.
وأضــاف التركي أن البنك 
الوطنــي لطاملــا كان ســباقا 

بفريق واحد للرجال، وسوف 
يحصل الفائزون باملركز األول 
والثاني على مكافآت مالية من 

احتاد مصارف الكويت.
وأكد مساعد مدير االتصاالت 
املؤسسية في بنك اخلليج فهد 
الشــراح علــى اهتمــام البنك 
برعايــة األنشــطة الرياضية 
املتنوعــة، وذلــك فــي إطــار 
دعمه واهتمامه املتواصل بفئة 
الشباب، مشيرا إلى أن رعاية 
بنــك اخلليج لبطولــة احتاد 
مصارف الكويت األولى للبادل، 
متثل أحد أوجــه التعاون مع 
االحتاد في كثير من األنشطة 
التــي تدعم توجهــات القطاع 
املصرفــي ككل. وبــني أن بنك 
اخلليــج يضــع الشــباب في 
بــؤرة اهتمامه علــى مختلف 
املصرفيــــــة  املســتويات 
والتعليميـــة والرياضية، في 
ظل اهتمامه بترســيخ مفهوم 
االستدامة املجتمعية باملجتمع.
بدورهــا، قالــت رئيــس 

وأفادت رئيس املسؤولية 
املجتمعيـــــة والتواصـــــل 
االجتماعــي في بنــك األهلي 
املتحد فاتن التميمي بأن دعم 
الرياضة وتشجيع الرياضيني 
في كل املجاالت يأتي من بني 
اولويات البرنامج املجتمعي 
للبنــك االهلي املتحــد نظرا 
ألهميــة الرياضــة فــي رفع 
الروح املعنوية واحلفاظ على 
الصحة البدنية والنفســية، 
كذلــك يهتــم البنــك االهلي 
املتحد برياضة البادل بصفة 
خاصــة نظرا لإلقبــال الذي 
حتظى به من الشــباب، وقد 
ســبق ان قام البنك بتنظيم 
دورة للعبة البادل في ابريل 
املاضي وقمنا بتقدمي جوائز 
للفائزين جتاوزت قيمتها ٣ 
آالف دينــار، كما قــام البنك 
بالرعايــة الرســمية لــدورة 
االلعاب الرياضية الثالثة لدول 
التعــاون اخلليجي،  مجلس 
مباريــات  شــهدت  والتــي 

صمم ووضع كركن رئيسي 
ومحوري ضمن استراتيجية 

البنك املتكاملة.
وقالت مدير أولـ  العالقات 
العامة في بنك برقان حصة 
حسني النجادة: اننا فخورون 
برعايتنا ومشــاركتنا لهذه 
البطولة التــي نظمها احتاد 
مصارف الكويت، كما نحرص 
دائما على تشــجيع الشباب 
علــى اســتثمار أوقاتهم في 
ممارســة الرياضة مبختلف 
انواعهــا وأشــهرها رياضة 
البــادل. وأضافــت: لطاملــا 
حرصنــا فــي بنــك برقــان 
على دعم مختلف األنشــطة 
الرياضــة، في  والفعاليــات 
الشــاملة  ســياق برامجنــا 
املجتمعيــة  للمســؤولية 
إلــى جانــب  واالســتدامة، 
ترســيخنا املســتمر ألهمية 
دعم وتشــجيع الشباب في 

مختلف املجاالت.
من جانبه، قال رئيس جلنة 
العالقــات العامــة فــي احتاد 
الكويــت، ورئيس  مصــارف 
مجلس إدارة نادي املصارف، 
العام للعالقات  املدير  ونائب 
العامــة واالعــالم للمجموعة 
فــي بيــت التمويــل الكويتي 
(بيتــك) يوســف الرويح ان 
تنظيم بطولة احتاد مصارف 
الكويت األولــى للبادل يأتي 
املبــادرات واألنشــطة  ضمن 
املختلفــة التي حرص النادي 
على تنظيمها ملوظفي املصارف 
الكويتية والتي من شأنها ان 

وحدة االتصاالت والعالقات 
اخلارجية فــي البنك األهلي 
الكويتي ليلــى القطامي اننا 
نسعد املشاركة برعاية بطولة 
احتاد مصارف الكويت األولى 
للبــادل. وتأتي رعاية البنك 
األهلي الكويتي لهذه البطولة 
حرصا منه على تعزيز دوره 
فــي املســؤولية االجتماعية 
وتأكيدا على التزامه بتشجيع 
األنشطة واملبادرات الرياضية 
التــي تعزز أســلوب احلياة 
السليم في املجتمع وتساهم 
في خلق بيئة صحية وإيجابية 
للرياضيني. ومن املهم إقامة 
مثل هذه النشــاطات املفيدة 
التــي تدعم الشــباب وتوفر 
لهم البيئة الرياضية املناسبة 
لتنمي وتطور مهاراتهم بأجواء 
مليئة باحلماس والتنافس. 
ونود أن نشكر احتاد مصارف 
الكويت إلقامته بطولة البادل، 
متمنني جلميع املشاركني في 

البطولة التوفيق.

