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استقدام العمالة بنسبة كاملة لشركات الفئة األولى
مجلس إدارة «القوى العاملة» يناقش السماح بذلك شرط عدم التحويل إال بعد مرور ٣ سنوات وأن يكون على  نشاط الشركة ذاته

بشرى شعبان

إدارة  يناقــش مجلــس 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
اليــوم فتــح باب اســتقدام 
العمالة مــن اخلارج جلميع 
الشـــــركات واملؤسســـات 
املصنفة ضمن الفئة األولى 
في تقدير االحتياج بشــكل 
كامــل وذلك ضمن شــروط 
محــددة, منها عدم الســماح 
بتحويل هذه العمالة إال بعد 
مرور ٣ ســنوات وأن يكون 
التحويــل على ذات نشــاط 

الشركة املستقدمة للعامل.
خــاص  مصــدر  وقــال 
فــي الهيئــة لـــ «األنبــاء»، 
ان الهــدف من هــذا اإلجراء 
هــو منــع اســتغالل بعض 
الشــركات مليزة االســتقدام 
الكامــل من اخلــارج بجلب 
عمالة وافدة ليســت بحاجة 
فعلية لها وتركها للتحويل 
إلى أنشطة وقطاعات أخرى 
مكتظــة مبــا يترتــب عليه 
زيادة العمالة الهامشية في 
الســوق، وبالتالي استمرار 

خلل التركيبة السكانية.
أن  املصــدر  وأوضــح 
املجلــس ســيبحث أيضــا 
مقترحا بتوحيد اإلجراءات 
والضوابط اخلاصة بتصنيف 
األنشطة واملهن الفنية لتكون 
واحدة داخــل جميع إدارات 
العمل املوجودة في احملافظات 
الســت لتحقيق أعلــى قدر 
من الشفافية واملساواة بني 
الشركات وجتنب االزدواجية.

«الداخلية»: املراسالت بأسماء الوكالء 
واملديرين العامني املكلفني اعتبارًا من اليوم

أمير زكي - محمد اجلالهمة

علمــت «األنبــاء» ان تعليمــات 
وتعميمات صدرت إلى عموم ضباط 
وزارة الداخليــة بكتابة املراســالت 
اعتبارا من اليوم االثنني بأسماء من 
كلفوا بإدارة العمل، حلني انتهاء النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد 
النواف من حركة التسكني واالستقرار 
على هيكل الوزارة عقب ترقية عدد 
من الضباط من رتب عقداء الى عمداء 

ومن عمداء الى ألوية. 
امنــي، فــإن  وبحســب مصــدر 

التعليمات اجلديدة جاءت عقب تنفيذ 
وكالء مساعدين ومديرين عامني بلغوا 
سن الستني األوامر والتقدم بطلبات 
تقاعدهــم رســميا وإخــالء مكاتبهم 
للوكالء واملديرين العامني بالتكليف.  
ولفت الى ان بعض القيادات األمنية 
طلب منها القيام بأعمال وكالء وزارة 
مساعدين مثل اللواء جمال الصايغ 
والذي كلف بالعمل إلى جانب قطاع 
العمليات واملرور مبهام وكيل وزارة 
مســاعد لشؤون األمن العام، وايضا 
تكليف مديرين عامني آخرين مبهام 
أعمال آخرى باالضافة الى عملهم، فقد 
مت االيعــاز الى مدير أمــن الفروانية 

العميــد عبداهللا ســفاح مبمارســة 
مهام عمل مدير امن اجلهراء السابق 
اللواء عبداهللا األحيمر، كما مت تكليف 
مساعدي مديرين عامني بالقيام بعمل 
املديرين العامني حتى إشعار آخر. 

ورجح املصــدر ان تصدر حركة 
التسكني اجلديدة خالل الفترة املقبلة 
خاصــة بعد االنتهاء مــن الترقيات 
املرتقبة من رتــب عقداء الى عمداء 
وعــدد محدود من رتــب عمداء الى 

ألوية.
ولفت املصدر إلى أن اللواء منصور 
العوضي اليزال يشغل منصبه وكيًال 

مساعدا لشؤون املنافذ.

تكليف الصايغ مبنصب وكيل «األمن العام»  والعوضي ال يزال وكيالً  لـ«املنافذ»

١٧٫٦ مليون دينار تأمينًا صحيًا للطلبة 
الكويتيني الدارسني في أميركا

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة أن 
وزارة الصحــة في املراحل األخيرة لتوقيع 
عقد تقدمي خدمة التأمني الصحي على الطلبة 
الدارسني بالواليات املتحدة األميركية وذلك 

بقيمة ١٧٫٦ مليون دينار.

وقالــت املصادر ان توقيــع العقد باألمر 
املباشر مع إحدى شركات التأمني العاملية.

وذكــرت املصادر أن «الصحة» ســتقوم 
بأخذ موافقات اجلهات الرقابية وذات الصلة 
الســتكمال العقد، فضال عن التقيد بشروط 
التعاقد بغير الدينــار الكويتي، إضافة إلى 

فتح االعتمادات املستندية.

