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حكومة «احلّل» قبل أغسطس
رشيد الفعم

فــي ظــل الترتيبــات التي تقــوم بها 
القيــادة السياســية لترجمــة توجهاتها 
األخيرة املعلنة، كشفت مصادر حكومية 
لـ «األنباء» عن بدء املشــاورات التقليدية 
لتســمية رئيس مجلس الــوزراء املقبل، 
مبينــة أنــه وفق تكليف صاحب الســمو 
األمير  الشــيخ نواف األحمد لســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد، فإن سمو 
ولي العهد هو من سيقوم بهذه املشاورات 
متهيدا إلعالن احلكومة التي سترفع مشروع 
مرسوم حل مجلس األمة احلالي.  وأضافت 
املصــادر أنه بعد تســمية رئيس الوزراء 
سيقوم الرئيس باملشاورات الختيار أعضاء 
احلكومة على أن تكون جاهزة قبل شــهر 
أغســطس املقبل حتى يتم إقرار امليزانية 
العامة للدولة وميزانيات اجلهات امللحقة 
واملستقلة في جلسة يعقدها مجلس األمة. 
وذكرت املصادر ذاتها أن من مالمح احلكومة 
اجلديدة التدوير بني الوزراء وكذلك تكليف 
كل وزير بأكثر من وزارة على أن تتم إعادة 
تشــكيل احلكومة بعد ظهور النتائج مع 

تطعيمها بوجوه «تكنوقراط».

تكليف كل وزير بأكثر من وزارة حتى إعالن نتائج االنتخابات البرملانية ليعاد تشكيلها بوجوه «تكنوقراط» متاشياً مع متطلبات املرحلة

أكــدت رئيســة ديــوان 
اخلدمة املدنية مرمي العقيل 
ان الديــوان حدد في القرار 
٢٠٢٢/٢ القواعد والضوابط 
والشروط الستحقاق وصرف 
البــدل النقــدي لإلجــازات 
الدورية أثناء اخلدمة بتاريخ 
١٠ أبريل ٢٠٢٢، مشددة على 
ان تلك القواعد والشــروط 
والضوابط لم تتضمن بأي 
شــكل مــن األشــكال إلزاما 
للجهات احلكومية بتجهيز 
كشوف للمستحقني لصرف 

البدل النقدي وإرسالها الى 
ديــوان اخلدمــة للتدقيــق 
عليهــا. وقالــت العقيل في 
ردهــا علــى مــا نشــر فــي 
«األنباء» بتاريخ ٣٠ يونيو 
بعنوان «اجلهات احلكومية 
تســتعد إلرســال كشــوف 
املســتحقني لبدل اإلجازات 
إلى الديوان».. إن قطاع نظم 
املعلومــات بالديوان انتهى 
من مكننة آلية صرف البدل 
النقدي عن رصيد اإلجازات 
الدورية أثناء اخلدمة وأصدر 

الديــوان تعميمــه رقــم ١٠ 
اخلــاص بالنظــم املتكاملة 
للخدمة املدنية والذي يوضح 
التعديــالت التــي متت من 
خالل النظم املتكاملة تطبيقا 
لقرار مجلس اخلدمة املدنية 
٢٠٢٢/٢ ممــا ميكن كل جهة 
حكوميــة مــن اتخــاذ كافة 
إجراءات صرف البدل النقدي 
وفقا للشروط املقررة في هذا 
الشأن دون احلاجة إلرسال 
كشــوف الى ديوان اخلدمة 
للتدقيق عليها. وأوضحت 

رئيسة ديوان اخلدمة املدنية 
احلرص على توضيح األمور 
لئــال تضطر بعض اجلهات 
الى اتخاذ إجراءات إضافية 
غير مطلوبة من شأنها تأخير 
عملية صرف البدل النقدي 
عن رصيد اإلجازات الدورية 
ملســتحقيه. ولفتت الى ان 
الديــوان ال يألو جهدا نحو 
الرد على أي استفسار ألي 
جهة حكومية بشأن تطبيق 
النقدي  البــدل  قرار صرف 
عن رصيد اإلجازات الدورية.

الرئيس اللبناني مستقبال وفدا من املشاركني في االجتماع التشاوري لوزراء اخلارجية العرب             (محمود الطويل)
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العوضي سفيرًا في بريطانيا والرفاعي 
بالنرويج والظفيري بهولندا واملطيري 

بصربيا واملوعد في أذربيجان
تواصلــت حركة التنقالت بني رؤســاء البعثات 
الديبلوماســية، حيــث مت نقل بــدر محمد العوضي 
ســفيرا للكويت لدى اململكة املتحدة، ورائد عبداهللا 
الرفاعي سفيرا للكويت في النرويج، وذياب فرحان 
الرشيدي سفيرا للكويت في جمهورية كوريا، وعلي 
احمد الظفيري سفيرا للكويت في هولندا، وفايز مجبل 
املطيري سفيرا للكويت في صربيا، وعبداهللا محمد 
املوعد سفيرا للكويت في اذربيجان، وعزام عبداحملسن 
العصفور قنصال عاما للكويت لدى الواليات املتحدة 
األميركية في مدينة نيويورك، ونواف فهد السعيد 
قنصال عامــا لدولة الكويت لــدى الواليات املتحدة 

األميركية في مدينة لوس أجنيليس.
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السلمان: منح تراخيص البناء عبر املكاتب 
والدور االستشارية يضمن حقوق املواطنني

جــّدد احتاد املكاتب الهندســية والدور 
االستشارية احلرص على االرتقاء باخلدمات 
املقدمة للمواطنني وضبطها وفق القرارات 
املنظمة للمهنة الهندسية، وصوال الى قيام 
املكاتــب الهندســية والدور االستشــارية 
األعضاء في االحتاد واملعتمدة من البلدية 
بإصدار كل التراخيص للمشاريع التي تقوم 
بتصميمها وتنفيذها واإلشراف عليها وصوال 

الى إيصال التيار لها.
ووجه رئيس االحتاد م.بدر الســلمان 
الشكر الى جلنة مزاولة املهنة في املجلس 
البلــدي على دعوة االحتاد لســماع الرأي 
الفني والهندســي في املقترحني املتعلقني 
بإصدار تراخيص البلدية لطلبات اإلضافة أو 
التعديل في السكن اخلاص وإيصال التيار 
الى القسائم السكنية مباشرة من قبل املالك، 
مشيرا الى أن االحتاد استمع الى املقترحني 
ورأي اجلهاز التنفيذي ممثال بأنظمة إدارة 
املهن الهندسية وأكدنا توافقنا في الرأي مع 
اجلهاز التنفيــذي فيما يتعلق باملقترحني 
واملتمثل في االلتزام بالنظام احلالي وهو 
تقدمي املخططات اخلاصة بطلبات اإلضافة أو 
التعديل في السكن اخلاص أيا كان مساحته 
عن طريق مكتب هندسي أو دار استشارية 

كويتية معتمدة من البلدية.
وأضاف السلمان، نتوافق على ضرورة 
االلتزام أيضا مبعامالت إيصال التيار إلى 
القسائم السكنية من قبل املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية طبقا لآللية 
املتبعــة، موضحا أن اآللية احلالية تعتمد 
إلكترونيا بعد الكشف على املوقع من قبل 
مكتب هندسي وتقدمي بيان بوجود مخالفات 
أو عدم وجودها وإثبات حتمل مســؤولية 

املكتب الهندسي للمباني املنفذة واستيفاء 
جميع املتطلبات.

وأكد أن االحتــاد يتفهم حرص اللجنة 
واجلهاز التنفيذي على تخفيف األعباء على 
املواطنني ويدرس حاليا جدول أتعاب ومهام 
حاالت مختلفة للتوصل الى وضع جداول 
منطقية لألتعاب وســتعرض على اجلهاز 
التنفيذي وجلنة املزاولة باملجلس، مشيدا 
أيضا بتعاون وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د.رنا الفــارس ومدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي ورئيس جلنة املزاولة باملجلس 
البلدي م.فرح الرومــي واملقررة م.منيرة 
األميــر واألعضــاء م.اســماعيل بهبهانــي 
ود.م.حســن كمــال وم.عبداللطيف الدعي 
واجلهاز التنفيذي في البلدية ما ســيعزز 
دور املهنة الهندسية التنموي واالرتقاء بها 
ويحفظ حقوق املواطنني ويخفف األعباء 

عنهم.
وثمــن جهود جلنة املزاولــة باملجلس 
البلدي لتسهيل وسرعة اإلجراءات وتقليل 
التكاليــف، الفتا الى الشــرح الوافي الذي 
قدمتــه مديــر إدارة األنظمــة الهندســية 
بالبلدية م.ســماح الكنــدري والذي يركز 
على الــدور الرقابي للبلديــة وأن املكاتب 
والدور االستشارية هي املنوط بها حتمل 
مسؤولية التصميم واإلشراف خاصة بوجود 
مبان قائمة، مجددا املطالبة بالتعاون بني 
كل أطــراف اللجنة العتمــاد آلية اإلصدار 
اإللكتروني لكل التراخيص من قبل املكاتب 
الهندســية والدور االستشــارية املعتمدة 
من البلدية مع حتملها مســؤولية تطبيق 
القوانني واألنظمــة والقرارات وإيقاف أي 

مخالفات في املباني أو املشاريع.

خالل اجتماع جلنة مزاولة املهن الهندسية في املجلس البلدي مع احتاد «االستشاريني»

م.بدر السلمان خالل املشاركة في اجتماع جلنة مزاولة املهن مع املكاتب الهندسية

القناعي يتصدر انتخابات «تعاونية القادسية» والضبيبي ثانيًا

محمد راتب

جمعيــة  انتخابــات  أســفرت 
التعاونيــة عــن فــوز  القادســية 
عبدالرحمن ناجي جاســم القناعي 
باملركــز األول بحصوله على ٢٥٧ 
صوتــا، تــاله فــي املركــز الثانــي 

عبداحملســن بــراك الضبيبي ٢٣٢ 
صوتــا، وحل ثالثا ناصر حســني 
القطان ٢١٤ صوتا، ورابعا عبدالعزيز 
صالح العثمــان ٢١٠ أصوات، وفي 
املركز اخلامس محمد سعد العليمي 
بـ ٢٠٧ أصوات، وسادسا بدر جاسم 
الطــراروة بـ ١٩٤ صوتا، وســابعا 

ابراهيم محمد الشطي بـ ١٧٢ صوتا، 
وثامنا يوسف الهدهود بـ١٣٤ صوتا، 
وتاســعا عبداهللا عباس الدريع بـ 

١٣٣ صوتا.
وكانــت االنتخابات قد شــهدت 
مشــاركة ١٥ مرشــحا فــاز منهم ٩ 
بعضوية مجلــس اإلدارة في حني 

لــم يحالــف احلظ كال مــن صالح 
فالح الصواغ بـ ١٣٠ صوتا، وحسن 
ابراهيم حيدر بـ ١١١ صوتا، د.ناصر 
بدر بوعباس بـ ١١١ صوتا، وسليمان 
بندر اخلطاف بـ ٩٤ صوتا، وعباس 
ابراهيم حيدر بـ ٨٥ صوتا، وفيصل 

محمود عاشور بـ ٤٢ صوتا.

١٥ مرشحاً تنافسوا على عضوية مجلس اإلدارة

(ريليش كومار) جانب من احلضور الكبير في انتخابات اجلمعيةمواطن يدلي بصوته 

الشمري لـ «األنباء»: «الكهرباء» 
خالفت مؤسسة حكومية تهدر املياه

دارين العلي  - عاطف رمضان

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقة املتجددة عــن وجود توجه 
إلعادة تدقيق ومراجعة كشوف مكافأة األعمال 
املمتازة اخلاصة مبوظفي الوزارة، إلنصاف 
املوظفني املستحقني الذين لم تشملهم كشوف 
هذه املكافــأة. وأوضحت املصادر أن عملية 
التدقيق واملراجعة التي ستشــمل كشــوف 
جميع اإلدارات على مستوى قطاعات الوزارة 
كافة تأتي بناء على تعليمات وزير األشغال 

وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة م.علي 
املوســى، بهدف الكشــف عــن أي تالعب أو 
جتاوز مت خالل مرحلة إعداد هذه الكشوف.

من جهة اخرى، متكن فريق الضبطية 
القضائيــة فــي وزارة الكهربــاء والطاقة 
املتجددة من ضبط مخالفة هدر مياه إلحدى 
املؤسسات احلكومية. وقال نائب رئيس 
فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء 
واملاء أحمد الشمري في تصريح «األنباء»، 
إن فريق الضبطية القضائية أعد محضر 
ضبط هدر للمياه لهذه املؤسسة احلكومية.

الوزارة تعيد التدقيق في كشوف «املمتازة» إلنصاف املستحقني

من مظاهر الهدر في املياه

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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صاحب السمو هنأ رؤساء رواندا وبوروندي 
والصومال وحاكم عام كندا باألعياد الوطنية

ولي العهد بعث ببرقيات تهنئة إلى رؤساء 
رواندا وبوروندي والصومال وحاكم عام كندا

بعث صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف 
األحمــد ببرقيــة تهنئة 
إلى الرئيــس بول كاغامي 
رئيــس جمهورية رواندا 
الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحفة 
والعافية وجلمهورية رواندا 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
الرئيس  إلى  ببرقية تهنئة 
إيفاريست ندايشيمـــي 
رئيس جمهورية بوروندي 
الصديقة، عبر فيها سموه 

عن خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا ســموه لــه موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية بوروندي وشــعبها 
التقــدم واالزدهار. كما بعث  الصديق كل 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس حسن شيخ 
محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه 

بعث سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقيــــة 
الرئيس  إلى  تهنئة 
إيفـــاريـســـت 
ندايشيمي رئيس 
جمهورية بوروندي 
الصديقة، ضمنها 
ســموه خالــص 
تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده 
راجيــا لــه وافر 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو 
الشيخ  العهد  ولي 
األحمد  مشــعل 
ببرقيــة تهنئــة 
بول  الرئيس  إلى 

كاغامي رئيس جمهورية رواندا 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

راجيا له وافر الصحة والعافية.
هذا وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
أخيه الرئيس حسن شيخ محمود 
رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية 
الشــقيقة ضمنها سموه خالص 

السفير الصومالي: نثمن دعم الكويت لشعبنا

أسامة دياب

أشــاد ســفير الصومال 
لدى البالد د.عبداهللا محمد 
أودوا بالعالقــات الكويتية 
- الصومالية والتي وصفها 
بالتاريخيــة الرصينة ذات 
اجلــذور العميقــة والتــي 
تعود إلــى القــرن الثامن، 
حيث شارك البحارة في كال 
البلدين في التجارة البحرية، 
ثم تعــزز التعاون ووصل 
إلى آفاق ارحب في العصر 
احلديث في مختلف املجاالت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 
السفير أودوا خالل احتفال 
اجلالية الصومالية بذكرى 
استقالل ووحدة الصومال الـ 
٦٢ الذي أقيم أول من أمس 
على مسرح مركز عبدالعزيز 
حســني الثقافــي مبنطقــة 
مشــرف بحضــور أركان 
السفارة وحشــد كبير من 
أبناء اجلالية والشخصيات 

العامة.
ولفت د.أودوا إلى أن بالده 
تتبادل الدعم مع الكويت في 
األزمات والشدائد، حيث كان 
الصومال مــن أولى الدول 
التي ساندت احلق الكويتي 
أثناء محنــة الغزو ودعت 

املتميزة للجالية الصومالية 
واالهتمام اخلاص الذي توليه 
الكويت لشقيقتها الصومال 
حرصا منها على استعادتها 
لعافيتها من جديد وتبوئها 
املكانة التي تستحقها وسط 
شقيقاتها من الدول العربية 

واألفريقية.
وبالعودة إلى املناسبة، 
قــال الســفير أودوا: إننــا 
جنتمع لالحتفال بالصومال 
املستقل ذي الكيان الواحد، 
وانتقالنا من مرحلة اآلالم إلى 
مرحلة اإلجنازات وحتقيق 
اآلمال، ومن ويالت احلرب 
األهليــة والدمــار إلى نور 
األمن واالســتقرار والتقدم 
والرفاهية، فعلى الرغم من 
مواجهة الصومال للكثير من 
التحديات فإنه قد متكن من 
حتقيق تقدم ملحوظ على 
مختلف األصعدة السياسية 

واالقتصادية واألمنية.
وأضاف أن الصومال بدأ 
في جني ثمار الكفاح بإنشاء 
احلكومة الفيدرالية احلالية 
والنجاح في تنظيم العديد 
مــن االنتخابــات اإلقليمية 
واملركزية وخير مثال على 
ذلك االنتخابات الرئاســية 
النزيهة التي أجريت مؤخرا 

في الصومال في مايو املاضي 
وفاز فيها الرئيس املنتخب 
حسن شيخ محمود، عالوة 
على بدء تعافــي االقتصاد 
الصومالــي املدمر بســبب 
احلــرب األهلية املســتمرة 

لعدة سنوات.
وتابع أن الصومال اليزال 
ينتظــره مســتقبل واعــد 
نظرا ملا ميتلكه من املوارد 
الطبيعية الوفيرة، وموقعه 
اجلغرافــي االســتراتيجي 
واملميــز في منطقــة القرن 

األفريقي.
واختتــم كالمــه بتحية 
إجــالل وتقديــر لألبطــال 
الصوماليــني الذين ضحوا 
بأرواحهم في سبيل احلرية 
واالستقالل وتوجيه الشكر 
ألبناء الصومال في الداخل 
واخلارج لعزميتهم اجلبارة 
إعــادة  وتصميمهــم علــى 
إعمار البــالد واملضي قدما 
وبخطوات واسعة لتحقيق 
حلــم إعادة بنــاء موطنهم 
الصومــال، كما هنأ الطلبة 
الصوماليــني من الناجحني 
بالثانويــة  واملتفوقــني 
العامــة هذا العــام، متمنيا 
لبناة املستقبل دوام التقدم 

والتوفيق.

خالل حفل أقامته السفارة مبناسبة الذكرى الـ ٦٢ الستقالل ووحدة الصومال

سفير الصومال د.عبداهللا محمد أودوا

إلى االنسحاب غير املشروط 
للقوات العراقية من األراضي 
الكويتية، كما دعمت الكويت 
أثنــاء احلــرب  الصومــال 
األهلية بإرسال قوات حفظ 
الســالم خالل بعثــة األمم 
املتحدة حلفظ الســالم في 
الصومــال ١٩٩١، هذا عالوة 
على الدور البارز الذي تلعبه 
الكويت من املساندة والدعم 
اإلنساني لشعب الصومال 
خالل تلك السنوات الصعبة.

وأشــار إلــى أن اجلالية 
الصوماليــة واحــدة مــن 
أقدم اجلاليات في الكويت، 
ويرجع ذلــك إلى عام ١٩٦١ 
مع بداية وصول بعض أفراد 
اجلاليــة إلى أرض الكويت 
بعد االســتقالل مباشــرة، 
كبيــرة  موجــة  تبعتهــا 
أخــرى فــي الســبعينيات 
والتســعينيات. ونتيجــة 
لذلــك، فــإن غالبيــة أبناء 
اجلاليــة الصومالية ولدوا 
وتربــوا وتعلموا في ربوع 
بلدهم الثاني الكويت، معربا 
عن شــكره البالغ للكويت 
أميــرا وحكومــة وشــعبا 
علي دعمهــم للصومال في 
كل احملــن التــي مــرت بها 
وعلى املساعدات والرعاية 

م عسكريًا ساعد في ضبط مخالف وكيل احلرس كرَّ
كّرم وكيــل احلرس الوطني 
الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق 
الرفاعــي وكيل ضابــط مبارك 
عبداهللا جاسر من مرتب مديرية 
األمن العسكري لتقدميه املساعدة 
إلخوانه من رجال اإلدارة العامة 
للمرور في وزارة الداخلية خالل 
إلقــاء القبض علــى قائد مركبة 
عرض حيــاة اآلخريــن للخطر 
باالصطدام مبركباتهم على طريق 
امللك فهد، مشيدا بحسه األمني 
وحرصــه على جتســيد صورة 

مشرفة للحرس الوطني.
حضــر اللقاء مديــر مديرية 
الركن  العقيد  العســكري  األمن 

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي يكرم وكيل ضابط مبارك عبداهللاخالد مشاري.

السفير أودوا وعدد من أركان السفارة خالل قطع كعكة االحتفال

وزير اإلعالم هنأ البابطني بحصوله على وسام العلم 
األلباني: يعكس دوره في إشاعة ثقافة السالم

ضبطية قضائية لـ ٣٧ موظفًا في هيئة «الغذاء»

هنأ وزير اإلعالم والثقافة 
د.حمــد روح الدين الشــاعر 
واألديب عبدالعزيز البابطني 
مبناسبة حصوله على وسام 
(العلم الوطني) األلباني نظير 
جهــوده فــي نشــر الثقافــة 
العربية وثقافة السالم العادل 
في العالم من خالل مؤسسة 
عبدالعزيز ســعود البابطني 

الثقافية.
ونقل األمني العام للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب باإلنابــة د.عيســى 
الوزيــر  األنصــاري تهنئــة 
روح الديــن إلــى البابطــني 
معتبــرا حصولــه علــى هذا 
الوســام الرفيع خــالل حفل 
أقامه الرئيــس األلباني إلير 
ميتــا وحضــره جمــع مــن 
الديبلوماسي  السلك  أعضاء 
«يعكس الــدور الكبير الذي 
يقــوم به فــي مجال إشــاعة 
ثقافة السالم والدعوة للحوار 
ونبــذ العنف واتبــاع النهج 

أصــدر رئيس مجلــس اإلدارة املدير 
العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية د.رمي الفليج قرارا مبنح صفة 
الضبطيــة القضائيــة لـــ ٣٧ موظفا في 

الهيئة. وجاء في القرار:
مينح املوظفون التالية أسماؤهم صفة 
الضبطية القضائية، عمال مبواد انشاء 
الهيئــة العامة للغذاء والتغذية رقم ١١٢ 
لســنة ٢٠١٣ واللوائح املنفذة له املعدل 

بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩.
٭ فرح خليف سالم العنزي - مفتش أول 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة.

٭ هيــا ســامي الياقــوت - مفتش أول 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ شوق فهد كرم - مفتش أغذية - إدارة 
تفتيش محافظة العاصمة

٭ فاطمة احمد جاســم حمادة - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ شــهد علي ريحان الشــايع - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ جنمة صالح احليدري - مفتش أغذية 
- إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ علي محمد حســن الصايغ - مشرف 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ فاطمة عبداهللا احمد ماه كرمي - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ منــار بدر عبــداهللا العتيق - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ فاطمة سعد خميس املطيري - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ هاجر محمد عبداهللا الصيرفي - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ أسماء غازي املطيري - مشرف أغذية 
- إدارة تفتيش محافظة الفروانية

٭ سارة يوسف محمد اخلالدي - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية

٭ هنوف مبارك فالح املطيري - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية

٭ شيرين حمزة دريس سلماني - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة األحمدي

٭ مهــا غازي محمــد العتيبي - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة األحمدي

٭ وضحــة خالد جعيــالن العويهان - 
مفتش أغذيــة - إدارة تفتيش محافظة 

االحمدي
٭ وضحة عيد حسني العتيبي - تقني 
تغذية - ادارة تفتيش محافظة االحمدي

٭ ســارة فهد فالح العنزي - مســاعد 
مهندس كيمياء - إدارة تفتيش محافظة 

االحمدي
٭ رهف خالد دميثير العنزي - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ نورة ارشيد عبداهللا الصليلي - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ شهد سعود عبيد بادي - مفتش اغذية 
- ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ رميا حمود محمد املطيري - مفتش 
أغذية - ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ معالي مشعل منور العتيبي - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ علي محمد غامن عباس - مفتش اول 
اغذية - ادارة تفتيــش محافظة مبارك 

الكبير
٭ منيرة بدر فهد مفرح - مفتش اغذية 

- ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ وضحة علي حســني البحر - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيــش محافظة مبارك 

الكبير
٭ شــيخة عبدالعزيز احلربي - مفتش 
أغذيــة - ادارة تفتيش محافظة مبارك 

الكبير
٭ عائشة منصور علي العتيبي - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيــش محافظة مبارك 

الكبير
٭ زهراء هاني النجادة - مفتش اغذية 

- ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ حال مــازن عبدالقادر ريان - مفتش 

اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ عبداهللا محمود يوسف طالب - مفتش 

اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ هاجر احمد جمعة السناوي - مفتش 

اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ شروق محمود حسن العنزي - مفتش 

اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ شيخة خالد الناصر - مفتش اغذية 

- ادارة االغذية املستوردة
٭ هاجر حمود العنزي - مفتش اغذية 

- ادارة االغذية املستوردة
٭ فتون سعود العنزي - مفتش اغذية 

- ادارة االغذية املستوردة

تعليم اللغة العربية ونشــر 
ثقافتها وآدابها والترجمة منها 
وإليها إذ قام بإطالق دورات 
تدريبية وتعليمية وكراسي 
للغة في أكثر من ٥٠ جامعة 
عربية وكثير مــن اجلامعات 
األوروبيــــــة واإلفريقيــــة 

واآلسيوية.
وكانت مؤسسة البابطني 
أعلنت في وقت سابق اخلميس 
تقليد الشاعر البابطني أعلى 
وســام في ألبانيــا نظير ما 
يقوم به من جهود وأنشطة 
وفعاليات لنشر ثقافة السالم 
العــادل مــن خــالل التعليم 
واملنتديات ودعواته املتكررة 

إلى احلوار ونبذ العنف. 
وقالــت املؤسســة فــي 
بيــان صحافــي اخلميس إن 
منح الشــاعر البابطني أعلى 
وســام فــي ألبانيا جــاء في 
حفــل تكرمي أقامــه الرئيس 
األلبانــي بحضور لفيف من 
رؤساء السلك الديبلوماسي 

لدى بالده.
وأضاف البيان أن الرئيس 
ميتا أعرب فــي كلمة له عن 
تقديره العميــق ملا يقوم به 
البابطني من جهود وأنشطة 
وفعاليات لنشر ثقافة السالم 
العــادل مــن خــالل التعليم 
واملنتديات ودعواته املتكررة 
الى احلوار ونبذ العنف واتباع 
نهــج ســلمي للحفــاظ على 

مستقبل األجيال القادمة.
من جانبه، أعرب البابطني 
بحســب البيان عــن خالص 
الشــكر والتقديــر للرئيس 
األلباني إلير ميتا على منحه 

الوسام.
وقــال البابطــني إن هــذا 
الوسام مبنزلة تكرمي للكويت 
وللثقافة العربية وللمثقفني 
عموما حيثما كانوا، مشــيرا 
إلى «أنه سيظل ملتزما بهدفه 
النبيل وهــو جتفيف منابع 
الظلم وحتقيق السالم العادل 

واملستدام».

الرئيس األلباني وصفه بـ «الشاعر العظيم الذي ننتظر منه أعماالً مترجمة باللغة األلبانية»

د حمد روح الدين

السلمي للحفاظ على مستقبل 
األجيال القادمة»، كما صرح 
بذلك الرئيس األلباني والذي 
وصفه بـ«الشاعر العظيم الذي 
ننتظــر منه أعمــاال مترجمة 

باللغة األلبانية».
الشــاعر  ونــوه بجهــود 
الكبيــر مــن خالل مؤسســة 
الثقافيــة) منــذ  (البابطــني 
تأسيســها عــام ١٩٨٩ والتي 
اجتهت نحو التشــجيع على 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

له موفــور الصحة والعافيــة وجلمهورية 
الصومال الفيدرالية وشــعبها الشقيق كل 
التقدم واالزدهار.  كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
ماري ج. ماي سيمون احلاكم العام والقائد 
العام لكندا الصديقة عبر فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدها، 
متمنيا ســموه لها موفور الصحة والعافية 
ولكندا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية. 

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
ماري ج. ماي سيمون احلاكم العام 
والقائد العام لكندا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدهــا، راجيا لها وافر 

الصحة والعافية.

الظفيري: انطالق كأس العالم لالختراع أول ديسمبر
العام  أعلنــت املنســق 
للهيئــة العاملية األميركية 
لالختــــراع والتنميـــــــة 
واالستثمار لــــدى الكويت 
تهاني الظفيري عن فتح باب 
التقدمي والترشح للمشاركة 
فــي بطولــة كأس العالــم 
لالختراع والبحث العلمي 
للعام ٢٠٢٢ في تونس خالل 
الفترة من ١ إلى ٢ ديسمبر 
املقبل، حتت رعاية رئيس 

جمهورية تونس.
الظفيــري ان  وقالــت 
البطولـــــة للمتميزيــــن 
واملبدعــني  واألذكيـــــاء 
من املخترعــني والباحثني 

ورجــال األعمــال وتأتــي 
في إطــار فعاليات صالون 
 «TICAD INNOVATION»
املنعقد على هامش الفعاليات 
املوازية للقمة الثامنة لندوة 
طوكيــو الدوليــة للتنمية 
في أفريقيــا بحضور عدد 
كبير من رؤساء دول العالم 
واملؤسســات  والــوزراء 
احلكوميـــة والسفـــارات 
واملنظمــــــات الدوليــــــة 
واملؤسســــات اإلعالميــــة 
والوطنيـــــة والدوليــــــة 
ورجال األعمال واملستثمرين 
وكل املؤسســات التجارية 
والعلميــة،  والصناعيــة 

موضحـــــــة استقبـــــال 
الطلبــات علــى االمييــل: 
Genera lcoord inator .

.Tahani@goidi-usa.org
وأضافت: يسرنا اإلعالن 
عــن فتــح مكتــب دائــم 
للهيئة العاملية األميركية 
والتنميـــــة  لالختــراع 
الكويت  واالســتثمار في 
قريبا، ونتمنى استضافة 
هذا احلــدث الدولي املهم 
في الكويــت العام املقبل 
نظرا ألهميته استراتيجيا 
ودوليــا لتحفيــز اإلبداع 
التقنــي ودعــم االقتصاد 

الذكي واحلر.

تهاني الظفيري

واألكادمييني بكل املستويات 
العلمية وأساتذة اجلامعات 
واملســتثمرين وســيدات 

رسالة خطية من ولي العهد 
إلى خادم احلرمني

الرياض - كونا: 
سلم سفيرنا لدى 
العربية  اململكــة 
الشيخ  السعودية 
علي اخلالد رسالة 
خطية من ســمو 
ولي العهد الشيخ 
األحمد  مشــعل 
الى أخيه  موجهة 
خــادم احلرمني 
امللك  الشــريفني 
سلــــمان بــن 
عبـــدالعـزيـــز 
تتعلق  سعود  آل 
الثنائية  بالعالقات 
املتينة  األخويــة 

والوطيدة التي تربط البلدين والشــعبني الشــقيقني وسبل دعمها 
وتعزيزها في مختلف املجاالت وعلى كافة األصعدة.

تسلم الرسالة نائب وزير اخلارجية السعودي م.وليد اخلريجي 
نيابة عن وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان.

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وســبل تعزيزها في شتى املجاالت إضافة إلى تبادل وجهات النظر 

حيال القضايا ذات االهتمام املشترك.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

سمو الشيخ صباح اخلالد

رئيس الوزراء أبرق مهنئًا  رؤساء بوروندي 
ورواندا والصومال وحاكم عام كندا

بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إيفاريســت ندايشــيمي رئيس 
جمهورية بوروندي الصديقة مبناسبة 
العيــد الوطني لبالده.  كما بعث ســمو 
رئيس مجلــس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالــد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول 
كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.

وبعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة الى 
أخيه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس 
جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة 
مبناسبة العيد الوطني لبالده. كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد ببرقية تهنئة إلى ماري ج. ماي 
سيمون احلاكم العام والقائد العام لكندا 
الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالدها.
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الرومي: بحث آراء 
األساتذة لتطوير 

العمل في اجلامعة

«الهندسة والبترول»: 
«التصميم الهندسي» 

تتويج ملشاريع 
الطلبة

الدور الثاني 
للمرحلة الثانوية 

يبدأ بعد العيد

التقى مدير جامعة الكويت 
د.يوســف الرومي مع أســرة 
الشــريعة والدراســات  كلية 
اإلسالمية ممثلة بأعضاء الهيئة 
األكادميية والهيئة األكادميية 
املســاندة والهيئــة اإلداريــة 
وطلبة وطالبات الكلية، وذلك 
بحضــور القائم بأعمال نائب 
مدير اجلامعة للعلوم الطبية 
د.عادل احلنيان، والقائم بأعمال 
نائب مدير اجلامعة للتخطيط 
د.أسعد الراشد، والقائم بأعمال 
نائب مدير اجلامعة لألبحاث 
د.علي املطيري، والقائم بأعمال 
عميد كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية د.محمد الطبطبائي، 
وذلك يوم أمس األول في مسرح 
عبداهللا اجلابر باحلرم اجلامعي 

في الشويخ.
وخالل اللقاء، ذكر د.يوسف 
الرومــي أن الهــدف مــن هذه 
اللقاءات التعــرف على اآلراء 
واملقترحــات التي تســهم في 
تطويــر العمــل فيمــا يصب 
مبصلحة الطلبة الذين يعدون 
من أهم الركائز التي تهتم بها 
جامعة الكويت، وقدم د.الرومي 
عرضــا بعنــوان «فجر عصر 
جديد» يتنــاول أهم إجنازات 
اإلدارة اجلامعية خالل األشهر 

الثالثة املاضية.
من جهته، رحــب القائم 
بأعمال عميد كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية د.محمد 
الكويت  الطبطبائــي مبدير 
الرومي وبأعضاء  د.يوسف 
التدريــس واإلداريني  هيئة 
وطلبــة وطالبــات الكليــة، 
وشكر مدير اجلامعة على هذا 
اللقاء الذي من شأنه تقوية 
العالقــة بــني اإلدارة العليا 
للجامعــة والكليات ومراكز 

العمل املختلفة.

الهندســة  كليــة  أكــدت 
والبتــرول بجامعــة الكويت 
التصميــم  أهميــة معــرض 
الهندســي الـ٤١ الذي ينطلق 
في اخلامس من شهر يوليــــو 
اجلاري باعتباره تتويجـــــا 
الطلبــة نتيجــة  ملشــاريع 
عملــــهم خالل خمس سنوات 

دراسية.
وقال مدير مركز التدريب 
الهندسي واخلريجني في الكلية 
د. دعيج الركيبي في تصريح 
صحافــي إن املعــرض الذي 
يستمر ثالثة أيام برعاية مدير 
اجلامعــة د.يوســف الرومي 
ودعم مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي يهدف أيضا إلى عرض 
املشاريع التي يبتكرها طلبة 
الكلية للسنة النهائية ضمن 

مقرر التصميم الهندسي.
أن  الركيبــي  وأوضــح 
املعــرض يضــم املشــاريع 
العلمـيــــة مــــن مختـلــــف 
التخصصات العلمية للكلية. 
وبني أن املعرض يشــمل 
ســبعة مجاالت، األول مجال 
الصناعة والبناء ويركز على 
االبتــكار فــي مجــال الثورة 
الصناعيــة بزيــادة عمليات 
الصناعة ومواد البناء احلديثة 
وطرقها، واملجال الثاني الطاقة 
النظيفة واملــوارد الطبيعية 
ويقــدم وفــرة فــي احللــول 
املبتكــرة نحــو  الهندســية 
طاقة متجددة نظيفة ويسهم 
في ابتــكار طرق االســتفادة 
القصوى من املوارد الطبيعية.

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  وزارة  حــددت 
مواعيد اختبارات الدور الثاني 
خارج اجلدول لطلبة صفوف 
املرحلة الثانوية شاملة الدوام 
الصباحــي واملنــازل على أن 
تكون قبل عيد األضحى املبارك، 
بينما تنطلق امتحانات املواد 

بحسب اجلدول بعد العيد.
امتحانــات  وستســتمر 
املــواد خــارج اجلــدول مــن 
اليــوم حتى األربعــاء املقبل، 
علــى أن يؤدي طلبــة املنازل 
اختبار مادة الدستور وحقوق 
اإلنســان الثالثــاء، والقــرآن 
الكرمي االربعاء. أما بالنســبة 
المتحانات الدور الثاني لطلبة 
الــدوام الصباحــي للثانوية 
فستبدأ ١٧ اجلاري بعد عطلة 
العيد وتستمر حتى ٢٦ منه، 
على أن يضاف نصف ســاعة 
علــى الوقت لطلبة صعوبات 

التعلم في جميع املواد.

سارة سلمان: أطمح إلى دراسة األمن السيبراني
قالت الطالبة املتفوقة ســارة 
حــازم ســلمان، احلاصلــة على 
٩٧٫٣٢٪ مــن القســم العلمي في 
مدرســة اإلخالص الثانوية، انها 
تطمح إلى دراسة األمن السيبراني، 
مهدية جناحها إلى والدها ووالدتها، 
معربة عن ســعادتها باحلصول 
على هذه النســبة املرتفعة التي 
حتققــت بعد جهد ومثابرة طوال 

العام الدراسي.
وأضافت سارة انها كانت تدرس 
نحو ٦ ســاعات يوميا، متوجهة 
بالشــكر لوالديهــا ومعلماتهــا 
وللكويت على الدعم واملســاندة 
خالل املرحلة املاضية، مؤكدة ان 
االمتحانات هذا العام جاءت سهلة 
وميسرة وال يوجد بها أي صعوبات 

وفي مستوى الطالب املتوسط.
ونصحت املقبلني على الثانوية 
العامــة بالدراســة أوال بأول منذ 
بداية العام، ووضع أهداف محددة 
والسعي إلى حتقيقها، الفتة إلى 
أنهــا مرحلــة مهمة جــدا للطلبة 
ويتوقف عليها الكثير في حياتهم 

املستقبلية.

حصلت على ٩٧٫٣٢٪ في القسم العلمي مبدرسة اإلخالص الثانوية

الطالبة املتفوقة سارة حازم سلمان

مشاري الراشد تخّرج بامتياز ومعدل ٣٫٩٣: 
مجتمع الفيزياء يولد الشغف واإللهام العلمي

ألقى كلمة اخلريجني املتفوقني في جامعة كاليفورنيا «لوس إجنيليس»

البروفيسور زونغ بوكانق مع الطالب مشاري الراشد ووالده خالد الراشد ووالدته د.عنادل املطر

الطالب مشاري الراشد مع عائلته في لقطة تذكارية مبناسبة التخرج

وسط املجرة، واملستشار البحثي تشوجنبو 
كاجن وغيرهم، كذلك توافر كل فروع الفيزياء 
بهذه اجلامعة العريقة واملختبرات والنوادي 
ومرصد «جريفيث» للفيزياء ورحلة علم 
الفلك والفيزيــاء الترفيهية واالجتماعات 
ليال في الهواء الطلق، وغير ذلك من األمور 
الباعثة على االهتمام بالبحث واالستفادة 
من النظريات الفيزيائية وتطبيقاتها وأثر 

ذلك في اإللهام العلمي.