في لعبــة البــادل. وتقدمت 
التميمي بخالص الشكر الحتاد 
مصارف الكويت على اتاحة 
هذه الفرصة اجليدة لدعم هذه 
البطولة وتشجيع ابطالنا من 

الرياضيني املتميزين.
مــن جهتــه، أكــد مديــر 
أول االتصــال اخلارجي، في 
التسويق واالتصال املؤسسي 
في KIB فهد السرحان أن رعاية 
البنــك للبطولة تأتي ضمن 
إطار مبادرات البنك املجتمعية 
والتنموية، واملعنية بتعزيز 
الثقافة الرياضية بني الشباب 
وحثهم على اتباع منط حياة 
صحي وهادف، مشيرا الى أن 
KIB مازال مستمرا في تسخير 
موارده قدر اإلمكان مبا يعود 
بالنفع علــى املجتمع وعلى 
أفراده، حتت شعاره املؤسسي 
«بنك للحياة»، ومستمرا في 
سعيه لتفعيل دوره الرائد في 
املسؤولية االجتماعية، وذلك 
ضمن إطــار برنامج تنموي 

تعــزز عالقات التعــارف بني 
املوظفني. وأشار الى ان نادي 
املصــارف يركز علــى تنظيم 
الرياضية ملوظفي  االنشــطة 
املصــارف ملا لذلــك من تأثير 
ايجابي على املنافسة والصحة 

واللياقة البدنية.
أمــا املديــر األول بــإدارة 
االتصاالت والعالقات املؤسسية 
في بنك بوبيان وليد الصقعبي 
فقــال: ان لعبــة البــادل على 
مستوى الكويت تشهد اقباال 
كبيرا من الشباب وهو ما دفعنا 
في بوبيان الــى تبني الكثير 
مــن االفــكار التي من شــأنها 
ان تســاهم في نشــر اللعبة 
أكثــر وهو ما يحقق لعمالئنا 
وموظفينا املزيد من اخليارات 
ملمارسة اللعبة، مؤكدا أن رعاية 
البنك لبطولة احتاد مصارف 
الكويت تأتي من هذا املنطلق. 
البادل  حيــث تتمتــع لعبــة 
بالعديــد مــن املزايــا، أبرزها 
بســاطتها وســهولة تعلمهــا 
مقارنة برياضات أخرى مماثلة 
الــى جانب كونها من االلعاب 
التي يفضل أن تلعب زوجيا، 
وهو ما يجعلها مناسبة خللق 
املزيد من العالقات االجتماعية 
بــني الالعبــني وخلــق أجواء 

تنافسية جميلة بينهم.
وقال مدير قطاع التسويق 
واالتصال املؤسسي ببنك وربة 
أمين ســالم املطيــري ان هذه 
البطولة تعتبر مســارا مميزا 
للربط الرياضي بني البنوك، 
وإلتاحة املنافســة الرياضية 
الشريفة بني املوظفني، مضيفا 
أن لعبة البادل أصبحت تنافس 
كرة القدم في الصدارة بالنسبة 
للقواعد اجلماهيرية، ومتنى أن 
يحقق فريق بنك وربة إجنازا 
في هــذه البطولــة، مؤكدا أن 
اإلجنــاز احلقيقــي هو جناح 
البطولة، الفتــا الى أن البنك 
يشارك في جناح خاص خالل 
األيــام الثالثة التــي تقام بها 
البطولة بهدف شــرح جميع 
منتجــات بنك وربة وحمالته 

ال سيما الصيفية منها.

أماني الورعشيخة العيسى

حصة النجادة

ليلى القطامي

وليد الصقعبي

طالل التركي

فهد السرحان

فهد الشراح

يوسف الرويح

فاتن التميمي

أمين املطيري

وفــي مقدمــة املبادرين نحو 
االهتمام بدعم الرياضة إميانا 
منه بأهميتها في خلق ترابط 
وتواصل اجتماعي بني الشباب، 
ومســاهمتها في رفــع الوعي 
مبفهوم حياة وصحة أفضل.