١٠ شركات قيادية 
ينتظر مساهموها 

توزيعات النصف األول.. 
و٤٦٠ مليون دينار 

صافي مشتريات األجانب 
باألسهم الكويتية 

في ٦ أشهر
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تعديل نظام التعيني في القطاع النفطي
رشيد الفعم

وافقت جلنة تنمية املوارد 
البشرية على اقتراح للنائب 
الســاير بشــأن تعديل  مهند 
نظام التعيني بالقطاع النفطي 
للخريجــني واخلريجات، من 
خالل تقسيم عملية التوظيف 
في مؤسسة البترول الكويتية 

إلى جزأين.
ويقضي االقتراح بأن يكون 
القسم األول عبارة عن نتيجة 
تراكمية ويقبــل فيها املتقدم 

احلاصل على أعلى درجة في املقابلة الشخصية 
وامتحان اللغة واملعدل اجلامعي وامتحان الذكاء، 
أما القســم الثاني فعبارة عــن دورة تدريبية 
ملدة شــهرين وفي كل أســبوع امتحان وعلى 

املتدرب أن يتجاوز االمتحان 
بدرجة ال تقــل عن ٧٠٪ على 
أن يكون منهج الدورة ملتزما 
باختصاصات الشركة، ومن ال 
يتجاوز الدرجة املطلوبة يتم 
إعطاؤه فرصة أخرى، ومن ال 
يتجاوز هذه الفرصة ال يقبل 
كموظف للشركة املقدم عليها.
إلــى  االقتــراح  ويهــدف 
حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص 
واختصــار الوقــت وتأهيــل 
العديد من املهندسني القادرين 
على إضافة قيمة عمل حقيقية 
للمؤسســة وتأمني العمالة القادرة على إدارة 
املؤسسة في املستقبل وتوفير ميزانية املؤسسة، 
ويحقق أعلى معايير اجلودة في التعيني حسب 

التخصصات املطلوبة.

تقسيم التوظيف إلى نتيجة تراكمية للمقابلة ودورة تدريبية ملدة شهرين

مهند الساير

الكويت تطالب لبنان بتحرير  ودائع  
«التأمينات» بالدوالر وفي وقت سريع

بيروت: كشفت مصادر عن أن وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
فاحت املسؤولني اللبنانيني الذين التقاهم 
مبلف الودائع الكويتية وودائع املواطنني 

الكويتيني في لبنان.
ولفتت املصادر الى ان الناصر كان 

حازمــا جلهة ضــرورة حترير ودائع 
مؤسســة التأمينــات الكويتيــة فــي 
املصارف اللبنانية بالدوالر«الفريش» 
(دون اقطاع) وبوقت سريع، كما أصّر 
على حل أزمة ودائع املواطنني الكويتيني 

العالقة في مصارف لبنانية.

احتاد كرة القدم أعلن نظامًا جديدًا للدوري املمتاز
١٠٠ ألف دينار للبطل .. و١٣٢ مباراة باملوسم

هايف الديحاني وصالح القناعي خالل املؤمتر الصحافي    (زين عالم)
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الرومي: ٤٠ ألف طالب و١٦٩٥ عضو هيئة 
تدريس في ١٦ كلية بجامعة الكويت

خالل معرض الفرص الدراسية السنوي الذي نظمه احتاد طلبة جامعة الكويت

د.يوسف الرومي متوسطا املشاركني في املعرض

برعاية وحضور مدير 
جامعة الكويت د.يوسف 
الرومــي وعميد شــؤون 
الطلبة بالوكالة د.سلمان 
العنــزي ومشــاركة عدد 
مــن الرعاة، أقامت رابطة 
التابـعــة  املستجـديــــن 
لالحتــاد الوطنــي لطلبة 
الكويت معرض  جامعــة 
الفرص الدراسية السنوي 
خلريجي املرحلة الثانوية 
في حديقة الشهيد أول من 

أمس.
وفي هذا الصدد، أعرب د.يوسف الرومي 
خالل جولته في املعرض عن سعادته وفخره 
بتنظيم هذا املعرض السنوي لتعريف أبنائنا 
خريجــي الثانوية على تخصصات جامعة 
الكويت، مضيفا أن جامعة الكويت لديها ١٦ 
كلية أكادميية ونحو ٤٠ ألف طالب وطالبة، 
و١٦٩٥ عضوا هيئــة تدريس، وهم جميعا 
فــي خدمــة أبنائنا الطالب الذيــن هم على 
رأس أولويات اإلدارة اجلامعية، متمنيا لهم 
التوفيق في اختياراتهم من األقسام العلمية 
العديدة في اجلامعة، مشيرا إلى أن استمرارية 
دراسة الطلبة في اجلامعة تضمن حصولهم 

على املؤهالت التي حتتاجها الكويت.
بدوره، قال د.سلمان العنزي إن الهدف 
من املعرض توعية خريجي املرحلة الثانوية 
بتخصصات جامعة الكويت حتى يحسنوا 
االختيار، مشيرا الى أن عمادة شؤون الطلبة 
تقــدم كل الدعــم لالحتاد الوطنــي في هذا 
النشــاط فيمــا يتعلق بالفرص الدراســية 
ألبنائنــا خريجي املرحلــة الثانوية، كونه 
حتــت رعاية وتوجيه مــن مدير اجلامعة، 
داعيا اخلريجني بعد مرحلة التسجيل الى 
أن يطلعوا على لوائح ونظم جامعة الكويت، 
الســيما عمادة شؤون الطلبة، الفتا إلى أن 
جميع املعلومات سوف يجدونها على املوقع 

اإللكتروني ووسائل التواصل، متمنيا لهم 
التوفيق في حياتهم اجلامعية.

من جانبه، ذكر رئيس االحتاد الوطني 
لطلبة جامعة الكويت علي احلربي أن املعرض 
يقدم املعلومات الكافية التي يحتاجها خريجو 
املرحلة الثانوية فيما يتعلق بالتسجيل في 
جامعة الكويت، وشروط القبول في الكليات 
العلمية وطبيعة دراســتها، مشيرا إلى أن 
االحتاد الوطني لطلبة جامعة الكويت على 
أمت االستعداد ملســاعدة الطلبة والطالبات 
من فترة تســجيلهم فــي اجلامعة إلى حني 
تخرجهــم بإذن اهللا، متمنيــا لهم التوفيق 
والنجاح، واملعرض مستمر حتى اليوم من 

الساعة ٤ عصرا إلى ٩ مساء.
مــن جهة اخرى، اســتقبل مدير جامعة 
الكويت د.يوسف الرومي أمس رئيس الهيئة 
اإلدارية باالحتــاد الوطنــي لطلبة جامعة 

الكويت علي احلربي.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بني 
اإلدارة اجلامعيــة واالحتاد الوطني لطلبة 
اجلامعــة فــي كل مــا يخــص املوضوعات 
والقضايا الطالبية، والتواصل مع االحتاد 
واالستماع آلرائه، حيث مت تقدمي العديد من 
املقترحات من قبل االحتاد الوطني ومناقشتها 

بلجنة العمداء واملوافقة عليها.