أكــد الطالب مشــاري خالد الراشــد أن 
طموحات الشــباب الكويتــي كبيرة جدا، 
جاء ذلك خــالل كلمة اخلريجني املتفوقني 
التي ألقاها في احلفــل الذي أقيم بجامعة 
كاليفورنيا (لوس أجنيليس) والتي تعتبر 
من أقوى ١٠ جامعات في العالم، حيث حصل 
مشاري على معدل عام ٣٫٩٣ ومعدل امتياز 
رفيع في الفيزياء، علما أنه الطالب الكويتي 

الوحيد في القسم.
وحتدث الراشد عن رحلته في اجلامعة 
وشغفه جتاه العلوم والرياضيات والتدريس 
وكيف بدأ بسلسلة الفيزياء العامة وحساب 
املوجات الكهرومغناطيســية، واكتشــاف 
ماكســويل وصوال إلى «ســحر الفيزياء» 
كمجموعة من األفكار التي ال تنســب حقا 
إلى شــخص واحد ولكنها أفكار ميكن ألي 
شخص جتربتها واالستمتاع بها من خالل 

املعادالت وإجراء التجارب.
كما عبر الراشد عن مشاعره مع تعلمه 
املزيد، وكيف خاطر مبا اعتقد أنه سيستمتع 
به وبأفضل قرار في حياته، إذ تعرف على 
بعــض األفــكار االكثر إثــارة لالهتمام في 
تاريــخ البشــرية وأصبح جــزءا من أكثر 
املجتمعــات حيويــة وإلهامــا فــي جامعة 
كاليفورنيا باملجتمع الفيزيائي مع أساتذة 
وعلماء وزمالء أذكياء ومتميزين كاألستاذ 
ســالتزبيرج وأندريا جيز احلاصلة على 
جائزة نوبل الكتشافها فجوة سوداء هائلة 

مشاري الراشد مع البروفيسور جني بلوك

مصادر لـ «األنباء»: مجلس اجلامعة يبحث غدًا اعتماد
خطة قبول الطلبة للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

ثامر السليم

كشــفت مصادر مطلعة لـ «األنبــاء»، أن مجلس جامعة 
الكويت سيجتمع غدا االثنني ملناقشة عدة بنود، أهمها سياسة 
قبول الطلبة املستجدين في اجلامعة للعام الدراسي املقبل 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، مبا فيها أعداد املقبولني والتحويل للجامعة، 
مضيفة أن االجتماع سيشهد البت في عدد املقبولني وحتديد 

مقاعد القبول في كليات اجلامعة.
وأشارت إلى أن عمادة القبول والتسجيل أعدت سياسة 
وقواعد القبول وعدد املقاعد املتاحة وفقا للطاقة االستيعابية 
لكل كلية، الفتة إلى أن اجلامعة ملتزمة بقبول كل مستوفي 
الشــروط من الطلبة الكويتيني أســوة بالسنوات السابقة. 
وبينت املصادر أن االجتماع سيحدد كذلك مواعيد التسجيل 
اإللكترونــي لتقدمي طلبــات االلتحاق، وفتــح النظام اآللي 
للتســجيل أمام خريجي الثانوية العامة، مؤكدة أن حتديد 

املواعيد سيكون بعد عطلة عيد األضحى املبارك.

اجلامعة ملتزمة بقبول كل مستوفي الشروط من الطلبة الكويتيني
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املطيري لـ «األنباء»: إخراج ذوي االحتياجات اخلاصة 
طويلي املكوث باملستشفيات بعد انتهاء عالجهم

عبدالكرمي العبداهللا

رئيــس  نائــب  أعلــن 
جلنــة «طويلي املكــوث» في 
مستشــفيات وزارة الصحــة 
د.علي املطيري عن التنسيق مع 
فريق أصدقاء املعاقني برئاسة 
الشيخة سهيلة الصباح لوضع 
آلية خلروج ذوي االحتياجات 
اخلاصة مــن طويلي املكوث 
بعد انتهاء عالجهم للعودة إلى 

املكلفني برعايتهم.
فــي  د.املطيــري  وذكــر 
تصريح لـ «األنباء» أن الهدف 
من هــذا التنســيق هو جعل 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
يعيشون في حالة اجتماعية 
أسرية ضمن إطار اجلو األسري 
ودمجهــم في املجتمع، والذي 

يعد احد سبل العالج.
وبني أن العديد من املكلفني 
برعايــة ذوي االحتياجــات 
اخلاصة مــن طويلي املكوث 

األمر يعتبر جزءا من احلياة 
الكرمية بأن يتمتع بجو أسري 

اجتماعي مع أسرته.
وأفاد املطيري بأن التنسيق 
مــع فريــق أصدقــاء املعاقني 

ســيكون بالتواصل مع أهالي 
املعاقــني من طويلــي املكوث 
فــي املستشــفيات إلقناعهــم 
بإخراجهم والعيش مع أسرهم 

حياة كرمية .

عبر التعاون بني جلنة طويلي املكوث وفريق أصدقاء املعاقني

مدة العزل ٥ أيام من تاريخ اإلصابة.. ثم ارتداء الكمام ٥ أيام تالية

د.علي املطيري والشيخة سهيلة الصباح وعدد من فريق أصدقاء املعاقني

فــي املستشــفيات يرفضون 
خروجهــم مــن املستشــفى 
بحجة أنه ال يوجد من يرعاهم، 
متناســني بذلك أهمية وجود 
املعاق بــني أهله وذويه وهذا 

«إصدار اإلقامة للعمالة املنزلية أول مرة» عبر «سهل»

«الصحة»: متابعة حاالت «كورونا» اإليجابية عبر «مناعة»
عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت وزارة الصحــة أن متابعة 
حاالت كوفيد-١٩ اإليجابية ستكون عبر 
تطبيق «مناعة» خالل مدة العزل بدال 

من تطبيق «شلونك»، مبينة أن تطبيق 
مناعة سيظهر «اللون األحمر» مباشرة 
بعــد ثبوت إيجابيــة نتيجة الفحص، 
وهــو ما يعني وضع الشــخص حتت 

العزل الصحي.

ولفتــت إلى أن مدة العــزل لألفراد 
املصابني محددة مبدة ٥ أيام من تاريخ 
اإلصابة، مع االلتزام بارتداء الكمام ملدة 
٥ أيام تالية، متمنــني للجميع موفور 

الصحة والعافية.

أعلن املتحدث الرسمي باسم التطبيق 
احلكومي املوحد للخدمات االلكترونية 
(ســهل) يوســف كاظم عن قيام وزارة 
الداخلية بإطالق خدمــة (اصدار إقامة 
عمالة منزلية أول مرة) بشكل حصري 
عبر تطبيق (سهل) للخدمات االلكترونية 
احلكومية، حيث بات بإمكان الكفيل اجناز 
املعاملة إلكترونيا بعد امتام االجراءات 

اخلاصة بالفحــص الطبي والبصمات، 
دون احلاجة ملراجعة وزارة اخلارجية 
لتصديق الصحيفــة اجلنائية وقطاع 

شؤون اإلقامة بوزارة الداخلية.
وأشــار كاظم إلى أنه بفضل جهود 
الداخليــة وتعــاون اجلهــات  وزارة 
احلكومية بات اآلن مــن املمكن اصدار 
إقامات أول مرة للعمالة املنزلية املعروفة 

بـ (مادة ٢٠) بشكل حصري عبر التطبيق 
احلكومي املوحد للخدمات االلكترونية 
(سهل) مما يعني توفير الوقت واجلهد 
علــى املواطنني عــالوة علــى تخفيف 
الضغــط على مراكز خدمة املواطن في 
وزارة الداخليــة وكذلــك مواقع وزارة 
اخلارجية لتنفيذ التصديقات املتعلقة 

بهذه املعامالت. 

شعيب: «الشؤون» تراقب وتدعم ٧٧ تعاونية..
و١٠٪ من محالتها للمشاريع الصغيرة واملتوسطة

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعية عبدالعزيز شعيب 
دعم الوزارة لدور اجلمعيات 
التعاونيــة فــي حتصيــل 
جزء من األرباح الســنوية 
لصالــح األعمال واخلدمات 
االجتماعيــة واســتغاللها 
في اقامة مشــاريع حيوية 
تخدم املجتمع مثل مستشفى 
التعاونيــات للقلب - فرع 
بنك الدم في مستشفى العدان 
- فرع بنك الدم في مستشفى 

اجلهراء.
وقال شعيب في تصريح 
اليوم  صحافــي مبناســبة 
الدولي للتعاون إن الوزارة 
تشرف وتراقب وتدعم ٧٧ 
جمعيــة تعاونيــة واحتادا 
كل  لهــا  وتقــدم  مشــهرا 

وأضاف: حترص الوزارة 
حاليــا علــى إمتــام عقــد 
االنتخابــات فــي مجالــس 
إدارات اجلمعيات التعاونية 
وجمعياتها العمومية حيث 
جرى خالل شهر يونيو عقد 
١٠ انتخابات إلى جانب بعض 
العموميــات التــي انتهــت 
بتشــكيل مجالس اإلدارات 
املالية  التقاريــر  واعتمــاد 
واإلدارية. وذكر أن احلركة 
التعاونية في البالد حريصة 
على دعم اخلطط التنموية 
في البالد حيث متكنت كل من 
جمعيتي الزهراء، والعديلية 
التعاونيتني من االستفادة 
من الطاقة الشمسية حيث 
قامتا بتركيب الواح الطاقة 
الشمسية واستخدامها في 
توصيل الكهرباء للجمعية 
ومواقــف الســيارات حيث 
ان هــذه اخلطــوة داعمــة 

الســامية  للتوجيهــات 
بتوفيــر ١٥٪ مــن الطاقــة 
عبر االســتخدامات البديلة 

للكهرباء.
وأشــار إلــى أن الوزارة 
داعمة كذلك للعمل التعاوني 
في محاربة البطالة حيث مت 
االنطالق بعدة خطوات لدعم 
الشــباب ومحاربة البطالة 
وزيادة مشاركة املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة في 
االقتصاد احمللي واملساعدة 
في خلق بيئة مالئمة لهذه 

األعمال.
وزاد شعيب: مت تخصيص 
احملــالت  عــدد  مــن   ٪١٠
والقواطــع فــي اجلمعيات 
التعاونية ألصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة ومت 
طرح وتخصيص العديد من 
املواقــع لها فــي العديد من 

اجلمعيات التعاونية.

أكد دعم الوزارة لدور اجلمعيات بتوجيه جزء من أرباحها للمشاريع واخلدمات االجتماعية

عبد العزيز شعيب

التســهيالت املطلوبة لدعم 
احلركة التعاونية التي تتميز 
بها البالد ودورها املهم في 
املاضي واحلاضر واملستقبل 
لدعم منظومة األمن الغذائي 
واملخزون االستراتيجي من 
املواد االستهالكية والزراعية 
في الدولة وفي جميع أوقات 

الرخاء والشدة.

لّم شمل ٧ أبناء مع أمهاتهم عبر سفارات بالدهم
بشرى شعبان

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية بوزارة 
الشؤون مسلم السبيعي أن 
مبنى األحداث اجلديد الذي 
يتم جتهيزه حاليا من خالل 
وزارة األشغال متكامل ويفي 
بالغــرض الذي أنشــئ من 
أجلــه. وقال الســبيعي في 
تصريح صحافي أن املبنى 
يحتاج الى بعض التجهيزات 
اخلاصــة ومتى كان جاهزا 
ستتسلمه «الشؤون» لتقدمي 
اخلدمة بشكل أفضل للفئة 

املستهدفة.
وبخصوص مبنى املسنني 
في منطقة إشبيلية، بني أنه 
يقع ضمن اخلطة التنموية 
للدولة ويتابع عملية اإلنشاء 

للعمــل. وذكر أن احلضانة 
العائليــة في قطاع الرعاية 
متكنت مؤخرا من لّم شمل 
العديد من األبناء معروفي 
مــع  بالتعــاون  األمهــات 
سفارات بلدانهم وإعادتهم 
إلــى أحضــان أمهاتهم بعد 
أن نفــذوا أحكامــا قانونية 
او كانوا في ســجن اإلبعاد 
وقامت الــوزارة باحتضان 
األبناء، ومت بالفعل االنتهاء 
من لّم شــمل ٧ مــن األبناء 
ويجــري حاليا اســتكمال 
أوراق وبيانــات مجموعــة 
أخــرى، مثنيا علــى جهود 
اإلدارة املختصة بالتعاون 
مع السفارات إلمتام العملية 
وإعادة األبنــاء إلى بيئتهم 

الطبيعية.
وكشف أن القطاع يعمل 

حاليــا على تطوير مهارات 
العاملــني للتصــدي آلفــة 
املخدرات والتعامل مع مثل 
هذه احلاالت، وهناك اجتهاد 
متكامل وتنسيق من اجلهات 
احلكومية ذات العالقة، الفتا 
إلى أن الوزارة ستعمل مع 
الدراســي  العــام  انطــالق 
املقبل على استهداف الطلبة 
وتثقيفهم مبخاطر هذه اآلفة 
إضافــة إلى حمــالت أخرى 
تخص أولياء األمور، الفتا 
الى التوجه لتشكيل اللجنة 
العليــا ملكافحــة املخدرات، 
مؤكدا أن الوزارة تعمل من 
خــالل اللجنة إضافــة إلى 
جهود أخرى بالتواصل مع 
اجلهات ذات العالقة سواء 
القانونيــة  أو  العالجيــة 

ملكافحة املخدرات.

السبيعي: االنتهاء من وضع تصاميم مبنى خدمات كبار السن في منطقة إشبيلية

مسلم السبيعي

مدير إدارة اخلدمات العامة 
في الوزارة ونسبة اإلجناز 
فيــه جيــدة، ومت مؤخــرا 
االنتهاء من تصميمه، الفتا 
إلــى أن مبنى املســنني في 
حولي الذي مت تســلمه من 
قبل الــوزارة مؤخرا جاهز 

«القوى العاملة»: خاطبنا ٢٨٧ شركة لتوفير
فرص عمل للمقيمني بصورة غير قانونية

بشرى شعبان

أعلنت مديرة ادارة العالقات العامة املتحدث 
العاملة  العامة للقوى  الهيئة  الرسمي باسم 
أسيل املزيد عن مخاطبة الهيئة ٢٨٧ شركة 
عبر البريــد االلكتروني للبحث عن فرص 
وظيفية للمقيمني بصورة غير قانونية عبر 

منصة تيسير. 
واشارت املزيد في تصريح لـ «االنباء» 

إلى أن مــا مت إجنازه خالل الفترة من ٢٩-
٥-٢٠٢٢ حتى ٢٦-٦-٢٠٢٢ عبر املنصة إلى 
جانب التواصل مع ٢٨٧ شركة، يتمثل في 
توفير ٢١٤ فرصة عمل باالضافة الى ارشاد 

٣٠٧ باحثني عن عمل. 
وأكدت اســتمرار الهيئــة علر املنصة 
استقبال طلبات الباحثني عن عمل لفئة املقمني 
بصورة غير قانونية وارشادهم للشركات 

التي تتم مخاطبتها للوظائف املتاحة.

اسيل املزيد

«السكنية»: رفع أولوية التخصيص
على «جنوب سعد العبداهللا» لنهاية يونيو ٢٠٠٣

عاطف رمضان

أعلنــت نائبة املدير 
الطلبات  العام لشؤون 
فــي  والتخـصـيـــص 
املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية فاطمة حمزة 
نقي عــن رفع األولوية 
التاريخية للتخصيص 
على قســائم مشــروع 
جنوب ســعد العبداهللا 
حتــى تاريخ ٣٠ يونيو 

٢٠٠٣ وما قبل.
وأضافــت نقــي في 
بيــان صحافي انه على 
أصحــاب  املواطنــني 
اإلســكانية  الطلبــات 
التاريــخ  هــذا  حتــى 
ومــا قبــل والراغبــني 
فــي التخصيــص على 
التقدمي عبر  املشــروع 
تطبيق «سهل» أو منصة 
املؤسســة اإللكترونية 
 www.pahw.gov.kw
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املؤسســة  وتؤكــد 
تواجــد فريــق خــاص 
«ســهل»  بتطبيــق 
فــي املبنــى الرئيســي 
لإلجابة عن استفسارات 
املواطنني وتوجيههم عن 
كيفية استخدام اخلدمات 
التي تقدمها خالل أوقات 
الدوام الرسمي من ٨:٣٠ 
صباحا حتى ١٢:٣٠ ظهرا.

التقدمي عبر «سهل» أو منصة املؤسسة اإللكترونية

فاطمة نقي

«حماية البيئة»: برامج تدريبية بيئية لـ «الكشافة»
أكــدت رئيــس اجلمعية 
الكويتيــة حلمايــة البيئــة 
د.وجدان العقاب أن اجتماعا 
تنسيقيا جمعها بوفد جمعية 
الكويتية ملناقشة  الكشــافة 
صور التعاون املستقبلي بني 
اجلمعيتــني متهيدا لصياغة 
محــاور وأطــر تنفيذية من 
خالل حزمة برامج وأنشطة 

متبادلة.
العقــاب  واســتقبلت 
البيئية  املهندســة  بحضور 
مجلــة  حتريــر  ســكرتير 
البيئة ســارة الرامزي، وفد 
الكشــافة الذي ضــم رئيس 
جلنة خدمة وتنمية املجتمع 
والبيئــة بجمعية الكشــافة 
سعد العجمي ونائب رئيس 

مذكــرة تعاون بني جمعيتي 
البيئة والكشافة كإطار شامل.

وبينت أن محاور االجتماع 
تناولت االستفادة من إمكانات 
«حمايــة البيئة» فــي إعداد 
مشــاريع برامــج تدريبيــة 

مخصصة للتقسيمات الكشفية 
ومنهــا لطــالب املرحلتــني 
واملتوســطة  االبتدائيــة 
(األشــبال والفتيــان) كفرز 
النفايــات والرســم وإعــادة 
التدويــر، إضافة إلــى إعداد 
برامج تدريبية لطالب املرحلة 
الثانوية (املتقدم) كتنظيف 
بعض املواقع البيئية مبختلف 
احملافظات ومنها الشــواطئ 
واحلدائــق وموائــل بيئيــة 
برية، فضال عن تقدمي جمعية 
البيئة دورات تدريبية ألعداد 
مدربني بيئيني من (اجلوالة 
والقــادة) مشــمولة بقضايا 
التغيــر املناخي واالحتباس 
البحرية  احلراري والبيئات 

والبرية.

د.وجدان العقاب مستقبلة وفد جمعية الكشافة الكويتية

اللجنة محمد الديهان اللذين 
قاما بتكرميها بدرع الكشافة 
كبادرة انطالق نحو فعاليات 
مقبلــة،  وكشــفية  بيئيــة 
موضحة أن االجتماع تناول 
مناقشــة الشــروع في إعداد 
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متفقون جميعا يا أهل الكويت الكرام 
على ان املرحلة القادمة غير!

بناء على طلب مجاميع الشباب احلراكي 
أن أكتب باللهجة الكويتية ما يخص املرحلة 
القادمة دار في ذاكرتي (احليامة واخلبان)، 
وهاتان مفردتان انقرضتا مع الزمن لكنهما 
علــى صعيد الواقع املعيــش موجودتان، 
فاحليامــة يقصد بها احلجامة! أما اخلبان 
فإنه في الغالب يعمل للنساء ويعتبر عالجا 
لبعض اآلالم التي يشــعر بها املريض في 
جســده وقد اختصت به فئة من الرجال 
والنساء يستدعون عند احلاجة لقضاء هذه 
املهمة فيحضر الواحد منهم معه العدة وهي 
عبارة عن قارورة من اخلزف يشعل داخلها 
ثم توضع فوهتها علــى ظهر املريض أو 
املريضة وعند احتراق الهواء بداخلها تنطفئ 
الشعلة باجنذاب اجللد الى داخل القارورة 
ترتفع بعدها من اجلسم مكونة ورما أحمر 
ويسمى هذا خبانا! واحيانا يقصد باخلبان 

تقصير الدشداشه او الثوب ؟
هذه املقدمة حتتاج الى املزيد من اإليضاح 
والتوضيح حتى يكتمل املشهد االنتخابي 
والدميوقراطي واحلراكي، فاملرحلة القادمة إن 
تغيرت فيها احلسبة إلى صوتني بدل الصوت 
املدنية حسب  بالبطاقة  الواحد واالنتخاب 
السكن ال القيد فإن أمورا كثيرة ستتغير!

أول.. في الســابق.. أقصد في بدايات 
الكويت كان هنــاك دور كبير: (للحالقني 
الذين يقومون باحليامة  - احملاســنة) أو 
أقصد احلجامة والتطهير! كانوا أصحاب 
مهن انقرضت اآلن، اللهم إال بقاء احلالق 
اجلديد «الزقرت» أو من يعملون باحلجامة، 
أما التطهير فقد اختصت به املستشفيات.

هؤالء األوائــل كان هدفهم (إزالة) الدم 
الفاسد فيمتصه بطريقته ويقذف به خارج 
اجلسم، ما يجعل املريض يشاهد على الطبيعة 
هذا الدم األسود وقد خرج من جسمه وأزال 

عنه املرض.

٭ ومضة: املرحلــة القادمة تتطلب عمل 
(حيامة وخبان) واحد حكومي وآخر شعبي!

إضافة الى ستارة مكشوفة ال مجال فيها 
للمقولة السائدة: (يصير خير)!

في السابق كان الكويتي يعتقد انه اذا 
(عد) النجوم ليال فإن (الثواليل) ســتغزو 
جسمه حتما والثالول كما تعلمون هو مسمار 
حلم ويحتاج الى كي ثلجي بخاخ، فمنعوا 

أمثال الثواليل!
ولهذا.. املرجو من التجمعات الشبابية 
أال تكــون اجتماعاتها ليال حتى ال تغزونا 
الثواليل، عليكم بالكي السريع ال الوعود!

٭ آخر الكالم: في الكويت القدمية كان سرب 
اخلضيري (الوروار) اذا مر ليال مغردا بصوته 
اجلميل أهلنا يقولون انها (زافني معرسهم)!

واذا حدث وحزت جنمة في السماء ليال 
يقول الناس انها حزت على (راس فرعون).

والطفل قبل كان اذا ســمع ما يخيفه 
ويفزعه يأتي الى امه فتكشف له عن بطنه 
وتلصق فمها فوق سرته وتنفخ بقوة، مظهرة 
أصواتا عاليا ومتقطعة ويدعى هذا (تكِرْش)، 

فإذا مت ذلك يذهب عنه احلزن والفزع!
وأخيرا من يشعل نارا في الليل ويحاول 

اللعب بها فإنه سيبول في فراشه!

٭ زبدة احلچي: أرجو أن تضاف هذه الى 
متطلبات الترشــيح القادم فال نريد نائبا 
ميثل األمة يحسب صوت اخلضيري زفة 

معاريس.
وإذا طاحت جنمة من السماء راح تسقط 
على راس فرعون، فما أكثر الفراعنة اخلفية.
وال خواف فزاع تنفخ أمه في ســرته 

وفق سياسة هذا ولدنا.
وال من يشعل النار راح يبول في فراشه، 

ال مكان خلوار خائف.
كنا في السابق نخاف من زراعة شجرة 
(اخلروع) ألن الكل راح يتشاءم منها ألنها 

(َفُقره) بالكاف الفارسية.
اخلالصــة: آن األوان أن نعيش الواقع 
واملرحلة القادمة والذي فيه هذه التي ذكرتها 
(يرتاح ويريح)، فالكويت حتتاج اليوم الى 
من يعرف هذا التاريخ الدقيق من مفردات 
بلدنا ولهجتنا وعاداتنا وتقاليدنا وعباراتنا 

الدارجة ومعتقداتنا وأيضا خرافاتنا!
كان لآلباء واألجداد الفضل في وضع 
األســاس، وعليكم أنتم يا شباب الوطن 

استكمال املسيرة.
نصيحتي األخيرة: الوحدة والتضحية 
الدميوقراطية ووضع  باألجندات والثقافة 
مصلحة البالد والعباد والكويت وقاعة عبداهللا 
السالم والدستور فوق كل اعتبار. اتركوا 
املصالح اآلنية ومتسكوا بوصول األصلح 
ال األصمخ.. وتوحيــد الصفوف وحتديد 
األولويات حتى ال نقول: ال طبنا وال غدا الشر.

٭ مشاركة عزاء
رحم اهللا ابني الغالي أســامة ســعيد 
محمــود بوعركي الــذي ووري جثمانه 
الطاهر الثرى أمس السبت ٢٠٢٢/٧/٢ بعد 
صالة العصر مبقبرة الصليبخات عن عمر 

يناهز ٥١ عاما.
عرفته صديقــا صدوقا لنجلي (مهند) 
ويعمل في البطاقة املدنية وســوى عملية 
القلب من چم يــوم واهللا أخذ أمانته يوم 
اجلمعة وهي أوائل أيام ذي احلجة املباركة، 
ربي يغفر له ويرحمه ويثبته عند السؤال 
ويصبر أهله، كان (خدوماً محبوباً في محيط 

وظيفته وكل من يعرفونه).
أسامة كان يجلس في  الكاونتر رقم(١) 
في الهيئة العامة للمعلومات للمدنية. وكان 
يســاعد املواطن واملقيم من غير منة وال 
مقابل طمعا في دعاء املراجعني واألجر من 

اهللا سبحانه.
ونعم الرجل بو سارة.. نعم الرجل كان، 
فيا رب ارحمه واغفر له ووسع مدخله وأكرم 
نزله واغسله باملاء والثلج والبرد، واجعل 
قبره روضة من رياض اجلنة ومنزلته في 
جنات عدن في الفردوس األعلى من اجلنة.
واهللا ثم واهللا إنه يستحق الدعاء لسمو 
أخالقه وتواضعه، رب احشره مع النبيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن 

أولئك رفيقا.
رحمــك اهللا يا وليدي العزيز أســامة 
بوعركي، تكفون ال تنســوه من دعائكم، 

تراه يستاهل.
.. في أمان اهللا.

ومضات

احليامة واَخلبان
مرحلة واجبة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

stc تنّظم ورشة تصوير احترافية
نّظمت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
املبتكرة واملنصات  اخلدمات 
املتكاملــة للعمالء فــي دولة 
الكويت، ورشة عمل تصوير 
احترافــي أدارها عبدالرحمن 
البــداح وبالتعاون مع متجر 
H&S. وأقيمت ورشــة العمل 
تزامنــا مــع اليــوم العاملــي 
الفوتوغرافــي،  للتصويــر 
حتت مظلة برنامج املسؤولية 
 .stc االجتماعية للشركات في
وقدمت ورشــة التصوير 
أدارها  التــي  الفوتوغرافــي، 
البــداح رؤى ونصائح قيمة 
للحاضريــن حــول كيفيــة 
التقــاط الصــور االحترافية. 
وهدفت العروض التوضيحية 
والشروحات لتمكني املصورين 
الهــواة والطموحــني الذيــن 
يحضرون ورشــة العمل من 
حتسني مهاراتهم في التصوير 
باســتخدام  الفوتوغرافــي 
امليزات والتكنولوجيا املتقدمة 
املتوافرة في الكاميرات الرقمية 
احلديثة. وفي نهاية الورشة، 
قدمت stc شــهادات تقديرية 
للمشــاركني اضافة الى هدايا 
خاصة ومتنوعة قدمها متجر 

.H&S
وأوضحت stc في أن ورشة 
إدارة  التي نظمتها  التصوير 

فعــل إيجابية من املشــاركني 
مما شجعها على إقامة ورش 
إطــار ســعيها  مماثلــة فــي 
لتشجيع األفراد على متابعة 

شغفهم احلقيقي.
وتعليقــا علــى ورشــة 
العمل، قالت، مدير عام إدارة 
اتصاالت الشركات في stc دانة 
فيصل اجلاســم: «إن االقبال 
املتنامي الذي تشــهده ورش 
عمــل التصوير بكل اشــكاله 
التــي نقيمها فــي stc يعكس 
الطلــب املتزايــد علــى مثــل 
هذه الــدورات وحرص افراد 
املجتمع على تنمية مهاراتهم 
بهذا املجال، وخاصة بني جيل 
الشباب التواق لتعلم أحدث 
وأبرز االجتاهات التكنولوجية 
احلديثة. وقد شاركنا هذا العام 
فــي يــوم التصويــر العاملي 

مجتمعنا إلحداث تأثير ايجابي، 
وكشركة رائدة في الكويت في 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، تســعى stc دوما 
إلشراك جميع شرائح املجتمع 
في مختلف املبادرات الهادفة 
وسنواصل التعاون مع مختلف 
اجلهات في القطاعني احلكومي 
واخلاص في أنشطة وفعاليات 
يتم توجيهها من خالل منصات 
تعليمية إلحداث تأثير إيجابي 

والنهوض باملجتمع».
واختتمت اجلاسم: «نيابة 
عــن stc، أشــكر عبدالرحمن 
البداح علــى ادارته وتقدميه 
وتزويــد  العمــل  لورشــة 
احلاضرين بنصائح قيمة حول 
فن التصويــر الفوتوغرافي، 
ومتجــر H&S علــى دعمهــم 

وجهودهم».

لتمكني أولئك الذين يرغبون 
من متابعة شغفهم بالتصوير 
املهنيــة  لتعزيــز مهاراتهــم 
واستخدامها عمليا، حيث ان 
معظــم الشــركات الصغيرة 
ومتوسطة احلجم في السوق 
الكويتي تعتمد على منصات 
التواصل االجتماعي والعالم 
الرقمــي لتســويق خدماتهــا 

ومنتجاتها».
وأضافت اجلاسم: «كجزء 
مــن القيــم األساســية إلطار 
االجتماعيــة  املســؤولية 
للشركات في stc، والذي يركز 
على عــدة مجاالت رئيســية 
وهــي: الصحــة، والتعليــم، 
الشــباب  والبيئــة ومتكــني 
وريادة األعمــال فإننا نبحث 
باستمرار عن اكتشاف طرق 
مبتكرة إلشراك ومتكني أعضاء 

اجلاسم: شاركنا في يوم التصوير العاملي لتمكني الراغبني من متابعة شغفهم بالتصوير

دانة اجلاسم

 stc الشــركات فــي اتصــال 
جاءت كمنصــة لدعم األفراد 
الراغبني في معرفة املزيد عن 
فن التصويــر الفوتوغرافي، 
حيث سبق للشركة أن عقدت 
عــدة ورش عمــل للتصوير 
الفوتوغرافــي القــت ردود 

عبدالرحمن البداح محاضرا املشاركني صورة جماعية للمشاركني مع شهادات التقدير

«األشغال» جتري ممارسة لتطوير عدد من األنظمة التطبيقية
عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وزارة االشغال 
العامة جتري ممارسة ألعمال تطوير 
وصيانة عــدد من األنظمة التطبيقية 

للوزارة طبقا لشروط ومواصفات.
واضافت مصادر أن آخر موعد لتقدمي 
العطاءات الدارة املشتريات واملخازن 
بالوزارة هو ٨ اغسطس املقبل ويرفض 
اي عطاء بعد هذا املوعد. ولفتت املصادر 

الــى ان مــدة تنفيذ العقــد عامني وان 
العطاء يبقى ســاري املفعول ملدة ٩٠ 
يوما وانه ال تقبــل العروض البديلة 
واملمارسة مفتوحة جلميع الشركات 
واملؤسسات احلاصلة على شهادة قيد 

وكالــة صادرة مــن وزارة التجارة او 
مــوزع معتمد لصيانــة محطة وقود 
الشويخ واملؤهلة لهذا العمل واملسجلة 
لدى الوزارة بسجل املوردين وفي جهاز 

املناقصات العامة للعام ٢٠٢٢.

«لوياك» تعزز ثقافة التطوع 
عبر «التطوع سعادتي»

حتت رعاية البنك األهلي املتحد أطلقت لوياك برنامج 
«التطوع ســعادتي» وهو من البرامج التي تعمل عليها 
لوياك منذ تأسيســها وإلى اللحظة، ويسجل متطوعني 
من الفئة العمرية ١٥ سنة وما فوق بهدف احلصول على 
فرصة جيدة ملساعدة اآلخرين من خالل التطوع في مراكز 
اخلدمة املجتمعية مثل اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني، 
وفريــق عبير ٢ لإلعانــة الذهنية واجلمعيــة الكويتية 
ملتالزمة داون ومركز ٢١ ومركز اخلرافي ألنشطة األطفال 
املعاقني، حيث يقدم املتطوعون أنشطة مختلفة ومتنوعة 

للفئات ذوي االحتياجات اخلاصة.
وقالت مديرة قسم اخلدمة املجتمعية يسرى العيسى: 
«إن دمــج ذوي االحتياجات اخلاصة في املجتمع هو ما 
تتطلــع له لوياك، باإلضافة إلــى ثقافة وأهمية التطوع 
وتعزيز مفهوم مســاعدة اآلخرين. وتابعت: شــارك في 
البرنامج أكثر من ١٧٠ متطوعا يشــتركون بهدف واحد 
في رعايــة ذوي االحتياجات اخلاصة وفي مشــاركتهم 

أنشطتهم اليومية.
كما شكرت العيسى البنك األهلي املتحد على رعايته 
لهــذا البرنامــج وعلى إميانه برؤية وأهــداف لوياك في 
تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب وخلق جيل من القادة 
عالي الفعالية، مؤكدة بالوقت نفســه أن هذه الشــراكة 

ممتدة منذ وقت طويل.
وقالت رئيســة املســؤولية االجتماعيــة والتواصل 
االجتماعــي في البنك األهلي املتحد فاتن التميمي: نحن 
ســعداء بالتعاون املشــترك بني البنك ومؤسسة لوياك، 
ونأمل أن يثمر هذا التعاون العديد من األنشطة املتنوعة 
واملبادرات في املستقبل القريب لتحقيق املزيد من أهداف 
البنك املتمثلة في دعم املجتمع الكويتي من خالل شراكات 

مفيدة بني املؤسسات املالية وجيل الشباب الواعد.
وأضافت التميمي: برنامج التطوع سعادتي من أفضل 
البرامج التي حرص البنك األهلي املتحد على رعايتها منذ 
ســنوات عديدة في باعتباره عامال معززا النتماء الفرد 
ملجتمعه فضال عن دور العمل التطوعي في غرس روح 

البذل والعطاء وممارسة عمل اخلير.