مــن جانبها، قالــت نائب 
املديــر العام قطــاع التواصل 
املؤسســي في البنك التجاري 
الكويتي أماني الورع إن البنك 
التجاري ملتزم مبســؤوليته 
جتاه املجتمع ويشارك بفاعلية 
فــي تشــجيع ودعــم ورعاية 
األنشطة الرياضية والفعاليات 
والبرامج الشبابية الهادفة. وفي 
هذا اإلطار، يحرص البنك على 
املشاركة بالبطولة األولى للعبة 
البادل، والتي قــام بتنظيمها 
الكويــت  مصــارف  احتــاد 
بالتعــاون مع البنوك األخرى 
والتي انطلقت أمس اخلميس 
وتستمر حتى غد السبت. ومن 
هــذا املنطلق، يشــارك البنك 
التجاري الكويتي في البطولة 

 جوائز نقدية قيمة للفرق الفائزة ضمن احلرص على التواصل املباشر مع املجتمع

بادوسا تتقدم إلى الدور الثالث
و«كورونا» يهاجم وميبلدون

صالح ومحرز وماني 
يتنافسون على أفضل العب أفريقي

تأهلت اإلسبانية باوال بادوسا، املصنفة 
رابعــة عامليا، الى الــدور الثالث من بطولة 
وميبلدون، ثالثــة البطوالت األربع الكبرى 
للتنــس، بفوزها على الرومانية إيرينا بارا 
٦-٣، و٦-٢. وتلتقي تاليا مع التشيكية بترا 
كفيتوفا حاملة اللقب مرتني او الرومانية أنا 
بوغدان. كما تأهلت الفرنسية أليزيه كورنيه، 
املصنفــة ٣٧ عامليا، الى الــدور الثالث على 
حســاب األميركية كلير ليــو (٧٥) بنتيجة 

٦-٣ و٦-٣.
كما صعدت التشيكية بترا كفيتوڤا البطلة 
السابقة إلى الدور الثالث أمس بعد فوزها ٦-١ 
و٧-٦ على الرومانية آنا بوجدان، وستلتقي 

كفيتوڤا بطلة وميبلدون في نســختي ٢٠١١ 
و٢٠١٤ في الدور املقبل مع اإلســبانية باولو 
بادوسا املصنفة الرابعة التي فازت بسهولة 
٦-٣ و٦-٢ على رومانية أخرى هي أيرينا بارا.

إلى ذلك، بات اإلسباني روبرتو باوتيستا 
أوغوت، املصنف ١٩ عامليا، ثالث املنسحبني 
مــن وميبلــدون بســبب ڤيــروس كوورنا 
(كوفيد-١٩). وقدم األسترالي نيك كيريوس 
أداء هائال على مســتوى ضربات اإلرســال 
ليفوز بجدارة ٦-٢ و٦-٣ و٦-١ على منافسه 
الصربي فيليب كراينوڤيتش ويصعد للدور 
الثالث حيث سيلتقي اليوناني تسيتسيباس 

الذي فاز على جوردون تومبسون.

أعلن االحتاد اإلفريقي لكرة القدم «كاف» 
امــس قائمــة أولية من ٣٠ مرشــحا جلائزة 
أفضل العب أفريقي لعام ٢٠٢٢ والتي ضمت 
أسماء بارزة على غرار املصري محمد صالح، 
واجلزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو 
ماني. ويقام حفل توزيع اجلوائز في العاصمة 
املغربيــة الرباط في ٢١ يوليو اجلاري، علما 
أنه ألغي في العامني املاضيني بسبب جائحة 
كورونــا. وكان آخر لقب مــن نصيب ماني، 
وسبق لصالح أن أحرز اجلائزة عامي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨ بعدما كانت من نصيب محرز في ٢٠١٦.

وحقق ماني هذا العام لقب كأس أمم أفريقيا 
وساهم في تأهل منتخب بالده إلى نهائيات 

كأس العالم ٢٠٢٢، على حساب مصر وصالح 
في املناسبتني، لكنهما حققا معا في ليڤربول 
لقب كأسي االحتاد اإلجنليزي والرابطة فيما 
خســرا نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال 
مدريد اإلسباني وأخفقا بتحقيق لقب الدوري 
اإلجنليزي بفارق نقطة عن مان سيتي الذي 
ساهم محرز أيضا في تتويجه بطال إلجنلترا.