إقبال طالبي على املعرض

«طب األسنان» نظمت جتمعًا خلريجيها

نظمت كلية طب األسنان بجامعة الكويت 
جتمعا خلريجــي الكلية من الدفعة األولى 
حتــى الوقت احلالي، وذلك بحضور القائم 
بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي والعميد 
األسبق د.جواد بهبهاني واملدير اإلداري جواد 
الغريب ورؤساء األقسام العلمية وأعضاء 

هيئة التدريس واحملتفى بهم.
وقال القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد 
العازمي إن هذا التجمع يعد األول من نوعه 

على مستوى الكلية، يهدف إلى مد جسور 
التواصــل مع وبني أكبر عــدد من خريجي 
الكلية على مدى السنوات السابقة، السترجاع 
ذكريات الدراســة وتقويــة أواصر الزمالة 
والصداقة خاصة مع ضغوط العمل سواء 
بالقطاع العام أو اخلاص، مقدما شكره اجلزيل 
ملن حضــر وكذلك ملن يتمكن من احلضور 
واملنظمني للفعالية وإلى شركة نون الطبية 
لدعمها ومساهمتها في إجناح هذا التجمع.

صورة جماعية للمشاركني في احلفل

«التربية»: رفض جميع تظلمات طلبة الثانوية العامة

..وتدعو املدارس إلغالق التكييف عند انتهاء الدوام وبدء العطلة

عبدالعزيز الفضلي

رفضــت وزارة التربيــة جميع 
التظلمــات التــي تقدم بهــا طلبة 
الصف الثاني عشر بالقسمني العلمي 
واألدبي والتعليم الديني واخلاصة 
بنتائجهم في اختبارات الثانوية، 

وذلك بعد مراجعتها والتأكد منها 
بشكل متأن.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر 
تربوية لـ «األنباء» أن عدد التظلمات 
التي تقدم بها الطلبة يقارب ٢٣٥٠ 
تظلمــا، مشــيرة إلــى أن الوزارة 
سمحت للطالب بالتظلم من نتائج 

تصحيح االختبارات عبر موقعها 
اإللكترونــي «أونالين» في جميع 
املــواد علــى أال تتجــاوز ٣ مــواد 

دراسية.
وأضافت املصادر أن «التربية» 
قامت باإلجراءات املطلوبة ومراجعة 
أوراق اإلجابــات للطلبــة والتأكد 

من ســالمة التصحيــح أو جتميع 
الدرجات وعدم وجود أخطاء، الفتة 
الى أن املراجعات لم تسفر عن وجود 
أي خطــأ في أوراق االختبارات او 
محاضــر الغش، األمــر الذي أدى 
إلى رفض جميع التظلمات وإبالغ 

الطلبة بذلك.

عبدالعزيز الفضلي

دعــت وزارة التربيــة اإلدارات 
املدرسية إلى ضرورة إغالق وحدات 
التكييف املركزيــة املنفصلة حال 
انتهاء الدوام الرسمي وبدء العطلة.

جــاء ذلك فــي نشــرة عممتها 
الوزارة علــى اإلدارات املدرســية 
وتلقــت «األنبــاء» نســخة منهــا 
وجاء فيها: نظرا لقرب نهاية العام 

الدراســي وحرصا علــى مصلحة 
العمــل واملــال العــام يرجــى من 
إدارات املدارس باملراحل التعليمية 
املختلفة وريــاض األطفال، العمل 
على حماية املبنى املدرسي ومرافقه 
ومحتوياته، وذلك من خالل التأكيد 
على بعض االحتياطات التي سبق 
وإن مت ذكرها، وعليه يرجى تشكيل 
جلنة محددة من العاملني باملدرسة 
يبلغ فيها مراقب املرحلة التعليمية 

وتكون مســؤولة عن تأمني املبنى 
املدرسي واحلفاظ على محتوياته 

والتأكد من بعض األمور ومنها:
إغالق وحدات التكييف املركزية 
املنفصلة حال انتهاء الدوام الرسمي 
وبدء العطلة، قصر تشغيل وحدات 
التكييف املركزيــة املنفصلة على 
الغــرف واألماكن التي تســتدعي 
ذلــك كغــرف احلاســوب وغــرف 
التحكــم مع وضــع درجة تكييف 

مركزي ٧٥ إذا كان قدميا واجلديد 
٢٧ درجــة مئوية، وعدم تشــغيل 
وحدات التكييف املركزية منفصلة 
إثناء الدوام في األيام املتبقية في 
الغرف والفصول غير مستعملة، 
إغالق النوافذ واألبواب والتكييف 
واإلضاءة في جميع مرافق املدرسة 
عدا املستثناة مع سرعة استبدال 
النوافذ والزجاج املكسور قبل بدء 

العطلة الصيفية.