سعادة باإلجناز

من الورش التدريبية
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سفير «األوروبي»: إعفاء الكويتيني من «الشينغن» لن يدخل حيز التنفيذ قبل ٢٠٢٣

أسامة دياب

عقــدت ســفارات االحتــاد 
األوروبي وفرنســا والتشيك 
مؤمترا صحافيا مشتركا في مقر 
سفارة التشيك يوم اخلميس 
املاضي مبناســبة نقل رئاسة 
مجلــس االحتاد األوروبي من 
فرنســا إلى التشيك بحضور 
ســفير االحتاد األوروبي لدى 
الكويــت كريســتيان تودور، 
لــدى  الفرنســية  والســفيرة 
البالد كلير لو فليشــر ممثلة 
دولة الرئاسة السابقة لالحتاد، 
وســفير التشــيك لدى البالد 
ياروسالف سيرو عن الرئاسة 

املقبلة لالحتاد.
فــي البدايــة، قال ســفير 
االحتاد األوروبــي لدى البالد 
د.كريستيان تودور إن رئاسة 
االحتاد األوروبــي تنتقل بني 
الدول األعضاء بشــكل دوري 
كل ٦ أشهر، موضحا أن الدولة 
العضوة التي ستتولى الرئاسة 
الدورية تقوم بشــكل مسبق 
بإعداد برنامجها املفصل الذي 
يضم املواضيــع واألولويات 
التي ستتم مناقشتها من قبل 
مجلس االحتــاد األوروبي في 

بروكسيل.
وأضــاف أن بعثة االحتاد 
األوروبي فــي الكويت عملت 
بشكل وثيق مع سفارة فرنسا 
خالل الســتة شهور املاضية، 
وذلــك من أجــل مســاعدتهم 
في حتقيــق أهدافهم املرتبطة 
بالرئاســة الدوريــة، وأتطلع 
الستمرار هذا التعاون املمتاز 
مع الســفارة التشيكية والتي 
ستتولى الرئاسة الدورية بدءا 

من أول يوليو اجلاري.
وأعرب تودور عن أسفه أن 
إحدى القضايا خالل األشــهر 
الســتة املاضية كانــت عودة 
احلرب إلــى أوروبا وذلك من 
خالل العدوان الروســي على 
أوكرانيا، مشددا على أن أوروبا 
ستستمر في العمل مع أوكرانيا 
والشركاء الذين يتبنون وجهات 
النظر نفسها من أجل التصدي 

أن يصدر قــرارا باملوافقة مع 
مجلس االحتاد األوروبي، وبعد 
صدور القرار يرجع املوضوع 
إلــى املفوضيــة األوروبيــة 
للتفاوض مع اجلانبني الكويتي 
والقطري للوصول إلى اتفاق 
جزء منه يقضي باملعاملة باملثل 
بحيث يستطيع مواطنو االحتاد 
األوروبي الـ ٤٥٠ مليون نسمة 
الســفر من دون تأشــيرة إلى 

الكويت وقطر.
وأشار إلى وجود خلط ما 
بــني برنامج نظــام معلومات 
وتصاريــح الســفر األوروبي 
ETIAS والــذي ســيدخل حيز 
التنفيذ في عام ٢٠٢٣ واإلعفاء 
مــن التأشــيرة، موضحــا أن 
اإلعفاء من التأشيرة للمواطنني 
الكويتيني والقطريني لن يدخل 
حيــز التنفيــذ إال بعــد تنفيذ 
ETIAS وبعد مناقشة املفوضية 
االتفاقيات وتوقيعها مع كل من 

الكويت وقطر.
وأضاف أن اإلجراءات تأخذ 
بعض الوقت، وال أستطيع أن 
نحدد متــى ســتنتهي، ولكن 
أتوقع أن هذا القرار لن يدخل 
حيز التنفيذ قبل العام ٢٠٢٣.
أوضحــت  جهتهــا،  مــن 

وبشــكل جماعي بالدفاع عن 
مصاحله االستراتيجية. ثالثا: 
مت اتخــاذ موقــف قــوي مــن 
أجل تقليــص اعتماد االحتاد 
األوروبي على إمدادات الطاقة 
الروســية، ورابعــا وأخيــرا: 
تبنى االحتاد عدة جوالت من 
العقوبات املوجهة ضد روسيا.  
وأضافت أن االحتاد األوروبي 
قام كأحد احملركات الرئيسية 
لالقتصاد العاملي بالتركيز على 
أجنــدة التعافــي وذلك ضمن 
ســياق تصاعد أسعار الطاقة 
والغذاء، وهو يركز اآلن على 
كيفية مساعدة الدول محدودة 
الدخل على مواجهة أزمة األمن 
الغذائي التي تسبب فيها الغزو 

الروسي ألوكرانيا. 
للتحديــات  وبالنســبة 
الرئيســة على املدى الطويل، 
كليــر  الســفيرة  أوضحــت 
لوفليشــر أن التغير املناخي 
يبقى هو أحد التحديات األكثر 
إثــارة للقلــق على مســتوى 
العالم، مضيفة أنه رغم أزمة 
الطاقة احلالية فإن هناك الكثير 
على احملك بحيث يجب علينا 
استدامة نهجنا احلالي، حيث 
مت حتقيق تقدم جديد من قبل 

شــديدة الشــفافية فــي هــذا 
األمر وأن أعتذر عنه، فاملوعد 
التالي للراغبني في احلصول 
على تأشيرة سيكون في شهر 
أغسطس نظرا للضغط الشديد 
علينا، فلذلك، أدعو األصدقاء 
الذين يرغبون في  الكويتيني 
زيارة فرنسا ملواصلة التحقق 
من املواعيد على موقع السفارة 
اإللكتروني، وفي العام املقبل، 
مــن املهــم جــدا تقــدمي طلب 
للحصــول على تأشــيرة قبل 
وقت كاف من موعد الرحلة، ألن 
تأشيرة اللحظة األخيرة ليست 
شيئا ميكننا حله بسهولة، وأنا 
أعتــذر حقــا عن هــذا املوقف 
الصعــب. إذن مــن املهــم جدا 
للراغب في زيارة فرنســا، أن 
يبدأ في فبراير ومارس تقدمي 
طلب تأشيرة للتأكد من القدرة 

على السفر في الصيف.
مسؤولية مشتركة

بدوره، اســتعرض سفير 
التشــيك ياروســالف سيرو 
أولويات الرئاســة التشيكية، 
وهنأ أوكرانيا على منحها من 
قبل الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبــي وضعيــة املرشــح 

لــدى  الفرنســية  الســفيرة 
البالد كلير لوفليشر أن الغزو 
الروسي غير املبرر ألوكرانيا 
وغير املتوقع فــي ٢٤ فبراير 
املاضــي كان له تأثير ســلبي 
على اجندة الرئاسة الفرنسية 
لالحتاد األوروبي، مضيفة أنه 
على عكس اآلمال واحلسابات 
الروســية فلقد أظهر االحتاد 
األوروبي وحــدة قوية وهدفا 
مشتركا، وأظهر االحتاد قدرته 
على االستجابة بشكل حاسم 
على جميع اجلبهات، أوال: لقد 
تعامل بشكل عاجل مع األزمة 
التــي  الرئيســية  اإلنســانية 
تســببت فيها احلرب مبا في 
ذلك استقبال مئات اآلالف من 
الناس الذين جلــأوا إلى دول 
االحتاد األوروبي وخاصة الدول 
املجاورة ألوكرانيا. ثانيا: بدأ 
االحتــاد وبشــكل ســريع في 
التعامل مع املوقف من الناحية 
األمنيــة والدفاعيــة وذلك من 
خالل تنســيق إرسال املعدات 
العسكرية ألوكرانيا لتمكينها 
من الدفاع عن نفســها، حيث 
مت وألول مرة تبني «البوصلة 
االســتراتيجية» والتــي مــن 
خاللها يقوم االحتاد األوروبي 

االحتاد األوروبي فيما يتعلق 
بخطتــه للتحــول األخضــر 
(تخفيض االنبعاثات الكربونية 
بنسبة ٥٥)، وفيما يتعلق بتلك 
القضيــة وغيرها من القضايا 
فنحن ســعداء بتسليم الراية 
للرئاســة التشــيكية والتــي 
نسقت فرنسا معها بشكل قوي 

خالل الستة اشهر املاضية.
التأشيرة والقدرة البشرية

وردا على ســؤال عن عدد 
التــي  اليوميــة  التأشــيرات 
تصدرهــا الســفارة، قالت لو 
فليشــر: إن الســفارة تصــدر 
يوميا نحو ٣٠٠ تأشيرة، وهذا 
رقم كبيــر، وال أعرف كم عدد 
الكويتيني الذين يتقدمون يوميا 
للحصول على الڤيزا، ولكنني 
أعتقد أن العدد أكبر مرتني من 
ذلك، ولألسف، ليس مبقدورنا 
إصدار أكثر ٣٠٠ تأشــيرة في 
اليوم، ألنه كما تعلمون، أنها 
قدرة بشــرية، ولدينا فقط ٣ 
أشخاص ميكنهم القيام بذلك، 
وبإمكانكــم أن تتخيلوا مدى 
صعوبة ذلك عليهم وال ميكننا 

فعل املزيد.
واضافــت: أريــد أن أكون 

لالنضمام لالحتاد األوروبي. 
وقال في كلمته: يسعدني 
إعالن أنه ابتداء من أول يوليو 
اجلاري سوف تتولى تشيكيا 
الرئاسة الدورية ملجلس االحتاد 
األوروبي لألشهر الستة القادمة 
حيث سكون شعارنا «أوروبا 
مســؤولية - إعــادة التفكير، 
إعادة البناء، إعادة القوة» وهذا 
يعكس بشكل كامل نهج تشيكيا 
فيما يتعلق بتلك املسؤولية. 
أرغــب فــي أن أغتنــم هــذه 
الفرصة لتقدمي الشكر للرئاسة 
الفرنســية على عملها املمتاز 

خالل فترة توليها الرئاسة.
وأضاف السفير سيرو أن 
الغزو الروســي ألوكرانيا في 
فبرايــر ٢٠٢٢ قــد كشــف عن 
ضــرورة إجراء إعــادة تقييم 
أساســية ألولويــات االحتــاد 
األوروبي وكان له تأثير كبير 
على إعداد األولويات اخلمس 
التشــيكية وهــي:  للرئاســة 
دعــم أوكرانيــا، أمــن الطاقة 
فــي أوروبا، تعزيــز القدرات 
املرونة  الدفاعية األوروبيــة، 
االستراتيجية القتصاد االحتاد 
األوروبي، حماية الدميوقراطية 
األوروبيــة. وعــن العالقــات 
مــع الكويــت ودول مجلــس 
التعاون اخلليج، أشار السفير 
ياروسالف سيرو إلى أن الدعم 
الثابت لتعزيز العالقات مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي مبا 
في ذلك الكويت هي على رأس 
أولويات الرئاســة التشيكية، 
ونحن ندعم اقتراح املفوضية 
األوروبيــة مبنــح إعفــاء من 
تأشيرة «الشينغن» للمواطنني 
الكويتيــني والقطريني، وهذا 
سيساعد في تعزيز العالقات 
بني الشعوب. لقد اعتمد مجلس 
االحتــاد األوروبــي باألمــس 
تفويض الرئاسة من أجل عقد 
املفاوضات مع البرملان األوروبي 
فيما يتعلق بتحرير تأشيرات 
الشــينغن قصيــرة اإلقامــة 
ملواطني الكويت وقطر، وهذه 
خطوة مهمة ضمن اإلجراءات 
التشريعية لالحتاد األوروبي.

كريستيان تودور ذكر خالل مؤمتر صحافي مشترك مبناسبة نقل رئاسة مجلس االحتاد من فرنسا إلى التشيك أن املفاوضات بشأن هذا امللف انطلقت رسمياً مع البرملان األوروبي

جانب من املؤمتر الصحافي                                                 (محمد هاشم)سفير االحتاد األوروبي كريستيان تودور والسفيرة الفرنسية كلير لو فليشر وسفير التشيك ياروسالف سيرو

للعدوان الروسي، وفي نهاية 
املطاف سوف تنتصر أوكرانيا.
وأشــار فــي نهايــة كلمته 
إلى أن بعثة االحتاد األوروبي 
في الكويــت تلعب دورا مهما 
كذلك في تنظيم واســتضافة 
اجتماعات دورية على مستوى 
رؤســاء البعثات للدول الـ ١٧ 
األعضاء في االحتاد األوروبي 
املوجــودة فــي الكويــت مما 
يعطي الفرصة لسفراء االحتاد 
األوروبي لتبادل وجهات النظر 

وتنسيق عملنا في الكويت.
تطورات «الشينغن»

وردا علــى ســؤال حــول 
آخر تطورات إعفاء املواطنني 
الكويتيــني والقطريــني مــن 
«الشــينغن»، قال تودور: إن 
مجلــس االحتــاد األوروبــي 
اتخذ قــرارا اخلميس املاضي 
باملوافقــة على بدء مفاوضات 
رسمية مع البرملان األوروبي، 
وكما تعلمون فإن بعثة االحتاد 
األوروبي في الكويت تشارك 
هذه املعلومات بوضوح، وما 
نود التأكيد عليه هو أن قرار 
اإلعفــاء قرار مشــترك، حيث 
يجب علــى البرملان األوروبي 

السفيرة الفرنسية: ٣٠٠ تأشيرة يصدرها القسم القنصلي في السفارة يوميًا ونعتذر لعدم قدرتنا على إصدار أكثر من ذلك

أوروبا ستستمر في العمل مع أوكرانيا والدول الشركاء في وجهات النظر نفسها من أجل التصدي للعدوان الروسي.. وفي نهاية املطاف ستنتصر أوكرانيا

السفير التشيكي: الدعم الثابت لتعزيز العالقات مع دول مجلس التعاون اخلليجي على رأس أولويات الرئاسة التشيكية

ملشاهدة الڤيديو
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الروضان تُكّرم أحد الفائقني الروضان تكرم إحدى الفائقات

«زين» حتتفي مبتفوقي ومتفوقات الكويت األوائل
املزيد من اجلهود واملبادرات 
التي تعزز من تطوير العملية 
التعليميــة فــي الدولة وفي 
جميــع املجــاالت، حيث لن 
تدخــر جهــدا فــي تســخير 
إمكانياتها املادية والبشرية 
لتعزيز الروابط مع اجلهات 
التــي تعنــى  واملؤسســات 
بالتعليــم وتطويــره، هــذا 
إلــى جانــب دعم املشــاريع 
واملبادرات التي تسهم بشكل 
فعال فــي مجــاالت التنمية 

البشرية بشكل عام.
مــن  «زيــن»  وتعتبــر 
الشركات الرائدة في دعم قطاع 
التعليم والشباب في الكويت، 
حيــث تتناغــم أنشــطتها 
أولويــات  ومبادراتهــا مــع 
برنامج املسؤولية االجتماعية 
واالستدامة الذي تتبناه، وذلك 
من خالل مشاريع ومبادرات 
عديدة وبالتعاون مع مختلف 
التعليميــة في  املؤسســات 

الدولة.

املرحلــة  وهــي  الدراســية 
اجلامعيــة، ونرى خالل هذه 
الفترة كيف تتسابق اجلامعات 
في جذب انتباهكم، وســواء 
وقع اختياركم على اجلامعات 
احملليــة أو العامليــة إلكمــال 
مســيرة طلب العلم، تذكروا 
دائما: اختيار التخصص في 
املرحلة اجلامعية يرتكز حول 
شغفكم باحلياة، فالتميز في 
احلياة العملية يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالشــغف، ولن يشعر 
أحدكــم بالتعــب يوما ما دام 

يعمل فيما يحب».
واختتمت الروضان: «كما 
أدعوكم الختيار التخصصات 
التي تلبي احتياجات السوق 
والتي توائم شغفكم باحلياة، 
خاصة تلك التي لديها مستقبل 
كبير ليس فقط باملزايا املادية، 
بل تلك التي حتقق السعادة 
الذاتية وتشــبع شغفكم في 

احلياة».
وأكدت «زين» أنها تكرس 

اهللا ثــم بفضــل جهودكــم 
املضاعفــة وإصراركــم على 
التميز، اجتــزمت التحديات، 

وحققتم أعلى املراتب».
وأكــدت بقولهــا: «أمامكم 
اآلن املرحلة األهم من حياتكم 

ورغم االنقطاع عن حضور 
التأقلم  املدرســة، ومن ثــم 
التعليــم االفتراضــي،  مــع 
والتعايــش مع الضغوطات 
جلبتهــا  التــي  النفســية 
اجلائحــة، إال أنكم وبفضل 

وعطائــه، فقد مررنا جميعا 
مثلما مر العالم بأسره بأوقات 
أقــل ما ميكــن وصفها بأنها 
كانت عصيبة واستثنائية، 
وأثــرت اجلائحــة علــى كل 
القطاعات مبا فيها التعليم، 

قدراتكم وإمكاناتكم وطاقاتكم 
في قيادة الغد بإذن اهللا».

وتابعت الروضان: «قبل 
أن نحتفل معا، يســتوجب 
علينا أن نحمد اهللا سبحانه 
وتعالــى على جزيــل نعمه 

الدينــي، واألوائل  التعليــم 
على التربية اخلاصة بقسميها 

العلمي واألدبي.
وفي الكلمــة التي ألقتها 
خالل احلفــل، قالــت إميان 
الروضان الرئيسة التنفيذية 
لشركة زين الكويت: «يطيب 
لي أن أرحب بكم في عالم زين 
اجلميل، فرؤيتكم اليوم معنا 
واالبتسامة تعلو وجوهكم 
ووجوه أمهاتكم وآبائكم لهو 
أمر يثلــج الصــدر، خاصة 
بعــد عامــني اســتثنائيني 
قضيتموهما ما بني الدراسة 
االفتراضيــة واحلضوريــة 
بسبب جائحة كوفيد-١٩».

وبينت الروضان بقولها: 
«إن الغاية من جتمعنا اليوم 
هو االحتفاء بكم فردا فردا، 
واالحتفاء بتفوقكم ومتيزكم، 
فهنيئا لكم وألولياء أموركم، 
بل وهنيئا للكويت بأكملها 
تخريجها هــذه الكوكبة من 
صناع املستقبل، فكلنا أمل في 

احتفــت «زيــن» املــزود 
الرائد للخدمات الرقمية في 
الكويت بالطالب والطالبات 
املتفوقني األوائل في املرحلة 
الثانوية مبقرها الرئيسي في 
الشويخ، وذلك خالل حفلها 
السنوي اخلاص الذي أقامته 
على شرفهم وأولياء أمورهم 
بحضور الرئيسة التنفيذية 

إميان الروضان.
وبينت الشركة في بيان 
صحافــي أنهــا حتــرص في 
نهايــة كل عام دراســي على 
إقامــة حفــل تكــرمي الطلبة 
والطالبــات املتفوقــني فــي 
الثانويــة لتعبــر  املرحلــة 
عــن فخرها بطاقات الكويت 
الواعــدة، حيــث كرمت هذا 
العام كل من الطلبة الفائقني 
األوائل على مستوى الكويت 
من القسمني العلمي واألدبي، 
الكويتيني  والفائقني األوائل 
من القسمني العلمي واألدبي، 
باإلضافــة إلــى األوائل على 

الشركة كّرمت األوائل على الكويت واألوائل الكويتيني وأوائل «الديني» و«اخلاص» بعد استضافتهم وأولياء أمورهم في مقرها الرئيسي
(قاسم باشا) إميان الروضان تتوسط متفوقي الكويت األوائل خالل احلفل  

كلية بوكسهل: برامجنا في البكالوريوس متميزة
أعلنت كلية بوكسهل عن 
اســتقبال طلبــات االلتحــاق 
األول  الدراســي  للفصــل 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ للطالبات الراغبات 
بااللتحاق في الكلية مبقرها 
في أبو حليفة أو أونالين، كما 
ميكن للطالبات التواصل مع 
مسؤولي القبول عبر الواتساب 

لإلجابة عن استفساراتهن.
وتضم كلية بوكسهل عدة 
تخصصات منها قسم العلوم 
اإلدارية والذي يضم التسويق 
واإلدارة واحملاســبة وجتارة 
التصميــم  األزيــاء، وقســم 

والفنــون التطبيقيــة الذي يضــم التصميم 
اجلرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم املواقع 
االلكترونية وتأسست بوكسهل الكويت سنة 
٢٠٠٧ وخرجت أكثر من ٢٠٠٠ خريجة في مختلف 
التخصصات. وتتميز شــهادة كلية بوكسهل 
بأنها معتمدة عامليا ولهن احلق في اســتكمال 
دراستهن في جامعة بوكسهل استراليا وتتم 

معاملتهــن معاملة خريجات 
اجلامعة األم في استراليا كون 
الكلية فرعا من اجلامعة، ، كما 
توفر الكلية التدريب امليداني 
اتفاقيات  للطالبات بتوقيــع 
تعــاون مع جهــات حكومية 
وخاصــة لتدريــب الطالبات 
واخلريجــات، ليكن مؤهالت 

خلوض سوق العمل.
توفر الكليــة تخصصات 
التجــارة مبختلــف فروعهــا 
كتخصص احملاسبة وتخصص 
إدارة األعمال الدولية، إضافة 
الى تخصص جتــارة األزياء 
وهــو تخصــص تنفــرد بــه الكليــة ويجمع 
تخصصات التصميم وإدارة األعمال، واملناهج 
في الكلية أكادميية تعتمد على النواحي العملية 
أكثر من النظرية مما يجعل مخرجاتها مهيأة 

لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتضم بوكسهل هيئة تدريسية، نخبة من 

أفضل األكادمييني.

باحلياة شغفكم  وتوائم  السوق  احتياجات  تلبي  التي  التخصصات  الختيار  أدعوكم  للمتفوقني:  الروضان 

بنك الطعام واإلغاثة يطلق 
مشروع مصرف أالضاحي 

لـ ١٥ ألف مستفيد

أعلن البنــك الكويتي للطعام واإلغاثة إطالق مشــروع 
مصرف األضاحي ضمن جهوده الرامية إلى تقدمي مشاريعه 
اخليرية واإلنسانية داخل الكويت وسد احتياجات ومتطلبات 
آالف األســر املتعففة بهدف مواصلة تقدمي املســاعدات في 
بلــد اخلير والعطاء. وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
الكويتي للطعام واإلغاثة مشــعل األنصاري: إن مشــروع 
مصرف األضاحي هذا العام يســتهدف ٣٠٠٠ أسرة متعففة 
في جميع مناطق الكويت (١٥ ألف مستفيد) لرسم الفرحة 
والبهجة في نفوســهم خالل عيد األضحى املبارك، انطالقا 
من دور البنك اخليري واإلنســاني واملجتمعي، وترسيخا 
للبرامج املتعددة التي يطلقها على مدار العام، وتســتهدف 

العديد من األسر املتعففة واحملتاجني.
وأضاف أن البنك يواصل مثل تلك املشــاريع على مدار 
الســنة للوصول إلى الفئــات احملتاجة من األرامل واأليتام 
واألسر املتعففة، خصوصا ونحن مقبلون على مناسبة عيد 
األضحى، بالتالي ستساهم تلك املساعدات بإدخال البهجة 
والســرور إلى القلوب، وحتد من املعاناة والفقر، وهي من 
أشكال التكافل االجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت، مثمنا 
مساهمة احملسنني في مد األيادي البيضاء بدعم املشروع.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام واإلغاثة التبرعات على 
www.kuwaitfoodbank. مدار الساعة عبر املوقع اإللكتروني

org، أو من خالل زيارة البنك في قرطبة.

«التعريف باإلسالم» حاضرت 
اجلاليات عن «فضائل العشر»

ضـمـــــن جـهـودهـــا 
لتعريف اجلاليات املسلمة 
واملهتدين اجلدد من غير 
الناطقني بالعربية، بفضل 
األيام العشر األوائل من 
شــهر ذي احلجة، أقامت 
جلنة التعريف باإلسالم 
مجموعة مــن الفعاليات 
واألنشــطة واحملاضرات 
لتجديد وترسيخ مفاهيم 
هذه الفضائل في القلوب 
واألذهان. وقال مدير عام 
جلنة التعريف باإلسالم 

إبراهيم البدر: إن اللجنة تكثف من أنشــطتها خالل هذه 
األيام املباركة، مستثمرة هذا املوسم العظيم من الطاعات 
في تعزيز األجواء اإلميانية بني اجلاليات املسلمة واملهتدين 
اجلدد. وقد أقامت اللجنة فعالياتها في شتى األفرع الرجالية 
والنســائية، وتنوعت بني محاضرات دعوية ومسابقات 

ثقافية ودروس تعليمية بشتى اللغات.

إبراهيم البدر

«األهلي املتحد» ينّظم حملة لشراء مالبس
 عيد األضحى لألطفال من األسر املتعففة

متاشيا مع اســتراتيجيته للمسؤولية 
املجتمعية والتي تركز على أهمية حتقيق 
التكافل االجتماعي، نظم البنك األهلي املتحد 
بالتعاون مع مؤسســة لويــاك التطوعية 
حملة لشراء كسوة العيد لألطفال من األسر 
املتعففة، ملشاركتهم فرحة االحتفال بقدوم 
عيد األضحى املبارك، حيث مت تخصيص 
متطوع اجتماعي لكل طفل، رافقه في جولة 
للتســوق وشــراء مالبس العيد من ثياب 
وأحذية أسوة بباقي األطفال من دون التأثر 
بضيق قدرة أســرهم املعيشــية، وهو ما 
يترك أثرا طيبا في نفوس األطفال وأسرهم.
وفي تعليقها علــى هذه املبادرة، قالت 
رئيســة التواصل االجتماعي واملسؤولية 
املجتمعية بالبنك االهلي املتحد فاتن التميمي: 
«نحن سعداء بهذه اللفتة الطيبة التي تأتي 
في إطار تعاوننا املثمر مع مؤسسة لوياك 
التطوعية واملعروفة مببادراتها املتميزة في 

مجال العمل املجتمعي واخليري، ونعتبر 
أن مبادرة «كســوة العيــد» لدعم االطفال 
من األســر املتعففة وإدخال السرور على 
قلوبهــم في هذه االيــام املباركة هي جزء 
من رؤيتنــا للعمل املجتمعــي الذي يتبع 
من التكافل ومساعدة الفئات غير القادرة 

وتخفيف معاناتهم.
وأكدت التميمي أن «األهلي املتحد» يؤمن 
بشــدة بأهمية دوره في مجال املسؤولية 
املجتمعية وبرسالته في دعم األسر املتعففة 
ومدها باالحتياجات الالزمة لها في املناسبات 
املختلفة، وأن الكويت بلد اخلير والعطاء 
والكرم، وهي قدوة في التكافل والتعاطف 

بني أفراد املجتمع.
وأوضحت التميمي أن البرنامج املجتمعي 
للبنك يعتني باملبادرات االجتماعية الهادفة 
مبختلــف أنواعها ســواء كانت صحية أو 

دينية أو رياضية أو خيرية.

متطوعون من «األهلي املتحد» و«لوياك» بصحبة االطفال لشراء مالبس العيد

«الكويتية» رعت املخيم الطبي في لبنان
انطالقاً من تطبيق استراتيجيتها لدورها 
الفعال للمسؤولية االجتماعية، رعت شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مشروع املخيم 
الطبي فــي لبنان بالتعــاون مع اجلمعية 
اخليريــة العاملية للتنميــة والتطوير في 
الفترة من ٢٩ يونيو حتى ٥ يوليو ٢٠٢٢.
وقال مديــر دائرة االتصال املؤسســي 
والعالقات العامة خالد البستان: نحرص 
علــى تقدمي الرعايات ملثل هــذه املبادرات 
اخليريــة للمســاهمة منا على رفع اســم 
الكويــت عاليا في احملافــل الدولية وعلى 
الصعيديــن احمللــي واإلقليمي ولتخفيف 
معاناة إخواننا مبخيمات الالجئني في لبنان 
الشقيق بتقدمي الدعم للمخيم الطبي والتذاكر 
لألطباء املشاركني باملخيم إضافة إلى شحن 

األدوية واألجهزة الطبية املطلوبة.
وأضاف البستان أن رعاية «الكويتية» 
للمخيم نابع من دورها بتحقيق برامجها 
وسياساتها للمسؤولية االجتماعية املستمرة 
والدؤوبة، كما أنها مستمرة بدعم املبادرات 
التي تهتــم بالصحة والتعليم والشــباب 

واالبتكار والبيئة ودعم الفعاليات اخليرية 
الكويتية في اخلارج، وتشــجيع البرامج 
التي تخص املجتمع ومشــاركته أنشطته 
كون «الكويتية» جزءا ال يتجزأ من املجتمع 

الكويتي.
وقدم البستان الشكر للمنظمني ملشروع 
املخيــم الطبي فــي لبنان مــن كادر طبي 
وتنظيمي ومتطوعني، متمنيا لهم التوفيق 
في حتقيق األهداف املرجوة بتخفيف املعاناة 

التي يعيشها قاطنو هذه املخيمات.

ملشاهدة الڤيديو



آراء
االحد ٣ يوليو ٢٠٢٢

09

أما بعد

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

وفقا لرأي هنري كيسنجر يعتبر ان هزمية روسيا ستحولها إلى جبهة 
عســكرية صينية متقدمــة في العمق األوروبي، ولذلــك لن يكون مقبوال 
اســتراتيجيا بالنسبة لألميركان أن تنهار  روسيا كقوى فاعلة عامليا لصالح 
الصني، وبالتالي فإن أكبر هدف استراتيجي يعمل له األميركان في الوقت احلالي 
هو استخدام كل الوسائل الالزمة لضمان عدم وحدة املوقف االستراتيجي 
لكل من الصني وروسيا، وتستخدم أميركا في سبيل هذه الغاية بشكل واضح 
وسيلة استفزاز املصالح اجليوسياســية الصينية جتاه تايوان، واملصالح 
اجليوسياســية الروســية جتاه أوكرانيا، ثم تتباين في تعاطيها مع امللفني 

خللق فجوة في منهجية حسابات كل من الصني وروسيا.
ولذلك من البديهي استراتيجيا أن يجد الغرب نفسه مضطرا للتنازل عن 
أوكرانيا لصالح روسيا، أو تايوان لصالح الصني، وذلك بهدف تسوية حساب 
أحدهما وإبعاده نسبيا عن اآلخر بشكل يضمن عدم وحدة املقاربة الدولية 
لكل منهما في آن واحد، عبر تفكيك مصالح كل منهما اجليوسياسية بطريقة 
جتعل منهجية تعاطي كل شريك لتحقيق مصاحله اجليوسياسية ال تتسق 

مع منهجية الشريك اآلخر فتختلف بالضرورة مقاربة كل منهما الدولية.
ولو رجعنا ملا قبل اندالع احلرب األوكرانية بعدة أشــهر لوجدنا بعض 

القرائن التي تعزز هذه الفرضية:
١- انعقدت قمة جنيڤ التي جمعت بوتني مع بايدن في  تاريخ ٢٠٢١/٦/١٦.

 ٢- قال بايدن للصحافة بعد اجتماع القمة:  «ترغب روســيا بالتعاون مع 
أميركا ألنهم يتعرضون للضغط من قبل الصني، ويبدو ان روســيا تريد 

بشدة أن تظل قوة كبرى»
 ٣- بعد ٨ أشــهر فقط، وفي تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤  قامت روســيا باجتياح 
أوكرانيا وفقا لعمليات روسية وردود فعل أميركية منضبطة القواعد فيما 

يخص اعتبارات وتعاطي كال الطرفني مع بعضهما. 
٤- وصــف بوتني بعد انتهاء هذه القمة، الرئيس بايدين بأنه سياســي 
مخضــرم، ولم يقم بوتني بإطالق هذا الوصــف إال ألنه رأى من بايدن ما 
يدعوه لقول ذلك، وغالبا إذا فهمنا عقلية بوتني املهووسة باعتبارات روسيا 
اجليوسياسية، فسيكون ما أثار اعتراف بوتني على املأل بأن بايدن مخضرم، 
هو دغدغة بايدن العتبارات بوتني اجليوسياسية، وقد يكون جزء من تفاهم 
هذه القمة، هي اتفاق الرئيســني على قواعد تقسيم أوكرانيا بشكل يحقق 
مصالح روسيا اجليوسياسية كمكافأة أميركية لروسيا، مقابل تفكيك حلف 
روسيا/ الصني املهدد للموقف األميركي على الصعيد االستراتيجي عامليا. 
وحقيقة ال ميكن اجلزم بأن قمة جنيڤ نتج عنها اتفاق روسي/ أميركي 
على تقسيم أوكرانيا، ولكن بنفس الوقت ال ميكن إغفال احتماالت حصول 
ذلك، خصوصا مع وجود دواع أميركية استراتيجية جتعل مثل هذه اخلطوة 
األميركية أمرا ممكنا، وبنفس الوقت وجود دواع روسية جيوسياسية جتعل 

من مثل هذا االتفاق مقبوال روسيا.
وما يزيد من احتمالية هذه الفرضية أنه مع مرور اكثر من أربعة شهور، 
ال تبدو العمليات الروســية في أوكرانيا منطقية إذا كان هدف روسيا هو 
الســيطرة على كامل أوكرانيا، حيث املؤكد أن روسيا لم تقم بوضع ثقلها 
العســكري في أوكرانيا، ولم تشــترك إال بقدرات عسكرية محدودة، كما 
خصصت نشر قواتها بشكل خاص في منطقتي الشرق واجلنوب األوكراني، 

حيث اصبح يبدو األمر وكأنه تقسيم للجغرافيا األوكرانية.
لذلك وبسبب اختالط األوراق وعدم وضوح حسابات األطراف املنخرطة 
في احلرب الروســية - األوكرانية، ومع ظهور رغبــة أميركية بأن يندفع 
الصينيون الجتياح تايوان، حتى يختل موقف الصني االستراتيجي، والذي 
متثل باالســتفزازات األميركية للصني في مضيق تايوان، إال أن الصني لن 
تقوم بإعطاء الواليات املتحدة اخلطوة التي ترغب بها أميركا عبر اجتياحها 
لتايوان أثناء هذه الفترة التي تنشط بها عمليات احلرب الروسية - األوكرانية، 
كمــا أعتقد لن يكون هناك قبل عام ٢٠٢٥م علــى أقرب تقدير أي اجتياح 
صيني لتايوان، وذلك وفقا للحســابات االستراتيجية الصينية املبنية غالبا 
على ما سبق ذكره، لذلك وبسبب امتناع الصني عن اجتياح تايوان في هذا 
التوقيت، فعلى األرجح ســيدفع الغرب نحــو إنهاء حرب أوكرانيا في عام 
٢٠٢٢م أو ٢٠٢٣م على أقصى تقدير ألنها لم حتقق هدفها االستراتيجي في 
دفع الصني الجتياح تايوان، لذلك سنشــهد جهودا عربية تعمل على مترير 
تسوية ال تكســر روسيا، عن طريق إجبار أوكرانيا على التنازل عن إقليم 
الدونباس والقرم على األقل مقابل إيقاف روســيا لكل عملياتها العسكرية 

األخرى في أوكرانيا.
بينما لو قامت الصني بالتخلي عن امليزة التي يحظى بها موقفها االستراتيجي 
العام، وقــررت اجتياح تايوان أثناء اندالع احلرب الروســية - األوكرانية 
(وهو ما ال أتوقع أن يحصل في هذه الفترة) فعندها فقط ســتطول احلرب 
الروسية - األوكرانية، وستقوم عندها روسيا برمي كامل ثقلها العسكري 
حلسم حرب أوكرانيا والقيام بابتالعها بأسرع وقت ممكن وهو األمر الذي 

قد يجعل من عمر احلرب ميتد لفترات أطول من حدود عام ٢٠٢٣م. 
وختاما في ســياق هذه احلسابات االســتراتيجية التي قد أظهرت لنا 
مالمحها آخر التطورات العملياتية فــي أوكرانيا، فإن أكثر موقف منطقي 
يفترض أن نقوم به كدول خليجية في حال لم تقم الصني بغزو تايوان في 
هذا الوقت ولم تتحول احلرب األوكرانية ملشهد يرمي به الروس كامل ثقلهم 
العســكري، سيكون االنخراط السريع في تفاهم نفطي جديد يترتب عليه 
تخفيض ســعر النفط ملتوسط ٧٠ دوالرا للبرميل، كما من املهم أن نحظى 
بشراكات اســتراتيجية أكثر متانة وأكثر تشعبا مع الصني في حال لم تقم 
األخيرة باجتياح تايوان خالل هذه الفترة، ألنها ستكون الدولة التي حتظى 
بأفضل وأقوى موقف إستراتيجي على املستوى العاملي، ومن احلصيف أن 

نستفيد من هذه احلالة املتفوقة.

هناك قياديون هبطوا باملجاملة أو بالباراشــوت ولم ينجزوا شــيئا 
بينما غيرهم عملوا بإخالص وتفان وفقا لرؤية وطنية، فمن األفضل عند 
إحالتهم إلى التقاعد النقضاء الســنوات املطلوبة منهم أن تتم االستفادة 
ممن عملوا بجد وأجنزوا املهام املطلوبة منهم وفقا لرؤية كويت املستقبل 

ولتحقيق التنمية املنشودة. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يتم اختيار أي قيادي وكيف يتم 
تأهيلــه وتقييمه؟ وبعيدا عن التحويل إلى «نزاهة» والنيابة العامة، وكيف 

تتم محاسبة القيادي في وزارات يطاح فيها بالوزراء في استجوابات؟.
 إن مجرد حصر القياديني وإحالتهم للتقاعد ليس هو احلل ألن املشكلة 
أكبر من ذلك بكثير وتتطلــب التعامل مع جذورها، فال بد من وضع آلية 
خاصة لتعيني أي قيادي حتى ال يهبط الكثيرون منهم بالباراشــوت على 
املواقع وخاصة إن كانوا ال ميلكون أي خبرات أو مؤهالت أو حتى أبسط 
احتياطات األمن والســالمة للهبوط اآلمن ودون خســائر أو مضاعفات 

شخصية أو مؤسسية. 
إن «الهبوط اآلمن» هو آخر ما يطمع اليه القيادي الذي هبط بالباراشوت 
ألنه ال ميلك خبرة أو طموحات أو رؤية وال يرى ســوى الواســطة التي 
وضعتــه في موضع دقيق وحرج قد يكلفــه احلياة. إن اختيار القياديني 
بالواسطة والباراشوت قد يؤدي إلى الترهل اإلداري وعجز املؤسسة عن 

تنفيذ خططها املستقبلية إن كانت قد وضعت، واخلسائر ال حصر لها. 
وهناك العديد من األمثلة من قياديني مت هبوطهم بالباراشوت، ومتت 
إحالتهم الى النيابة العامة وخسروا وظائفهم باإلضافة إلى سمعتهم، وهذا 
ال يعفي من اختار تلك القيادات من املســؤولية فهي مسؤولية مشتركة، 
لذا ال بد من محاســبة القيادي ومن جعله يهبط بالباراشوت على مواقع 

ال يفقه إدارتها. 
قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون وستردون 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون- سورة التوبة:١٠٥).

فمهما عمل أي قيادي أي عمل ســواء من خير أو شر وإن هرب من 
محاسبة الدنيا فإنه ال يستطيع الفرار من محاسبة اآلخرة.

جبــل أهــل الكويت على 
احلرية منــذ أن كانت، وجاء 
بعد ذلك مجلس األمة ليكرس 
هذه احلرية، فال غنى لنا عن 
الرأي،  الدميوقراطية وحرية 
الدميوقراطية  ولكن ليســت 
العرجاء وإمنا املستقيمة التي 
الوطن،  تصب في مصلحــة 
والكويت في هذه الفترة بأمس 
احلاجــة إلى الهــدوء واألمن 
واألمان واالســتقرار في ظل 
ظروف بالغة الســوء، فالعالم 
حولنا كله مشتعل، واحلروب 
في كل مــكان، فعلينا اليقظة 
واحلذر وأن نرمي بخالفاتنا 
وراء ظهورنا ونكون نسيجا 

واحدا، مثل أسنان املشط.
كما أننا ال نريد أن تكون 
الكويــت مســرحا للنزاعات 
وتصفية احلسابات، وقد حل 
مجلس األمة أو أنه في طريقه 
الناس  للحل، وفرح كثير من 
بهذا احلل وظــن البعض أن 
احلل جاء نتيجــة العتصام 
األمة احملترمني  نواب مجلس 
النواب  أن اعتصام  واحلقيقة 
أدت  عامل ضمن عدة عوامل 
إلى احلل، فاجلو العام يوحي 
باحلل منذ شــهور، واألمور 

تسير عكس التيار.
 لذلــك فإن حــل مجلس 
األمة جاء بسبب وصول العمل 
البرملاني واحلكومي إلى حالة 
يرثى لها، حتى وصل اإلجناز 
إلى الصفر، وتعطلت املشاريع، 
وواهم من ظــن عكس ذلك، 
وأساسا فقد تأخر احلل، فقد 
كنا نتوقع احلل قبل هذا الوقت، 
إال أنه قدر اهللا وما شاء فعل، 
وجاء احلل بعــد منح القيادة 
السياسية وقتا إضافيا للجميع، 
وقد أتيحت الفرصة للتسامح 
والتصالح والتفاهم واحلوار 
البناء ولكن األمور لم تتغير، 
وكلما مر الوقت على السلطتني 
زاد الطــني بلة، فأصبح احلل 

أمرا حتميا.
ومن قرأ ما بني السطور في 
خطاب سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، علم 
متام العلم أن احلل لم يأت إال 
بعد أن بلغ السيل الزبى وجاوز 
احلزام الطبيني، من هنا أتساءل 
بيني وبني نفسي: ماذا لو عادت 
األوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
احلل وهو أمر مرجح؟ وما الذي 

سيحدث في هذه احلالة؟ 
واإلجابة عن هذا الســؤال 
ال حتتمل مقولة «لكل حادث 
حديث» فالصورة باتت واضحة 
وبال رتوش واخلطاب أوضح، 
إن العــودة إلى املشــاحنات 
والتناحــر وتعطيــل عمــل 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
ســيكون ثمنه باهظا، وكلفته 
عالية، وستتخذ حينه قرارات 
ثقيلة، فمصلحة البلد فوق كل 
اعتبار، ومــع ذلك فإني أعلم 
كل العلم بــإذن اهللا تعالى أن 
أبناء الوطــن يحبون الكويت 
القيادة  ويقدرون ويحترمون 
التقديــر،  كل  السياســية 
الكويت  وسيقدمون مصلحة 
على كل مصلحة، وسيلتزمون 
مبا طالبهم به سمو ولي العهد 
وستسير األمور وفق ما يجب، 
ومن شذ إمنا يشذ على نفسه.