واختير املرشحون من قبل جلنة خبراء 
تقنيني وأساطير للكرة األفريقية وصحافيني.

وســيتم حتديد الفائزين عن كل فئة من 
خالل جلنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية 
لالحتاد، صحافيني، مدربني، وقادة االحتادات 

األعضاء واألندية.

فونسيكا إلعادة ليل إلى «أوروبا»

كيليني: لوس أجنيليس يناسبني

٧٣ مليون دوالر تنقل 
ريشارليسون إلى توتنهام

أعلن نادي ليل بطل فرنسا لعام ٢٠٢١ تعيني مدرب روما 
الســابق البرتغالي باولو فونسيكا مديرا فنيا جديدا له ملدة 
موسمني. وســيخلف ابن الـ ٤٩ عاما جوسلني غورفينيك 

الذي أقيل بعد موسم على توليه مهماته الفنية.
قال فونســيكا «إنها حلظة فخر لي وشــرف كبير أن 

أصبح مدرب ليل».
وتابع «أنا ســعيد للبدء بهذه املغامرة ومتحمس للعمل 
مــع اجلهاز الفني والالعبني. أنــا متحمس للغاية ومصمم 
على حتقيق األهداف املوضوعة واالرتقاء بالنادي إلى أعلى 
املســتويات». وتنتظر فونسيكا مهمة إعادة ليل للمنافسة 
على املراكز االوروبية أقله بعد أن أنهى املوســم املنصرم 
في املركز العاشــر، بعد عام واحد فقط على تتويجه بلقب 

الدوري على حساب باريس سان جرمان.
وسيتحتم على فونسيكا إعادة البناء، حيث من املقرر أن 
ينضم املدافع الهولندي سفني بومتان إلى نيوكاسل االجنليزي 
الى جانب البرتغالي الدولي ريناتو سانشيز املتوقع رحيله 

من بني العديد من الالعبني اآلخرين.

اعتبر مدافع يوڤنتوس ومنتخب إيطاليا السابق جورجو 
كيليني انه يتطلع للعب فــي صفوف فريقه اجلديد لوس 
اجنيليس اف سي األميركي، معتبرا إياه بأنه «النادي املثالي لي».
وقال كيليني لدى تقدميه رسميا خالل مؤمتر صحافي 

«انا متأكد من أن هذا النادي هو املثالي بالنسبة لي».
ولم يفز لوس اجنيليس اف سي باي لقب منذ انضمامه 
الى الدوري األميركي عام ٢٠١٨، لكنه يتصدر الترتيب العام 

حاليا برصيد ٣٣ نقطة من ١٦ مباراة.
واضاف املدافع املخضرم (٣٧ عاما) «تكلمت مع اندريا 
بيرلو واليساندرو نستا وكالهما حتدث بشكل ايجابي عن 
الدوري األميركي، بطبيعة احلال، ثمة فوارق عدة بني الدوري 
األميركي ونظيره اإليطالي»، مضيفا «هذا النادي مثالي بالنسبة 
إلّي ألنه يضم العديد من الالعبني الشبان الذين يستطيعون 
مساعدتي، ال امتتع حاليا بامليزات اجلسدية التي كنت أمتتع 
بها قبل ١٠ ســنوات لكنني استطيع تقدمي الكثير لزمالئي، 
يتعني علينا خلق مزيج من الشباب واخلبرة في هذا الفريق 

لكي نصنع مجموعة تستطيع إحراز األلقاب».

يتحضر نادي توتنهــام االجنليزي لكرة القدم لتدعيم 
ترسانته الهجومية عبر التعاقد مع مهاجم إيڤرتون البرازيلي 
ريشارليسون في صفقة قد تصل قيمتها إلى ٦٠ مليون جنيه 
اســترليني (٧٣ مليون دوالر)، حسبما أفادت أمس وسائل 
إعالم بريطانية. وأشــار موقع «ذي أثلتيك» انه مت االتفاق 
على مبلغ مبدئي قدره ٥٠ مليون جنيه إســترليني، إضافة 