بعد مراجعة نحو ٢٣٥٠ تظلماً بشكل متأٍن

طالبت بسرعة استبدال النوافذ والزجاج املكسور في املدارس

تدريب ٦٤ ألف معلم على استخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت مســؤول فريق 
«تكنوسوفت الكويت» املوجه 
الفنــي للحاســوب بــوزارة 
العتيبي  التربيــة اجلــازي 
انتهــاء الفريق مــن تدريب 
أكثــر من ٦٤ ألفا من معلمي 
وزارة التربيــة إضافــة إلى 
تدريب ٥٨٦ موجها فنيا على 
طرق استخدام التكنولوجيا 
وتوظيفها فــي التعليم عن 
بعد، مؤكدة ان هؤالء أصبحوا 
نــواة لتدريــب زمالئهم في 
امليدان لنشــر ثقافة املعرفة 
وتوظيــف  التكنولوجيــة 
اســتخداماتها فــي مجــال 
التعليــم اإللكترونــي الذي 
ساهم في منع توقف التعليم 

خالل جائحة «كورونا».
فــي  العتيبــي  وقالــت 
ملتقى «مجتمع تكنوسوفت 
التعليمــي ٢٠٢٢» الذي أقيم 
على مســرح رابــط أعضاء 
التدريــس أمــس إن مجتمع 
«تكنوسوفت» يعتبر األول 

التعليميــة  باملجتمعــات 
االفتراضية والتي ينتســب 
إليها املهتمــون من مختلف 
الــدول لتبــادل اخلبــرات 
املهني واحلصول  واالرتقاء 
على شهادات معتمدة، مشيرة 
إلى أن «تكنوسوفت» الكويت 
انطلق منــذ ٢٠١٥ بالتعاون 
مع شــركة «مايكروسوفت» 
الثقافة  حيــث قــام بنشــر 

من التعليم التلقيني.
وأشــارت إلى أن الفريق 
قــام بتفعيــل برامجه خالل 
جائحة كورونــا والظروف 
االســتثنائية التي مرت بها 
البــالد اذ مت تدريــب جميع 
العاملني من هيئات تعليمية 
وإشــرافية علــى توظيــف 
التكنولوجيــا  واســتخدام 
بالتعليم، حيــث مت تدريب 
معلمي املراحل التعليمية من 
الرياض وحتى الثانوية على 
طرق استخدام برامج التعليم 
 «Teams» عــن بعــد ومنهــا
إضافة إلــى تدريب ٢١٦٥٦٩ 
طالبا وطالبة وتعليمهم على 
كيفية االســتفادة من برامج 
التعليم عن بعــد واملذاكرة 

من خاللها.
وذكرت أن الفريق ساهم 
كذلــك في عقد سلســلة من 
الدورات التدريبية املختصة 
للــــوظائف  للمرشـحيــــن 
اإلشرافية قدمها قياديون من 
الوزارة، حيث حضر الدورات 

٣٠٠٠ متدرب.

بــني املعلمني  التكنولوجية 
وحصــل ١٠٣ منهــم علــى 
شهادة معلم خبير، موضحة 
ان «تكنوســوفت» مجتمــع 
تطويري تدريبي تشــاركي 
يهــدف إلى تبــادل اخلبرات 
املهنية  املمارسات  وحتسني 
للمنتسبني داخل بيئة العمل 
والتي تركم على إنتاج املعرفة 
التعلم أكثر  وصقل مهارات 

العتيبي: ثقافة املعرفة التكنولوجية ساهمت في منع توقف التعليم خالل جائحة «كورونا»

جانب من املشاركني في ملتقى «تكنوسوفت التعليمي ٢٠٢٢»

في الكويت الذي يجمع بني 
العمل الواقعي واالفتراضي، 
مشيرة إلى أنه يضم نخبة من 
املدربني من القيادات التربوية 
الطامحني بجدية إلى املساهمة 
في تطوير األداء املهني جلميع 

منتسبي وزارة التربية.
وأضافــت العتيبــي: في 
األعوام األخيرة انتشر على 
مســتوى العالم ما يســمى 

ــة ــادات التربوي ــن القي ــة م ــم نخب ــي ويض ــي واالفتراض ــل الواقع ــني العم ــع ب ــوفت» يجم ــع «تكنوس مجتم

مرمي عثمان ٩٦٫٢٦٪ علمي: حفظ القرآن أحد أسرار تفوقي
قالــت الطالبــة مرمي عالء 
عثمان احلاصلة على نســبة 
٩٦٫٢٦٪ من القسم العلمي من 
مدرسة السفر األهلية (مصرية 
اجلنسية) إنها بفضل اهللا - 
عــز وجــل - أوال ثــم ببركة 
حفظها لكتاب اهللا استطاعت 
احلصول على هذه النســبة. 
وأعربت عن سعادتها بقولها: 
«احلياة رواية جميلة، عليك 
قراءتها حتى النهاية، ال تتوقف 
أبدا عند سطر حزين، قد تكون 

النهاية جميلة!
فهذه رحلة الـ١٢ عاما مرت 
سريعا، وقد اشتدت الظروف 
أكثر وبان طول مدتها في آخر 
الرحلة، قابلت في هذه السنة 
جميع انواع الظروف وإشكالها، 

وتفوقها إلى والدها ووالدتها 
اللذين لم يدخرا جهدا في توفير 
كل ما من شــأنه أن يساعدها 
في التحصيــل العلمي، وإلى 
الكويت احلبيبة بلدها الثاني، 
كما خصت بالشكر والتقدير 
إدارة مدرسة السيف والسفر 
وجميع املدرسني في املدرسة 
على ما بذلوه من جهود طوال 

العام الدراسي.
وأعربت مرمي عن أملها في 
استكمال مسيرتها التعليمية 
ببلدها الثاني الكويت، وقدمت 
النصــح للطــالب باحلــرص 
على طاعة اهللا وبر الوالدين 
واملثابــرة والتركيــز واجلــد 
التفــوق  يتحقــق  واإلرادة 

والنجاح.