نحن نريد مجلس األمة وال 
نفرط به ونريد أيضا حكومة 
قويــة منجزة ولكــن نرجو 
أن يكون هناك تعاون  ونأمل 
بني السلطتني لعل مجلس األمة 
املقبل يكون أفضل املجالس في 
تاريخ الكويت، وتكون احلكومة 
أيضا أفضل احلكومات ونحن 
متفائلون باخلير لعل وعسى أن 
جنده، كي نكون جماعة واحدة 
نحن وقيادتنا ونسير بوطننا 

إلى بر األمان.
فاللهم احفظ الكويت وأهلها 

من كل سوء، ودمتم ساملني.

آباؤنا وأجدادنا األوائل.
النقد طريق القيادة: إن تكليف الطالب 
بكتابة تغريدة ضمن فن التغريد 
اللغوي سيصنع منه إنسانا ناقدا 
يعــرف أصول النقــد من خالل 
اخلبرات وليس من خالل دراسة 

دقيقة لتخصص النقد.
فاخلبرات تصقل اإلنســان 
باملعلومات وجتعله إنسانا مميزا 

مبدعا في كثير من املجاالت.
إن تعلــم النقد والتعرف على 
النقد البناء الهادف والنقد الهدام 
ازدادت  الطالــب كلما  يزداد مع 

تغريداته اللغوية.
بل ان التواصل عبر شــبكة 
تويتر ضمن كتابة تغريدة هادفة 
بجملة صحيحة خالية من األخطاء 
اللغوية واإلمالئية، ســتجعل من 
طالب اليوم رجال قياديا مستقبال 

أو إنسانا قياديا قبل امليالد.

بالسؤال إلى وزير األشغال احلالي 
عن دور وزارته إلصالح شوارعنا 
املليئة باحلفر والتي تســببت في 

إتالف سيارتنا.
هذه مشكلة يعاني منها املواطنون 
في كل مناطق الكويت البد أن تكون 
لها األولوية في مشــاريع وزارة 
األشغال حلل املشاكل التي يعاني 
منها الناس.. يجب أن يكثف نوابنا 
استجواباتهم لوزير األشغال إلجناز 
مشاريع إصالح الطرق التي مضت 
على خرابها أكثر من ثالث سنوات.

نوابنا مطالبون بإلغاء كل العقود 
التي متت مع املقاولــني الذين لم 
يلتزموا بتنفيذ بنود العقود والبد 
أن يتم كشف أسماء النواب الذين 
الفاسدين..  للمقاولني  يتوسطون 
فإلى متى تســتمر هــذه املهازل 
والتجاوزات في وزارة األشــغال 

العامة؟
من أقوال املغفور له بإذن اهللا 
سمو الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا 
ثراه، «إن املسؤولية تأتي من خالل 
بابني أساسيني هما خدمة الوطن ثم 
خدمة الشعب وأن يضع املسؤول 
ربه سبحانه وتعالى ثم ضميره في 

إجناز املهام املوكلة إليه».
واهللا املوفق.

السليم القائم على البرهان واملنتج 
ملعرفة دقيقة، ولذلك فإن التمييز بني 
الوهم  التام والواعي وبني  اإلدراك 
املرتبط برغباتنا الدنيوية الالواعية 

مسألة في غاية األهمية.
إن اإلنسان ليس شريرا بطبعه 
ولم يخلقه اهللا ســبحانه وتعالى 
شريرا ولم يخلقه سلبيا متشائما، 
ألن اهللا خلقه بحب واحلب ال ينسجم 
مع الرذيلة - القطيعة - الكراهية - 
اليأس - العدم، لذا فإن التمســك 
باألمل والتفاؤل من ركائز اإلميان 
واليقني، أما التشاؤم والقلق واليأس 
فإنها كفر بالنعمة التي أسبغها اهللا 
علينا إذ أخرجنا من العدم احملض إلى 
فضاء الوجود وجماله الالمحدود، لذا 
يجب أن نسعى نحو حتقيق اجلمال 
- النقاء - اخلير، لصناعة عالم يسوده 
التعايش بني كل مخلوقات اهللا على 
احلب والوئام، أما أن نتذمر فإن ذلك 
يعني أن نقبع في زاوية مظلمة من 
احلياة يسودها اليأس - اخلوف - 

سوء الظن، وكل قبح مستتر.

إن أسلوب احلظر من أول تعليق 
من املغردين إمنا هو أسلوب للفرار 
من املواجهة، وهذا ال يتماشى مع 
شخصية اإلنسان الواثق من نفسه 

ومن علمه ومن آرائه.
هنا البد أن يتعلم الطالب قبول 
النقد، وأن يبتعد عن قبول املدح، 
فاملدح بالوجه مذمة هكذا كان يقول 

أخطاء واتهامات ولنواب تعاونوا على 
تسهيل تنفيذ عقود املقاولني.. ونحن 
هنا نتساءل: ملاذا لم يطالب نوابنا 
بإحالة ما جاء في رد الوزيرة إلى 
هيئة النزاهة والنائب العام للتحقيق 
مما جاء فــي رد الوزيرة جنان؟.. 
ونتساءل أيضا عن املسؤولني الذين 
تولوا السلطة بوزارة األشغال العامة 
عن دورهم فيما جاء في رد الوزيرة 
الذي تضمن حقائق تستحق املتابعة 
الوزيرة عن  والتأكيد مما طرحته 
الفاسدين وعالقة هؤالء  املقاولني 
ببعض نواب األمــة.. وهنا أيضا 
نتســاءل عن دور النــواب الذين 
أدوا القســم للحفاظ على مصالح 
الوطن واملواطنني.. وكذلك نتوجه 

وال ريب أن حوار الروح مع القلب 
هو إثراء معرفــي وتأمل روحاني 
الناس  الدين، وهو ما يحتاجه  في 
اليوم، ألن أكثر من يتدين ال يعرف 
ما هــو الدين وكيف يتدين به، بل 
الكثيرون ال يعرفون ملاذا يتدينون 

من األساس.
الدينية وجتربة  املمارســة  إن 
اإلنسان في االلتزام الديني ورحلته 
الروحية واملعنوية حتتاج إلى ارتكاز 
قوي على األسس العلمية والتفكر 

فمن اخلطأ إذا لم يعجبه القول 
أن يقوم بعمل حظر (بلوك) دون أن 
يدافع عن نفسه باملنطق ودون أن 
يشرح بإيجاز شديد وجهة نظره.
إن أســلوب احلظر من أول 
مواجهة هو أسلوب الضعفاء ونحن 
نصنع جيال قويا بآرائه واثقا من 

نفسه وليس هاربا من احلقيقة.

بي فعلوا ذلك ألني رفضت طلباتهم 
بتعيينات إشرافية وقيادية مقابل 
أن أظلم آخرين ال واسطة لديهم. 
كما رفضــت طلبات رفع اإليقاف 
عن شركات محددة وفخورة أنني 
رفضت املوافقة على دفعات لشركة 
متعثرة، وفخورة ألن هذه األسماء 
هي التي وقعــت طلب طرح الثقة 
فيني. فخــورة ألني حفظت املال 
العام، وأديت أمانتي وبررت بقسمي 
الدستوري، ولكن اليوم بعض الذين 
الثقة، هل هم  وقعوا على طــرح 
فخورون أنهم وضعوا أســماءهم 

على كتاب طرح الثقة؟
نواب الشعب استمعوا إلى رد 
الوزيرة جنان والذي تضمن عدة 

ينير للذات اإلنسانية درب املعرفة 
احلقة، وهذا التأمل علم ذو قواعد 
تدريبية وعلمية وفلســفية، وهو 
يســاعد على خلق حالة من األمل 
واإليجابية والتنــور الفكري لدى 

اإلنسان.
وال ريب أن األمل هو أول حافز 
يحفز اإلنسان نحو اليقني وراحة 
العقل، وهو النقطة التي يبدأ منها 
مع الذات لكي يعرف الطريق السليم 
لبناء الذات الواعية بدنياها ودينها، 

تطوير التعليم يفرض علينا أن 
نواكب العصر، وأن نندمج مع عالم 
العوملة وجيل  العوملة، فهذا جيل 
اإلبداع إذا شئنا أن نصنع مبدعني.
ولعــل من أخطر مــا يواجه 
أبناءنا هــو التواصل االجتماعي 
عبر شبكة تويتر، وبناء عليه فإن 
تدريب الطالــب على فن التغريد 
اللغوي بات مطلبا وطنيا واجتماعيا 

وسياسيا وعلميا وتربويا.
فن املواجهة: عندما نطلب من الطالب 
أن يغرد تغريدة ضمن فن التغريد 
اللغــوي فإننا حتمــا نعلمه فن 
املواجهة وعدم الهروب أو اخلوف.
(تويتر) حتتاج  الشبكة  فهذه 
إلى أبطال يعرفون كيفية املواجهة 
بسالم دون إشعال فتيل البغضاء.
البد وأن يتعلم الطالب كيفية 
الرد على املغردين الذين يسألونه 

أو يعلقون عليه.

ما زلنــا نعاني من احلفر التي 
أصبحت صفة شوارعنا ومنذ تلك 
التي تسببت في  الغزيرة  األمطار 
تخريب شوارعنا والتي كانت في 
عام ٢٠١٩، ومازالت شوارعنا كما 
هي لم يطرأ عليها أي حتســن أو 
تصليحات، ولقد تسبب ذلك الدمار 
لشــوارعنا إلى استجواب وزيرة 
آنــذاك د.جنان  العامة  األشــغال 
بوشهري.. وكلنا شاهد كيف وقفت 
الوزيرة جنان بكل شجاعة تدافع 
عن موقفها كوزيرة لألشغال، والبد 
هنا من إعــادة رد الوزيرة جنان 
لنحدد موقفها الشجاع واستئذان 
زميلنا الكبير أحمد الصراف الذي 
نشر في «القبس» يوم ٢٥ يونيو 

رد الوزيرة جنان.
تقول وزير األشــغال األسبق 
د.جنان بوشــهري  في ردها على 
االســتجواب الــذي تزعمه عادل 
الدمخي: أقف اليوم أمامكم برأس 
مرفوع وأنا أواجه استجواب املقاولني 
والشركات، وأواجه نواب األمة، ال 
بل نواب املقاولني والشركات. أقف 
أمامكم فخورة بكل قرار اتخذته لكي 
أحمي حق الدولة، وبكل قرار اتخذته 
اجتاه الشركات الفاسدة، وفخورة 
بأن بعض من وقع على طرح الثقة 

يتســم عاملنا اليــوم باحلركة 
املتســارعة نحو تكريس املختلف 
عليه وترقيته ليصبح بؤرة صراع، 
ولذلك يسعى األشرار نحو شيطنة 
كل شيء إلفراغ الكيان الروحاني 
من اإلنسان من روحانيته وليصبح 
عبدا لألشياء وحسب فيجري وراءها 
بشكل محموم، وبالتالي يفقد سكينته 
ويعيش بال يقني وال غاية، وهناك 
من يعمل ليزيد من حالة االختالف 
والصراع والنســبية اليوم مع أن 
هناك تطورا رهيبا متســارعا في 
إنتاج التقنية واملعرفة النابعة منها.
إن احلقيقــة املريرة في عاملنا 
املعاصر هي: أن اإلنســان في هذا 
الزمن يتســم بتكبر غير محدود، 
فهو الذي يكون على صواب دائما 
وهو الواعي املثقف الوحيد، أما غيره 
فليس كذلك، واحلقيقة أن هذا خداع 
كبير يبتلى به اإلنسان ووهم كبير 
إال أن عالجه بسيط جدا وهو حث 
اإلنسان على التأمل الصادق، ولذلك 
فإن «التأمل الصادق» عالج عظيم 

حيث تبرعنا للهالل األحمر الكويتي بالنيابة عن أكثر من ١٠٠ 
مستجيب وقتها!

ومن بني األفــكار املهمة التي يتــم إغفالها، في موضوع 
احلوافز، أن احلوافز ينبغي أال تقف وتبقى حوافز في العمل 
املؤسسي وفي التغييرات وحتى في التربية، وعلى سبيل املثال، 
أثناء ذهابي حلضور فعاليات مؤمتر في جامعة بوسطن، رأيت 
سيارات الشرطة وشاحنة نقل صغيرة أثناء قيامهم بتوقيف 
سائقي الدراجات الهوائية ممن ال يرتدون خوذة حلماية الرأس، 

ســأجتاوز احلديث عن احلوافز وأمناطها، ودورها سواء 
على املســتوى التربوي أو اإلداري، والتذكير بأهميتها، من 
حيث إنها تســهم في زيادة اإلنتاجية، ورفع مستوى الرضا 
الوظيفي، وتزيد من متسكهم بالعمل، وتشجع على اكتساب 
املزيد من املهارات، وتنمي روح التعاون والعمل بروح الفريق.
في املقابل، فإن للحوافز جوانبها السلبية، جتعلها ضارة 
أحيانا، حني تتســبب في عواقب غير مقصودة، ومن أشهر 
األمثلــة املتكررة التي تضرب في ذلك، ما فعلته بريطانيا في 
الهند، حني أرادت أن تخفف من انتشار أفعى الكوبرا، فوضعت 
مكافأة لكل من يجلب للسلطات كوبرا ميتة، فأصبح السكان 
يربــون الكوبرا ألجل املكافأة، ثم قامــوا بإطالقها بعد وقف 

برنامج املكافآت! 
 كذلك سذاجة احلوافز في قياسات الرأي العام حني تقدم 
بعض اجلهات التسويقية مبالغ نقدية مقابل اإلجابة على األسئلة 
والتي قد تتم من املستجيبني دون تركيز، مما يسهم في وجود 
بيانات غير صحيحة، مما دفع اجلهات االستطالعية احملترفة 
إلى رفض احلوافز إال بضوابط، مثل الدخول بسحوبات نتائجها 
غير مضمونة للمستجيب، أو إتاحة فرصة التبرع جلمعيات 
خيرية بالنيابة عن املســتجيبني والتي كانت جتربة ثرية في 
إحدى الدراسات التي شاركت بها مع جامعة اخلليج في الكويت، 

ثم يقومون بتقدمي خوذات مجانية كهدايا لهم، وهذا وال شك 
أسلوب حتفيزي لتغيير السلوك، ومن املتوقع واملفترض أن 
يعقــب احلملة ما يلي: أن يتجه كثيــرون الى ارتداء اخلوذة، 
وان تصبح هناك حالة جماعية من ارتداء اخلوذة، وأن يحدث 
مــا يعرف بتأثير األغلبية Majority Affect، حيث تتأثر األقلية 
بسلوك األغلبية وترتدي اخلوذة، ثم تأتي العقوبة التدريجية 
ملن لم يلبس اخلوذة! ما أجملها من خطوات وعملية ذكية في 

تغير السلوك نحو اإليجابية!
وللمرء أن يتخيل أن تأتي العقوبة أوال دون املرور مبرحلة 
التحفيز، وفي هذا اإلطار يضــرب مثال وهو تطبيق النظام 
اإلسالمي، فال ميكن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، خاصة بعد 
فترة طويلة من البعد عنها، مبباشرة الناس بتطبيق العقوبات، 
فهذه سذاجة ينبغي أن يتوقف عنها حتى املتحمسون للنظام 
اإلسالمي وتطبيقه، وفي ذات الوقت، ينبغي أال نقع في سذاجة 
بعض املناهضني لتطبيق الشريعة أيضا ممن يركزون فقط على 
احلوافز في تغيير السلوك دون االنتقال الى مرحلة العقوبة، 
فهذا التوازن بني احلافز والعقوبة ينبغي أن يتم بسالسة وذكاء، 
وأن يســبقها مرحلة انتقالية بالتحفيز بأمور بعضها دنيوي 
واألخر أخروي، وهكذا يكون التغيير دون كسل احلوافز وال 

القفز إلى رهبة العقوبات.

حملة

االعتبارات اجليوسياسية.. 
وسيلة أميركية.. لتفكيك وحدة 

اإلستراتيجية الصينية - الروسية

@akalghanimعبداهللا خالد الغامن ـ كاتب ومحلل سياسي ١١

ألم وأمل

ملفات 
القياديني

د.هند الشومر

املوقف السياسي

من املسؤول 
عن شوارعنا؟

عبداحملسن محمد احلسيني

احلكمة سراج العطاء

نحو بعث 
إنساني حقيقي

الشيخ أحمد حسني محمد

عالم اآلراء

قوة احلوافز 
وسذاجتها 

أحيانًا!
samir@worldofopinions.orgد. سامر أبو رمان

تطوير التعليم

فن التغريد 
اللغوي (٥)

د.نورة املليفي
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حتالف شركات 
إلعداد الوثائق

أظهرت املزايدتان أنه 
مت تعيني حتالف شركات 
بقيادة شــركة «إرنست 
آنــد يونــغ» بصفتهــا 
الرئيســي  املستشــار 
واملالي، وشركة «اديلشو 
جــــودارد» بصفتــهـــا 
املستشــار القانونــــي، 
وشركة «اتكنز» بصفتها 
املستشار الفني والبيئي 
الدعــم لهيئــة  لتقــدمي 
«الشراكة» و«الكهربــاء» 
في إعــداد مستنـــــدات 
املـشـــروع  ووثـائـــــق 

وإجراءات طرحه.

بهبهاني: عمومية «األهلي» اختارت عضوًا مستقًال رابعًا مبجلس اإلدارة

«الشراكة» تدعو الشركات والتحالفات إلى التأهل ملزايدتي «اخليران» و«الزور»

املدرجة في بورصة الكويت.
واشترطت «الشراكة» أن متتلك 
الشركة او قائد التحالف صافي قيمة 
أصول مببلغ ٥٠٠ مليون دوالر أو 
ما يعادلها كحد أدنى عن كل سنة 
من السنوات الـ ٣ األخيرة، وكذلك 
بيان القدرة املالية ألعضاء التحالف 
إذ يجب ان متتلك الشركة صافي 
قيمة أصول مببلغ ١٠٠ مليون دوالر 
أو ما يعادلها كحد أدنى عن كل سنة 

من السنوات الـ ٣ األخيرة.

الكهربائية  القوى  وتنفيذ محطات 
وحتلية املياه في الكويت وتعديالته 
والئحته التنفيذية املعدل بالقانون 
رقم ٢٠١٢/٢٨ واملرســوم بالئحته 
التنفيذية رقم ٢٠١٥/١ والقانون رقم 
٢٠١٥/١٩ والقانون رقم ١١٦ لســنة 
٢٠١٤ بشأن الشراكة بني القطاعني 
التنفيذية  العام واخلاص والئحته 
فإن عملية التأهيل تبدأ من تاريخ 
نشر هذه الدعوة جلميع الشركات 
الشركات  احمللية والدولية، ومنها 

الدولة األخرى  لتنفيذ مشروعات 
التنموية  الواردة ضمن خطتهــا 
وتغطية جــزء مــن االحتياجات 

املستقبلية من طاقة ومياه.
٤ - حتقيق املنافســة في قطاعي 
الكهرباء وامليــاه وتعزيز الكفاءات 
وتعلــن الكويت من خــالل هيئة 
القطاعني  الشراكة بني  مشروعات 
العام واخلــاص انه ووفقا ألحكام 
القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ بتأسيس 
شركات كويتية مساهمة تتولى بناء 

مبا يعزز كفاءة العاملني ويرفع من 
مستوى اخلدمات املقدمة.

٢ - االســتفادة من خبرة القطاع 
اخلاص فيما يتعلق بتخفيض تكاليف 
إنشاء وتشــغيل وصيانة محطات 

القوى الكهربائية.
٣ - توفير احتياجات الدولة املتزايدة 
البالد  الكهربائيــة في  الطاقة  من 
الطاقة  وحتسني مســتوى توليد 
وإنتاج املياه مبا يعزز الشبكة القائمة 
التحتية األساســية  البنية  ويوفر 

وشراء املياه ECWPA مع «الكهرباء» 
ملدة ٢٥ سنة.

وتستهدف «الشراكة» و«الكهرباء» 
من خالل طرح املشروعني حتقيق 

٤ أهداف كالتالي:
١ - تشــجيع القطاع اخلاص على 
املشاركة في املشروعات اإلنشائية 
والتنموية في الدولة ملا في ذلك من 
تأثير إيجابي على االقتصاد احمللي 
السيما من خالل استقطاب رؤوس 
األموال ونقل التكنولوجيا واملعرفة 

وحتلية املياه وهي قيد التشــغيل 
حاليا، وعلى احلدود الشمالية حملطة 
الزور اجلنوبية احلالية، وعلى بعد 
نحو ١٠٠ كيلومتــر جنوب مدينة 
الكويت على ساحل اخلليج العربي.

ويتوقع أن يتم تشغيل املشروعني 
على الغاز الطبيعي املسال مع زيت 
الغاز كوقود احتياطي، وســيقوم 
املشروع بتصدير إنتاجه الى شبكة 
الكهرباء وشبكة نقل املياه في الكويت 
من خالل اتفاقية عقد حتويل الطاقة 

علي إبراهيم

دعت هيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص بالتعاون 
مع وزارة الكهرباء واملياه والطاقة 
الشــركات والتحالفات  املتجددة 
الراغبة في التقدم بطلب التأهيل 
للمشــاركة في مزايدتني، األولى 
منهما لتصميــم ومتويل وبناء 
وتشغيل وصيانة وحتويل مشروع 
محطــة اخليران لتوليــد الطاقة 
الكهربائية وحتلية املياه - املرحلة 
األولى، والثانية لتصميم ومتويل 
وبناء وتشغيل وصيانة وحتويل 
مشــروع الزور الشمالية لتوليد 
الطاقة الكهربائيــة وحتلية املياه 

املرحلتني الثانية والثالثة.
وتستهدف محطة «اخليران» 
إنتاج طاقة كهربائية بقدرة صافية 
تبلغ ١٨٠٠ ميغاواط من الطاقة كحد 
أدنى، ومياه محالة بقدرة صافية 
تبلغ ٣٣ مليون غالون امبراطوري 
يوميا، ويقع املشروع بجوار احلد 
اجلنوبي حملطــة الزور اجلنوبية 
للطاقة وحتلية املياه، وعلى بعد نحو 
١٠٠ كيلومتر جنوب مدينة الكويت.

أما مشروع الزور الشمالية، فهو 
محطة النتاج طاقة كهربائية بقدرة 
صافية تبلغ ٢٧٠٠ ميغاواط من الطاقة 
كحد أدنى ومياه محالة بقدرة صافية 
تبلغ ١٢٠ مليون غالون امبراطوري 
يوميا، ويقع في موقع الزور الشمالي 
املجاور للحدود الغربية ملنشأة الزور 
الشمالية ١ لتوليد الطاقة الكهربائية 

عقــد البنــك األهلي الكويتــي اجتماع 
اجلمعيــة العامة العادية يــوم اخلميس 
املاضي، وذلك في مبنى املركز الرئيســي 
للبنك الساعة ١٠ صباحا، حيث ترأس جلسة 
اجتمــاع اجلمعية العامــة العادية رئيس 
مجلس إدارة البنك األهلي الكويتي طالل 
بهبهانــي، والذي أعلن عن اكتمال نصاب 
حضور اجتماع اجلمعية بنسبة ٨٥٫٤٦٣٪.

وقــال البنك األهلي الكويتي، في بيان 
صحافي، إن بهبهاني استهل حديثه بتقدمي 
الشكر والعرفان للمساهمني على حضورهم 
وثقتهم الغالية والتزامهم على مر السنني، 
وخالل جلســة اجتماع اجلمعيــة العامة 
العادية متت املوافقة باإلجماع على جدول 
األعمال بأغلبية بلغت نسبتها ٨٥٫٤٦٣٪، 
وهو يتضمن بندا واحدا الختيار العضو 
املســتقل الرابع لينضم إلى مجلس إدارة 
البنك األهلي الكويتي في دورته احلالية 

ملدة ثالث سنوات (٢٠٢٢ - ٢٠٢٤).

وأضاف بهبهاني: «يسعدنا عقد اجتماع 
اجلمعيــة العامة العاديــة بعد احلصول 
على موافقــة بنك الكويــت املركزي على 
العضو املستقل الرابع باسم سليمان محمد 
العتيبــي، بتاريخ ٢٨ يونيو املاضي، وقد 
اختار املساهمون العضو املستقل الرابع 
لالنضمام إلى مجلس اإلدارة احلالي امتثاال 
لقواعد ولوائح بنك الكويت املركزي التي 
تتطلب وجود ٤ أعضاء مستقلني في تشكيل 
مجالــس إدارة البنوك اعتبارا من يونيو 

.«٢٠٢٢
وفي اخلتام، قال: «أود أن أشــكر بنك 
الكويت املركزي وهيئة أسواق املال على 
دعمهما املستمر للقطاع املصرفي الكويتي، 
كمــا أود أن أعرب عن امتناني ملســاهمي 
البنــك والشــركاء والعمالء الكــرام على 
التزامهم ووالئهم املستمر جتاه البنك األهلي 
الكويتي، والشكر موصول ملوظفي البنك 

إلخالصهم وتفانيهم في عملهم».

باسم العتيبي سينضم إلى مجلس إدارة البنك بدورته احلالية حتى ٢٠٢٤

ران إنتاجهما لشبكة الكهرباء ونقل املاء عبر اتفاقية لـ ٢٥ سنة املشروعان سيصدِّ

طالل بهبهاني متوسطا فوزي الثنيان وعبداهللا السميط خالل عمومية البنك األهليطالل بهبهاني

البنزين الكويتي األرخص خليجيًا

محمود عيسى

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» االخبارية ان 
الكويت حلت في املركز االول خليجيا من 
حيث رخص اسعار الوقود وفقا للبيانات 
التي اســتقتها من موقــع «غلوبل بترول 
برايسز»، باالضافة الى كون سعر الوقود 
في الكويــت أدنى من املتوســط العاملي، 
إذ بلــغ ســعر ليتر البنزين ٠٫٣٤ ســنت 
أميركي، بينما املتوســط العاملي هو ١٫٤٧ 
دوالر، وذلك مقارنة بسعر الوقود في دولة 
االمارات الذي يعتبر أعلى ثالثة أضعاف 

نظيره في الكويت.
وكانت االخيرة، التي تعتبر ثالث أكبر 
منتج في منظمة أوپيك، قد رفعت أسعار 
البنزين للمرة اخلامسة هذا العام ليصل 
حوالي ١٫٢٣ دوالر لليتر، مما زاد من اتساع 
الفجوة مــع منتجي النفــط اآلخرين في 
املنطقة الذين يدعمون تكلفة الوقود. وفيما 

تقوم دول أخرى منتجة للنفط في املنطقة 
بدعم الوقود بدرجات متفاوتة، لكن اإلمارات 
حررت أسعار البنزين في عام ٢٠١٥، وباتت 
أسعاره اآلن تساوي ثالثة أضعاف ما هو 
عليه في الكويت وأكثر من ضعف متوسط 

التكلفة في دول اخلليج األخرى.
جتدر االشارة الى ارتفاع تكلفة الوقود 
دفع شــركة «أوبر تكنولوجيز» خلدمات 
النقل إلى رفع األسعار في اإلمارات مرتني 
هــذا العام. وقــال األكادميــي عبداخلالق 
عبداهللا في تغريدة نشــرها يوم اجلمعة 
ونقلتها «بلومبيرغ» إن سعر الوقود في 
اإلمارات هو األعلى واألغلى خليجيا ومازال 
يتجــه صعودا، إال أنه أقل من املتوســط 
العاملي البالــغ ١٫٤٧ دوالر، وفقا لبيانات 
موقع «غلوبل بترول برايســز»، إذ يبلغ 
متوســط تكلفة ليتر البنزين ١٫٣٧ دوالر 
في الواليــات املتحــدة، و٢٫٣٢ دوالر في 

اململكة املتحدة.

األسعار بالسوق احمللي أدنى من املتوسط العاملي البالغ ١٫٤٧ دوالر لليتر

محمود عيسى

حلــت الكويت فــي املركز 
بالنســبة  عامليــا  التاســع 
الحتياطيــات النفــط القابلة 
لالســتخراج وفقــا للبيانات 
التي اصدرتها شركة ريستاد 
انيرجي املتخصصة بأبحاث 
هــذه  ان  وقالــت  النفــط. 
االحتياطيــات تبلغ ٥٣ مليار 
برميل، مشيرة الى ان إجمالي 
النفط القابل لالستخراج في 
جميع أنحــاء العالم انخفض 
اآلن بنســبة ٩٪ عــن العــام 
املاضي، مما يهدد أمن الطاقة 

العاملي. 
واستعرضت الشركة الدول 
صاحبــة االحتياطيات االكبر 
القابلــة لالســتخراج. وقالت 
انه باإلشارة إلى تقرير موارد 
النفــط القابلــة لالســتخراج 
فــان اكبــر ٥ احتياطيات هي 
مــن نصيب اململكــة العربية 
الســعودية باملرتبــة األولى 
بـ٢٧٥ مليار برميل، تليها في 
املركز الثاني الواليات املتحدة 
بـ١٩٣ مليار برميل، ثم روسيا 
في املركز الثالث بـ ١٣٧ مليار 
برميل، وكندا في املركز الرابع 
بـــ ١١٨ مليار برميل، والعراق 
في املركز اخلامس بواقع ١٠٥ 
مليــارات برميــل، ثــم ايران 
والبرازيل في املركزين السادس 
والسابع بواقع ٨٤ مليار برميل 
و٧١ مليار برميل على التوالي 

خــارج نطــاق أوپيــك. وفي 
أميركا اجلنوبية - وهي منطقة 
سريعة النمو الكتشافات النفط 
وإنتاجه - التزال البرازيل في 
املرتبــة األولى حيث متلك ٧١ 
مليار برميل من النفط القابل 
لالستخراج، أي عشرة أضعاف 
املؤكدة،  حجم االحتياطيــات 
وفي أوروبا، انخفضت االرقام 
بالنسبة لكل من اململكة املتحدة 

السائد في السنوات السابقة، 
تظهر مراجعة ريستاد انيرجي 
لعام ٢٠٢٢ انخفاضا كبيرا في 
موارد النفط القابلة لالستخراج 
فيمــا ميكــن أن يوجه ضربة 

كبيرة ألمن الطاقة العاملي.
ووفقــا لتحليــل البيانات 
اخلاصة بها، قالت الشركة ان 
إجمالــي النفط العاملي املمكن 
استخراجه في الوقت احلاضر 
يقدر بنحو ١٫٥٧٢ مليار برميل، 
بانخفاض قدره ٩٪ تقريبا عن 
العام املاضي و١٥٢ مليار برميل 

أقل من إجمالي ٢٠٢١. 
ويتوافــق النفــط القابــل 
لالســتخراج مــع مصطلــح 
الصناعــة النفطيــة «النفــط 
اخلام املتبقي القابل لالسترداد 
تقنيا وعقود تأجير استخراج 
الكميــات  أي  املكثفــات»، 
املتوقعة مبا في ذلك احلقول 
واالكتشــافات  املســتقبلية 

املعرضة للمخاطر.
يعــود ســبب االنخفاض 
فــي االحتياطيات إلــى انتاج 
٣٠ مليــار برميل مــن النفط 
العام املاضــي، باإلضافة إلى 
انخفاض كبير في املوارد غير 
املكتشفة، لتصل إلى ١٢٠ مليار 
برميل. وساهمت االحتياطيات 
في القطاع البحري األميركي 
باجلانــب االكبر اإلجمالي في 
هذا االنخفاض، حيث سيبقى 
٢٠ مليار برميل من النفط في 

األرض.

والنرويج مبقدار مليار برميل 
وتقــف اآلن عنــد ١٠ مليارات 
و١٧ مليار برميل على التوالي.

وأضافــت انــه بعد نشــر 
املراجعة اإلحصائية السنوية 
لشــركة BP، أصدرت الشركة 
حتليلها اخلاص ملشهد الطاقة 
العاملي لتقدمي مقارنة وتقييم 
مستقلني قائمني على البيانات. 
وقالت انه اســتمرارا لالجتاه 

ثــم دولة االمــارات في املركز 
الثامن بواقع ٧٠ مليار برميل 
ثم الكويت في املركز التاسع 
بواقع ٥٣ مليار برميل، وقطر 
فــي املركز العاشــر بواقع ٣٧ 
مليار برميل. وأشارت الى ان 
اجمالي النفط القابل استخراجه 
لــدى دول أوپيــك يبلغ ٦٨٢ 
مليــار برميل مقارنــة بـ ٨٩١ 
مليار برميــل للدول النفطية 

يوميـًا محـالة  ميـاه  غالـون  مليـون  و٣٣  كهربـاء..  ميغـاواط   ١٨٠٠ تنتـج  يوميـًا«اخليـران»  محـالة  ميـاه  غالـون  مليـون  و١٢٠  كهربـاء..  ميغـاواط   ٢٧٠٠ تنتـج  «الـزور» 

الكويت متتلك تاسع أكبر احتياطيات نفطية ميكن استخراجها
تبلغ ٥٣ مليار برميل.. والسعودية في الصدارة باحتياطيات ٢٧٥ مليار برميل
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«ذي بانكر»: «بيتك» أفضل بنك إسالمي في الكويت لعام ٢٠٢٢
أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عن فوزه بجائزة أفضل 
بنك إســالمي فــي الكويت لعام 
٢٠٢٢ مــن مجلــة «ذي بانكــر» 
وهي أعرق مجلة مصرفية رائدة 
فــي العالم تصدرهــا مجموعة 

فايننشال تاميز العاملية.
واســتندت جلنــة حتكيــم 
املجلــة عند منحها «بيتك» هذه 
اجلائزة املرموقــة إلى منهجية 
دقيقة وصارمة تضمنت معايير 
البنــك باالبتكار  التــزام  منهــا 
التكنولوجي من خالل اخلدمات 
املتقدمــة  الرقميــة  املصرفيــة 
التــي يوفرهــا البنــك لعمالئه 
مثــل التحويــل الفــوري إلــى 
«بيتك تركيا» باستخدام شبكة 
Ripplenet، إضافــة إلى خدمات 
أخرى مثل شراء سبائك الذهب، 
وخدمة KFH Pay، وأمتتة عمليات 
الصرف األجنبي عبر اإلنترنت.

وأشادت جلنة التحكيم أيضا 
بالربحيــة القوية التــي حققها 
«بيتك» في عام ٢٠٢١، واعتبرت 
«ذي بانكــر» أن البنك جنح في 
التغلــب على حتديــات اإلغالق 
بســبب اجلائحة، وهذا النجاح 
كان مبنزلة عامل آخر ميز «بيتك» 

عن منافسيه.
خدمات مبتكرة

وتعقيبــا على اجلوائز، قال 
الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
«بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب 
الرشــود إن جائزة «أفضل بنك 
إسالمي بالكويت لعام ٢٠٢٢» التي 
حصدها «بيتك» تشهد على كفاءة 
أدائه وتفوقه في تقدمي اخلدمات 
املبتكرة ذات اجلودة العالية من 
خالل بنية حتتية رقمية متطورة 
من جهة، فضال عن كونها تقديرا 
التحول  لنجــاح اســتراتيجية 
الرقمــي التي قطع فيها «بيتك» 

أشواطا مهمة.
وأكد أن «بيتك» حريص على 
تقدمي أفضل احللول املصرفية 
املتطورة، مشيرا إلى أن اخلدمات 
اإللكترونية للبنك تشهد تطورا 
كبيرا يحاكي االبتكار في الصناعة 
املالية العامليــة من خالل طرح 
مجموعة من احللول املصرفية 

الرقمية املبتكرة.

وأضــاف أن «بيتــك» يزخر 
باألنشــطة القويــة واملتنوعــة 
االســتثمارية  واخلدمــات 
واملصرفية املتوافقة مع الشريعة 
التــي تتبنــى أحــدث التقنيات 

واملعايير املالية العاملية.
وأشــار إلى أن «بيتك» حقق 
قفزات نوعية في سرعة تنفيذ 
الرقمي،  التحول  اســتراتيجية 
من خالل تبني أحدث ابتكارات 
التكنولوجيا املالية، فضال عن 
تبــوؤ مكانــة رائدة في ســوق 
املاليــة  الصكــوك واخلدمــات 

اإلسالمية.
وأكد الرشود أن تقدير اجلهات 
العامليــة املرموقــة إلجنــازات 
«بيتــك» لم يكــن ليتحقق لوال 
ثقة مســاهمي وعمــالء البنك، 
إضافــة إلــى اجلهــود املتفانية 
لكــوادره وكفاءتهــم التي طاملا 
ميزت «بيتك» ورســخت اسمه 
ومكانته الرائدة على املستويني 

احمللي والعاملي.
وأوضــح أن «بيتــك» يعزز 
نهجه في سياســة دمج احللول 

املبتكرة والتكنولوجيا املصرفية 
في العمليات التشغيلية، وإطالق 
مبادرات التحول الرقمي وإعادة 
ترتيب املنتجات واخلدمات مبا 
يتناسب مع احتياجات وطبيعة 
القطاعات التشغيلية الرئيسية، 
مع التشــديد علــى املضي قدما 
للتحول الى أفضــل بنك رقمي 
في الكويت واملنطقة ســواء في 
األنظمة والبرمجيات التفاعلية، 
وتقنيــات الروبــوت، والــذكاء 
االصطناعي التي يستخدمها أو 
اخلدمات التي يقدمها للعمالء، مبا 
يسهم بإضافة قيمة متميزة الى 
جتربة العمالء الذين يتطلعون 
الــى خدمات مصرفية ســريعة 

وسهلة.
الصيرفة الذكية

قــال الرشــود إن الصيرفــة 
الذكية عــززت انفــراد «بيتك» 
املتميزة،  باحللــول املصرفيــة 
 KFH مشيرا إلى الفروع الذكية
Go التــي كان «بيتــك» ســباقا 
بتقدميها على مستوى السوق، 

وســاهمت بتلبيــة احتياجات 
العمالء املتزايدة واملواكبة ألحدث 
التقنيات العصرية وأعلى معايير 
اجلودة، وإضافة قيمة إلى جتربة 
العمــالء الذين يتطلعــون الى 
خدمات مصرفية سريعة وسهلة.