إلى ١٠ ماليني كمكافآت.
وانضم ريشارليسون (٢٥ عاما) إلى إيڤرتون قادما من 

واتفورد في عام ٢٠١٨ مقابل ٥٠ مليونا.
وسجل «راقص السامبا» ٥٣ هدفا في ١٥٢ مباراة لصالح الـ 
«توفيز»، منها ٦ أهداف في مباريات التسع األخيرة في املوسم 
املاضي ليسهم في بقاء نادي ميرسيسايد في «البرميييرليغ». 
ونقلت محطتا «بي بي سي» و«سكاي سبورتس» أن إيڤرتون 
بحاجة إلى إنهاء الصفقة للمســاعدة في وضع املوازنة مع 

السنة املالية املنتهية في ٣٠ يونيو.
وتكبد إيڤرتون خسائر بقيمة ٣٧٢ مليون جنيه إسترليني 

على مدار السنوات الثالث املاضية.

ديباال وموراتا يغادران يوڤنتوس

للمرة الثالثة.. فالفيردي يعود إلى «بلباو»

وتوج موراتا في صفوف السيدة العجوز 
بلقــب الدوري االيطالي مرتني عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ وبــكأس ايطاليا ثالث مرات اعوام 

٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠٢١.
وكان مهاجــم ريــال مدريد اإلســباني 
وتشلســي االجنليــزي ســابقا عــاد الــى 
يوڤنتــوس في ســبتمبر عــام ٢٠٢٠ على 

سبيل اإلعارة ملدة موسمني.

أشرف عليه بني ٢٠١٧ ويناير ٢٠٢٠، وفاز 
معه بلقب الدوري مرتني وبكأس امللك مرة 

وبكأس السوبر اإلسباني.

أعلن نادي يوڤنتوس اإليطالي رسميا 
رحيــل مهاجمه االرجنتينــي باولو ديباال 
املرشح لالنتقال الى صفوف إنتر، باإلضافة 

الى فيديريكو برنانرديسكي.
كما أعلن املهاجم االسباني الدولي ألفارو 
موراتا أيضا أنه سيترك يوڤنتوس مع نهاية 
فترة إعارته على مدى السنتني االخيرتني، 
علما أنه مرتبط بعقد رســمي مع اتلتيكو 

مدريد حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
وقال موراتــا (٢٩ عاما) عبر حســابه 
على إنســتغرام «لطاملــا دافعت عن ألوان 
هــذا القميص بــكل قوتي وســأبقى دائما 
«يونفتينــو» مــن دون ان يحــدد وجهته 

املستقبلية.
بــدوره، أكد يوڤنتوس نهاية مشــوار 
موراتا معه بقوله «لقد انتهت مغامرة ألفارو 
موراتا، سيبقى هدفه االخير والرائع، ذلك 
الذي ســجله في مرمى التسيو (٢-٢) في 
١٦ مايــو املاضي خالل آخــر ظهور له في 

قميص يوڤنتوس».
وســبق ملوراتــا ان لعب فــي صفوف 
«البيانكونيري» ايضا بني عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.

أعلن نادي أتلتيك بلباو اإلسباني لكرة 
القدم أمس رســميا عودة مدربه الســابق 
إرنســتو فالفيردي لتســلم املهــام الفنية 
للمــرة الثالثة، كما كان متوقعا عقب فوز 
جون أوريارتي في انتخابات رئاسة النادي 

الباسكي اجلمعة املاضي.
وكان فالفيردي (٥٨ عاما) الذي خاض 
أكثر عدد من املباريات على مقاعد التدريب 
مع بلباو هو اخليار املفضل لقيادة أصحاب 
القمصــان احلمــراء والبيضــاء لــكل من 
اوريارتي ومنافسه ريكاردو باركاال، بخالف 
املرشح الثالث في السباق الرئاسي إينياكي 
أريتشاباليتا الذي كان يرغب بالتعاقد مع 

األرجنتيني مارسيلو بييلسا.
ويعود فالفيردي لالشراف على النادي 
الباســكي للمرة الثالثة بعد مرور أول مع 
«األسود» بني عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٦، ثم ثان 
بني ٢٠١٣ و٢٠١٧. وقاده لتحقيق لقبه األول 
منذ ٣١ عاما بفوزه بكأس السوبر اإلسبانية 

عام ٢٠١٥.
وسيتســلم فالفيردي مهامه الفنية مع 
بلباو بعد عامني من مغادرة برشلونة الذي 
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واحدأبواللطف

تعديالت نهائية على لوائح البناء 
في اخلاص واالستثماري.

وزير التربية: مبادرات كبرى 
لالرتقاء باملنظومة التعليمية.