فمــن ضمــن هــذه الظــروف 
هــي ســفر الوالدة فــي وقت 
االمتحانــات وكنــت في امس 
احلاجة الى وجودها، لكن كان 
أبي لي السند واملعني في فترة 
غياب الوالدة، وحفظي للقرآن 
أمدني ببركة في وقتي، فاللهم 

لك احلمد والفضل واملنة».
املقبلني  ونصحت الطالب 
على هــذه املرحلة، باالجتهاد 
واملثابرة واملداومة على قراءة 
القرآن الكرمي فقــد قال نبينا 
عليــه افضــل الصــالة وأمت 
التســليم: «مــن اراد اآلخــرة 
فعليه بالقرآن ومن أراد الدنيا 
فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا 

واآلخرة فعليه بالقرآن». 
وأهــدت مــرمي جناحهــا  مرمي عالء عثمان ووالدها

انتهاء صيانة مشروع «سوق غرناطة» في نوفمبر ٢٠٢٣
عاطف رمضان

علمــت «األنباء» أن مشــروع مبنى الســوق 
املركزي بجمعية غرناطة التعاونية الذي تنفذه 
وتشرف عليه وزارة االشغال لصالح «الشؤون» 
حاليا مبرحلة الصيانة التي تنتهي في ١٠ نوفمبر 

.٢٠٢٣
وأضافــت املصــادر ان اجلمعيــة حاليــا في 
مرحلة التجهيز لالستفادة من املبنى، الفتة الى 
ان «األشغال» قامت بالتسليم االبتدائي للمشروع 
في ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، مشيرة الى ان مساحة املشروع 
٢٤٩٩٤ مترا مربعا ومساحة املباني ١٩٫٥٥٩ ويتكون 
من مبنى واحد بسردابني أول وثان ودور ارضي 
ودورين أول وثان، ويضم السرداب االول مواقف 
للسيارات والثاني أماكن للتخزين وجزء للمواقف.
ويتكــون الدور األرضي مــع الدور األول من 
ســوق مركزي، باإلضافة الى محــالت التجزئة 
وعددهــا نحو ٢٧ محــال ١١ منها بالدور األرضي، 
و١٦ في الدور االول، والدور الثاني يضم مكاتب 

ملجلس إدارة اجلمعية.

ً مصادر لـ «األنباء»: تنفذه «األشغال» على مساحة ٢٤٩٩٤ متراً مربعا

مشروع مبنى السوق املركزي في غرناطة

جامعة الكويت: التقدمي للفصل األول ١٧ يوليو 
للمواطنني وأبناء الكويتيات واخلليجيني

أعلنت جامعة الكويت عن اخلطة الزمنية 
لتقدمي طلبات االلتحاق للفصل الدراســي 

األول للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وتضمنت اخلطة مراجعة صالة القبول 
والتســجيل بالشــويخ فقط لتقدمي طلب 
االلتحاق للفئات املسموح لها على ان تكون 
بداية التقدمي اإللكتروني عن طريق املوقع 

اإللكتروني: 
http://portal.ku.edu.kw/admission خالل 
الفترة من يوم األحد ١٧ يوليو إلى األربعاء 
٢٧ منه، للطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات 
ومواطني دول مجلــس التعاون والطلبة 
املقيمني بصورة غير قانونية وليسوا من 
أبنــاء الكويتيات خريجــي النظام املوحد 
واملعهــد الدينــي والثانويــة األميركيــة، 
وخريجي الثانويــة اإلجنليزية واملتوقع 
تخرجهم منها خلريجــي مدارس الكويت 
فقط املستوفني لشروط التقدمي عن طريق 

املوقع اإللكتروني.
وجاء في اخلطة:استالم شهادات الطلبة 
احملولني من جامعات أخرى وكليات الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب 
وأكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية 
ومنتســبي اجليــش الكويتي ومنتســبي 
احلرس الوطني واملنح الثقافية خالل الفترة 

من األحد ١٧ يوليو إلى اخلميس ١ سبتمبر. 
أما الفئات املســموح لها بتقدمي طلبات 
االلتحــاق في صالــة القبول والتســجيل 
الثالثــاء  الفتــرة مــن  بالشــويخ خــالل 
١٩ يوليــو إلى يوم األربعــاء ٢٧ منه، فهم 
الطلبــة الكويتيــون وأبنــاء الكويتيــات 
الثانويــة  الشــهادة  احلاصلــون علــى 
من خارج الكويت يومي الثالثاء واألربعاء 
١٩ و٢٠ يوليــو، وللطلبة غير الكويتيني، 
أبناء الشهداء وأبناء وأزواج الديبلوماسيني 
ومنح الطلبة املتفوقني وأبناء وأزواج أعضاء 
هيئة التدريس يومي اخلميس واألحد ٢١ 
و٢٤ يوليو، والطلبة غير الكويتيني وأزواج 
الكويتيــني وأبنــاء وأزواج كل من أعضاء 
الهيئة األكادميية املساندة، مدرسو اللغات، 
العاملون باجلامعة يومي االثنني والثالثاء 
٢٥ و٢٦ يوليو، واألربعاء ٢٧ يوليو جلميع 
الفئات الســابقة، على ان آخر يوم لتقدمي 
طلبــات التحاق خريجي املرحلة الثانوية 
األربعاء ٢٧ يوليو، واعتماد قبول الطلبة 
الكويتيــني وأبنــاء الكويتيــات خريجــي 
الثانوية األميركية واإلجنليزية املتقدمني 
http://portal. :علــى املوقــع اإللكترونــي

ku.edu.kw/admission خالل الفترة من األحد 
٣١ يوليو وحتى الثالثاء ٢ أغسطس.



محليات
االثنني ٤ يوليو ٢٠٢٢

03

سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو هنأ رئيس بيالروسيا 
مبناسبة العيد الوطني لبالده

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد 
وهنأ رئيس بيالروسيا

رئيس الوزراء بعث ببرقية 
تهنئة إلى رئيس بيالروسيا

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة 
أليكســندر  الرئيس  إلى 
رئيــس  لوكاشــينكو 
جمهوريــة بيالروســيا 
الصديقة، عبر فيها سموه، 
حفظــه اهللا، عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطنــي لبــالده متمنيا 
سموه، رعاه اهللا، لفخامته 
موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية بيالروســيا 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، في 
قصر بيان صباح أمس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. 
كما استقبل سموه في قصر 
بيان صباح أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالــــد.
 مــن جهة أخــرى، بعث 
ســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمــد، ببرقيــة 
تهنئة إلى الرئيس أليكسندر 
لوكاشينكو رئيس جمهورية 
بيالروسيا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.

بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليكســندر لوكاشينكو رئيس 
جمهورية بيالروسيا الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

«األنباء» تستكشف رحلة اإلنسان عبر العصور في قلعة عاصمة حضارة دملون

املنامة ـ هناء السيد

مازالــت قلعــة البحرين 
حتتفــظ بأســرار تعود إلى 
آالف السنني قبل امليالد، وهي 
تتمتع بأهمية تاريخية كبيرة 
نظرا الستخدامها كعاصمة 
حضــارة دملــون واحلامية 
البرتغالية وامليناء التجاري، 
ومبنــى ســكني، واملركــز 
الدينــي. ومت بناؤها من تل 
صناعــي يبلغ ارتفاعه (٤٠ 
قدما)، شــكله مستوطنون 
بشريون منذ عام ٢٣٠٠ قبل 
امليــالد حتى القــرن الثامن 
عشــر، أعيد بناؤهــا الحقا 
اليوناني  الطراز  باستخدام 

الروماني.
رئيس مجلس احلوسني 
في مملكة البحرين الشقيقة 
د.محمد احلوسنـــي شـــرح 
لـ «األنباء» تاريخ القلعة الذي 
يعود إلى خمسة قرون مضت 
مضيفا أنه منذ أن مت اإلعالن 
عن اكتشــاف طريــق رأس 
الرجاء الصالح بدأ االلتفاف 
حول القارة األفريقية. ووطئ 
املستعمر البرتغالي بقدميه 
أرض البحرين، تلك اجلزيرة 
املطلة على اخلليج العربي، 
لتبدأ معهــم مرحلة جديدة 
من االستعمار لبالد الشرق، 
لم يكن األمر بالصعوبة التي 
يتخيلونها، فقد كان الشرق 
يعانــي ضعفا في ظل دولة 
خالفة ضعيفة في اسطنبول 

آنذاك.
وأضــاف أن أكثر ما لفت 
انتباه البرتغاليني كان مبنى 
حجريــا ضخمــا ذا اطاللــة 
إستراتيجية كاشفة لساحل 
اخلليج، متنح املتحكم فيه 
القدرة على الســيطرة على 
جزيرة البحرين، وكان ذلك 
املبنى هو «قلعة البحرين» 
أو ما كان يطلق عليها بقلعة 
«دملون»، نسبة إلى حضارة 
عظيمــة قامت فــي جزيرة 

العصور اإلسالمية، أضحى 
هذا املوقــع موضع تنافس 

دولي كبير.
املالحظ في قلعة البحرين 
إنهــا طراز مختلــف عن كل 

من عدة أجزاء ضخمة مت على 
مدى مراحل متتالية، لذا فهو 
يعتبر أحــد املواقع النادرة 
التي تتضمن طبقات أثرية 
متراكمة يعود تاريخها إلى 

املوقع التدريجية خالل القرن 
الـ ١٧ للميالد.

أما عن تاريخ بناء القلعة، 
فذكر أن مرحلة البناء بدأت 
في عهد ملوك مملكة هرمز، 
تلك اململكة التي مت تأسسيها 
في القرن العاشر ميالديا، كان 
مجرد حصن صغير مت بناؤه 
من قبل حكام عرب محليني 
في القرن الرابع عشر امليالدي 
علــى مبــان تعــود لفترات 
مختلفة، وتتكون من أربعة 
أبراج دائرية، في كل زاوية 
برج وبعض الغرف اخلاصة 
بالذخيرة، والغرف اخلاصة 
باجلند، وفي القرن اخلامس 
عشــر قام احلكام احملليون 
بتوسعة القلعة من اخلارج، 
فقاموا ببناء ســور خارجي 
خلــف الســور األصلي، مع 
إضافة أبراج جديدة دائرية 
الشــكل، برجان في وســط 
اجلدار الغربي وبرجان في 
وســط.اجلدارين الشــمالي 

واجلنوبي.
وقـــــــال احلسنــــي إن 

الطــرز املعمارية للحصون 
التي أنشــئت فــي العصور 
الوســطي، فلم يكــن مجرد 
مبنــي حجري ضخم كبقية 
القالع األخري، ولكنه يتكون 

البرونزي  العصــر  أواخــر 
في منطقة اخلليج العربي، 
لتشــهد على املســتوطنات 
البشرية األولى منذ عام ٢٢٠٠ 
قبل امليالد، وانتهت بهجرة 

للحضارة اإلسالمية تأثيرها 
هــي األخــرى علــى قلعــة 
البحرين، ويبدو هذا واضحا 
في اجلهة الشــمالية لسور 
املدينة، حيث يوجد احلصن 
اإلسالمي، والذي يعود تاريخ 
بنائه طيلــة الفترة من ١٠٠ 
ميالدية حتى ١٤٠٠ ميالدية، 
وهو مبني على شكل مربع، 
طول كل ضلع من أضالعه ٥٢ 
متــرا، وفي كل زاوية يوجد 
برج دائــري، وفي منتصف 
كل جــدار بــرج على شــكل 
نصف دائرة، ما عدا اجلدار 
الغربي، فإنه يتوسطه برجان 
على شكل ربع دائرة، حيث 
يشكالن معا املدخل الرئيسي، 
وفي كل برج فتحات للرماية، 
ويتوســطها فنــاء مربــع 
فيــه أربعة ممــرات تتعامد 
وتنفتح على الفناء وتوجد 
بــه مجموعــات كثيــرة من 
الغرف و«مدبسة» لتخزين 
واستخراج عصير التمور، أو 
ما يطلقون علية اسم عصير 

«الدبس».
وأشــار إلــى أن أهميــة 
القلعة ازدادت مؤخرا عقب 
افتتاح متحف يحكي قصة 
التاريخيــة،  املدينــة  تلــك 
متحــف يضم خمس قاعات 
مختلفــة زمنيــا، كل قاعــة 
حتكي عصرا مختلفا عاشته 
شــواطئ اجلزيرة العربية، 
يضــم املتحــف ٥٠٠ قضــة 
أثرية، تعد من أهم املقتنيات 
املستخرجة من املوقع خالل 
احلفريــات األثريــة، حتكي 
لنا احلقــب التاريخية بدءا 
من دملــون وتايلوس حتى 
احلقبــة اإلســالمية، فهناك 
قطــع أثرية توثــق لعملية 
صهر النحاس والبرونز التي 
يعود انطالقها خالل العصر 
احلديدي، وبالتحديد خالل 
الفترة ما بني ٥٥٠ـ  ٥٠٠ قبل 
امليالد، حيــث كان املعدنان 

يستخدمان بكثرة آنذاك.