وأضاف أن «البنك» جنح في 
تعزيز قنوات اخلدمات املصرفية 
الرقمية ســواء عبر KFHGo، أو 
 ،KFHonline املوبايــل تطبيــق 
أو تقنيــات الروبوت، أو الذكاء 
االصطناعي أو غيرها من القنوات 
البديلة عــن القنوات املصرفية 

التقليدية.
وأوضــح أن «بيتــك» يوفر 
 KFHGo وفــروع ،XTM أجهــزة
الذكيــة مبختلــف محافظــات 
الكويــت مبا فيها مطار الكويت 
الدولــي، وتتيــح هــذه الفروع 
للعمــالء االســتفادة مــن باقــة 
متنوعة من اخلدمات املصرفية 
التفاعليــة، منها طباعــة دفتر 
الفــوري، والطباعة  الشــيكات 
الفوريــة للبطاقــات املصرفية 
بدون طلب مســبق، واســتالم 
ســبائك الذهــب (١٠ غرامــات) 
وفتح حساب (الذهب، التوفير، 
الرابــح، اخلدمة اآلليــة)، وبيع 
وشراء الذهب، وطباعة شهادة 
آيبان وطلب املعامالت التجارية 
البطاقات  «املرابحــة»، وطلــب 
الدفــع،  االئتمانيــة واملســبقة 
وحتديث البيانات ورقم الهاتف، 
وتفعيــل البطاقــات املصرفية، 
الودائــع واحلســابات،  وفتــح 
وغير ذلــك الكثير من اخلدمات 
التمويلية واملصرفية، فضال عن 
إتاحة استخدام الساعات الذكية 
للحصول على خدمات الصراف 

اآللي.
جتدر اإلشــارة إلى أن جلنة 
التحكيم التابعة ملجلة ذي بانكر 
متنــح اجلوائــز بعــد تقييمها 
للموارد املالية القوية للمؤسسات 
واإلجابة عن تســاؤالتها بحيث 
على املرشــحني تقدمي أدلة على 
أبرز ابتكاراتهم التي تركز على 
العمالء والتي تعتبر محل اهتمام 
قــراء املجلة وتظهــر أدلة على 
التحسني املستمر الستراتيجية 
تشغيل البنك التي تتماشى مع 

تبني االجتاهات احلالية.

تقديراً للخدمات املصرفية الرقمية املتقدمة التي يوفرها لعمالئه

عبد الوهاب الرشود

للبنـك  املتطـورة  اخلدمـات  الرشـود: 
حتاكي االبتكار بالصناعـة املالية العاملية

«بيتـك»  انفـراد  تعـزز  الذكيـة  الصيرفـة 
املبتكـرة املصرفيـة  احللـول  بأحـدث 

«KIB» يعني منال الربيعان
مبنصب «املدقق الداخلي العام»

أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) تعيني منال الربيعان 
ملنصب «املدقق الداخلي العام 
- إدارة التدقيــق الداخلي»، 
اعتبارا من ٧/٦/٢٠٢٢، وذلك 
بعد احلصــول على موافقة 

بنك الكويت املركزي.
وأوضــح KIB فــي بيانه 
أن الربيعــان مــن الكــوادر 
الوطنية النســائية القليلة 
التي تخصصت خبرتها في 
نشاط التدقيق الداخلي في 
قطاع املصرفية اإلســالمية، 

حيــث انضمت الى البنــك، حاملة رصيد من 
اخلبرة الثرية في املجال تتجاوز الـ ١٤ عاما، 
مؤكدا أنه منذ انضمامها إلى البنك وهي تسهم 
بشكل بارز وفعال في الوصول إلى أهداف إدارة 
التدقيق الداخلي، وذلك عبر األدوار القيادية 
التــي تولتها في KIB بفضل ما تتمتع به من 
مهارات استثنائية في إدارة العمليات التشغيلية 
املتعلقة بالرقابة، واحلوكمة، وغيرها، مثبتة 
جدارتها طــوال هذه الفتــرة. ولفت KIB إلى 
أن الربيعــان تعتبــر مــن الكــوادر الوطنية 
النســائية املميزة، حيث مت تصنيفها، كأول 

امرأة كويتية لســنتني على 
التوالي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ضمن 
أول ٥٠ امرأة في قائمة «أكثر 
٣٠٠ امرأة مؤثرة في األعمال 
التجارية والتمويل اإلسالمي» 
 Cambridge من قبل مؤسسة
IFA العامليــة، محتلة مكانة 
رفيعــة بني نخبة مــن أبرز 
الشخصيات النســائية من 
قادة ورواد األعمال في القطاع 
املالي اإلســالمي. كذلك، أفاد 
KIB بأن محافظ بنك الكويت 
املركزي قد قام في الســابق 
بتكرمي الربيعان مبنحها مســكوكة تذكارية 
خاصة، مثمنا منهجيتها والنتائج التي وصلت 
إليها ضمن األبحاث األكادميية التي أجرتها في 
مجال التدقيق الداخلي. وتبني املسيرة املهنية 
للربيعان تدرجها في املناصب واملراكز ضمن 
القطاع املصرفي اإلسالمي خالل سنوات قليلة، 
حيث كانت تشغل قبل انضمامها لـ KIB منصب 
رئيس التدقيق الداخلي في مصرف الراجحي 
- فــرع الكويت، كما عملت قبلها كمدقق أول 
في بيت التمويل الكويتي، ويجدر أن بدايتها 

كانت في بنك بوبيان بوظيفة مدقق داخلي.

منال الربيعان

الصانع: «وفرة» نّظمت اجتماع
حملة وحدات الصناديق االستثمارية

عقــدت شــركة وفــرة 
لالستثمار الدولي اجتماع 
جمعيــة حملــة وحــدات 
الصناديــق التــي تديرها 
الشــركة وذلك في مقرها 
الرئيســي، حيــث متــت 
مناقشة جميع بنود جدول 

األعمال.
وفي هذا الســياق، قال 
رئيس قطاع إدارة األصول 
في شركة وفرة لالستثمار 
الدولي مانــع الصانع إنه 

متت املصادقــة على جميع البنــود الواردة 
على جدول أعمال االجتماع لصندوق الفجر 
وصندوق وفرة التقليــدي وصندوق وفرة 
للســندات وصندوق مصارف االســتثماري 
والتي تضمنت تعيني أمني سر لتحرير محضر 
االجتماع مبــا في ذلك املــداوالت والقرارات 
املقترحة ونتيجة التصويت عليها، واالطالع 
على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق 
ومركزه املالي للســنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢١، وأيضا االطــالع على تقرير 
مراقب احلسابات عن البيانات املالية السنوية 

املدققة للصندوق، إلــى جانب االطالع على 
تقرير مراقب االستثمار.

وبني الصانع أن االستثمار في الصناديق 
يعتبر فرصة للمؤسسات احمللية واألجنبية 
التــي تبحث عــن عوائد جيــدة مع حتمل 
مخاطر أقل من االستثمار املباشر، وهي أيضا 
فرصة لصغار املستثمرين لالستثمار في 
صناديق مدارة من قبل مؤسسات محترفة 
ذات خبــرة، عــالوة على أنهــا متثل رافدا 
إضافيــا لإليرادات وتنويع مصادر الدخل 

للشركات التي تقوم بإدارتها.

االستثمار بالصناديق فرصة للمؤسسات الباحثة عن عوائد جيدة

مانع الصانع يتوسط احلاضرين في اجتماع جمعية حملة الوحدات للصناديق االستثمارية

الناهض لـ «األنباء»: ٩٩٪ من سكان الكويت يستخدمون اإلنترنت

باهي أحمد 

قالت رئيســة نادي اإلعالم الرقمي 
الكويتي هند الناهض، في تصريح خاص 
لـــ «األنباء»، إن مســتخدمي اإلنترنت 
بالكويت لعــام ٢٠٢٢ بلغ ٤٫٣١ ماليني 
مستخدم، مشيرة إلى أن معدل انتشار 
اإلنترنت في البالد بلغت نسبته ٩٩٪ 

من إجمالي عدد السكان.
حديث الناهض جاء مبناسبة اليوم 
العاملــي للتواصــل االجتماعي، والذي 
يوافق ٣٠ يونيو من كل عام، حيث قالت 
إن عدد مستخدمي اإلنترنت بالكويت زاد 
بنسبة ١٫٣٪، ومبقدار ٥٤ ألف مستخدم 

بني عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وأشارت إلى ان هذه البيانات الصادرة 
عن «Kepios»، تكشف عن أن هناك نحو 
٤٣٫٥ ألف شخص بالكويت لم يستخدموا 
اإلنترنــت منذ بداية العام احلالي، مما 
يعنــي أن ١٪ من الســكان ظلــوا غير 
متصلني باإلنترنت، فيما شــهد العام 
٢٠٢٢ هبوطا في عدد األجهزة احملمولة 
املوصلة باإلنترنــت، ليبلغ نحو ٥٢٢ 

الف جهاز.
تطبيق «إنستغرام»

قالــت الناهض إنه وفقــا لبيانات 
شــركة «Meta»، فإن عدد مســتخدمي 
تطبيق «انستغرام» بالكويت بلغ ٢٫٤ 
مليون مستخدم، وذلك على الرغم من ان 
سياسات «انستغرام» تقصر استخدام 
املنصة علــى األشــخاص الذين تبلغ 
أعمارهم ١٣ عاما فما فوق، لذلك من املفيد 
معرفــة أن ٦٧٪ من اجلمهور «املؤهل» 

بالكويت يستخدمون «انستغرام».
ولفتــت إلــى أن وصــول إعالنات 
«انســتغرام» بالكويت في بداية العام 
٢٠٢٢ كان يعــادل ٥٥٫٧٪ مــن قاعــدة 
مستخدمي اإلنترنت احملليني (بغض 
النظــر عــن العمــر) وفي أوائــل عام 
٢٠٢٢، كان ٣٩٫٣٪ من جمهور إعالنات 
«انستغرام» في الكويت من اإلناث، بينما 

كان ٦٠٫٧٪ من الذكور.
 مستخدمو «تيك توك»

كشــفت الناهــض عــن أن األرقام 
 «ByteDance» املنشورة في موارد إعالنات
تشير إلى أن منصة «تيك توك» كان لديها 
٢٫٤٧ مليون مستخدم تتراوح أعمارهم 
بــني ١٨ عاما وما فــوق في الكويت في 

بداية العام احلالي.
 «ByteDance» وأوضحت أن أرقــام

يقيد Snapchat استخدام منصته على 
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٣ عاما 
فما فوق، لذلك من اجلدير بالذكر أيضا 
أن ٥٤٫٤٪ مــن اجلمهــور «املؤهل» في 
الكويت يستخدمون Snapchat في عام 
٢٠٢٢ كمــا كان مدى وصــول إعالنات 
Snapchat فــي الكويت يعــادل ٤٥٫٢٪ 
من قاعدة مستخدمي اإلنترنت احملليني 
(بغض النظر عن العمر) في بداية العام، 
مبينة أنه كان ٥٢٫٢٪ من جمهور إعالنات 
Snapchat في الكويت من اإلناث، بينما 

كان ٤٧٫٣٪ من الذكور.
مستخدمو «تويتر»

بينت الناهض أن األرقام املنشورة 
في موارد اإلعالن على Twitter تشــير 
إلــى أن Twitter كان لديــه ١٫٤٥ مليون 
مســتخدم فــي الكويت فــي بداية عام 
٢٠٢٢ وهو يعنــي أن وصول إعالنات 
تويتر في الكويــت كان يعادل ٣٣٫٣٪ 
من إجمالي عدد السكان في ذلك الوقت، 

ومع ذلك، يقيد تويتر استخدام منصته 
على األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٣ 
عاما فما فوق، لذلك قد يكون من املفيد 
معرفة أن ٤٠٫٥٪ من اجلمهور «املؤهل» 
في الكويت يستخدمون تويتر في عام 
٢٠٢٢، حيث كان وصول إعالنات تويتر 
فــي الكويت يعــادل ٣٣٫٦٪ من قاعدة 
مستخدمي اإلنترنت احملليني (بغض 

النظر عن العمر) في بداية العام.
 صغار املؤثرين

قالت الناهــض إن صغار املؤثرين، 
أولئك الذين يعملون مع ١٠٠ ألف متابع 
أو أقل، ثبت أنهم يحققون عائد استثمار 
أكبر من نظرائهم املاكرو، مما يســاعد 
على توجيه رسائل حقيقية إلى قواعد 
املعجبني املوالني واملشاركني، كما أنه من 
الواضح أن الشــعبية املتزايدة لصغار 
املؤثرين في أعقاب الوباء، زادت عمليات 
البحث حول املوضوع بنسبة ١٠٥٪ (وفقا 
لـــ Ahrefs Keyword Explorer) من ٢٠١٩ 
إلى ٢٠٢١ حيث سعت العالمات التجارية 
إلى دمجها في إستراتيجيتها التسويقية 
وذلــك مدفوعــا بالعوامــل االجتماعية 
واالقتصادية، حيث أدت عمليات اإلغالق 
في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ إلى انفجار مؤثرات 
صغيرة جديدة ومتعددة االستخدامات 
دخلت مجال التسويق. وشددت على أنه 
نتيجة لذلك فإنه ليس من املستغرب أن 
نرى املزيد من العالمات التجارية تتطلع 
إلى صغار املؤثرين لزيادة استراتيجياتهم 
في العالقــات العامة والتســويق عبر 
وســائل التواصــل االجتماعــي، حيث 
تشــير األرقام إلى أن املؤثرين األصغر 
سيشــكلون ٩١٪ من حصة السوق في 
مختلف القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٢، 
مع الوصول إلى أدوات وبيانات أفضل 
ميهد الطريق لزيادة التخصيص وقياس 
أكثر دقة يساعد العالمات التجارية في 
تعزيز استراتيجيتها التسويقية املؤثرة.

ولفتت الى أنه يتم تقدير املؤثرين 
األصغر ملرونتهم، حيث ميكنهم بسهولة 
إشــراك جماهيرهــم حــول مواضيــع 
ومنتجــات متعــددة، وال يتوقع منهم 
البقاء في مسارهم عندما يتعلق األمر 
مبكان أو قطاع معني، وباملثل، حيث أدى 
عام ٢٠٢٠ أيضا إلى ظهور املؤثر «متعدد 
القنوات»، انتقل منشــئو احملتوى من 
منصات طويلة املدى وراسخة مبا في 
ذلك YouTube وInstagram إلى القنوات 
الناشئة مثل TikTok، مما أدى في الوقت 
نفسه إلى تنمية وتنويع قاعدة املتابعني.

رئيسة نادي اإلعالم الرقمي الكويتي: ٢٫٤ مليون مستخدم لـ «إنستغرام» .. و١٫٤٥ مليون لـ «تويتر»

هند الناهض

تشير إلى أن إعالنات «تيك توك» وصلت 
إلــى ٧٥٫٤٪ من جميــع البالغني الذين 
تتراوح أعمارهم بني ١٨ عاما وما فوق 
في الكويت في نفس الفترة، حيث كان 
وصول إعالنات «تيك توك» بالكويت 
يعــادل ٥٧٫٤٪ من قاعدة مســتخدمي 
اإلنترنت احملليني في بداية العام، بغض 
النظر عن العمر، كما أنه في أوائل عام 
٢٠٢٢، كان ٣٩٫٤٪ من جمهور إعالنات 
«تيك توك» في الكويت من اإلناث، بينما 

كان ٦٠٫٦٪ من الذكور.
 Snapchat تطبيق 

أوضحــت الناهــض أن البيانــات 
 Snap املنشــورة في مــوارد إعالنــات
تشــير إلــى أن Snapchat كان لديــه 
١٫٩٥ مليون مســتخدم في الكويت في 
بدايــة عام ٢٠٢٢ وهــذا الرقم يعني أن 
وصول إعالنات Snapchat في الكويت 
كان يعــادل ٤٤٫٨٪ مــن إجمالــي عدد 
الســكان في العام احلالــي، ومع ذلك، 

احملمولة  األجهـزة  بعدد  هبوطًا  شـهد   ٢٠٢٢
املوصلـة باإلنترنـت ليبلـغ ٥٢٢ ألـف جهـاز

٢٫٤٧ مليـون مسـتخدم ملنصـة «تيـك تـوك» 
فـوق ومـا  عامـًا   ١٨ بـني  أعمارهـم  تتـراوح 
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«JCI» ضمان» حتصل على اعتماد اللجنة الدولية املشتركة»
أعلنت شــركة مستشفيات 
الضمان الصحي (ضمان) عن 
حصولها على شهادة االعتماد 
الدولــي مــن اللجنــة الدولية 
اخلدمــة  املشــتركة جلــودة 
الصحيــة (JCI) جلميع مرافق 
مراكزهــا الصحيــة، لتصبــح 
شــركة ضمــان أول مؤسســة 
رعايــة صحيــة حتصــل على 
هذا االعتماد الدولي املهم على 
مستوى مراكز الرعاية الصحية 

األولية في الكويت.
وتعتبــر اللجنــة الدوليــة 
املشتركة (JCI) أكبر جهة اعتماد 
فــي مجــال الرعايــة الصحية 
بالواليــات املتحــدة األميركية 
والرائدة في العالم، وشهادات 
(JCIA) التي متنحها هذه اللجنة 
مبنزلة اعتماد دولي للتصديق 
على الضوابط وأفضل املمارسات 
في مجــال اجلــودة وســالمة 

املرضى.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي لشــركة ضمان ثامر 
عرب: فخورون جدا بهذا اإلجناز 
الرائع ملــا ميثله من جتســيد 
عملــي إلحدى أهم قيم شــركة 
ضمان، وهو احلرص على تقدمي 
أفضل اخلدمات الصحية بأعلى 

مستويات اجلودة العاملية، إذ 
يوفــر اعتماد اللجنــة الدولية 
املشتركة (JCIA) وهي واحدة من 
أهم مؤسسات االعتماد في قطاع 
الرعاية الصحية عامليا، الضمانة 
على سالمة تطبيق خطة عمل 
متكاملــة وخطوات مدروســة 
في جميع أقســام الشــركة من 

خالل كوادرها الطبية واإلدارية 
والفنية املتخصصة.

وأضــاف أن شــركة ضمان 
حرصــت منذ بداية تأسيســها 
التعــاون مــع كبــرى  علــى 
املؤسسات الدولية في القطاع 
الصحي وتبني أحدث وأفضل 
الدوليــة للجــودة،  املعاييــر 

لتحقيق رؤيتهــا في أن تكون 
اجلهة الرائدة بتوفير اخلدمات 
الصحية املتكاملة عالية اجلودة، 
من أجل رفع مؤشرات الرعاية 
الصحية عبر منظومتها املتكاملة 
من خدمــات الرعاية الصحية 
األوليــة والثانوية في مختلف 
محافظات دولة الكويت، تطبيقا 

الستراتيجية الشركة في بناء 
وإدارة منظومة صحية شاملة 
تركز على تقدمي خدمات صحية 
تعتمد على اجلودة والتجربة 
التفاعليــة اإليجابية للمريض 
وحتقيق الكفــاءة املهنية عبر 
طاقم طبي وإداري مت اختياره 
بدقة، وانعكســت هذه الرؤية 

علــى أرض الواقــع مــن خالل 
اخلدمات الصحية التي تقدمها 

املراكز الصحية.
وبني عرب أن شركة ضمان 
عملت على مدى أكثر من عامني 
في استيفاء وتطبيق متطلبات 
احلصول على اعتماد JCIA ومرت 
بعدد من اخلطوات التحضيرية 

واستقبلت املتخصصني للقيام 
بإجــراءات التدقيق والزيارات 
امليدانية واللقاءات واالجتماعات 
مع األطراف املعنية في إدارات 
وأقسام الشركة من أجل التقييم 
املوضوعي واملســتقل من قبل 
استشاريني وخبراء عامليني من 
ذوي اخلبرة الواسعة في مجال 
الرعايــة الصحية ودورهم في 
اإلرشاد في املواضيع الرئيسية 
املرضــى  اخلاصــة بســالمة 
واجلودة وكيفية االستمرار في 
حتسني عمليات ونتائج الرعاية 

الصحية السليمة. 
وختــم الرئيــس التنفيذي 
لشركة ضمان بتوجيه الشكر 
جلميــع العاملني في الشــركة 
على اجلهــود املضنية والعمل 
اجلاد واملستمر من أجل تطبيق 
اشــتراطات اللجنــة الدوليــة 
واحلصول على هذا االعتماد املهم 
والبارز الذي يضاف إلى سلسلة 

إجنازات الشركة وجناحاتها.
يشــار إلى أن شركة ضمان 
حصلت على شــهادة االعتماد 
الدولــي (JCI) ملراكــز ضمــان 
للرعاية الصحيــة األولية في 
مناطــق حولــي والفروانيــة 

والضجيج.

أول مركز رعاية صحية أولية ينال هذا االعتماد الدولي في الكويت
أحد مراكز ضمان للرعاية الصحية األولية

ثامر عرب: جتسـيد حلرص «ضمـان» على توفير 
أعلـى مسـتويات جـودة اخلدمـات الصحيـة

«مرسيدس- مايباخ
هوت فويتور».. قمة جديدة 

للرفاهية املتطورة
تشــارك شــركة املــال أوتوموبيلز، 
املــوزع املعتمــد والوحيــد لســيارات 
مرســيدس- بنز فــي الكويت، محبي 
مرســيدس- بنز بعرض مســبق على 
السيارة االختبارية مرسيدس- مايباخ 
هوت فويتور، االبتكار املصمم خصيصا 
الذي مت بناؤه باســتخدام مواد فاخرة 
وعاليــة اجلــودة، مــع حرفيــة عالية 

مستوحاة من أرقى التصاميم.
وتعمــل «مرســيدس مايباخ» على 
توســيع مجموعــة طرازاتهــا بإصدار 
خــاص حصــري ومحــدود، وجتمــع 
ســيارة «مرســيدس مايبــاخ هــوت 
فويتــور» التي ســيتم إصدارها قريبا 
بني اجلماليــة واحلرفيــة النموذجية 
للعالمة التجارية مع تركيبات األلوان 
واملواد املميزة املستوحاة من املوضة 
- مثل اللون األزرق البحري اجلريء 
املتبايــن مع الــوردة الفاحتة املتأللئة 
واألبيض الكريستالي األنيق، وميتزج 
جلد النابــا الرائع مع نســيج بوكليه 
عالي اجلودة وعناصر الزخرفة األنيقة 
بشكل خاص. على غرار مبدأ املجموعة 
احملدودة للموضة، ويقدم إصدار السيارة 
عصرا جديدا من التفرد للعالمة التجارية 
التاريخية. ســيتم طــرح النموذج في 
السوق في أوائل عام ٢٠٢٣ في إصدار 

حصري.
ويتميز اجلــزء اخلارجي للســيارة 
االختبارية بلمسات حصرية من لونني: 
اجلــزء العلــوي والعجــالت املطروقــة 
النموذجيــة في مايبــاخ مطلية باللون 
األزرق البحري الداكن. يلمع اجلزء السفلي 
واجلانبني بشكل وردة متأللئة. يضفي 
مزيج األلوان الالفت والفريد عرضا مميزا 
لإلصدار اخلاص واحلصري على منصة 
عرض السيارات - املقصورة الداخلية.

تصميم داخلي مفصل بعناية

مزيج من احلرفيــة املطلقة واملواد 
عالية اجلودة والتفاصيل غير االعتيادية 
يخلق مستوى جديدا من التفرد والتميز، 
حيــث يعكس مفهــوم اللــون واملواد 

املستخدمة في تصنيع اإلصدار اجلديد 
بعالــم األناقة الراقية، ويخلق التباين 
املثير للــون األبيض الالمــع واألزرق 
البحــري الداكن جوا حســيا وعصريا 
من الناحية الفنيــة. مت تنجيد املقاعد 
ومســاند الذراعني واجلزء السفلي من 
لوحة العدادات وعجلة القيادة وبطانة 
السقف بجلد النابا األبيض الكريستالي.
باإلضافــة إلى الزخرفــة املصقولة 
علــى لوحة العدادات التي تدعم مظهر 
الكروم األبيض مع اخلطوط االنسيابية 

ذات اللــون الذهبي الوردي، ما يعكس 
الفخامة املطلقة لســيارة مرسيدس- 
مايباخ هوت فويتور. كما ويوجد املزيد 
من اللمســات من الذهب الوردي على 
الكونسول الوسطي وشارة «مرسيدس 
مايبــاخ» في اخللــف، ويتخلل املظهر 
الالمع املتوهج جلد النابا األزرق البحري 
على إطارات النوافذ وعلى طول احلزام 
اجلانبي. وهناك تفصيل خاص هو منط 
جنمة منمنمة باللــون الرمادي الفاحت 
مطبوع على اجللد على لوحة العدادات 

واألبواب ومساند الرأس وبطانة السقف، 
ما يظهر اندماج مميز للمواد التقليدية 
مــع التكنولوجيا احلديثــة، ومن أهم 
امليزات التي تعكس الرفاهية الذي تتمتع 
بها ســيارة «مرســيدس مايباخ هوت 
فويتور» هي الفراء الصناعي األبيض 
الذي يســتخدم فــي جيــوب األبواب، 

واحلصائر املرصعة والوسادة.
أمــا مزيج اجللد األبيــض واألزرق 
فيضفي رونقا خاص على اجلزء اخللفي 
املكون من مقعدين فرديني. قماش بوكليه 

عالــي اجلودة مســتوحى من تصميم 
املوضــة الراقية بألوان األزرق والبيج 
والذهبــي الــوردي والذهبي يحتضن 
الركاب في اخللف وميتد في قوس إلى 
الباب. تظهر الومضات اخلفية في أماكن 
أخرى في داخل املقصورة - على سبيل 
املثال على املقاعد والوسادة املتناثرة.

MBUX اإلحساس بسحر املنصة

يلتقــط نظام املعلومــات والترفيه 
الرائــع للمقصــورة  التفــرد   MBUX

الداخلية. إنها تصور أجواء املنصة مع 
مجموعة متنوعة من اللمسات املتأللئة 
من الذهب الوردي. زر الصفحة الرئيسية 
هو عنصر مرئي باستمرار على الشاشة، 
مت تعزيزه بشكل خفي بحلقة من الذهب 
الوردي وشعار مرســيدس- مايباخ. 
في قائمة اختيار امللف الشخصي، يتم 
الترحيب بالســائق بزهــرة ماغنوليا 
وجزيئــات متأللئــة وميكــن للركاب 
إنشاء صورة امللف الشخصي اخلاصة 
بهم «هوت فويتور» من اثنتي عشــرة 
صورة رمزية مختلفة، وتظهر الصور 
الرمزية للركاب مزودة بأكسســوارات 
راقية مالبس أنيقة، وتظهر اجلزيئات 
املتأللئة وشعار Maybach مرافقة لعملية 
بدء التشــغيل لكل ملف شخصي. يتم 
تشغيل الغيوم البراقة املتأللئة بشكل 
موضوعي من خالل الشاشة الرئيسية 
وعروض القائمة األخرى وتليها ملسات 
دقيقة وعالية اجلــودة تعكس مفهوم 

مرسيدس- مايباخ هوت فويتور.
حقيبة وأزياء حصرية

لتطبيق مفهوم مرسيدس- مايباخ 
هوت فويتور، ابتكر املصممون حقيبة 
أسطوانية بأحجام مختلفة إلى جانب 
مجموعتني - مصنوعة يدويا من املواد 
األصلية ملقصورة السيارة. التي صممت 
بحرفية عالية تعكس أعلى مستويات 
الرفاهية. جتمع احلقيبة مزيجا فريدا 
من جلد النابا ونسيج البوكليه. وجتمع 
املالبس بني هذا النسيج الفاخر وخامات 
املوضة املختلفة بطريقة براقة بشكل 
مميز. مت استخدام قماش البوكليه املذهل 
لتصميم بدلة نسائية تتكون من سترة 
مفصلة وفستان A-line، وكجزء مكمل 
ملجموعة املوضة فستان دانتيل رقيق 
مســتوحى من مجموعــة مختلفة من 
املواد املستخدمة في التصميم الداخلي 
للسيارة. يتكون الزي الثاني من بلوزة 
عصريــة مصنوعــة أيضا مــن قماش 
البوكليه وتنــورة بذيل طويل مصمم 

في نهايتها.

مفهوم جديد وحصري للفخامة واألناقة بكمية محدودة قيد اإلصدار
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«برقان» يحصد جائزة «تقدير اجلودة» من جي. بي. مورغان ٢٠٢١
حصد بنك برقان مؤخرا جائزة 
«تقدير اجلودة» العاملية املرموقة 
لعــام ٢٠٢١، التي قــام جي. بي. 
مورغان تشيس مبنحها للبنك 
تقديــرا ألدائــه املتواصل عالي 
اجلودة. حيث تســلط اجلائزة 
الضوء علــى املعايير املتطورة 
التي حافظ عليها البنك بإدارته 
وموظفيــه عبــر كافــة عمليات 
حتويل األموال للعمالء بالدوالر 

األميركي.

وقد أشــاد مصرف جي. بي. 
مورغان تشــيس ببنــك برقان 
لتحقيقــه نســبة ٩٩٫٩١٪ فــي 
 (STP) إجراءات املعاجلة املباشرة
عن فئة MT١٠٣ ونسبة ٩٩٫٨٩٪ 
عن فئة MT٢٠٢، ليمنح ذلك بنك 
برقــان جائزة النخبة لـ «تقدير 
اجلودة» عن الفئتني. وباحلديث 
عــن أفضــل معــدالت املعاجلة 
املباشــرة (STP)، مت تصنيــف 
بنــك برقان كواحد مــن البنوك 

القليلة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التي حصلت على 
مستوى النخبة من اجلائزة لكل 
من التحويالت املصرفية للعمالء 

والبنوك.
وتعتمــد املنهجيــة واآلليــة 
في منــح اجلائزة على تقســيم 
الفئات لعام ٢٠٢١ إلى مجموعتني، 
يتــم تصنيف كل منها بحســب 
األداء األمثل إلجراءات املعاجلة 
املباشــرة، حيــث تختــص فئة 

MT١٠٣ مبــا ال يقــل عــن ١٠٠٠٠ 
دوالر مــن عمليــات التحويــل، 
ويتم منح جائزة تقدير اجلودة 
في هذه الفئة لنســبة ٩٠٪ إلى 
٩٨٫٩٪، بينما متنح جائزة النخبة 
لـ«تقدير اجلودة» لنسبة ٩٩٫٠٪ 
أو أكثر. أما فئة MT٢٠٢ فتستند 
إلى عمليات التحويل التي ال تقل 
عن ٨٠٠٠ دوالر، ليتم منح جائزة 
تقدير اجلودة ضمن الفئة لنسبة 
٩٨٪ إلى ٩٩٫٦٩٪، وتليها جائزة 

النخبة لـ «تقدير اجلودة» بنسبة 
٩٩٫٧٪ أو أكثر.

من جهته، صرح محمد الزايد 
- رئيس مديري العمليات في بنك 
برقان تعليقا على إجنازات البنك: 
بصفتنا البنك الوحيد الذي حصل 
علــى جائزة جي. بــي. مورغان 
تشــيس لتقدير اجلودة للفترة 
من ٢٠٠١ إلى ٢٠٢١ على التوالي 
في الكويت، نفتخر بوصولنا لهذا 
االســتحقاق، الذي يأتي نتيجة 

إلحرازنا أعلى معدالت املعاجلة 
املباشرة STP لتحويالت الدوالر 
األميركي، ما يعكس تفوق برقان 
في اجلودة والكفاءة واملوثوقية، 
ويشــير إلى الــدور الرائد الذي 
يلعبه البنك في هذا املجال، كما 
متثــل جائزة جيه بــي مورغان 
تشيس التزام بنك برقان بتقدميه 
للخدمات واحللول املالية املتميزة 
وفــق األنظمة املتطورة بشــكل 

يلبي تطلعات عمالئه.

ويواصل جــي. بي. مورغان 
تشــيس دعم القطــاع املصرفي 
العــام ١٩٩٧، مــن خــالل  منــذ 
تكرميه للجهــات املختارة التي 
تقوم بتنفيــذ تعامالت املقاصة 
بالدوالر األميركي، والتي متكنت 
مــن حتقيق مســتوى رفيع من 
التميــز فــي العمليــات ونتائج 
مثالية للمعاجلة املباشــرة، من 
خــالل جودة إدارتهــا إلجراءات 

حتويالت سويفت.

متفرداً بالتكرمي بني البنوك احمللية للفترة ٢٠٠١-٢٠٢١ على التوالي
محمد الزنكي رئيس العمليات املصرفية للشركات مساعد املدير العام ومحمد الزايد يتسلمان اجلائزة من ممثلي جي. بي. مورغان مسعود حيات نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اجلهاز التنفيذي ملجموعة برقان مع فريق البنك

العثمان: شـراكتنا مع العالمات التجاريـة الرائدة تلبي احتياجات العمالء وتثـري جتربتهم املصرفية
احلسـيني: متحمسـون لتزويد عمالئنا بخيار الدفع عن طريق إحدى البوابات األكثر شـيوعًا بالكويت

«الوطني» يوّقع اتفاقية شراكة حصرية مع «ديليڤرو»

يسعى بنك الكويت الوطني إلى 
ترســيخ تعاونه االستراتيجي مع 
املؤسسات الرائدة في كافة القطاعات 
مبا يســاهم في تلبيــة احتياجات 
عمالئــه وتوفير أحــدث اخلدمات 
واملنتجات املصرفية وحلول الدفع 
املتطورة. وقد قام الوطني بتوقيع 
اتفاقية شراكة حصرية متكن عمالء 
ديليڤــرو deliveroo من إمتام كافة 
املدفوعات عــن طريق بوابة الدفع 

.KNET كي نت
مت توقيع االتفاقية خالل احلفل 
الذي أقيم في املقر الرئيســي لبنك 
الكويــت الوطنــي بحضــور مدير 
عام مجموعــة اخلدمات املصرفية 
الشخصية محمد العثمان، واملدير 
العام لشركة ديليڤرو الكويت، سهام 
احلسيني، إلى جانب قيادات مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية في 
بنك الكويت الوطني، وقيادات شركة 

ديليڤرو.

املصرفية التي يحصلون عليها.
وأضــاف: نلتــزم بتقدمي أفضل 
حلــول الدفــع الرقميــة املتطورة 
وأكثرهــا تطورا مبا يضمن توفير 
وســائل دفع أكثر ســهولة وراحة 
ويساهم في تلبية كافة احتياجات 

العمالء.
وأكــد العثمان حــرص الوطني 
على توفير أحدث اخلدمات الرقمية 
وحلول الدفع املتطورة مبا يعكس 
ما يتمتع به البنك من قدرات فائقة 
وبنية حتتية رقمية ضخمة جنح 
البنك في بنائها على مدار سنوات.
مــن جانبها، قالــت املدير العام 
لشــركة ديليڤرو الكويت، ســهام 
احلســيني: متحمســون لتزويــد 
عمالئنــا بخيار الدفــع عن طريق 
إحــدى طرق الدفع األكثر شــيوعا 

في الكويت.
وأضافــت: كجزء مــن التزامنا 
املســتمر بضمــان احلصــول على 

طعام رائع علــى بعد نقرة واحدة 
فقط، فإن إضافة الكي نت ستوفر 
لعمالئنا خيارات دفع أخرى لطلب 

األطعمة املفضلة لديهم.
يسعى بنك الكويت الوطني إلى 
تكثيــف جهوده مــن أجل حصول 
عمالئه على جتربة تســوق فريدة 
من خــالل التعاون مع مؤسســات 
التجزئة الرائدة والتي يحرص من 
خاللها على تقدمي أحدث حلول الدفع 

املتطورة.
ويواصــل بنك الكويت الوطني 
تعزيــز موقعه الريــادي من خالل 
شــبكته املصرفية احملليــة األكبر 
على مســتوى الكويت، حيث ميتد 
انتشار البنك، من خالل شبكة فروع 
وأجهزة نقطــة بيع تعمل جميعها 
بتقنية الدفــع قريب املدى، إضافة 
إلى متيــز البنك بأكبر شــبكة من 
أجهزة الســحب اآللــي اململوكة له 

على مستوى الكويت.

لتوفير الدفع عن طريق بوابة «كي نت»

العثمان واحلسيني أثناء توقيع االتفاقية محمد العثمان وسهام احلسيني بعد توقيع االتفاقية

مسؤولو «الوطني» و«ديليڤرو» في صورة جماعية

يوفــر بنــك الكويــت الوطنــي 
كافة التسهيالت التي متكن عمالء 
ديليڤــرو مــن إمتــام معامالتهــم 
باســتخدام بطاقات السحب اآللي 
وكافة البطاقات املؤهلة للدفع من 

.KNET خالل منصة
يأتي توقيــع االتفاقية في إطار 
الشراكة االستراتيجية والعالقات 
الوطنــي  التــي جتمــع  الوثيقــة 
وديليڤرو وحرص املؤسستني على 
تقدمي حلول دفع إضافية مبا يساهم 
في حتقيق أعلى مستوى من رضا 

العمالء وتلبية احتياجاتهم.
املناســبة، قــال مديــر  وبهــذه 
عــام مجموعة اخلدمــات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني 
محمد العثمان: نسعد بتوقيع اتفاقية 
الشــراكة احلصريــة مــع ديليڤرو 
ضمن سعينا لعقد شراكات مع أبرز 
العالمات التجارية الرائدة بهدف تلبية 
احتياجــات العمالء وإثراء التجربة 

«كامكو إنفست» تدير عرض الشراء اجلزئي 
لـ ٩٪ من رأسمال «التقدم التكنولوجي»

قامت كامكو إنفســت بــدور مدير عملية 
عرض الشراء اجلزئي املقدم من شركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية لشراء نسبة 
٩٪ من رأسمال شركة التقدم التكنولوجي. 
ويعد هذا أول عرض شراء جزئي يتم تنفيذه 
فــي الكويت وفقــا ألحكام الكتاب التاســع 
(االندماج واالستحواذ) من الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة 
أســواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية 

وتعديالتهما.
وتأتــي خطوة عــرض الشــراء اجلزئي 
تنفيذا الستراتيجية شركة القرين في تنويع 
استثماراتها والتركيز على القطاع الصحي 
كأحد القطاعات الدفاعية. وشهدت الصفقة 
عرض شــركة القرين على مساهمي شركة 
التقدم التكنولوجي شــراء عدد ١٣٫٥ مليون 
سهم مبا ميثل نسبة ٩٫٠٪ من رأسمال الشركة 

بسعر ٥٠٠ فلس للسهم الواحد.
وقال عبــداهللا الشــارخ، رئيــس قطاع 
األسواق واالستثمارات املصرفية في كامكو 
إنفست: «متثل هذه العملية أول صفقة عرض 
شــراء جزئي فــي الكويت بعــد التعديالت 
األخيــرة علــى الالئحة التنفيذيــة املتعلقة 
بعمليات الشراء اجلزئي والتي تسمح للجهة 
الشارية رفع حصتها في الشركة بنسبة ال 
تقل عن ٥٪ لتصل نســبة ملكيتها بني ٣٠٪ 

و٥٠٪. وقد ساهمت كامكو إنفست في تنفيذ 
عملية الشراء اجلزئي بشكل سلس وناجح 
ووفقا لآللية واملواعيد املقررة لذلك من قبل 

اجلهات ذات الصلة».
بدوره، قال محمد الرافعي، رئيس تنفيذي 
إدارة أسواق رأسمال األسهم في كامكو إنفست: 
«هذه الصفقة هي شهادة على التزامنا بتزويد 
عمالئنا بحلول مبتكرة ومصممة خصيصا 
لتحقيق أهدافهــم املالية واالســتراتيجية. 
ما كان لهــذه الصفقة أن تتحقق لوال الدعم 
املستمر من بورصة الكويت والشركة الكويتية 
للمقاصة باإلضافة إلى إشراف هيئة أسواق 
املال وتعاون جميع األطراف وأخص بالذكر 
Al-) املستشار القانوني مكتب احلسام ليجال

Hossam Legal) الطرقي وشركاه لالستشارات 
القانونية واحملاماة».