چان زين.. العوايل اكبرت.التعليم أساس كل جناح.. بالتوفيق.

«أعراض كوفيد عادت لي مجددًا»
أنطوني فاوتشي، كبير األطباء 
األميركيني، يؤكد عودة أعراض 
كوفيد إليه، رغم استخدامه الدواء 
باكســلوفيد، وبعد  األميركــي 

٣ اختبارات سلبية.

«بوتني يعاني متالزمة الرجل الصغير»
بــن واالس، وزيــر الدفاع 
البريطاني، يؤكد أن روسيا حتت 
حكم بوتني أصبحت متثل خطرا 
مباشرا وواضحا للقارة األوروبية 

وأنه يسعى إلثبات قوته.

«أنهي تقاعدي بعد ٤ سنوات»
كاميرون دياز، املمثلة األميركية 
املتقاعدة منذ ٢٠١٨، تعود للتمثيل 
بعمل فني جديد، وتؤكد: نسيت 
كيف كنت أتصرف في هذه األمور!

«ابني أتلف الالمبورغيني »
بن أفليــك، املمثل األميركي، 
ابنه سام، ١٠  يعترف بتســبب 
ســنوات، في «دعم» ســيارة 
المبورغيني مبعرض ســيارات 

حني أراد تسييرها.

«قائمة طعامها خضراوات وأسماك وماء 
جوز الهند»

إيطالي يتحدث عن  شــيف 
التي تدخلها  التعديالت اجلذرية 
ڤيكتوريا بيكام، سيدة األعمال 
واملوديل البريطانية، على قوائم 

الطعام التي يقدمها.

أبعد من الكلمات

٣:١٧الفجر
٤:٥٢الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٦العصر

٦:٥٢املغرب
٨:٢٣العشاء

أعلى مد: ٠٢:٣٤ ص ـ ١٢:٠٩ ظ
أدنى جزر: ٠٧:٠٧ ص ـ ٠٨:١٣ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

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

البقاء هللا

بيبــي محمد عبداهللا بوزلوف: (أرملة عباس حســني إنكي): ٨٩ 
عاما - الرجال: حسينية سيد علي اجلديدة - بنيد القار - ت: 

٩٩٨٦٢٣٣٤ - شيعت.
ليلى عبدالرحمن عبداهللا الرويح: (أرملة فهد محمد أحمد الرويح) 
٨٧ عامــا - العزاء في املقبرة فقــط (مقبرة صبحان) - ت: 

٩٧٦٣٣٣٣٦ - شيعت.
صبيحة صالح مصلح: (أرملة ســالم حسن عبداهللا القاسمي) ٧١ 
عاما - الرجال: العزاء فــي املقبرة فقط (مقبرة صبحان) - 
ت: ٩٠٩٠٤٠٤٢ - النســاء: الرقــة - ق٦ - ش٥ - م٥٦ - ت: 

٩٩٥٤٤٤٩٥ - شيعت.
يوسف ربيع عبداهللا الشطي: ٨٢ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
فقط - ت: ٩٩٠٧٢٩٧٠ - النساء: الشعب - ق٣ - ش٣٥ - م٣ 

- ت: ٩٩٥٢٢٢١٢ - شيع.
مبارك لزام غريب وطيل: ٦٧ عاما - سلوى - ق١ - ش١ - م٢٢ - ت: 

٩٠٠٨٠٦٠٥ - شيع.
آمنة أحمد عبداهللا الســلطان: ٧٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط 
- ت: ٩٧٦٠٧٦٠٠ - ٩٩٦٢٧٩٩٧ - ٦٦٦٥٦٤١٩ - الدفــن بعد 

صالة العصر.

إطالق نسخة مدفوعة 
من «سنابشات» مبيزات حصرية

أميركي نسي 
رضيعه في سيارة 

حتى مات.. فانتحر

الفيضانات تهدد ربع سكان العالم

سان فرانسيسكو - أ.ف.پ: أطلقت شبكة «سنابشات» 
األميركية األربعاء نسخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى 
لكسب مزيد من األرباح على منصتها املتخصصة بالرسائل 

املصورة الزائلة.
وقالت الشــركة التي تتخذ مــن كاليفورنيا مقرا في 
منشور عبر مدونتها إن االشتراك في «سنابشات بالس» 
يبلغ ٤ دوالرات شهريا ويتيح للمستخدم ميزات حصرية 
مــن بينها أولوية تلقيــه الدعم التقنــي وإتاحة ميزات 