قلعة البحرين مازالت حتتفظ بأسرار تعود إلى آالف السنني قبل امليالد.. منذ أن أطلق السومريون عليها مدينة الفردوس

د.محمد احلوسني يستعرض تاريخ القلعة ومكوناتها مع الزميلة هناء السيدقلعة «عاصمة حضارة دملون» تتمتع بأهمية تاريخية كبيرة

القلعة كانت متنح املتحكم فيها القدرة على السيطرة على جزيرة البحرين أحد ممرات القلعة

البحرين وشــرق اجلزيرة 
العربية، وهي منطقة عرفها 
السومريون بأرض الفردوس، 
الفتا إلى أنه عندما اكتشفت 
في خمسينيات القرن املاضي 
جاءت بعثة دمناركية برئاسة 
بيدر فيليم جلوب وجيفري 
بيبــي، ثم أصبحــت موقعا 
رئيســيا لبحــوث البعثــة 
األثرية الفرنسية وحفرياتها، 
وقد عثر داخلهــا على أدلة 
تثبت أنها كانت موقعا سكنيا 
فــي الفترة املمتــدة من عام 
٢٣٠٠ قبل امليالد وحتى القرن 

الثامن عشر.
وقال احلوسني: إن القلعة 
تقــع فــي ضاحية الســيف 
إحــدى ضواحــي العاصمة 
البحرينيــة املنامــة، والتي 
بنيت علي أطرافها الشرقية 
قلعة البحرين، أهم محطات 
التبــادل التجــاري بني بالد 
فارس وبالد ما بني النهرين، 
العربية  وشــرق اجلزيــرة 
وآســيا الوســطى ومنطقة 
الهنــدوس، وخــالل  وادي 

الكويت تتعاطف مع إيران 
جراء زلزال «هرمزكان»

رئاسة األركان
 تدعو املواطنني املكلفني 

للتسجيل باخلدمة العسكرية

أعربت وزارة اخلارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها 
مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية جراء الهزة األرضية 
املدمرة التي ضربت محافظة هرمزكان جنوب إيران والتي 

أدت إلى مقتل وجرح عدد من األشخاص.
وتتقدم الكويت بخالص التعازي وصادق املواساة إلى 
اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية قيادة وحكومة وشعبا 
وإلى أسر الضحايا، معربة عن متنياتها للمصابني بالشفاء 

العاجل.

عبدالهادي العجمي

 دعت رئاســة األركان العامة للجيش الكويتي املواطنني 
إلى االلتزام بالتسجيل في اخلدمة الوطنية العسكرية خالل 

مدة أقصاها ٦٠ يوما ممن بلغ سن ١٨ عاما.
وقالت رئاســة األركان في بيان صحافــي أمس إن املادة 
الثانية من القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٥ تنص على أن كل كويتي 
من الذكور أمت ســن الـ ١٨ عاما عليه أن يبادر بالتسجيل في 
اخلدمة خالل مدة أقصاها ٦٠ يوما جتنبا للمساءلة والعقوبات 

املقررة بقانون اخلدمة الوطنية.
وأوضحت أن التسجيل باخلدمة الوطنية العسكرية عبر 
املوقع اإللكتروني للهيئة www.kns.gov.kw على أن يتم بعد ذلك 
استكمال املستندات املطلوبة في مراكز التسجيل باحملافظات.

عمادي: استعدادات كبيرة تقوم بها السعودية
لتمكني احلجاج من أداء مناسكهم بسهولة ويسر

أسامة أبوالسعود

التقــى رئيس بعثة احلج 
الكويتية م.فريد عمادي بنائب 
وزير احلج والعمرة السعودي 
د.عبدالفتاح مشاط أمس في 
مقر وزارة احلج الســعودية 
مبكــة املكرمة، حيــث ناقش 
العديــد مــن املوضوعات في 

مجال احلج والعمرة.
خــالل  عمــادي  وأشــاد 
اللقاء باجلهود الكبيرة التي 
تقدمها حكومة خادم احلرمني 
الشــريفني لضيوف الرحمن 
حجاج بيــت اهللا احلرام في 
موســم احلج والتســهيالت 
الكثيــرة التي توفرهــا لهم، 
إضافة إلى ما تقوم بها وزارة 
احلج السعودية حتى يتمكن 
أداء  الرحمــن مــن  ضيــوف 
مناسكهم بكل يسر وسهولة 
ودون وجــود أي عوائــق، 
موضحــا ان اجلميــع يلمس 
تلك اجلهود بدءا من الوصول 
إلــى املطــار والتنظيم املميز 
واالنتشار األمني الذي يساعد 
احلجاج في أداء املناســك في 

بعــد أن مت توفير كل شــيء 
للحجــاج وشــحذت اململكــة 
كل طاقاتها وجهودها خلدمة 
حجــاج بيــت اهللا احلــرام، 
متمنيا أن يكون هذا املوســم 
ناجحــا بامتياز كما حدث في 
الســنوات املاضية وأن يعود 
جميــع احلجاج إلــى بالدهم 