وبإمتــام هــذه الصفقة، يرتفــع إجمالي 
صفقات االستثمارات املصرفية التي نفذتها 
الشــركة منذ تأسيســها إلى أكثــر من ٢٩٫٧ 
مليــار دوالر أميركي في أســواق رأس مال 
األســهم، وأسواق رأس مال الدين وعمليات 
الدمج واالستحواذ. وقدم فريق االستثمارات 
املصرفية استشارات لعدد من الصفقات في 
الكويت ومصر واإلمــارات العربية املتحدة 
واململكة العربية السعودية وسلطنة عمان 

واألردن والبحرين.

لصالح «القرين للبتروكيماويات».. في أول عملية شراء جزئي بالكويت

محمد الرافعيعبداهللا الشارخ
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إعداد:  عروبة حجازي
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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 كويتية من ٤ 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

حولي

سيف نبيل

لاعااواصىح

الاللرحوسم

لأرتصيوغرو

عسشوداالما

رتلافحلالر

ووافايةااد

ضااقلانلرا

تءلعلليمال

سرررطشداحص

جامويامءمب

يئاضفطليلا

لجليةئاةاح

الرياضات ـ ضمير  املتزن والعاقل، ٢ ـ من  ـ   ١
متصل، ٣ ـ من اطوار القمر ـ اتهلل وارحب، ٤ ـ 
في الصحراءـ  كرمي، ٥ـ  من احليوانات (معكوسة)، 
٦ـ  للنصب (معكوسة)ـ  جلوس، ٧ـ  أغادرـ  قاتل، 
اقتحما ـ اوالد (معكوسة)، ٩ ـ ثياب ـ من  ٨ ـ 

احلشرات (معكوسة)، ١٠ ـ التهيؤ.

رائج
األستواء

موارد
الصباح

املدينة
املائية
أحوال

العروض

احملار
الصدف

الرمال
التوافق

عروضي
اللطيفة
تسجيل
الشراع

املرسى
الغوص

رياح 
الشاطئ

١ ـ جواري ـ آسف، ٢ ـ متشابهة ـ الغبار (معكوسة)، 
٣ ـ بارع ـ أتربة، ٤ ـ حتدثه ـ سمح (معكوسة)، ٥ ـ 
رجال يعملون ـ متشابهان، ٦ ـ أردى ـ ابتهال، ٧ ـ 
النار ـ  الكلب ـ جرى (معكوسة)، ٨ ـ أشعل  صغير 
قريب (معكوسة)، ٩ ـ سهام ـ اكتشفا االعماق، ١٠ ـ 

طلبا املساعدة ـ شريف.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ املتعقل، ٢ ـ مالكمة ـ نا، ٣ ـ الهالل ـ ابش، ٤ ـ 
رملـ  جواد، ٥ـ  النرد (معكوسة)، ٦ـ  ان (معكوسة) 
ـ قعود، ٧ـ  أبرحـ  سم، ٨ـ  دهماـ  أبناء (معكوسة)، 

٩ ـ مالبس ـ جراد (معكوسة)، ١٠ ـ االستعداد.

١ـ  إماءـ  نادم، ٢ـ  ل ل لـ  الهباء (معكوسة)، ٣ـ  ماهر 
ـ رمال، ٤ـ  تكلمهـ  أباح (معكوسة)، ٥ـ  عمالـ  س س، 
٦ ـ قتل ـ دعاء، ٧ ـ جرو ـ عدا (معكوسة)، ٨ـ  أوقدـ  
داٍن (معكوسة)، ٩ ـ نبال ـ سبرا، ١٠ ـ ناشدا ـ ماجد.

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

عالم الصحة

دواء فعال لعالج اجللطة الدماغية

يقترح علماء جامعة كالغاري الكندية، استعمال 
الدواء املستخدم في حاالت احتشاء عضلة 
القلب، لعالج اجللطة الدماغية. وتشير مجلة 
The Lancet، إلى أن علماء اجلامعة طوروا دواء 
يستخدم عادة إلزالة جلطات الدم في النوبات 
القلبية وهو جيد التحمل، ميكن استخدامه في 

عالج اجللطة الدماغية.
الشاملة  الدراسات  العلماء خالل  ومتكن 
املكرسة ملكافحة اجللطة  اجلارية في كندا، 
 Tenecteplase الدماغية، أن يثبتوا فعالية دواء
املستخدم في رعاية املصابني باحتشاء عضلة 
الدماغية  القلب، في عالج املصابني باجللطة 

أيضا.
 alteplase وكما هو معروف يصعب حقن دواء
املستخدم في عالج اجللطة الدموية في اجلسم، 
ألنه يحتاج إلى تشغيل مضخة تسريب، ما 
يتطلب الكثير من الوقت قد يصل إلى ساعة 
كاملة. أما عقار Tenecteplase، فيمكن حقنه 
في جسم املريض بسهولة وبسرعة وفي أي 

وقت حيثما كان املريض.

ما أضرار عدم إزالة املكياج قبل النوم؟

تتعرض أعيننا للعوامل اجلوية على أساس 
منتظم، ولكن إذا لم نعنت بها بشكل صحيح، فقد 
يؤدي ذلك إلى عدد من املشكالت. وفي حديثها إلى 
موقع «إكسبريس» البريطاني، أدرجت أخصائية 
البصريات شارون كوبالند إزالة املكياج قبل النوم 
كأول نصيحة لها من أجل صحة العني اجليدة. 
وقالت: «نعلم بالفعل أن النوم باملكياج سيئ، لكن 
هل تعلم أنه قد يؤدي أيضا إلى فقدان البصر؟».

وأشارت كوبالند إلى أن امرأة أبلغت بأنها ال 
تزيل املاسكارا بشكل صحيح ملدة ٢٥ عاما عانت 
من تكتالت حتت امللتحمة (غشاء شفاف يبطن 
جفن العني من الداخل وبياضه). وأوضحت أن 
املرأة البالغة من العمر ٥٠ عاما، كانت تعاني من 
إحساس مزمن بجسم غريب في كلتا العينني. 
واعترفت املريضة باستخدام املاسكارا املكثف 
إزالتها  ألكثر من ٢٥ عاما على رموشها دون 

بشكل كاف.
وكشف فحص اجلفن عن تكوينات متعددة 
امللتحمة مصطبغة داكنة، بعضها يتآكل  حتت 
بالتهاب  امللتحمة. وكان هذا مرتبطا  في سطح 
القرنية  املكتمل وتآكل  امللتحمة اجلريبي غير 
النقطي، وأضافت كوبالند: «كشف فحص األنسجة 
التهابي مزمن مع  امللتحمة عن تسلل  خلزعة 
الضامة املصطبغة، متاشيا مع ترسب  اخلاليا 

اجلسم الغريب».
وتشرح كوبالند أن هناك مخاطر أخرى مرتبطة 
باملكياج، قائلة: «املكياج منتهي الصالحية هو شيء 
آخر يجب االنتباه إليه. يجب عليك أيضا التأكد 
من أال يتجاوز عمر املاسكارا ٦ أشهر، وإال فقد 
تعرض عينيك خلطر اإلصابة بالعني الوردية أو 
التهيج أو الدمل». وتتضمن نصائحها األخرى 

حلماية العني:
- ملس أو فرك العني: إذا كان عليك أن تلمس 
عينيك، فتأكد من غسل يديك أوال وإال فقد تنقل 

األوساخ من يديك إلى عينيك.
- إذا كنت ترتدي العدسات الالصقة، فمن املهم 
العدسات  أن تقوم بوضع وإزالة  بشكل خاص 

بأيد نظيفة.
املهم أيضا عدم فرك عينيك لتجنب  - من 

حدوث خدوش في الشبكية وتهيجها.
- عدم اإلفراط في استخدام العدسات الالصقة 
النوم مع  وإعادة استخدامها، ومن اخلطورة 
لفترة أطول من  الالصقة وارتداؤها  العدسات 
الوقت املوصى به. فارتداء العدسات الالصقة لفترة 
طويلة سيحرم عينيك من األكسجني ويجففها 

ويؤدي إلى تهيجها.
- ارتداء النظارات الشمسية: حتى في األيام 
امللبدة بالغيوم، ما زلنا بحاجة إلى ارتداء النظارات 
الشمسية، حيث إن األشعة فوق البنفسجية تؤثر 
على أعيننا حتى عندما ال تكون الشمس مشرقة.

املصدر: «إكسبريس»

املصدر «لينتا. رو»
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منــذ أول يوم تولى فيه النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشــيخ أحمد 
النواف، حقيبة «الداخلية»، أدرك املواطنون أنهم أمام رجل 
يحمل نفسا إصالحيا حقيقيا، ورغبة في حتويل كل خطط 
التطوير واالرتقاء بالعمل األمني، إلى واقع يلمسه املواطن 

واملقيم، ويحصدان ثماره ونتائجه.
وال ميكن لنا أن ننسى ما قاله الشيخ أحمد، وهو يستقبل 
مهنئيه بتوليه املنصب، فقد كان حديثه يومها ميثل «دستور 
العمل» بالوزارة، الذي سينتهجه لتحقيق رؤيته وفلسفته 
اإلصالحية. وقد كان مما قاله يومها: «جئت لإلصالح بالعدل.. 
والظلم ليس في قاموسي». وهي عبارة كانت كفيلة باستبشار 
الناس خيرا، وكان التفافهم حول الوزير وتأييده له كبيرا 
وغير مسبوق. ونعتقد أن نظرة بسيطة إلى احتفاء مواقع 

التواصل االجتماعي به، تؤكد ما نقوله.
تعزز ذلــك باخلطوات واإلجراءات العملية التي اتخذها 

الشيخ أحمد، عقب أيام قليلة من شغله منصبه.
وألنه وزير جاء من قلب امليدان، وسبق له العمل سنوات 
طويلة في مواقع أمنية مختلفة، فقد كان واعيا متاما مبطالب 
وهموم وهواجس الشارع الكويتي، ومدركا لكون املواطنني 
قد ضاقوا ذرعا باستفحال بعض املشكالت والظواهر، التي 
يعانيها مجتمعنا منذ ســنوات طويلة، دون حلول حاسمة 

وإجراءات رادعة. 
وال يكاد يختلف أحد على أن من أبرز تلك املشــكالت 
والظواهر، انتشــار املخدرات، واختالل التركيبة السكانية 

نتيجة العبث الذي ميارسه جتار اإلقامات.
ومن ثم ففــي خالل أيام قليلة رأينــا تلك «الضربات 
القوية» التي وجهتها أجهزة وقطاعات «الداخلية» إلى «جتار 
السموم» من ناحية، وجتار اإلقامات من ناحية أخرى. وال 
يحتاج اإلنسان إلى إحصائيات كثيرة ليعرف مدى التقدم 
وحجم اإلجنــاز، اللذين حققتهما الوزارة، فقد أصبح ذلك 
ملموسا لنا جميعا، ونرى آثاره على أرض الواقع. ونعتقد 
أن النقلة الكبيرة التــي حتققت على هذا الصعيد، وخالل 
مدة زمنية وجيزة، لم يحدث مثلها في كل تاريخ الوزارة. 
يرتبط بذلك كله ويتوازى معه ما يقوم به الشيخ أحمد، من 
جتديد لدماء الوزارة، وتخليصها من القيادات املترهلة، وتفعيل 
جاد وحقيقي للنهج الذي دعا إليه وحث عليه صاحب السمو 
األمير، وســمو ولي عهده األمني، حفظهما اهللا، من ضرورة 
إعطاء الفرصة للشباب لتولي املناصب القيادية، وأخذ مكانهم 
املنشود واملستحق، في قيادة العمل بكل مؤسسات الدولة.

وقد كان الشيخ أحمد صريحا وواضحا منذ البداية في 
تبنيه هذا التوجه، وتأكيده أن «هذه هي سنة احلياة والبد 

أن يتقبلها اجلميع».
ولذلك لم يكن مفاجئا ما تأكد خالل األيام املاضية، من أن 
النائب األول بصدد إصدار «حركة تصحيحية»، لضخ الدماء 
الشابة في «الداخلية»، عبر إخطار جميع الوكالء املساعدين 
واملديرين العامني ومســاعديهم ممن تخطوا الستني عاما، 
ســواء جددت لهم مدد إضافية أو لم يجدد لهم، بأنهم أدوا 
واجبهم وعليهم التقدم بطلبات التقاعد. فهذا يتسق متاما مع 
فلسفة الشيخ أحمد، وإميانه الشديد بأن تغيير األشخاص 
ليس مقصودا لذاتــه، ولكنه مطلوب وبقوة لتطوير العمل 
واالرتقاء به، وأنه ال أحد مخلد في منصبه، واســتمراره 
في هذا املنصب مرهون بعطائه، وقدرته على خدمة الوطن 
واملواطنني، وإال فإن عليه أن يخلي مكانه مشكورا ملن هو 
أكفأ، وأقدر على العطاء واالرتقاء بعمله، ومهاراته القيادية 

التي تتيح له أفضل توظيف لقدرات وخبرات مرؤوسيه.
هكذا ميضي الشيخ أحمد، في عمله اإلصالحي بالوزارة، 
مصحوبا بدعم كبير لتوجهه هذا من القيادة السياسية، وتأييد 
شعبي واســع لقراراته وإجراءاته التي يدرك اجلميع أنها 
صادرة عن قيادي جعل من مخافة ربه عنوانا لعمله، ومن 
خدمة وطنه ومواطنيه غاية وحيدة ألدائه. لذلك فإن تقدير 
الكويتيني له في محله متاما، تفاؤال بغد أفضل، واستبشارا 
مبســتقبل أكثر إشراقا لهذا البلد اجلميل، والذي يستحق 

بجدارة أن يكون أكثر جماال بكثير، مما هو عليه اآلن.

رأي

الشيخ أحمد..
اإلصالح منهج عمل 

وفلسفة حياة

 Soltaann٢٠٢٠@hotmail.com
املستشار اإلعالمي 

منصور السلطان

تبادل سّب وضرب بني 
مستشار وقيادي بـ«تعاونية»

محمد اجلالهمة

أحــال رجال امــن العاصمة  قضية حملــت عنوان االعتداء 
بالضرب والسب، إلى اإلدارة العامة للتحقيقات متهيدا التخاذ 
ما يلزم من إجراءات وإعادة التحقيق مع طرفي الواقعة، وهما 
وافــد مصري يعمل مستشــارا قانونيا في إحــدى اجلمعيات 

التعاونية وقيادي سابق في اجلمعية نفسها.
واستادا الى القضية التي حملت رقم ٢٠٢٢/٢٤، وبتصنيف 
جنح، فــإن وافدا مصريا مــن مواليد ١٩٨٢ ويعمل مستشــارا 
قانونيــا ورئيس مجلس االدارة  تبــادال االتهامات، حيث أبلغ 
األول بأنه تعرض للسب والضرب، فيما أكد الطرف الثاني أنه 
هو من تعرض للسب والضرب من قبل الطرف األول، فيما لم 
تعــرف ما إذا كانت هنــاك كاميرات في محل الواقعة ميكن من 
خاللها االســتدالل والوقوف علــى حقيقة االتهامات التبادلية، 
كما لم تعرف األسباب التي دعت طرفي الواقعة إلى الدخول في 
هذا السجال، الذي بدأ حسب تأكيد الشخصني مبشادة كالمية.

ضبط ٥١٥٠ مطلوبًا ومخالفًا ومتغيبًا
و١٢٠١ قضية مخدرات وخمور في ٦ أشهر

«االستئناف» تلغي قرار تعيني 
موظف في منصب إشرافي

أحمد خميس

أصدرت محكمة االســتئناف حكما قضــى بإلغاء قرار ندب 
موظف إشرافي وتعيني موظفة بدال منه ألحقيتها في شغل هذا 
املنصــب، وصدر احلكم إثر دعوى قضائية لتعيني موظف في 
منصب إشرافي باجلهاز املركزي للمناقصات متجاوزا املستحقني 
من ذوي اخلبرة واألقدمية. وجاء في حيثيات احلكم «ملا كانت 
جهة اإلدارة املدعى عليها لم توضح في ديباجة القرار املطعون 
في صدوره بناء على قواعد وشروط إضافتها جهة اإلدارة كقواعد 
املفاضلة ومن ثم وبالرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القرار 
رقم ١٨ لســنة ٢٠١١ بشــأن قواعد املفاضلة بني املرشحني، وفقا 
لترتيب األقدمية في الدرجة املالية احلالية، وملا كانت املدعية 
أقــدم من املطعون عليه على قراره في الدرجة املالية احلالية، 
وبذلك تكون أحق منه في شغل الوظيفة اإلشرافية محل القرار 
املطعون فيه، ملا تضمنه من تخطي املدعية في الندب للوظيفة 
اإلشــرافية املذكورة قد صدر فاقدا للســند والسبب املبرر له، 
مخالفــا صحيح حكم القانون، األمــر الذي يتعني معه القضاء 

بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار».
 وأصدرت حكمها بأحقية املدعية بشغل الوظيفة اإلشرافية 

محل القرار املطعون فيه.

«اجلمارك»: اإلفصاح عن عمالت وأدوات مالية 
تفوق الـ ٣٠٠٠ دينار حتميًا وإلكترونيًا

عبداهللا قنيص  ـ سعود عبدالعزيز

كشفت اإلحصائية نصف 
السنوية لقطاع االمن العام 
الذي يرأســه اللــواء فراج 
الزعبي وحتديدا منذ األول 
مــن ينايــر ٢٠٢٢ حتى ٣٠ 
يونيو املاضي وعبر ١٢٧٦٧ 
نقطــة تفتيــش عــن أرقام 
كبيرة فيما يتعلق بضبط 
املخالفــني واملطلوبــني في 
محافظــات الكويت الســت 

محمد اجلالهمة

أكــد مدير عــام اإلدارة 
العامة للجمــارك باالنابة 
الفهد اســتمرار  ســليمان 
اتخاذ جميع االستعدادات 
لتسهيل إجراءات املسافرين.
وشــدد فــي تصريــح 
صحافــي علــى حتميــة 
االلتزام بالقانون رقم ١٠٦ 
لســنة ٢٠١٣ بشأن غسيل 
األموال ومتويــل اإلرهاب 

وذلك بتوقيف ٥١٥٠ مطلوبا 
ومخالفا لإلقامــة ومتغيبا 
وكذلك املســاهمة في احلد 
من قضايا التعاطي وحيازة 
املخدرات واخلمور بالتعامل 
مع ١٢٠١ قضية، اذ مت ضبط 
٣٦٠ مطلوبا جنائيا وضبط 
١٦١٩ متغيبــا و٣١٧١ مخالفا 
لإلقامة و٨٤٢ مركبة مطلوبة 
و١١٥٢ ضبطية مخدرات و١٤٩ 
قضية متعلقة بحيازة خمور 
واالجتار بهــا وحرر رجال 

والئحته التنفيذية واملتوافر 
إلكترونيــا بــكل ســهولة 
ويسر للمســافر اإلفصاح 
إلكترونيــا عمــا بحوزته 
من عمالت أو أدوات مالية 
قابلة للتداول تفوق قيمتها 
٣٠٠٠ دينار أو ما يعادلها 
بأي من العمالت األجنبية. 
واضاف: النظام االكتروني 
يعمل به ودون احلاجة إلى 
املعامالت الورقية وبشكل 
مســبق قبل الوصــول او 

األمن العام في هذه الفترة 
٣٨٣٩٤ مخالفــة متنوعــة 
وتعاملوا مــع ١٦١٧١ حادثا 
مروريا كما حرروا ٦٤ مخالفة 
ألشخاص أوقفوا مركباتهم 
في مواقف للمعاقني، إلى ذلك 
أكد مصدر امني اســتمرار 
احلمالت األمنية في عموم 
مختلــف  وفــي  الكويــت 
األوقات، مشددا على ضرورة 
االلتزام بالقانون والتجاوب 

مع رجال األمن.

املغادرة مبا يختصر الوقت 
ويعزز اإلجراءات األمنية، 
مشيرا الى ان اإلقرار غير 
الصحيح سيؤدي الى اتخاذ 
القانونية من  اإلجــراءات 
قبل الســلطات اجلمركية. 
وطالب جميع املســافرين 
من وإلى الكويت بضرورة 
ابالغ السلطات اجلمركية 
عمــا بحوزتهم من عمالت 
وأدوات مالية تفوق املصرح 

به قانونيا.

اللواء فراج الزعبي

سليمان الفهد

٣٠٧٣٨ مخالفة و ٥٨ حدثًا
بال رخصة حصاد  األسبوع

سعود عبدالعزيز

واصل قطاع املرور حمالته 
الرامية الى مالحقة مخالفي 
املــروري، حيــث  القانــون 
أسفرت احلمالت األسبوعية 
التــي أقيمت حتت إشــراف 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
العمليات واملرور  لشــؤون 
اللواء جمــال الصايغ خالل 
األســبوع املاضي وحتديدا 
خالل الفتــرة من ٢٥ يونيو 
املاضي حتى ١ اجلاري، عن 

حتريــر ٣٠٧٣٨ مخالفــة متنوعة وإحالــة ١٠٨ مخالفني الى 
نظــارة املــرور وضبــط ٥٨ حدثا لقيادة مركبــات من دون 
رخص سوق وإحالة ٢٧ مركبة الى كراج احلجز وإحالة ١٩ 
مطلوبــا الى إدارات التنفيذ املدني واجلنائي وجهات أمنية 

أخرى وضبط قضيتني حيازة مخدرات.

اللواء جمال الصايغ

ضبط ١٠ كيلو مخدرات ومداهمة مزرعة ماريغوانا

املتهم وجانب من املضبوطات

محمد اجلالهمة

وجــه مديــر عــام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات باإلنابــة العقيد 
محمد قبــازرد بإحالة ملف قضيتي 
مخدرات حاول من خاللهما وافد إيراني 
ومواطن إغراق السوق احمللي بكمية 

كبيرة من املخدرات.

فــإن  أمنــي،  وبحســب مصــدر 
معلومات وردت إلى رجال املكافحة 
عن محاوالت وافد إيراني بيع كمية 
كبيــرة من املواد املخــدرة، حيث مت 
إرسال مصدر سري لشراء كمية من 
تلك املخــدرات، وخالل قيــام املتهم 
بتسليم املخدرات وتسلم املبلغ املرقم 
بعلم مــن النيابة ألقي القبض عليه 

وعثر في شــقته فــي اجلابرية على 
نحو ١٠ كيلو من الشبو واحلشيش.

وقــال املصدر: وصلــت معلومة 
أخرى عن اســتغالل مواطن ملزرعة 
في الوفــرة وزراعــة ماريغوانا بها 
ليتم اســتصدار إذن نيابي ومداهمة 
املزرعة وضبط شتالت وكمية أخرى 

من املواد املخدرة.



16
االحد ٣ يوليو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

عون للناصر: نشكر للكويت دعمها لبنان في األزمات و«أوقات الهناء»
بيروت -  عمـر حبنجر -  داود رمـال 

أحمد عز الدين

اللبناني  الرئيــس  أعــرب 
ميشــال عون أمس عن شكره 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا 
على وقوفها الدائم الى جانب 
لبنان في أيام األزمات الكبرى 
وفــي أوقــات الهنــاء ودعمهم 

الدائم.
جــاء ذلك ببيان للرئاســة 
اللبنانية عقب استقبال الرئيس 
عون لوزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمــد الناصــر وذلــك فــي 
إطار مشــاركته فــي االجتماع 
التشــاوري لوزراء اخلارجية 
العــرب الــذي عقــد أمس في 

بيروت.
وقد ســلم وزير اخلارجية 
الرئيس اللبناني خالل اللقاء 
رســالة خطية من ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
وتعزيــز  بتوطيــد  تتعلــق 
العالقــات األخوية املتينة بني 
البلدين وشعبيهما الشقيقني، 
أشاد فيها بالروابط التاريخية 
التي جتمع البلدين الشقيقني.
أعــرب  البيــان  وبحســب 
الرئيس اللبناني عن ترحيبه 
مبشاركة الوزير الناصر والوفد 
املرافق في االجتماع التشاوري 
ملجلس اجلامعة العربية قائال 
«نحن دائما شاكرون للكويت 
الذين توالوا  ولســمو االمراء 
على قيادتها، وللشعب الكويتي 
وقوفهم على الدوام الى جانب 
لبنان في أيام االزمات الكبرى 
وفــي أوقــات الهنــاء ودعمهم 
الدائــم». وأضاف «وأنا أعرف 
كــم أن الكويتيني قريبون من 
اللبنانيني وهم يعتبرون لبنان 

وطنهم الثاني».
ورأى الرئيــس عــون «ان 

وزير اخلارجية الشيخ د.احمد 
اللبنانــي  الناصــر للرئيــس 
االســتقبال، ناقال إليه حتيات 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وســمو ولــي 
العهد، «واعتزازهما بالعالقات 
التــي تربط الكويــت بلبنان، 
وبعالقات األخوة مع فخامتكم، 
وبالتواصل املستمر بني البلدين 
والقيادتني والشعبني»، إضافة 
الى «تهنئــة القيادة الكويتية 
بإجــراء االنتخابــات النيابية 
وتسمية رئيس وزراء لتشكيل 
الناصــر:  احلكومــة». وقــال 
«أنقل شــكر وامتنان وعرفان 
القيادة الكويتية الى فخامتكم 
واحلكومة اللبنانية والشعب 
اللبناني للتجاوب مع املبادرة 
الكويتية، والتي نحمد اهللا أنها 
أرست اآلن وضعا جديدا. ونحن 
موجودون بعد ستة أشهر في 
هــذه األرض الطيبــة مع هذا 

أزمات وضغوط وحتوالت».
وشدد عون خالل استقباله 
وفدا من املشاركني في االجتماع 
التشــاوري لوزراء اخلارجية 
العرب، علــى «ان لبنان الذي 
يعانــي مــن سلســلة أزمــات 
متراكمة، يعاني ايضا من أعباء 
يتحملها من جراء االعداد الكبرى 
لالجئني والنازحني على ارضه، 
وهو لم يعد قادرا على حتمل 
هذا الواقــع، وموقف املجتمع 
الدولي ال يشــجع على إيجاد 
حلول سريعة»، آمال من وزراء 
العرب «املســاعدة  اخلارجية 
التحديــات»،  ملواجهــة هــذه 
مؤكدا «ان لبنان وعلى الرغم 
من ظروفــه الراهنة الصعبة، 
مصمم على مواجهة التحديات 
وإيجاد احللــول للخروج من 
أزماته». من جهته، أعرب األمني 
العــام للجامعة العربية أحمد 
أبو الغيط عن «تشرفه والوفد 

االقتصادية والسياســية التي 
يعاني منهــا.» وختم بالقول: 
«من هنا، فإن لقاءنا في بيروت 
يعكس الثقة باستقرار لبنان 

ومستقبله.»
في الســياق ذاتــه، وخالل 
الشــؤون  اســتقباله وزيــر 
اخلارجية اجلزائــري رمطان 
لعمامــرة اكــد عــون ان القمة 
العربيــة التي ستســتضيفها 
اجلزائر في األول من نوفمبر 
املقبل «تكتسب أهمية كبرى، ال 
سيما وان احلاجة ملحة جلمع 
شــمل العرب حيــال القضايا 
املصيرية التــي تواجه دولنا 
العربيــة». واعتبر عون ان ما 
يجعل لقاء القمة هذا مهما، «هو 
حجم االزمــات اخلطيرة التي 
تواجه عاملنا اليوم والتحديات 
الكبرى، إضافة الى ما تعانيه 
الدول العربية من استهدافات 
تســتوجب توحيــد اجلهــود 

الشعب املضياف، في االجتماع 
التشاوري العربي، الذي يعكس 
أهمية وجود لبنان كمؤســس 
جلامعة الدول العربية، ودوره 

احملوري».
ونــوه وزيــر اخلارجيــة 
بـ«التنسيق بني الكويت ولبنان، 
ســواء بالنســبة الى القضايا 
الثنائية او اإلقليمية والدولية». 
وقال: «وضعنا إطارا مؤسسيا 

ممنهجا لعالقاتنا الثنائية».
الرئيس  اكــد  الــى ذلــك، 
اللبناني على أهمية العالقات 
العربية - العربية ال ســيما 
في هذا الظــرف الدقيق الذي 
يجتــازه العالــم العربي وما 
يواجهه من حتديات تستوجب 
التشــاور  اقصــى درجــات 
والتعاون املشــترك، معتبرا 
«ان التعــاون والتضامن بني 
الدول العربية الشــقيقة أمر 
مهم في ظل ما تشهد دولنا من 

املشــارك في اللقاء التشاوري 
العربي في زيارة الرئيس عون، 
وعن شكر لبنان الستضافة هذا 
اللقاء، وهو الثالث، بعد الدوحة 
ثم الكويت»، مشــيرا الى «ان 
اللقاءات بني وزراء اخلارجية 
العرب مهمة للتواصل، وأهميته 
ان ليس لديه جدول اعمال وال 
وثائــق للبحــث والنقاش، بل 
هو لقــاء يتم فيه تبادل اآلراء 
واملواقــف واألفــكار، بصورة 
مفتوحة، والتي من شــأنها ان 
تتبلور في مشــاريع وبرامج 
تفيد اجلامعة العربية». واعتبر 
أبو الغيط «ان انعقاد مثل هذا 
اللقــاء في بيــروت، وحتديدا 
فــي هــذا الوقــت بالــذات لــه 
معنى هــام، ومغزاه ان الدول 
العربية تقف الى جانب لبنان، 
السياســية وشعبه،  وقيادته 
مع االمل ان يتجاوز هذا البلد 
اجلميل وتاريخه املديد، املشاكل 

ملواجهتهــا، بدءا مــن القضية 
املركزية ونقل الوزير لعمامرة 
الــى الرئيــس عــون رســالة 
شفهية من الرئيس اجلزائري 
عبــد املجيد تبون جــدد فيها 
دعوته لزيــارة اجلزائر، الفتا 
الى ان بالده حتتفل في شــهر 
يوليو اجلاري بالذكرى الستني 
الستقاللها، وسيقام للمناسبة 
اول عــرض عســكري منــذ 

٣٠ عاما».
من جهته، قال رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري ان 
لبنان لن ينسى أشقاءه العرب 
ولن ينسى الطائف وال الدوحة 
وال الكويت في يوم من األيام 
ويتمنى مجيئهم للوقوف على 
الوضع عــن قرب مؤكــدا أنه 
ميتلك كل مقومات النهوض من 
األزمات. وقال املكتب االعالمي 
لرئيس البرملــان اللبناني في 
بيــان اثــر لقــاء بــري وزراء 
اخلارجية العرب بحضور األمني 
العام جلامعــة الدول العربية 
أحمــد أبــو الغيــط ان لبنــان 
ليس بلدا مفلســا وميتلك كل 
مقومات النهوض من االزمات 
اذا ما توافرت النوايا الصادقة 
من ابنائه ومن اشقائه العرب 

ودول العالم.
هذا، وكان وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد الناصر التقى 
على هامش االجتماع التشاوري 
العربــي مــع كل مــن: وزيــر 
الشؤون اخلارجية اجلزائري 
لعمامــرة، ووزيــر  رمطــان 
اخلارجية وشــؤون املغتربني 

األردني أمين الصفدي.
كما التقى الناصر مع الوزير 
املكلف بالوزارة ووزير الدولة 
للشؤون اخلارجية والتعاون 
الدولي في جمهورية الصومال 

بالل محمد عثمان.

الرئيس اللبناني تسلّم رسالة من سمو ولي العهد مبناسبة انعقاد االجتماع التشاوري العربي أشاد فيها بالروابط التاريخية التي جتمع البلدين الشقيقني

.. والناصر خالل استقبال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري له                                    (محمود الطويل)الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبال وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد الناصر                          (محمود الطويل)

املبــادرة  لبنــان منــذ طــرح 
الكويتيــة نظر اليهــا بتقدير 
كبيــر» منوهــا باخلطــوات 
حصلــت  التــي  اإليجابيــة 
والتحســن امللمــوس واملطرد 
للعالقات مع دول اخلليج في 
كافة املجاالت السيما مع عودة 
السفراء. ووفقًا للبيان الرئاسي 
شدد ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل االحمد في رسالته الى 
الرئيس عــون  «على التطلع 
املشــترك لتعزيزها واالرتقاء 
بأطر التعاون بينهما الى آفاق 
أرحب ملــا فيــه مصلحتهما». 
وأشــار ســموه «الى التعاطي 
اإليجابــي مــن اجلمهوريــة 
اللبنانية مع املبادرة الكويتية 
التي سعت لرأب الصدع وعودة 
العالقات اخلليجية - اللبنانية 
وإعادة بناء جســور الثقة مع 

اجلمهورية اللبنانية».
وفي مســتهل اللقاء، شكر 

«التشاوري العربي» يختتم أعماله في بيروت بدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها
جرى التطرق إلى االســتمرار بدعم الدولة 
اللبنانية ومؤسساتها وهو ما رافق لبنان من 
اتفاق الطائف وصوال إلى االلتفاف العربي 
حول لبنان والذي حملته املبادرة الكويتية.
واعتبر أن االجتماع كان فرصة لعرض 
األوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها لبنان 
واللبنانيون واملساعي الرسمية للتخفيف 
من معانــاة اللبنانيني رغم وطــأة األزمة، 
موضحا أنه مت عرض مقاربة جديدة ملوضوع 

النازحني السوريني.
مــن جهته، قــال األمني العــام جلامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط ان «االجتماع 
التشــاوري اجتماع يعقد بني االجتماعات 
الرســمية ملجلس اجلامعة (اجتماعان في 
الســنة في شهري مارس وســبتمبر) يتم 
تبــادل النقاش فيه وال تصدر عنه قرارات 

مكتوبة».
ولفت إلى أنه «كان اجتماعا جيدا ومفيدا»، 
معتبرا ان احلضور في هذا التوقيت حتديدا 
للبنان فــي الظروف االقتصاديــة البالغة 
الصعوبة هي رسالة من الدول العربية بانها 
تدعم البحث عن تسويات ودعم االستقرار في 
لبنان ومساندته في أوضاعه وفي مفاوضاته 

مع صندوق النقد الدولي.
وأكد ان دعم اجلامعة للبنان دعم معنوي 

للبحث عن حل للمشاكل القائمة.

االجتماع على موضوع األمن الغذائي وحول 
األزمة في الصومال واجلفاف، حيث جرى 
تبني الدعوة للعمــل من أجل تقدمي الدعم 
الالزم للمســاعدة علــى التخفيف من هذه 
املعانــاة. وعبــر بوحبيــب عن ســعادته 
باملشــاركة العربية الواسعة في االجتماع 
ببيروت، مؤكدا أنه كان ناجحا بكل املقاييس 
بفضل التعــاون بني اخلارجيــة اللبنانية 
واألمني العام للجامعة العربية وفريق عمله، 
مؤكدا أنه ملس من جميع الوزراء ورؤساء 
الوفود مشاعر احملبة والتضامن مع لبنان في 
أزمته، حيث أعرب اجلميع عن أن املشاركة 
في هذا االجتماع بحد ذاتها تعد رسالة دعم 

ووقوف إلى جانب لبنان.
وأوضــح وزير اخلارجيــة اللبناني أن 
االجتماع اســتضافه لبنان بصفته رئيسا 
حاليــا للمجلــس الــوزاري العربي، حيث 
خصص للتشاور في التطورات والتحديات 
التي تواجهها املنطقة والعالم، مضيفا «كما 
تبقى مشــاوراته ملكا له حيــث ال بيانات 

وال إعالنات».
وشــدد على أن النقاشات ـ التي دارت ـ 
كانت شــفافة إلى حد بعيد، وحصل تبادل 
لآلراء بشــكل مسؤول وجدي، مما أدى إلى 
مزيــد من التقارب حيــال عدة موضوعات 
وطرح مقاربات عملية للقضايا املثارة حيث 

بيروت ـ داود رمال ووكاالت

توافــق وزراء اخلارجية العرب، خالل 
اجتماعهم التشاوري في بيروت أمس، على 
العديد من امللفات ذات الصلة بالعمل العربي 
املشترك وتقويته في ظل الظروف الدولية 
واإلقليمية الراهنة، وذلك مبشــاركة وزير 

اخلارجية الشيخ د.أحمد الناصر.
وقال وزير اخلارجية اللبناني عبداهللا 
بوحبيبـ  الذي تترأس بالده مجلس وزراء 
اخلارجية العرب في دورته احلالية خالل 
مؤمتر صحافي عقده مع األمني العام جلامعة 
الــدول العربية أحمــد أبوالغيط في ختام 
االجتماع التشــاوري العربــي ـ إنه تطرق 
إلى مختلف األزمات التي يشــهدها العديد 
مــن الدول العربية باإلضافــة إلى القضية 
الفلســطينية وتعنت إســرائيل وتبديدها 
ألســس احلل العادل والشــامل القائم على 

أساس الدولتني.
وأكد أن آراء األغلبية تقاطعت على أهمية 
القرار العربي املشــترك برفض تســييس 
املنظمات الدولية علــى خلفية احلرب في 

أوكرانيا.
وأضاف أن االجتماع تطرق إلى انعقاد 
القمة العربية في اجلزائر املقررة في نوفمبر 
املقبل، مشيرا إلى حتقق توافق خاص خالل 

اجتماع وزراء اخلارجية بحث األمن الغذائي وتأثير احلرب األوكرانية على الدول العربية

جانب من االجتماع التشاوري العربي في بيروت امس           (محمود الطويل)

جعجع يقيم عشاًء وداعيًا لسفيرنا في بيروت: 
قواسم مشتركة كبيرة بني الكويت ولبنان

بيروت - أحمد منصور

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير 
جعجع ان ثمة قواسم مشتركة كثيرة وكبيرة 
بني الكويت ولبنان، والسيما أن بلدينا يقعان 
فــي جوار بلــدان أكبر وأقوى، لكــن إميان كل 
من الشــعبني الكويتــي واللبنانــي بالصمود 
والتجذر فــي بلديهما، يجعلنا جنتاز مختلف 
احملن متمسكني بالعيش احلر الكرمي». جعجع 
كان يتحدث في حفل عشاء وداعي أقامه وعقيلته 
ســتريدا جعجع على شرف سفيرنا في لبنان 

عبدالعال القناعي، وقال: «أردنا زوجتي ستريدا 
وأنا أن ندعو إلى هذا العشاء، تكرميا لك يا أبو 
محمد وملا متثله لنا كصديق وممثل لدولة شقيقة 
نعتز بالعالقة التاريخية الطيبة معها. تعرفنا 
إليــك منذ ١٥ عاما، أي لدى وصولك إلى لبنان 
في مهمة أثبــت خاللها مدى وفائك جلوهرها، 
فلم تقصر يوما بالتزاماتك وال مبحبتك للبنان 
واللبنانيــني، وال بصداقاتــك وإميانك باحلق 
والقضيــة التي نناضل من أجلها،  فكنت خير 
ســفير للكويت في لبنان، ونــكاد نقول خير 

سفير للبنان في الكويت».