جتريبية له قبل طرحها.
وأوضحت أن النسخة املدفوعة ستكون متاحة بداية 
في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وأملانيا ونيوزيلندا 

والسعودية واإلمارات والواليات املتحدة.
وكانــت الشــركة أعلنت فــي فبراير عــن أول أرباح 
ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات 

االقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.
وأفادت بأن أكثر من ٣٣٢ مليون شخص في مختلف 

أنحاء العالم يستخدمون «سنابشات» يوميا.
وقالت في منشــورها إن «النسخة املدفوعة ستتيح 
لنا تقدمي ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمني 

األكثر شغفا بهذه املنصة».

(د.ب.أ):   - واشــنطن 
أعلنت سلطات والية فرجينيا 
األميركية وفاة أب في عملية 
انتحــار على ما يبــدو وذلك 
بعد وفاة طفله الصغير داخل 
ســيارته التي تركــه بداخلها 
عدة ساعات. وقال كريستوفر 
هينسلي، من شرطة مقاطعة 
تشيسترفيلد بوالية فرجينيا 
فــي مؤمتر صحافي األربعاء، 
إنــه يبدو أن األب ترك الطفل 
البالغ من العمر ١٨ شهرا عن 
غير قصد داخل السيارة ملدة ٣ 
ساعات على األقل الثالثاء، مما 
أدى إلى وفاة الطفل. وأضاف 
هينســلي أن األب التفت إلى 
أنه قد ترك الطفل في السيارة، 
وذلك بعد أن أدرك أنه لم يذهب 
به إلى روضة األطفال. وتابع 
هينســلي قائــال إن أفرادا من 
أسرة الرجل اتصلوا بالشرطة 
إلبالغهــا بأن والــد الطفل بدأ 
يتحدث عن االنتحار، حيث كان 
هو الشخص الوحيد في املنزل 
في ذلك الوقت. وأشار هينسلي 
إلى أن عناصر الشرطة ذهبوا 
إلى املنزل حيث وجدوا الطفل 
ميتا، كما عثروا على جثة األب 
في منطقة أحراش خلف املنزل 
متأثرا بجروح ناجمة عن طلق 

ناري.

باريس - أ.ف.پ: أفادت دراسة نشرت الثالثاء أن نحو 
ربع سكان العالم معرضون خلطر الفيضانات الكبيرة، وفي 

مقدمتهم سكان الدول الفقيرة.
ارتكزت الدراسة التي نشرت في املجلة العلمية «نيتشر 
كومونيكيشن» على بيانات حول مخاطر فيضانات األنهار 
واألمطــار والبحــار، وبيانــات البنك الدولــي حول توزيع 
الســكان والفقر. تبني أن نحو ١٫٨١ مليار شــخص، أي ٢٣٪ 
من سكان العالم، معرضون بشكل مباشر لفيضانات تزيد 
عن ١٥ سنتمترا خالل مائة عام. ويعيش ٧٨٠ مليون نسمة 

من بني هؤالء، بأقل من ٥٫٥٠ دوالرات في اليوم.

(رويترز) جانب من فيضانات ضربت النمسا أمس األول  

(أ.ف.پ) كارسن ليوتا لدى حضورها احلفل  

ضبط مواطنني «سوابق» يغلق 
قضية سرقة سلندرات باألحمدي

عبداهللا قنيص - مبارك التنيب

متكن رجال مباحث األحمدي من إغالق قضية سرقة سلندرات 
غاز من أحد املنازل في منطقة األحمدي وذلك بضبط مواطنني 
من أرباب السوابق واللذين عثر بحوزتهما أيضا على مركبتني 
مبلغ عن ســرقتهما.  وكان صاحب املنزل نشــر على وســائل 
التواصــل مقطع ڤيديو يظهر اللصني خــالل تنفيذهما عملية 
الســرقة، وفور تسجيل قضية استطاع رجال املباحث حتديد 
اجلانيني وضبطهما في منطقة الساملية وعثر بحوزتهما على 
مركبتني مبلغ عن سرقتهما ليتم التحقيق معهما متهيدا إلحالتهما 

الى االختصاص.