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع يقدمان هدية لسفيرنا في بيروت 
عبدالعال القناعي           (محمود الطويل)

من يرأس وفد لبنان إلى «قمة اجلزائر»؟.. الوزراء العرب مهتمون 
و«اخلارجية» الفرنسية تضغط النتخاب رئيس اجلمهورية في موعده

بيروت - عمر حبنجر

عيون وزراء اخلارجية والديبلوماسيني العرب 
الذين اجتمعوا في بيروت أمس السبت، حتضيرا 
للقمة العربية الدورية املقررة في اجلزائر، أوائل 
نوفمبر، علــى األزمة احلكومية في لبنان، من 
زاوية مدى انعكاساتها على االستحقاق الرئاسي 
القريب، أقله من باب استطالع مستوى مشاركة 
لبنان في القمة التي يرأس دورتها هذه السنة، 
فرئيس اجلمهورية ميشال عون تنتهي واليته في 
٣١ أكتوبر، وبالتالي يتعني أن يكون هناك رئيس 
جديــد للجمهورية كي يترأس وفد لبنان، وإال 
ستنوط املهمة برئيس احلكومة، التي يفترض 
أن تكون فاعلــة، ال حكومة تصريف أعمال أو 

«تصريف وقت» كما يصفها البعض.
هذه التساؤالت تشغل ايضا وزارة اخلارجية 
الفرنسية التي أصدرت أمس بيانا دعت فيه الى 
وجوب إجراء االنتخابات الرئاســية في لبنان 
وفــق املواعيد الدســتورية، وان على الرئيس 
املكلــف جنيب ميقاتي أن يشــكل احلكومة في 
أســرع وقت، على ان تكون قــادرة على القيام 

باإلصالحات األساسية.
املصادر املتابعة اعتبرت أن توجه اخلارجية 
الفرنســية الى ميقاتي، خطأ في العنوان، وان 
األجدر كان التوجه الى الرئيس ميشــال عون، 

إذ ليس ميقاتي من ســّرب مســودة التشكيلة 
احلكوميــة، بقصد إحراقهــا، وال هو من رفض 
التعديالت الوزارية واقترح توسعة احلكومة 
الى ثالثني وزيرا، عبر إدخال ستة وزراء دولة، 
ميثلون األحزاب والكتل النيابية الكبرى، فهذه 
شروط رئيس التيار احلر جبران باسيل، يفاوض 
بها الرئيس عون، ويضرب املواعيد مبزيد من 
املشاورات مع باسيل الذي يفضل التمديد حلكومة 
تصريف األعمال، على حكومة جديدة تفقده وزارة 
الطاقة، وما إحياؤه ملبدأ املداورة اال لالحتفاظ 

بهذه الوزارة الدسمة.
وكان الرئيس عون اقترح على ميقاتي اضافة 
ستة وزراء دولة ميثلون األحزاب السياسية الى 
حكومة الـ ٢٤ املســتقيلة، مع مراعاة التوزيع 
املذهبــي، وعلى موعــد لقاء آخر مــع الرئيس 
ميقاتي االثنني او الثالثاء املقبلني كحد أقصى.

ميقاتي توجه أمس الى الدميان، حيث املقر 
الصيفــي للبطريركية املارونية في الشــمال، 
والتقى البطريرك بشــارة الراعي ووضعه في 

أجواء العوائق املعطلة لتشكيل احلكومة.
وبعــد اللقاء صــرح ميقاتي قائــال: «هناك 
مناصفة في أي حكومة ســيعمل عليها ونحن 
لم نخــرج عن ذلك وما مــن حقيبة محصورة 
بأي طائفة ولن أفتح باب الصراع على «املالية» 
خصوصا أن عمر احلكومــة قصير». وأضاف 

«كما ان هناك حقائب محســوبة على أشخاص 
وأنــا أرفض هــذا األمر وإمــا أن يعنينا الوطن 
جميعــا» هيدي إلي وهيدي إلك ما عاد ميشــي 
البلد هيك. وتابع يقول «املشــهدية في مجلس 
النواب مشجعة وتدل على عدم وجود نية لدى 
أي فريــق لتعطيل االنتخابات الرئاســية، وال 
مانع لدي من إجراء أي تعديل على التشــكيلة 

احلكومية التي قدمتها للرئيس عون».
في غضون ذلك، تزامن وجود وزراء اخلارجية 
العرب، مع جولة للسفيرة األميركية دوروثي 
شــيا، شــملت الرئيس عــون ورئيس مجلس 
النــواب نبيه بري ووزيــر الطاقة وليد فياض 
ونقلــت اليهم جواب اســرائيل على طروحات 
لبنان بشأن ترسيم احلدود البحرية، ما يعكس 

التقدم احلاصل.
لكن وســائل اإلعــالم اللبنانية اســتقبلت 
تطمينات السفيرة بحذر، قناة «اجلديد» قالت: 
حقل كاريش أصبح، بفضل قيادات لبنان، في 
حفظ اسرائيل وصونها، حتفر وتنقب وتستخرج 
وتصدر، فيما مرسوم تعديل اخلط البحري ينام 
نومة أهل الكهف، في حني أوردت صحفة «نداء 
الوطن» مقاال لناشــط حتت عنوان: اســرائيل 
ترحــب بتنازل لبنان عــن اخلط ٢٩، وترفض 
قانــا مقابل كاريش، مبعنــى أنها تريد كاريش 

لها وقانا للبنان ولها.
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أنباء مصرية

أنباء سورية

قائد قوات الدفاع اجلوي: قادرون على 
التعامل مع جميع التهديدات والتحديات

«الطيران املدني»: مصر «األولى» أفريقيًا 
بعد جتديد اعتماد ١١ مطارًا

ليبيا: «الرئاسي» في انعقاد دائم وأوروبا 
تطالب بـ «سماع أصوات الراغبني في التغيير»

الفلسطينيون «غير متفائلني» بزيارة بايدن: 
لن يحمل أي مبادرة سياسية حلّل الصراع

القاهرة - خديجة حمودة

 أكد قائــد قوات الدفاع اجلوي الفريق 
محمــد حجــازي، أن القيــادة السياســية 
والقيادة العامة للقوات املســلحة توليان 
اهتماما كبيرا في دعم قوات الدفاع اجلوي 
بتوفير أحدث األنظمة من عناصر االستطالع 
واإلنــذار والعناصــر اإليجابيــة، وكذلك 
تطوير مراكز القيادة والسيطرة لتتمكن 
قوات الدفاع اجلوي من التعامل مع جميع 

التهديدات والتحديات احلديثة.
وقال قائد قوات الدفاع اجلوي - مبناسبة 
احتفال قوات الدفاع اجلوي بعيدها الثاني 

القاهرة - ناهد إمام

أعلنــت وزارة الطيران املدني أن مطاري 
طابا ومرسى مطروح الدوليني جنحا في جتديد 
اعتماد شهادة السفر الصحي واآلمن ضمن 
برنامج االعتماد الصحي للمطارات (AHA) من 
قبل املجلس الدولي للمطارات (ACI)، ليصبح 
إجمالي عدد املطارات املصرية احلاصلة على 
هذه الشهادة ١١ مطارا، وهي مطارات: القاهرة 
واألقصر وأسوان وبرج العرب وشرم الشيخ 

عواصــم ـ وكاالت: أكــد مجلــس النواب 
الليبي على حق املواطنني في التظاهر السلمي 
والتعبير عن رأيهم، مشددا على أنه يقدر حجم 
املعاناة التي يعيشها املواطن الليبي في حياته 
اليومية وحقه املشروع في املطالبة بإجراء 

االنتخابات الرئاسية والبرملانية.
وأضاف البيان، أنه في الوقت الذي تؤكد 
رئاسة البرملان على حق املواطنني في التظاهر 
السلمي، فإنها تدين بشدة قيام البعض بأعمال 
التخريب وحرق مقار الدولة والعبث مبقدرات 
الشعب الليبي، وذلك باعتبارها جرائم يعاقب 

عليها القانون.
مــن جهته، أعرب رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية املؤقتة في ليبيا عبداحلميد الدبيبة 
عن دعمه للمتظاهرين وموافقته على رحيل 

جميع املؤسسات مبا في ذلك احلكومة.
وشدد الدبيبة على القول إن االنتخابات 

هي احلل الوحيد إلنهاء األزمة في ليبيا.
من جهتــه، علق املجلس الرئاســي على 
األحداث من خالل العضو عبداهللا الالفي الذي 
أكد في بيــان أمس متابعة املجلس لألحداث 
األخيرة، موضحا أن املجلس «في حالة انعقاد 
مستمر ودائم، حتى تتحقق إرادة الليبيني في 

التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة».
في غضون ذلك، قال سفير االحتاد األوروبي 
لدى ليبيا خوسيه ساباديل إن االحتاد يتابع 
عن كثب األحداث في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدا 
ضرورة أن تكون االحتجاجات سلمية وتتجنب 
أي نوع من العنف، داعيا إلى ضرورة «ضبط 
النفس». وأضاف السفير األوروبي ـ تعليقا 

عواصم - وكاالت: توقع مسؤول فلسطيني 
أال يحمــل الرئيس األميركــي جو بايدن، أي 
مبادرة سياســية لدفع عملية الســالم خالل 
زيارته إلى املنطقة في يوليو اجلاري بذريعة 

عدم وجود حكومة في إسرائيل.
وقــال عضو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمة 
التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني إلذاعة 
(صوت فلســطني) أمــس: إن الرئيس بايدن 
لن يحمل أي مبادرة سياســية بذريعة عدم 
وجــود حكومة في إســرائيل للحديث معها 
ووجود حكومة انتقاليــة. وبدأ يائير البيد 
فترة واليته كرئيس وزراء إســرائيل مؤقت 
أمس األول بعد أن حل «الكنيســت» نفسه، 

حلني تشكيل حكومة جديدة.
مــن جهــة أخــرى، قــال نــادي األســير 

واخلمســني، ردا على سؤال عن منظومة 
الدفاع اجلوي املصــري وكونها من أعقد 
منظومات الدفاع اجلوي في العالم، حيث 
تشتمل على العديد من األنظمة املتنوعة 
- إن «هنــاك صراعا دائما ومســتمرا بني 
منظومــات الدفاع اجلوي وأســلحة اجلو 
املتمثلــة في العدائيــات اجلوية احلديثة 
التــي أصبحت ال تقتصر علــى الطائرات 
املقاتلة، بل شملت أسلحة الهجوم اجلوي 
احلديثة املسلحة بها الطائرات وبرز حاليا 
التحــدي األكبر وهي الطائــرات املوجهة 
بدون طيار بتـــعدد استخداماتها وأساليبها 

وإمكانيتها».

والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، 
باإلضافة إلى مطاري طابا ومرسى مطروح 
لتكون مصر أول دولة إفريقية تنجح للعام 
الثاني على التوالي في جتديد اعتماد شهادة 
املجلــس الدولي للمطــارات. ووجه الطيار 
محمد منار وزيــر الطيران املدني، في بيان 
أمس بهذه املناسبة، التهنئة جلميع العاملني 
في املطارات املصرية التي جنحت في جتديد 
شــهادة االعتماد الصحي للســفر اآلمن من 

املجلس الدولي للمطارات.

على املظاهرات التي اندلعت في عدة مدن ليبية 
أمس األول مبا فيها العاصمة طرابلسـ  أن هذه 
األحداث تؤكد أن الليبيني يريدون التغيير من 
خالل االنتخابات، ويجب أن تسمع أصواتهم، 

حسبما أوردت قناة «الوسط» الليبية.
وشــهدت املدن الليبية مظاهرات شعبية 
مطالبة بإنهاء األزمات السياســية واألمنية 
واالقتصادية، وانطلقت املظاهرات بالتزامن 
في مدن طرابلس، ومصراتة، وسرت، وبني 
وليد، وسبها، وطبرق، والبيضاء، وبنغازي، 

واجدابيا، وسلوق.
وجاءت هذه التظاهرات بعد يوم من إعالن 
مستشــارة األمني العام لألمم املتحدة بشأن 
ليبيا، ســتيفاني وليامز، عــن تعثر االتفاق 
بني رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة 
صالح، وخالد املشري، على قاعدة دستورية 
تفضــي النتخابات، معلنة أيضــا عن إعادة 

إحالة األمر للمجلسني.
وأعلن املتظاهرون عن عدة مطالب تتلخص 
في: رفض املؤسسات السياسية احلالية ممثلة 
في مجلســي النواب والدولــة واحلكومتني، 
وتفويض املجلس األعلى القضاء أو املجلس 
الرئاســي فــي حلهــا جميعا، وإعــالن حالة 
الطــوارئ، والتعجيل باالنتخابات، وإخراج 
جميع القوات األجنبيــة واملرتزقة، ورفض 
العسكرة وتســلط امليليشيات، مع التفعيل 
احلقيقــي ملؤسســتي اجليــش والشــرطة، 
باإلضافة حلل أزمة الكهرباء اخلانقة، وإلغاء 
مقتــرح قرار رفع دعــم احملروقات، وتعديل 

حجم وسعر رغيف اخلبز.

الفلسطيني إن أكبر املعتقالت الفلسطينيات 
ســنا في السجون اإلسرائيلية توفيت امس 

بعد حوالي ٦ أشهر من توقيفها.
وأضاف النادي أن سعدية فرج اهللا وهي 
من بلدة إذنا باخلليل وتبلغ من العمر ٦٨ عاما 
توفيت في ســجن الدامون بوسط إسرائيل 
«وهي أكبر املعتقالت سنا وأم لثمانية أوالد 
وجدة ألحفاد». ولم يوضح النادي أســباب 
وفاة احملتجزة التي اعتقلت بالقرب من احلرم 
اإلبراهيمي بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأصدر مكتــب املتحدث باســم مصلحة 
ســجون االحتالل اإلسرائيلية بيانا قال فيه 
ان «املعتقلــة تعاني من مرض مزمن وكانت 
تتلقى العالج بانتظام من قبل اجلهات الطبية 

في مصلحة السجون.

السيسي يوّجه باالستمرار في جهود
تطهير وتطوير البحيرات وتزويدها باخلدمات

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيس عبد الفتاح 
السيسي باالستمرار في جهود 
تطهير وتطوير بحيرة املنزلة، 
وكذلك جميع البحيرات على 
مســتوى اجلمهورية، خاصة 
مــا يتعلق بتطويــر وتنظيم 
مراســي ومراكــب الصيادين 
وتزويدهــا باخلدمات، وذلك 
لتدعيــم وتعظيــم العائد من 
إنتاج الثروة السمكية بالتكامل 
مع تطهير البحيرات، باإلضافة 
إلى تكوين جتمعات عمرانية 
وسياحية، مبا يساهم في رفع 
مســتوى املعيشة للمواطنني 

القاطنني حولها.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 
الرئيــس السيســي امس مع 
كل مــن د.مصطفــى مدبولي 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 
وم.شريف إســماعيل مساعد 
رئيس اجلمهورية للمشروعات 
واالســتراتيجية،  القوميــة 
ود.محمــد عبدالعاطــي وزير 
املوارد املائية والري، ومحمود 
شعراوي وزير التنمية احمللية، 
ومحمود توفيق وزير الداخلية، 
ود.ياسمني فؤاد وزيرة البيئة، 

التنفيــذي لتطويــر بحيــرة 
املنزلة واملناطق احمليطة بها.
أنــه مت خــالل  وأضــاف 
االجتمــاع اســتعراض جهود 
تطوير وتنمية بحيرة املنزلة، 
من خالل عدة محاور رئيسية 
البيئيــة  تشــمل اجلوانــب 
والثــروة الســمكية والنقــل 
البحــري والســياحة والبعد 
االجتماعي واالقتصادي، حيث 
مت تنفيذ عدد من املشروعات في 
هذا الصدد لضمان جتدد املياه 
داخل البحيرة من مياه البحر 

مقترحات تطوير واســتغالل 
الفرص االستثمارية ببحيرة 
املنزلــة، والتــي تســتهدف 
احلفاظ عليها وحتقيق التنمية 
املستدامة لها، وما تتضمنه تلك 
املقترحات من إجراءات تتعلق 
بتعظيم العائد من اســتغالل 
البحيرة ســواء مــن الناحية 
البيئيــة، أو االقتصاديــة، أو 
العمرانية، أو االجتماعية، أو 
الســياحية، وذلــك من خالل 
العديــد مــن األعمال  تنفيــذ 

البحرية والتنموية.

املتوسط، مما يؤدي إلى حتسني 
البيئي  املياه والوضع  جودة 
بها، إلى جانــب تنفيذ أعمال 
احلمايــة وتطهيــر البواغيز، 
الكباري  إلى إنشاء  باإلضافة 
على مصبات املصــارف عند 
تقاطعها مع جســر البحيرة، 
فضال عن تكريك جزء كبير من 
املنطقة، وأيضا أعمال التطهير 
وإزالة التعديات، وغيرها من 
املشروعات التي ساهمت في 

تطوير وتنمية البحيرة.
وأوضح أنه مت أيضا عرض 

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء واملسؤولني أمس

ود.عاصم اجلزار وزير اإلسكان 
واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
والسيد القصير وزير الزراعة 
واستصالح األراضي، واللواء 
أميــر ســيد أحمد مستشــار 
رئيس اجلمهورية للتخطيط 
العمراني، واللواء أركان حرب 
هشام السويفي رئيس الهيئة 

الهندسية للقوات املسلحة.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بــأن 
االجتماع شهد متابعة املوقف 

ضربة إسرائيلية جديدة على سورية توقع جرحى وخسائر مادية 
عواصــم - وكاالت: أدت غــارة جوية إســرائيلية على 
الســاحل الغربي لســورية صباح امس إلى إصابة مدنيني 
اثنني بجروح، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية في بيان.
ونقــل البيان عن مصدر عســكري قولــه: «نفذ العدو 
اإلســرائيلي عدوانا جويا بعــدة صواريخ من فوق البحر 
املتوســط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط 
بلدة احلميدية جنوب طرطوس». وأضاف أن ذلك «أدى إلى 
إصابة مدنيني اثنــني بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض 

اخلسائر املادية».
من جهته، قال مدير املرصد السوري حلقوق اإلنسان، 
وهي منظمة غير حكومية لها شــبكة واسعة من املصادر 
في سورية، أن القصف استهدف «هنغارات سابقة لتربية 
احليوانــات» في املنطقة «يســتخدمها حزب اهللا اللبناني 

لنقل األسلحة».
وأوضح املرصد أنه «لم تسمع أصوات مضادات الدفاع 

(سانا)اجلوي السوري حيث كان االستهداف مباغتا». جانب من األضرار املادية جراء القصف اإلسرائيلي أمس 

وزير اخلارجية اإليراني يشدد من دمشق 
على دعم سيادة سورية ووحدة أراضيها

عواصــم - وكاالت: أكد وزير اخلارجية 
اإليراني حسني أمير عبداللهيان، أن الزيارة 
األخيرة للرئيس الســوري بشار األسد إلى 
طهران شــكلت نقطــة حتول فــي العالقات 
بــني البلدين. وقــال: دخلنا مرحلــة جديدة 
من العالقات الشــاملة الســيما في املجاالت 

االقتصادية والتجارية.
وشــدد عبداللهيان الذي وصل ســورية 
أمس في زيارة رسمية على دعم إيران سيادة 
سورية ووحدة أراضيها، مؤكدا معارضة بالده 
ألي اعتداء عسكري على األراضي السورية.

ووصل وزير اخلارجية اإليراني إلى دمشق 
أمس على رأس وفد رفيع املســتوى إلجراء 
مباحثات مع كبار املسؤولني السوريني حول 

التطورات اإلقليمية والدولية وتعزيز العالقات 
الثنائية. وقال وزير اخلارجية السوري فيصل 
املقداد في تصريح للصحافيني: «هذه الزيارة 
مهمــة جدا حيث تأتي بعــد تطورات محلية 
وإقليمية ودولية كثيرة ســواء في ســورية 
أو إيران.. جرى الكثير من النشاطات خالل 
املرحلة املاضية.. وكما تعودنا فنحن نتشاور 
بشكل مستمر ووثيق حيال كل التطورات».

وأضاف املقداد: األوضاع في سورية حتتاج 
مزيدا من املشــاورات بني البلدين الشقيقني 
الســيما تكرار االعتداءات اإلسرائيلية على 
األراضي الســورية والتهديدات التي تطلقها 
«إسرائيل» ضد إيران والهدف واحد منها هو 

إضعاف جبهة املقاومة».

أوكرانيا: روسيا تستخدم صواريخ مصممة
لضرب حامالت الطائرات في قصف مدننا

عواصم - وكاالت: نددت 
كييــڤ بـــ «ترهيب روســي 
متعمــد» وجــددت مطالبتها 
أنظمــة  علــى  باحلصــول 
غربيــة مضــادة للصواريخ 
بعد ضربات دامية في منطقة 
أوديسا، فيما تواجه القوات 
األوكرانية وضعا «صعبا جدا» 
املدينة  فــي ليسيتشانســك 
اإلســتراتيجية فــي منطقــة 

«دونباس».
جــاء ذلك غــداة مقتل ٢١ 
شــخصا علــى األقــل بينهم 
طفــل عمره ١٢ عاما بحســب 
السلطات العسكرية واملدنية 
األوكرانيــة حــني دمــرت ٣ 
صواريخ روسية «مبنى كبيرا 
ومجمعا ســياحيا» في بلدة 
سيرغييفكا على ساحل البحر 
األسود على مســافة حوالي 
٨٠ كلم من أوديســا بجنوب 

أوكرانيا.
وأعلن الرئيس األوكراني 
زيلينســكي:  فولودمييــر 
«أنه ترهيب روســي متعمد 
وليست مجرد أخطاء أو ضربة 
عرضيــة»، فــي وقــت تؤكد 
الســلطات احمللية أن «ليس 
هناك أي هدف عسكري» في 

موقع الضربات.
االتهامــات  علــى  وردا 
األوكرانيــة، أكد الكرملني أن 
الروسية  «القوات املســلحة 
ال تســتهدف منشآت مدنية» 
في أوكرانيا، وهو رد وصفته 
برلني بأنه «الإنساني ووقح».

كما ذكرت كييڤ أن القصف 
علــى ســيرغييفكا أوقع ٣٨ 
جريحا بينهم خمســة أطفال 
اثنان منهم في حالة خطرة.

وكتــب وزيــر اخلارجية 
األوكرانــي دميتــرو كوليبا 
في تغريدة «أدعو شــركاءنا 
إلى إمداد أوكرانيا مبنظومات 
دفاعية مضــادة للصواريخ 
بأسرع وقت ممكن. ساعدونا 
في إنقاذ أرواح» واصفا روسيا 

بأنها «دولة إرهابية».

الروســية عن ممثل للقوات 
االنفصاليــة في لوغانســك 
أندري ماروتشــكو «احتلت 
ميليشيا لوغانسك الشعبية 
(القوات االنفصالية) والقوات 
آخــر  الروســية  املســلحة 
املرتفعــات اإلســتراتيجية، 
مــا يســمح لنــا بالتأكيد أن 
محاصــرة  ليسيتشانســك 

بالكامل».
وليسيتشانسك هي آخر 
مدينة كبرى لم يحتلها الروس 
بعــد فــي لوغانســك إحدى 
مقاطعتــي منطقــة دونباس 
الصناعية التي تسعى موسكو 

للسيطرة عليهما بالكامل.
وإلى الشمال في خاركيف، 
ثانــي مــدن أوكرانيــا، أعلن 
أوليــغ  احمللــي  احلاكــم 
سينيغوبوف سقوط صواريخ 
على أحد أحياء املدينة بدون 

التسبب بضحايا.
وأعلــن املتحــدث باســم 
وزارة الدفاع الروسية ايغور 
كوناشنكوف أن سالح اجلو 

زيلينســكي لتجريد روسيا 
من وضعها دائم العضوية في 
مجلس األمن الدولي، إن هذه 
التصريحات «ال ميكن النظر 
فيها» - وفق ما نقلته وكالة 

أنباء تاس الروسية.
بوليانســكي:  وأضــاف 
«بطبيعــة احلــال، يدرك كل 
هــذا  أن  العاديــني  النــاس 
الســيناريو لن يكون ممكنا 
إال إذا مت حــل األمم املتحــدة 

وإنشاؤها من جديد».
وتابع: «كل من زيلينسكي 
ومبعــوث أوكرانيا إلى األمم 
املتحدة يهدران وقتهما، حيث 
يزعمان من وقــت آلخر أننا 
(روسيا) ال يحق لنا احلصول 
على هــذا املقعد (في مجلس 
األمــن التابع لألمم املتحدة)، 
وأننا احتفظنا به بشكل غير 
قانونــي بعد تفــكك االحتاد 
الســوفييتي.. هــذا ال معنى 
له، لقد أوضحنا ذلك وحتى 
مسؤولو األمم املتحدة قدموا 

اإليضاحات الالزمة».

قصف فــي خاركيف مصنع 
اجلرارات احمللي، حيث كانت 
تتركــز قوات ومعدات تابعة 
للــواء اجلبلــي العاشــر في 

اجليش األوكراني.
وعلى اجلبهة اجلنوبية، 
قال كوناشنكوف ان القصف 
الصاروخي والضربات اجلوية 
الروســية أصابت ٣٩ مركزا 
قياديا ومستودعي ذخيرة قرب 
ميكوالييف، فيما أفاد احلاكم 
احمللي األوكراني فيتالي كيم 
عن سماع انفجارات، مشيرا 
إلى أن الســلطات تعمل على 

تقييم الوضع.
في املقابل، صرح النائب 
األول للممثل الروسي الدائم 
لــدى األمم املتحــدة دميتري 
بوليانســكي بأن اســتبعاد 
روسيا من مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة ممكن فقط إذا مت 
حل املنظمة بأكملها وإنشائها 

من جديد.
وقال بوليانسكي تعليقا 
الرئيــس  دعــوات  علــى 

موسكو: استبعادنا من مجلس األمن ممكن فقط إذا مت حّل األمم املتحدة

(رويترز) الدمار واخلراب بادياً على مبنى سكني في مدينة أوديسا جراء القصف الصاروخي الروسي  املتواصل 

وذكر اجليــش األوكراني 
أن الصواريخ املستخدمة في 
ســيرغييفكا هــي صواريخ 
كروز ســوفييتية تعود إلى 
حقبة احلرب الباردة ومصممة 
لضرب حامالت طائرات، وهي 
مــن الصنف الذي اســتهدف 
خالل نهــار االثنــني املاضي 
مركزا جتاريا في كرمينتشوك 
بوسط أوكرانيا على مسافة 
مائتي كلم من اجلبهة، موقعا 
ما ال يقل عن ١٩ قتيال بحسب 
آخر حصيلة التــزال مؤقتة 
صدرت عن أجهزة اإلسعاف.
ليسيتشانســك  وفــي 
حيــث أقــر زيلينســكي بأن 
الوضع مازال «صعبا جدا»، 
أعلــن االنفصاليون املوالون 
ملوســكو واملدعومــون مــن 
القوات الروســية امس أنهم 
يحاصرون بـ«الكامل» املدينة 
الصناعية الواقعة في دونباس 
والتي تركزت فيها املعارك في 

األيام األخيرة.
ونقلــت وكالــة «تــاس» 
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د. سليمان الديكان أثناء تدريب الفرقةرئيس فرقة التلفزيون املوسيقار غنام الديكان

املخرج محمد دشتي ومتابعة لتصوير السهرة «الطنبورة» من األلوان التي قدمتها الفرقة في السهرة

عبير مبارك.. 
عظم اهللا أجرك

تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
واملواســاة إلى اإلعالمية الزميلة عبير 
مبارك لوفاة والدتها، سائلني املولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
ويدخلها فســيح جناته ويلهــم أهلها 

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

«بيروت برهان» لفرح الهاشم.. قريبًا في الكويت
مفرح الشمري 

برهــان»  «بيــروت 
جتربة ســينمائية مبتكرة 
للمخرجــة الكويتيــة فرح 
الهاشــم لإلطاللة على زمن 
املخرج السينمائي اللبناني 
برهان علوية أحد فرســان 
جيــل الســبعينيات وهــي 
التي شهدت ظهور  املرحلة 
موجة جديدة من املخرجني 
اللبنانيني الذين درسوا الفن 
السينمائي على أصوله في 
أوروبــا وفرنســا وبلجيكا 
بشكل خاص ثم بدأت احلرب 
وغيرت مجرى حياة هؤالء 

جميعا.
عن جتربة برهان علوية 
ورؤيتــه لبيــروت في زمن 
احلرب، تقدم فرح الهاشــم 
فيلمها التسجيلي - الروائي 
بيروت برهــان، لترصد من 
خالله مالمح جتربة برهان 
الســينمائية التي بدأت في 
اوائل السبعينيات وتضمنت 
عــددا مــن األفالم مثــل كفر 
اللقــاء،  قاســم، وبيــروت 
ورســائل من زمــن املنفى، 
وإليك اينما تكون، وغيرها، 
حيث يأخذنا الفيلم في رحلة 
الى مسقط رأس برهان علوية 
في قرية ارنون الشقيف في 
جنــوب لبنان ومــن ثم الى 
بيروت التي شهدت تصوير 
افالم برهــان في عز احلرب 
ويواكب برهــان في رحلته 
الى باريس وبروكسل التي 
استقر فيها حتى رحيله في 
سبتمبر من العام املاضي. 

يلتقــي الفيلــم ويحاور 
مجموعة من األسماء الفنية 

مــن صحافيــني وإعالميــني 
ونقــاد مثل نــدمي جرجورة 
وهوفيك حباشــيان وزاهي 
وهبــي وأحمد قعبور وغير 
هم، كما يذهب بنا الفيلم الى 
األماكن التي عاش فيها برهان 

شخصيته اإلبداعية الفريدة 
وحملــت الكثير مــن افكاره 

ورؤاه واحالمه الكبيرة. 
في هــذا الفيلــم نتعرف 
أكثر فأكثر على عالم برهان 
علوية الســينمائي وأفكاره 
التــي حتمل فلســفة عميقة 
للواقــع وأيضا على بيروت 
في السبعينيات والثمانينيات 
بكل مــا فيهما من حنني الى 

املاضي وأمل باملستقبل.
 بيروت برهان هو أحدث 
افــالم فــرح الهاشــم التــي 
تضــم مجموعة مــن االفالم 
والروائيــة  التســجيلية 
الطويلــة والقصيــرة مــن 
بينها «سبع ساعات» فراولة 
«مارلني مونرو في نيويورك» 
ترويقة في بيروت «نســاء 
الكويت» قصة مش مكتوبة 
«اليوم اخلامس» والتي حصل 
اغلبهــا على جوائــز عربية 
وعاملية، على أمل أن يحظى 
الفيلم اجلديد بعروض محلية 

وعربية وعاملية.

علويــة مخــرج البحث عن 
الهوية التي حتدث كثيرا عنها 
في افالمــه من خالل حديثه 
عن الوطن والهجرة واملنفى 
والعروبة وقضية فلسطني 
وهــي األعمال التي شــكلت 

املخرج الراحل برهان علوية

بوستر الفيلم

املخرجة فرح الهاشم

من مشاهد الفيلم

واألدبية التــي تعاونت مع 
برهــان متثيــال وكتابة مثل 
هيثم األمني وأحمد بيضون 
ومحمد كلش وهادي زكاك، 
كما يلتقي بعدد ممن التقوا 
برهــان وعرفــوه عــن كثب 

مايا دياب.. باللون املصري مجددًا

عبير: «فالح في الكوجنرس» فيلم «أهبل»

بيروت - بولني فاضل

تستعد الفنانة اللبنانية 
مايا ديــاب إلصدار أغنية 
إيقاعيــة جديدة  مصرية 
خالل أيام، بعنوان «عيش 
أحلى ســنني» من كلمات 
أمير طعيمة، أحلان مدين، 

وتوزيع هادي شرارة. 
قــد  ديــاب  وكانــت 
أصــدرت أخيــرا أغنيــة 
«إمي يا إمــي» تزامنا مع 
يوم الطفــل، وهي أغنية 
خاصة لألمهــات اللواتي 
ينجنب أطفالهن قبل اكتمال 
منوهم الطبيعي مع مشاكل 
صحيــة تالزمهــم مــدى 
احلياة، وهــي من كلمات 
منيــر بوعســاف، أحلان 
وتوزيــع هادي شــرارة 

وإخراج رجا نعمة.

القاهرة - محمد صالح

كشــفت الفنانة عبير 
صبــري عن ندمهــا على 
تقدمي أحــد األفالم طوال 
مشوارها الفني قائلة إن 
الفيلم الوحيد الذي شاركت 
فيه وندمت عليه هو فيلم 
«فالح فــي الكوجنرس»، 
الذي قام ببطولته شعبان 
عبدالرحيم، مشــيرة إلى 

أنه فيلم «أهبل».
وعن مطربيها املفضلني، 
قالــت عبير فــي حوارها 
ببرنامج «أسرار النجوم»: 
«أحب شيرين عبدالوهاب 
وحسني اجلسمي وروبي 
وعبداحلليم حافظ وفيروز 
ومحمــد عبدالوهــاب»، 
مشــيرة إلى أنها تستمع 
أغانــي  إلــى  أيضــا 

املهرجانات.

١٣ أغنية شعبية صورتها «فرقة التلفزيون» بإشراف الديكان
مفرح الشمري

للمحافظة على التراث الشــعبي في 
ظل التكنولوجيا التي نعيشها، حرص 
القائمــون على تلفزيــون الكويت على 
تصوير سهرة تلفزيونية خاصة لفرقة 
التلفزيون للفنون الشــعبية تضمنت 
١٣ اغنية من مختلــف االلوان الغنائية 
الشــعبية اجلميلة ســتعرض في عيد 
االضحى املقبل وذلك حتت اشراف عام 
لرئيس الفرقة املوسيقار غنام الديكان 
واخراج محمد دشتي ومبتابعة حثيثة 

من وكيل التلفزيون فهد الغيالني.
«األنباء» حضرت تصوير الســهرة 
التي تضمنت العديــد من االغاني منها 
«ياشــموخ» كلمات الشاعر سالم سيار 
وأحلان د.ســليمان الديكان، وهو عمل 
وطني بايقاع الردحة، و«احلمداهللا ملن 
قدر» من كلمات عبداهللا العلوي احلداد 
وأحلان الراحل عبداهللا الفرج وتطوير 

املوســيقار غنام الديــكان، وهو صوت 
خيالي ديني، و«يــا بعيد الدار» كلمات 
يعقوب السبيعي وأحلان عبداهللا بوغيث 
وتوزيع الراحل ســعيد البنا، وهي من 

لون بحري لعبوني، و«الدريشــة» من 
كلمات د.يعقوب الغنيم وأحلان د.سليمان 
الديكان، وهي من ألوان الليوه الشعبية، 
و«نواف يا رمز البلد» من كلمات الشاعر 

طالل الســعيد وأحلان املوسيقار غنام 
الديكان، وهي عرضة برية، باالضافة الى 
اوبرا وطني تقدمها الفرقة بعنوان «الدار 
ترقى» مبشاركة مطربة االوبرا الكويتية 

اماني احلجي واألغنية من كلمات الشاعر 
سالم سيار وأحلان د.سليمان الديكان.

وبذلت إدارة فرقة التلفزيون للفنون 
جهودا كبيرة في تصوير هذه الســهرة 

من اختيار االغاني والتدريب عليها حتى 
تظهر بالشكل املطلوب، وكانت حريصة 
علــى تقــدمي اجمل ما عند هــذه الفرقة 
احملافظة على تراث الكويت من االندثار، 
ولذلك مت تشكيل فريق عمل اداري وفني 
خاص لهذه الســهرة، وجاء على النحو 
التالي: املوسيقار غنام الديكان (رئيس 
الفرقة واملشرف العام)، احمد القطامي 
(نائب الرئيس)، جنم العميري (مشرف 
االيقاعات)، بدر اجلويهل (مشرف الفنون 
والتراث)، احمد البقشي (مشرف الشؤون 
العامة)، د.سليمان  االدارية والعالقات 
الديكان (توزيع وتنفيذ)، خالد بن حسني 
(مدرب اصوات)، ثنيان العميري (مدرب 
ايقاعات)، عدنان اخلرس (مدرب حركي)، 
خالد بن حسني وعدنان اخلرس (التصميم 
احلركي)، محمــد عبدالواحــد وفاطمة 
العوضي (االزياء واالكسســوار). ومت 
تسجيل االغاني باستديو بيان من خالل 
م.ميثم الصراف ومشعل مصطفى احمد.

ستُعرض في سهرة خاصة في عيد األضحى من مختلف األلوان الغنائية التراثية

«سر الكهف».. في دور العرض ٧ اجلاري
فيلــم  صنــاع  قــرر 
االنيميشن البحريني «سر 
الكهــف» طرحــه فــي عدد 
مــن دور العــرض في دول 
اخلليــج والوطن العربي ٧ 
اجلاري، والفيلم سيناريو 
وحوار حنان كنعان، وإخراج 
إيناس يعقوب، وإنتاج شركة 
«بيبي كالي ويونيون ميديا» 
لإلنتــاج الفنــي، والتوزيع 
مبملكة البحرين بالتعاون 
مع مجموعة قنوات «ام بي 
سي»، ويصدر العمل باللغتني 

العربية واالجنليزية.
وتقول املخرجة إيناس 
يعقوب: يتناول الفيلم فكرة 
معرفــة األحجار النفيســة 
والنــادرة التــي تزخــر بها 

األرض، ومــن خالل املغامــرات التي يخوضها 
األبطال فــي عوالم فانتازيــة غريبة ومثيرة، 

ونتعــرف علــى األماكــن 
التــي تشــتهر فيهــا هــذه 
األحجــار الثمينة وفوائدها 
واســتخداماتها العالجيــة 
وأهميتها في حياتنا، بطريقة 
سلسة خفيفة وأخاذة، بعيدا 
التقليــدي  عــن األســلوب 
التلقيني املباشــر. وتابعت 
يعقوب: يتضمن «سر الكهف» 
ألغــازا وأفــكارا وجاذبيــة 
في الصــورة، ويعتمد على 
التركيز واإلبهار، فالرسالة 
احلقيقية التي دائما أسعى 
إلى حتقيقها هي االستفادة 
من املعنى اجلميل املوجود 
داخــل ســطور النــص ألن 
احلكمة دائما تصنع الثقة، 
وهذا العمل يسهم في كيفية 
االعتمــاد على النفس وجعل الثقة أســاس أي 

املخرجة إيناس يعقوبتصرف ولكن بتفكير.
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«الكرة» يعلن نظام 
ومواعيد البطوالت اليوم

مبارك اخلالدي

يعقد احتاد كرة القدم في الساعة الـ ١٢٫٣٠ ظهر اليوم مؤمترا 
صحافيا على مسرح قاعة االجتماعات باللجنة األوملبية الكويتية، 
وذلك لإلعالن عن نظام ومواعيد انطالق مسابقات وبطوالت املوسمني 

الرياضيني املقبلني ٢٠٢٢-٢٠٢٣ و٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.
وكان مجلس إدارة االحتاد قد أعلن في نهاية األسبوع املاضي 
عن قرارات إدارية لتســكني املناصب التنفيذية الستكمال الهيكل 
اإلداري لالحتاد، حيث مت تعيــني احملاضر الدولي بدر عبداجلليل 
أمينا مساعدا للشؤون الفنية واملنتخبات، كما متت تسمية الالعب 
السابق سعود املجمد مديرا للمنتخبات الوطنية، وتعيني د.صالح 

املجروب أمينا مساعدا لشؤون املسابقات واخلدمات املساندة.
كما شهدت نهاية األسبوع تسريبات حول نظام بطولة الدوري 
لم ترتق الى القبول لدى اجلمهور الرياضي، حيث تردد مقترح ان 
يكون الدوري من قسمني وبعد ذلك يتم تقسيم الفرق الى قسمني 
من االول الى السادس وتلعب فيما بينها دوريا من قسمني ومعها 
النقاط التي حصلت عليها في الدور التمهيدي، على ان تلعب الفرق 

في املراكز من السابع حتى العاشر دوريا خاصا للهبوط.
وذهبت العديد من التسريبات الى ان الدوري رمبا سيكون من 
٤ أقسام بهدف زيادة عدد املباريات التي يلعبها الالعب، حيث لقي 

املقترح استهجانا واسعا من النقاد.
وأشــارت التسريبات الى ان االحتاد وافق على بطوالت شكل 
الدوري الكويتي للمراحل السنية على النحو اآلتي: إقامة دوري حتت 
١٣ سنة ملواليد ٢٠٠٩-٢٠١٠، ودوري حتت ١٤ سنة ملواليد ٢٠٠٨ واملميز 
من ٢٠٠٩، ودوري حتت ١٦ ســنة ملواليد ٢٠٠٦-٢٠٠٧، ودوري ١٨ 
سنة ملواليد، ٢٠٠٤-٢٠٠٥، ودوري الرديف ملواليد ٢٠٠١-٢٠٠٢-٢٠٠٣.

البوركيني مالو في «األصفر»

الصرعاوي: معسكر خارجي  للغوص

عبدالعزيز جاسم

أعلن نادي القادسية تعاقده 
مع املدافع البوركيني باتريك مالو 
الفريق  ثالث صفقات  ليصبح 
هذا املوسم، كما أعلن األصفر 
عن التعاقد الرسمي مع املهاجم 
العاجي سيدريك هنري قادما 
من الفحيحيل، لينضم ملواطنه 

املهاجم مامادو سورو.
وجاء التعاقد مع باتريك مالو 
لقدرته على اللعب كقلب دفاع 
وكذلك كظهير أيسر، فضال عن 
خبرته الكبيرة في املالعب بعد 
أن مثل أندية شــبيبة القبائل 

اجلزائري وسموحة ووادي دجلة املصريني وأسيك أبيدجان العاجي 
وحســينية أغادير املغربي وجميعها أندية لها حضور كبير، لذلك 
من املنتظر أن يكون الالعب إضافة كبيرة ان كان في مستواه الذي 
ظهر عليه مع األندية التي شارك معها السيما انه مثل منتخب بالده 
في ١٩ مباراة دولية. إلى ذلك، يتبقى للفريق األصفر بقيادة املدرب 
الوطني ناصر الشــطي صفقتني واألغلب انهما سيكونان في خط 
الوســط نظرا للرحيل احملتمل ألحمد الظفيري أحد صناع اللعب 
املؤثرين في الفريق، باإلضافة إلى ضرورة وجود العب وسط ارتكاز 
قوي يعوض رحيل رضا هاني وسلطان العنزي في املوسم املاضي.

ويعتبر القادسية من أكثر األندية نشاطا في التعاقدات الصيفية، 
حيث ضم سلمان البوص ومشاري العازمي ونايف زويد ويقترب 
من اإلعالن الرســمي عن ضم العب اليرموك أحمد شبيب وكذلك 

العب خيطان طالل األنصاري.

قال أمني السر العام بالنادي واالحتاد الكويتي للغوص واإلنقاذ 
محمد الصرعاوي إن اجلمعية العمومية للنادي اعتمدت التقريرين 
واملالــي واإلداري باإلضافة إلى موافقتها على التعديالت املقترحة 

على النظام األساسي.
وعلى صعيد آخر، عقد مجلس إدارة النادي اجتماعه بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة طالل السرحان واعتمد خالله الئحة االستئناف 
املقدمة من جلنة االســتئناف في النادي. وأوضح الصرعاوي أن 
املجلس وافق على إقامة معســكر خارجي لســباحة الزعانف في 
مدينة بوكيت بتايلند ينطلق في ٢٣ أغسطس املقبل ويستمر حتى 
موعد انطــالق بطولة العالم بذات املدينة يوم ٢ ســبتمبر املقبل، 
مشــيرا إلى أن املجلس وافق على املشاركة في بطولة كأس العالم 
في الغوص الرياضي التي تنطلق في بوكيت أيضا في ٥ ســبتمبر 
املقبل، الفتا إلى أن البطولتني ستشــهدان مشاركة احلكمني وليد 

الشويعي ومحمد بارون.
وبني أن االجتماع شهد املوافقة على إقامة بطولة الكويت املفتوحة 
للتصوير الفوتوغرافي والڤيديو حتت املاء ملرحلة ١٦ وما فوق حتت 
إشــراف االحتاد الدولي للغوص على أن تقــام في جزيرة قاروه 

بالفترة من ٨ حتى ١١ سبتمبر املقبل.

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية للنادي

النصر يعتمد جهاز الكرة
عبدالعزيز جاسم

اعتمد نادي النصر تشكيل أجهزته اإلدارية والفنية للفريق األول 
لكرة القدم وجميع املراحل الســنية، حيث سيترأس رئيس النادي 
خالد الشريدة جهاز الكرة على أن يكون فهد هايف الديحاني نائبا 
للجهاز بشكل عام. وسيكون طالل نايف مديرا للفريق األول ومحمد 
العنزي إداريا، ومحمد املشــعان مدربا ومساعد مناور وانطونيو 
توبانغو مســاعدين، وصالح مهدي مدربا حلراس املرمى وميغاس 
نافارو مدربا للياقة البدنية. كما عني مجلس اإلدارة محمد الفضلي 
مديرا لقطاع الناشئني، على أن يكون املدرب الوطني ظاهر العدواني 
املدير الفني لفريقي الشباب والناشئني، واملدرب الوطني ابراهيم 
عبيد املدير الفني لفريقي األشــبال والصغــار، واملدرب الوطني 
صالح العدواني املدير الفني لفــرق البراعم. كما مت تعيني ضاري 
الغريب مساعدا ملدرب فريق الشباب، وغازي سالم مساعدا ملدرب 
فريق الناشئني، ومحمد سهيل مدربا حلراس مرمى فريقي الشباب 
والناشئني، وغامن السهيل ومساعد املسافر مساعدين ملدرب فريق 
الناشئني، وخالد الفضلي وعبداهللا شعيب مساعدين ملدرب فريق 
الصغار، وطارق سالم مدربا حلراس مرمى فريقي األشبال والصغار.

الغامن: اإلجناز اآلسيوي لـ «العميد» عودة مظفرة لـ «اليد» الكويتية
هادي العنزي

حظــي الفريق األول لكرة اليد 
بنــادي الكويت باســتقبال كبير 
وبحفــاوة رســمية وجماهيريــة 
مساء أمس األول بعد عودته متوجا 
بلقب كأس بطولة األندية اآلسيوية 
الـــ ٢٤ لكرة اليد، التــي اختتمت 
منافســاتها اخلميــس املاضي في 
مدينــة حيدرأباد الهندية، بعد أن 
أعاد كرة اليد الكويتية إلى صدارة 
املشــهد اآلسيوي بعد ١٥ عاما من 
الغياب، وحقق القادســية املركز 

الثالث في البطولة.
واستقبل أبطال آسيا األمني العام 
املساعد للجنة األوملبية الكويتية علي 
املري، ونائب املدير العام لشــؤون 
الرياضة التنافسية في الهيئة العامة 
للرياضــة د.صقــر املــال، ورئيس 
مجلــس إدارة احتاد كــرة الطائرة 
عبدالهادي الشبيب، ونائب رئيس 

بدعم القيادة السياســية ألبنائها 
الرياضيني، و«الهيئة» مستمرة في 
دعم جميع األلعاب، لتحقيق مزيد 
من اإلجنازات، وسنواصل التطوير 

وفق اخلطة املعلنة مسبقا.
ثمرة التعاون والتكاتف 

وشدد رئيس نادي الكويت خالد 
الغامن على أن النجاح الذي حتقق 
لم يأت مــن فراغ، بل جــاء ثمرة 
تعاون ودعم االحتاد اآلسيوي لكرة 
اليد، وخاصة نائب رئيس االحتاد 
الدولي لكرة اليد بدر الذياب، واحتاد 
كرة اليد، واألندية، والهيئة العامة 
للرياضــة، واللجنــة األوملبيــة. 
وأضاف:«نشــكر اجلميــع، وبهذا 
التعاون املثمــر رفع علم الكويت 
مرتني في التتويج، وهذه بالنسبة 
لنــا بدايــة الطريــق، فالوصــول 
إلــى القمة ســهل، ولكن احملافظة 
عليها هي التحدي األكبر، وعلينا 

بعودة اليد الكويتية إلى منصات 
التتويج القارية، واللجنة األوملبية 
برئاسة الشيخ فهد الناصر تدعم 
جميع األندية، وحريصة على مزيد 
مــن التطــور والتقدم فــي جميع 

األلعاب. 
الكويت غنية باملواهب

من جهته، أكد بدر العصيمي أن 
العمل للفوز باللقب اآلسيوي بدأ 
منذ البطولــة املاضية التي حقق 
فيها «العميد» املركز الثاني، مضيفا 
ان تركيز جميع الالعبني منذ بداية 
البطولة كان على املركز األول فقط، 
وبالعزمية واإلصرار حتقق الهدف، 
ولعل الروح العالية وراء هذا الفوز 
الكبير، كما أن االجناز يدل على أن 
الكويت غنية باملواهب، ولديها فرق 
كبيرة قــادرة على مقارعة أفضل 
األنديــة، بالرغم من عــدم وجود 

تفرغ كلي.

التحضير جيدا للمشاركة في بطولة 
«ســوبر غلوب» العاملية، لنكون 
خيــر ممثــل للرياضــة الكويتية 
واآلســيوية، ونشــكر اجلهازين 
الفنــي واإلداري والالعبــني على 
اجلهود املخلصة التي أفضت إلى 

فوز آسيوي كبير.
«األوملبية» تدعم اجلميع

مــن جهته، أكد علــي املري أن 
اإلجناز اآلســيوي فرحــة غامرة 
ألهل الكويت جميعا، وقال: نبارك 
للجميع، واليوم شــهدنا تواصل 
االجنازات الرياضية، فبعد صدارة 
مستحقة لدورة األلعاب اخلليجية 
الثالثة، أكد أبطال كرة اليد التفوق 
علــى القارة اآلســيوية، بحصول 
ناديــي الكويت والقادســية على 
املركزين األول والثالث، وهذا نتاج 
عمل متكامل بني األندية واالحتاد 
و«األوملبية» و«الهيئة»، ومبشــر 

احتفاء كبير بعودة حامل لقب بطولة األندية اآلسيوية الـ ٢٤

(قاسم باشا) د.صقر املال وعلي املري وبدر الذياب وخالد الغامن وأحمد عقلة وبدر العصيمي وعبدالهادي الشبيب خالل استقبال فريق الكويت بطل آسيا  

مجلس إدارة احتاد كرة القدم أحمد 
عقلــة، ورئيس مجلس إدارة نادي 
الكويت خالد الغامن، ورئيس مجلس 
إدارة نادي النصر خالد الشــريدة، 
ونائب رئيس مجلــس إدارة نادي 
الكويت بــدر العصيمي، واألعضاء 
بلسم األيوب، ومحمد النصف، وعدد 

من القيادات الرياضية.
من جانبه، أبــدى د.صقر املال 
فخره واعتزازه باإلجناز اآلسيوي 
الكبيرة، وقال ان املركز األول على 
القارة اآلسيوية جاء تأكيدا قاطعا 
على أن الرياضة الكويتية بخير، 
وتتعافــى ونحن نعتــز باجلهود 
املخلصة، التي تؤكد أن املؤسسات 
الرياضيــة املتعاضدة تعمل بجد 
واجتهــاد، وتســير وفــق خطــة 
مدروســة، والقادم أفضل، و«كفو 
عليكم وأفتخر بكل شخص فيكم»، 
وسوف نواصل العمل والتطوير 
جلميــع األلعاب. ونحن ســعداء 

املقصيد: ألعاب جديدة وإطالق مشروع كأس التفوق العام
اختتــم االحتاد الرياضي املدرســي والتعليم 
العالــي مهرجان كرة الصــاالت للبنات بعد عمل 
استمر ملدة ٥ شــهور من بداية فبراير الى نهاية 
يونيو وحقق نتائج إيجابية من خالل إقبال واهتمام 
طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة مبمارسة 
كرة قدم الصاالت، وأقيم املهرجان مبشاركة ٤٢٦ 
طالبة للمرحلة املتوسطة، و١٥٠ طالبة للمرحلة 
االبتدائية، وجاء ذلك خالل االتفاقية بني االحتاد 

املدرسي واالحتاد الكويتي لكرة القدم.
من جانبه، أكد رئيس االحتاد الكويتي الرياضي 
املدرسي والتعليم العالي فيصل املقصيد ان النجاح 
احلقيقي للمهرجانــات والفعاليات التي ينظمها 
االحتــاد هو دعم أولياء األمــور وحتفيز ابنائهم 

الطالب والطالبات.
واضاف انه بناء على استراتيجية االحتاد ٢٠٢١-

٢٠٢٦ سنتوســع باألنشطة بداية العام الدراسي 
اجلديــد من خالل إدخــال ألعاب جديــدة وإقامة 
املباريــات بصورة اكبر جلميــع الفئات العمرية 
بداية من رياض األطفال حتى املرحلة الثانوية، 
وسيتم إطالق مشروع كأس التفوق العام للمناطق 
التعليمية باإلضافة الى التعليم اخلاص والتعليم 
الديني من اجل تنشيط وحتفيز اإلدارات املدرسية 
واملناطق التعليمية لالهتمام بالرياضة املدرسية 

ودعم الطلبة املوهوبني في كافة املراحل.
من جانبه، أبدى نائب مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة لقطاع الرياضة للجميع د.مشعل الهدبة 
ســعادته بالنتائج اإليجابية للمهرجان، وقال إن 
االحتاد املدرســي ميثــل أيقونة العمــل املرحلي 
للوصول الى نتائج أوسع وأشمل لدعم الرياضة 

احمللية والوصول بها الى العاملية.

صالح ينهي اجلدل 
ويقرر البقاء مع «الريدز»

بعد نحو عام من املفاوضات الشــاقة والطويلة، توصل النجم املصري محمد 
صــالح الى اتفاق مــع ناديه ليڤربول اإلجنليزي للبقاء فــي صفوفه بعد توقيعه 

عقــدا جديدا «طويل األمد»، كما أعلن وصيف الــدوري املمتاز ودوري أبطال أوروبا 
رسميا اجلمعة.

ولم يعلن ليڤربول تفاصيل العقد اجلديد لكن تقارير صحافية أشارت 
الى أن صالح سيبقى في صفوف فريقه حتى يونيو عام ٢٠٢٥.

كما أشــارت التقارير الى أن صالح سيتقاضى مبلغا يتراوح بني 
٣٥٠ و٤٠٠ ألف جنيه اســترليني أســبوعيا، ما يجعل منه في كلتا 

احلالتني الالعب األعلى دخال في صفوف ليڤربول.
وأضافت التقارير أن وفدا يضم املدير الرياضي اجلديد لليڤربول 
جوليــان وورد كان توجه الى مصر، حيــث يقضي صالح إجازته، 

لوضع اللمسات األخيرة على العقد اجلديد قبل التوقيع عليه.
وقال صالح الذي بلغ الثالثني من عمره الشهر املاضي: «شعوري 
رائــع وأنا متحمس حلصد املزيد من األلقاب مــع النادي. انه يوم 

سعيد للجميع. أخيرا أجنز كل شيء».
وأضاف: «اســتغرق جتديد العقد بعض الوقت لكن اآلن وبعد 

ان حصل هذا األمر يتعني علينا التركيز على املستقبل».
وتابع: «ال شــك أنكم الحظتم أن الفريق في تطور مســتمر 
في الســنوات اخلمس أو الســت األخيرة، واملوسم الفائت كنا 
قاب قوســني أو أدنى من إحراز أربعة ألقاب، لكن لألســف في 
األســبوعني األخيرين من املوســم فقدنا لقبني»، في إشارة إلى 
دوري األبطال الذي خسر ليڤربول مباراته النهائية أمام ريال 
مدريد، والدوري احمللي الذي خســر معركته بفارق نقطة فقط 

عن مان سيتي.
وأوضح «أجرينا تعاقدت جديدة ويتعني علينا مواصلة العمل 
وأن نتمتع باإليجابية للمنافسة على جميع األلقاب مجددا».

وينتهي عقد صالح مع ليڤربول في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وقد دخل 
الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في األشهر األخيرة من أجل 

جتديده، قبل أن يتوصال الى اتفاق أول من أمس.
وســجل صالح ١٥٦ هدفا فــي ٢٥٤ مباراة خاضها في صفوف 

الـ«ريدز» في مختلف املسابقات منذ انتقاله من روما قبل ٥ سنوات.

ميالن ُيبقي أسطورته مالديني
سيستمر األسطورة باولو مالديني في مهام املدير الفني 
لناديه األبدي ميالن ملوسمني إضافيني، وذلك وفق ما أعلن 
بطل الدوري اإليطالي لكرة القدم الذي ستنتقل ملكيته قريبا 

لصندوق االستثمارات األميركي «ريدبيرد».
وقال ميالن في بيانه إن «هذا العقد يبرز أهمية االستمرارية 

بالنسبة للنادي مع مواصلتنا النمو والتعزيز».
كما قرر النادي اإلبقاء على خدمات املدافع الدولي أليساندرو 
فلورنتسي بالتعاقد معه نهائيا من روما بعدما لعب في صفوفه 

املوسم املاضي على سبيل اإلعارة، وفق ما أعلن الفريقان.

ديوكوڤيتش وجابر يواصالن 
التألق في «وميبلدون»

لم يجد الصربي نوفاك ديوكوڤيتش املصنف أول وحامل 
اللقب أي صعوبة تذكر في بلوغ الدور الرابع لبطولة وميبلدون، 
ثالثة البطوالت األربع الكبرى في التنس، كما حال التونسية 
أنس جابر املصنفة ثالثة عند السيدات التي بلغت الدور ذاته.

وتغلب ديوكوفيتش على مواطنه ميومير كيتسمانوڤيتش 
٦-٠ و٦-٣ و٦-٤ في ساعة و٥٢ دقيقة. وعلى غرار ديوكوڤيتش، 
لــم جتد جابر املصنفة ثانية عامليــا صعوبة تذكر في بلوغ 

الدور الرابع بفوزها على الفرنسية ديان باري ٦-٢ و٦-٣.

بوتاس األسرع بتجارب «بريطانيا»
كان الفنلندي فالتيري بوتاس على منت سيارة ألفا روميو 
األســرع في جولة التجارب احلرة األولى جلائزة بريطانيا 
الكبرى التي تنطلق اليوم، املرحلة العاشرة من بطولة العالم 
للفورموال واحد، مستفيدا من األمطار التي أثرت على أداء 
السيارات، فيما كان سائق فيراري اإلسباني كارلوس ساينس 
األسرع في اجلولة الثانية. وتسبب هطول األمطار قبل انطالق 
اجلولــة احلرة األولى ببقاء عدد من الفرق في حظائرها، ما 
فتح الباب أمام بوتاس وزميله الصيني دجو غانيو للتصدر.

ملشاهدة الڤيديو



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

 ٤Sunday July 3, 2022 - Issue No.16512 ذي احلجة ١٤٤٣ املوافق ٣ يوليو ٢٠٢٢

األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

بجدارة نادي الكويت زعيم 
«اليد» اآلسيوية.

فريق الغوص يرفع املخلفات 
البيئية من جزيرة أم املرادم.

يستاهلون أبطالنا.بارك اهللا في جهودكم.

«أمي أخذتني لزيارة مالجئ املشردين 
وعمري ١١ سنة»

البريطانــي وليام،  األمير 
يؤكــد أنه يريد تربيــة أطفاله 
بنفس الطريقــة التي ربته بها 
أمه األميــرة الراحلة ديانا على 

حب األعمال اخليرية.

 
«لن أخفي شعري األبيض»

سارة جيســيكا باركر، 
املمثلة األمريكية، ٥٧ سنة، 
تؤكــد فخرها بشــعرها 
األبيــض، وترفض وصف 
هوليوود لها بالشجاعة لعدم 

صبغه.

«في كل أفالمي الســابقة كنت أجتهز 
لتصوير توب غان»

توم كروز، املمثل األمريكي، 
متحدثا عن حتضيراته لتصوير 
فيلمه األخير «توب غان مافريك» 
الــذي يعرض حاليــا في دور 

العرض.

«احلرب األوروبية غالبا ما تتحول الى 
حرب عاملية»

ادوارد لوتفــاك، احمللــل 
االستراتيجي األميركي، يتوقع 
الروســية- أن تفضي احلرب 
إلى  األوكرانية في نهاية األمر 

حرب عاملية ثالثة.

أبعد من الكلمات

٣:١٨الفجر
٤:٥٣الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٦العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٣العشاء

أعلى مد: ٠٣:٣٨ ص - ٠١:٢٤ م
أدنى جزر: ٠٨:٢٠ ص - ٠٨:٥٩ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٣٠

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

البقاء هللا

طالب عبداهللا ناصر الكهيلي: ٦٧ عاما - الرجال: القادســية - ق٩ 
- ش٩١ - م٤ - ت: ٥٥٦٦٠٢١٧ - ٩٩٠٥٠٩٩٨ - ٩٧٦٦٤٥٦٩ 
- النســاء: القريــن - ق٣ - ش٦ - م٢٥- ت: ٦٦٠٢٧١٤٧ - 

٩٧٨٩٠٧٩٩ - شيع.
أسامة سعيد محمود بوعركي: ٥١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
- ت: ٩٩٠٩٧٩٧٩ - النســاء: الرميثية - ق١ - ش الشــافعي 

١٣ - م١ - ت: ٩٤٩٠٠٩٤٩ - شيع.
شريفه عبداحلسني بهروز حسني: ٧٤ عاما - الرجال: حسينية الصفار 
- الدعية - العزاء ابتداء من صباح أمس - ت: ٦٠٤٦٦٦٦٠ - 
النساء: صباح السالم - ق٧ - ش األول - ج١٢ - م١٤ - شيعت.

نوير عوده محمد العدواني: (زوجة صالح مرزوق الرويس العدواني) 
٧٨ عامــا - العزاء في املقبرة - ت: ٩٧٤٤٠٨٧٨ - ٩٩٤٢١٠٤٢ 

- شيعت.
نهيه مهنا رجا العازمي: (أرملة علي مصبح سلمان الشبو) ٦٣ عاما 
- الرجال: سلوى - ق٦ - ش املتنبي - م٢٠ - ت: ٩٠٠٧٨٩٣٣ 
- النساء: سلوى: ق٦ - ش٥ - م٣١ - ت: ٩٧٣١١٧٠٩ - شيعت.

منيره فهــد نهار عبداهللا اخلالدي: ١٢ عامــا - اجلهراء - العيون 
- ق٤ - م ٤٠١ األزرق ٢٧ - ت: ٩٧٨٠٠٩٩٩ - ٩٩٠٤٩٥٧٥ - 

٥٥٦٩٣٩٣٩ - شيعت.
زينب عبداهللا أحمد: (أرملــة إبراهيم عبداهللا أحمد النجار) ٨٩ 
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٠٨٢٣٧٧ - النساء: 

السرة - ق٤ - ش٦ - م٤١ - ت: ٩٩٣٩٦٩٣٦ - شيعت.
فوزيه عبداهللا حمد الدوسري: ٦٩ عاما - العزاء في املقبرة - ت: 

٥٥٠٨٣٦٣٦ - ٥٠٥٥٥١٦٦ - شيعت.

والد بريتني سپيرز: 
لم أتنّصت على غرفة نومها

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: قال والد املغنية األميركية بريتني 
ســپيرز، إن مزاعم قيامه بالتجسس على ابنته باستخدام 
أجهزة تســجيل ســرية مخبأة في غرفة نومها خالل فترة 

الوصاية «كاذبة».
وفي إعالن مكتوب، واصل جاميي سپيرز إنكار أن يكون 

قد «قام أو سمح» بعملية تسجيل غير قانونية البنته.
وكانــت شــيرين عبــادي، العميلة الســابقة في مكتب 
التحقيقــات االحتادي قــد اتهمت جاميي ســابقا بالقيام بـ 
«انتهــاكات غيــر مقبولة» خلصوصية واحلريــات املدنية 
البنته جنمة موسيقى البوب، وفقا لوكالة األنباء البريطانية 
(بي ايه ميديا). وقد تردد أنه مت العثور على جهاز تسجيل 
مثبت بشريط الصق خلف أثاث غرفة بريتني لكي ال يراه 
أحد ومت تزويده ببطارية إضافية لكي يستمر في التسجيل 

لفترات أطول.

املغنية األميركية بريتني سپيرز

ُسرق غيتاره في كندا فاستعاده باليابان بعد ٤٦ عامًا!
طوكيو - أ.ف.پ: لم يشذ 
الكنــدي راندي  الروك  عازف 
باكمان عن قول «أبو متام» إن 
احلب ليس «إال للحبيب األول»، 
إذ استعاد اجلمعة في اليابان 
غيتاره املفضل الذي سرق منه 

قبل ٤٦ عاما.
وسافر املوسيقي مع فرقته 
«ذي غيس هو» صاحبة أغنية 
«أميركان وومن» (١٩٧٠) إلى 
طوكيو حيث كان اللقاء املؤثر 
بينــه وبني اآللة العزيزة على 
قلبه من نوع «غريتش» التي 
ســرقت منه في فندق مبدينة 
تورونتو (في شرق كندا) عام 

.١٩٧٦
وقال املوســيقي البالغ ٧٨ 
عاما لوكالة فرانس برس «لقد 
كنــت حزينا جــدا». وأضاف 
«اســتخدمت هــذا الغيتار في 
تأليف عدد من األغنيات التي 
بيعت ماليني النسخ منها، كان 
مبنزلــة غيتــاري الســحري. 
وعندمــا اختفى فجــأة، غاب 

السحر».
وكان النجــم اشــترى هذا 
الغيتــار البرتقالي اللون من 

باحلصول على هذه اآللة، وكان 
ميضي ســاعات يحدق به في 
واجهــة متجــر فــي وينيبيغ 
(وســط كنــدا) فــي مطلــع 
ستينيات القرن العشرين، مع 
صديقه املوسيقي نيل يونغ.

وبلغ به حرصه على غيتاره 

هذا حد ربطه حتوطا بالسالسل 
في مراحيض الفنادق التي كان 
يقيم فيها خالل جوالت فرقته، 
لكن اآللة سرقت منه عندما عهد 
بها لوقت وجيز إلى مســؤول 
عن معدات الفرقة خالل إحدى 

رحالتها.

راندي باكمان في احدى احلفالت

طراز ٦١٢٠ Chet Atkins عندما 
كان في التاســعة عشــرة في 
مقابــل ٤٠٠ دوالر، وهو مبلغ 
جمعه بعرق جبينه عندما كان 
يعمل في جز العشــب وغسل 

السيارات.
وبقي طويال ميني النفس 

سلسلة زالزل قوية تضرب جنوب إيران.. والقتلى واجلرحى بالعشرات

طهــران - أ.ف.پ: هــزت سلســلة من 
الــزالزل القوية جنوب إيــران امس، مما 
أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على األقل 
وإصابة أكثر من ٨٠ آخرين وتدمير عشرات 

املباني.
وقالــت هيئــة املســح اجليولوجــي 
األميركية، إن الزالزل التي بلغت قوتها ٦ 
درجات ضربت غــرب مدينة بندر عباس 
الساحلية الرئيسية في محافظة هرمزجان.

ونقلت وكالة األنباء الرســمية (ارنا) 

عن حاكم هرمزجان مهدي دوســتي قوله 
إن خمســة أشخاص قتلوا. وقال دوستي 
للتلفزيون احلكومي إن قرية سيح خوش 
القريبة من مركز الزلزال دمرت بالكامل.

وأفاد املتحدث باسم خدمات الطوارئ 
التلفزيــون  الوطنيــة مجتبــى خالــدي 
احلكومي، بأن «٨٤ شخصا أصيبوا ومازال 

١٥ منهم فقط في املستشفى للعالج».
وعرضت اإلذاعة احلكومية لقطات ڤيديو 
ملبان سكنية حتولت إلى أنقاض في سايح 

خوش، التي غمرها الظالم بسبب انقطاع 
التيار الكهربائي. وحاولت سيارات اإلسعاف 
واملركبات األخرى التنقل في الطرق املغطاة 
باحلطــام، بينما نزل الســكان املصابون 
بالصدمة إلى الشوارع أو حاولوا استعادة 

األشياء من منازلهم املدمرة.
وذكرت وسائل إعالم رسمية، أن الناس 
أمضوا الليل أيضا فــي العراء بالعاصمة 
اإلقليميــة بنــدر عباس، التــي يبلغ عدد 
ســكانها أكثــر من ٥٠٠ ألف نســمة وتقع 

علــى بعد نحو ١٠٠ كيلومتر شــرق مركز 
الزلزال، حيث اصطفت طوابير طويلة أمام 

محطات الوقود.
وتقــع إيران فوق العديد من الصفائح 
التكتونية الرئيسية كما تعاني من نشاط 
زلزالي متكرر. وكان أعنف زلزال شهدته 
اجلمهورية اإلسالمية في العام ١٩٩٠ حني 
بلغت قوته ٧٫٤ درجات وأودى بحياة ٤٠ 
ألف شخص في الشمال، فيما أصيب ٣٠٠ 

ألف شخص وشرد نصف مليون.

بلغت قوتها ٦ درجات غرب مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية مبحافظة هرمزجان

(رويترز) ملشاهدة الڤيديوجانب من الدمار الذي خلفه الزلزال في قرية سايح خوش مبدينة بندر عباس 

٩٠ مليون دوالر تدفعها «غوغل» 
لصغار مطوري التطبيقات

نيويورك ـ أ.ف.پ: وافقت «غوغل» على إنشاء صندوق 
بقيمة ٩٠ مليون دوالر لتسديد املبالغ املترتبة لصغار مطوري 
التطبيقات في تســوية القضايا املرتبطة باستغالل املوقع 
املهيمن لفرض شروط املجموعة العمالقة. وقالت املجموعة 
التابعة لشركة ألفابت على موقعها اإللكتروني إن الصندوق 
مخصص للمطورين الذين كانوا يكســبون أقل من مليوني 
دوالر ســنويا من خالل متجــر تطبيقات املجموعة «غوغل 
بالي»، بني عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١. وأوضحت شركة هاغنز برغمان 
للمحامني، التي متثل املدعني، أن ما يقرب من ٤٨ ألف ناشر 
للتطبيق معنيون بهذا الصندوق. كما وافقت «غوغل» على 
االســتمرار في تقدمي عمولة على االشتراكات التي تتم عبر 
«غوغل بالي» بنسبة ١٥٪ للمليون األول من حجم املبيعات 
احملققة كل عام، عمال باقتراحها املقدم العام املاضي، بدال من 

نسبة ٣٠٪ القياسية املعتمدة في القطاع.

السفر إلى الفضاء يؤذي القلب والعضالت.. والعظام

واشنطن - رويترز: تعطي دراسة عن 
فقدان العظام لدى ١٧ رائد فضاء سافروا 
على منت محطة الفضاء الدولية فهما أكثر 
اكتماال لتأثير الســفر إلــى الفضاء على 
جسم اإلنسان واخلطوات التي ميكن أن 

تخفف من ذلك.
وجمعــت الدراســة بيانــات جديــدة 
عــن انخفــاض كثافة العظــام لدى رواد 
الفضاء بسبب ظروف اجلاذبية الصغرى 
في الفضاء وإلى أي مدى ميكن استعادة 
كثافــة املعادن في العظــام على األرض. 
وشــملت الدراســة ١٤ رائد فضاء وثالث 
رائدات فضاء، متوسط   أعمارهم ٤٧ عاما، 
وتراوحت الفترة التي قضوها في الفضاء 
من أربعة إلى سبعة أشهر، مبتوسط نحو 

خمسة أشهر ونصف الشهر.
وبعــد عام مــن عودتهــم إلى األرض 
أظهرت االختبارات انخفاضا في املتوسط 
بنسبة ٢٫١٪ في كثافة املعادن العظمية في 
قصبة الساق وانخفاضا في قوة العظام 
بنسبة ١٫٣٪ لدى رواد الفضاء. ولم يستعد 
تســعة منهم كثافة املعــادن في عظامهم 
بعد رحلة الفضاء وأصيبوا بفقدان دائم.

وحتدث املشكلة ألن العظام التي عادة 
ما حتمل وزنا على األرض ال حتمل وزنا في 
الفضاء. وقالت لي جابل األستاذة بجامعة 
كاجلاري وعاملة التمارين الرياضية واملعدة 
الرئيســية للدراســة، إن علــى وكاالت 
الفضــاء تعزيز اإلجــراءات املضادة، أي 
أنظمة التمارين والتغذية، للمساعدة في 

منع فقدان العظام، حيث «تؤثر اجلاذبية 
الصغرى على الكثير من أجهزة اجلسم 

مبا في ذلك العضالت والعظام».
وأضافــت «يعانــي القلــب واألوعية 
الدموية أيضا من العديد من التغييرات، 
فمن دون اجلاذبية التي تسحب الدم نحو 
أقدامنا يحدث حتول في السوائل يؤدي 
إلى جتمع املزيد من الدم في اجلزء العلوي 
من أجســام رواد الفضاء. وهذا ميكن أن 
يؤثر على نظام القلب واألوعية الدموية 

والرؤية.
وتابعت: اإلشعاع ميثل أيضا مصدر 
قلق صحي كبير لرواد الفضاء ألنهم كلما 
ابتعدوا عن األرض زاد تعرضهم إلشعاع 
الشمس وزاد خطر اإلصابة بالسرطان.

نقص اجلاذبية في الفضاء يؤثر سلبا على جسم اإلنسان

وفاة املمثل اللبناني بيار شمعون 
بعد صراع طويل مع «السكري»

بيروت: بعد صراع طويل مع مرض الســكري، توفي 
املمثل اللبناني  بيار شمعون عن ٦٣ عاما، بعد ان أدخل 
إلى أحد املستشفيات، ولكنه فارق احلياة بعد عدة ساعات.
وعمل بيار شــمعون فــي مجموعة من املســرحيات 
الكوميديــة، لكنه عرف من خالل مشــاركته في عدد من 

البرامج الساخرة التي غزت الشاشات اللبنانية.
وشارك شمعون في برنامج «بسمات وطن» مع املخرج 
شربل خليل، باإلضافة إلى مسلسالت: «حماتي وعقالتي» 
(٢٠٠٧)، و«مــوت أميــرة» (٢٠١٩)، و«رصيف الغرباء» 
(٢٠٢٠)، و«كاراميــل» (٢٠١٧)، و«أميــر الليل» (٢٠١٦)، 
و«الشــحرورة» (٢٠١١)، و«تالميــذ آخر زمــن» (٢٠٠١)، 
ومجموعة من األفالم منها: «كذبة بيضا» (٢٠١٨)، و«كاش 

فلو» (٢٠١٢)، و«مال علقة» (٢٠١٨).

الفنان اللبناني الراحل بيار شمعون
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