أحد اللصني كما ظهر باملقطع املصور

ضبط ٢١ رجًال وامرأة بـ «أعمال منافية» 
وقمار ومكتب خدم وهمي في ٣ محافظات

سعود عبدالعزيز

أسفرت جهود اإلدارة 
العامــة ملباحث شــؤون 
اإلقامة عن ضبط فتاتني 
متارســان أعماال منافية 
لــآلداب العامة مبحافظة 
حولي. كما قامت عناصر 
اإلدارة بضبط ٤ أشخاص 
يديرون مكتب خدم وهميا 

مبحافظة اجلهراء.
من جهة أخرى، متكن 
قطاع األمن اجلنائي ممثال 
بــإدارة البحــث اجلنائي 
والرخص مــن ضبط ١٥ 
شــخصا يقومون بلعب 
القمار مبحافظة األحمدي.

كما متكن رجال مديرية 
أمن محافظة اجلهراء من 
ضبط شخص وبحوزته 
١٢٨ حبــة يشــتبه بأنها 

مؤثرات عقلية، ومتت إحالة جميع املوقوفني إلى جهات االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

توقيف شخص بحوزته ١٢٨ حبة مؤثرات عقلية في اجلهراء

املقامرون املضبوطون

أخبار أمنية

املوقوفون في مكتب اخلدم الوهمي

كارسن ليوتا حتضر 
عرض عمل أبيها األخير

تكرميا ألبيها الراحل حديثا راي ليوتا، 
حضرت املمثلة كارسن ليوتا العرض األول 
ملسلسل Black Bird الذي شارك فيه النجم 
الذي توفي فجأة الشهر املاضي بالدومينكان 
في أثناء نومه. وقد حضرت العرض أيضا 
خطيبته جيسي نيتولو وذلك أمس األول في 

مدينة لوس أجنيليس، كاليفورنيا.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

إنصاف عائلة أميركية من السود 
بعد قرن من مصادرة أرضها

لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): ستعاد 
أرض واســعة على ســاحل والية 
كاليفورنيا األميركية إلى أحفاد عائلة 
من السود بعد انتزاعها منهم قبل نحو 
قرن، مبوجب قرار اتخذته السلطات 

احمللية بهدف «إزالة ظلم تاريخي».
وكانت هذه األرض املعروفة حاليا 
باسم «بروس بيتش»، قد بيعت سنة 
١٩١٢ إلى تشارلز وويال بروس، وهما 
أســودان أميركيان حوال املوقع إلى 
فندق ســاحلي موجه للزوار السود 
في حقبة كان الدخــول خاللها إلى 

املسابح العامة مشوبا بقدر كبير من 
التمييز العنصري.

البيض  غير أن ســكان اجلوار 
بغالبيتهم ارتكبوا هجمات عنصرية 
وأعمال تخريب كثيرة حينها في املوقع 
الذي تعرض حتى إلــى اقتحام من 
أنصار جماعــة «كو كلوكس كالن» 

سنة ١٩٢٠.
وسعت مدينة مانهاتن بيتش جنوب 
لوس أجنيليس بعدها سنة ١٩٢٤ إلى 
انتزاع امللكية من عائلة بروس، في 
الطابع إلبعاد هذا  خطوة «عنصرية 

املوقع التجــاري املزدهر املخصص 
للســود ورواده» من املنطقة، وفق 
القرار الذي متت املوافقة عليه الثالثاء 
باإلجماع من سلطات مقاطعة لوس 
أجنيليس. وقد جنح هذا املسعى سنة 
املقاطعة  ١٩٢٩. وقالت املسؤولة في 
جانيس هان: «ال ميكننا تغيير املاضي 
ولن نستطيع يوما إزالة الظلم الذي 
حلق بويال وتشارلز بروس قبل قرن 

من الزمن، لكن هذه هي البداية».
وأشارت إلى أن إعادة املوقع ستتيح 
لألحفاد «البدء بإعادة بناء إرث األجيال 

الذي كان ممنوعا عليهم».
وتضــم األرض حاليا منشــآت 
ملنقذين بحريني تابعني لسلطات املدينة.
وتنــص االتفاقية على أن يؤجر 
ماركوس وديريك بروس، وهما من 
أبناء أحفاد تشــارلز وويال، األرض 
للسلطات احمللية مدة عامني على األقل، 
في مقابل بدل إيجار ســنوي قدره 
٤١٣ ألف دوالر، كما بإمكانهما إجبار 
ســلطات مانهاتن بيتش على شراء 
األرض مجددا بسعر ال يتجاوز ٢٠ 

مليون دوالر.

السلطات األميركية قدرت اإليجار السنوي لشاطئ «بروس بيتش» بـ ٤١٣ ألف دوالر
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