ساملني غامنني.
وفي الســياق ذاته، أبدى 

اهللا تعالى، وذلك بهدف توفير 
أقصى سبل الراحة للحمالت 
وحلجاج الكويت، موضحا ان 
ما نشــاهده مــن عمل دؤوب 
يؤكد أن الفرق املشــاركة في 
البعثــة تعمــل كلهــا بتفاهم 
وتناســق كبيــر ويرجع ذلك 
إلى اخلبرة التي اكتسبتها في 
هذا املجال فضال عن التعاون 
والعمل املســتمر فــي البعثة 

لفترة ليست قصيرة.
وتابــع: ما أثلــج صدري 
وأسعدني كثيرا أن املجتمعني 
أكدوا استعدادهم التام ملوسم 
حج هذا العام، وثقتهم الكبيرة 
في مواصلــة حتقيق النجاح 
واستقبال ضيوف الرحمن من 
الكويت، وأنهم على استعداد 
اخلدمــات  جميــع  لتقــدمي 
إلى  الالزمة للحجاج، مشيرا 
أنه اســتمع إلى شرح مفصل 
من كل فريــق في البعثة عن 
التي  التجهيزات والترتيبات 
مت القيام بها وأن جميع األمور 
لدى كل الفرق واللجان تسير 
وفق ما مت التخطيط له، وهذا 
ما يجعلنا نؤكد على جاهزية 

البعثة كلها ومن دون استثناء 
للمرحلة املقبلة.

وذكــر ان بعثــة احلــج 
الكويتيــة لن تألــو جهدا في 
تقدمي كل الدعم جلميع الفرق 
واللجان وتذليل الصعوبات 
التي قد تواجهها من أجل خدمة 
احلجاج واحلمالت الكويتية، 
الســيما أن هــذه البعثة كان 
الهدف األساسي منذ إنشائها 
هو خدمة احلجيج وتســهيل 
األمــور عليهم حتــى ميكنهم 
أن يؤدوا املناسك من دون أي 
مشاكل أو عقبات، ونحن جئنا 
خلدمة حجاج الكويت وعلينا 
جميعا ومن دون استثناء أن 
نكون على قدر هذه املسؤولية 
امللقــاة على عاتقنا، حيث ان 
خدمة احلجاج شرف عظيم، 
السيما في هذه األيام املباركة، 
داعيــا إلى ضــرورة االلتزام 
باللوائــح واألنظمــة املطبقة 
في اململكة العربية السعودية 
واملســاهمة في إجناح موسم 
احلــج لهذا العــام الذي يأتي 
بعد توقف سنتني عن حجاج 

اخلارج.

عمادي اطمئنانه لسير العمل 
فــي البعثــة نتيجــة للعمل 
املتواصل  الــدؤوب واجلهــد 
من قبل جميع الفرق واللجان 

املشاركة في البعثة.
وقال عمادي عقب ترؤسه 
االجتماع الذي عقده مع رؤساء 
فرق وجلان البعثة إن جميع 
الفرق واللجان تعمل كخلية 
نحل من دون كلل أو ملل بفضل 

ناقش العديد من املوضوعات مع نائب وزير احلج والعمرة السعودي

م.فريد عمادي خالل لقائه نائب وزير احلج والعمرة السعودي د.عبدالفتاح مشاط

جو من األمن واالستقرار عالوة 
على اجلهود األخرى املبذولة 
في املشاعر املقدسة التي وفرت 
للحمــالت والبعثات العربية 
واإلسالمية جميع احتياجاتهم.
االســتعدادات  إن  وقــال 
املبكرة للمملكة ملوسم احلج 
أتت بثمارهــا بدليل التنظيم 
املميز في كل شيء، مما جعل 
األمور كلها تسير في سهولة 

كانت القلعة موقعًا سكنيًا في الفترة من عام ٢٣٠٠ قبل امليالد حتى القرن الـ ١٨ احلوسني لـ«األنباء»: املجالس األهلية في البحرين مثل الديوانيات في الكويت
أهمية القلعة ازدادت مؤخرًا عقب افتتاح متحف يحكي قصة تلك املدينة التاريخيةمتحف القلعة يضم ٥٠٠ قطعة أثرية ويتكون من خمس قاعات مختلفة زمنيًا



املجلس البلدي
االثنني ٤ يوليو ٢٠٢٢

04
b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي

«البلدي» يبحث حظر التدخني باألماكن املغلقة
بداح العنزي

البلدي  يعقد املجلــس 
جلسته العادية صباح اليوم 
برئاســة عبداهللا احملري، 
حيــث ســيناقش توصية 
اللجنــة القانونية بشــأن 
حظــر التدخني في األماكن 
املغلقة وشبه املغلقة بناء 
على الضوابط واالشتراطات 
اخلاصة في قانون البيئة.

ويتضمن جدول األعمال 
اقتــراح عدد مــن األعضاء 

بتحديد إجازة املجلس اعتبارا من ١٧ اجلاري 
حتى ٤ سبتمبر.

ويتضمن جدول األعمال التالي:
التصديق على قرارات املجلس البلدي 
املتخذة في اجتماعه رقــم ٢٠٢٢/١د١ لدور 
االنعقاد األول للفصل التشــريعي الثالث 

عشر.
الشــكوى املقدمــة من عدد مــن أهالي 
منطقة غرب عبداهللا املبارك بشأن تغيير 

اسم منطقة غرب عبداهللا 
املبــارك املقترح مــن قبل 

جلنة اخلدمات العامة.
الكتاب املقدم من املدير 
العام للهيئة العامة للبيئة 
عبــداهللا أحمــد احلمــود 
الصباح بشــأن قــرار منع 
الشيشة في األماكن املغلقة.
االقتراح املقدم من عدد 
الســابقني  مــن األعضــاء 
بشأن التعاقد مع الشركات 
الشبابية لتغطية اجللسات 

إعالميا.
مشروع كاظمة

طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
تخصيــص محطة ضخ مليــاه األمطار في 
منطقة شاليهات النويصيب وفقا لالتفاقية 

االستثمارية رقم (أهـ/ط/٢٢٨).
االقتراح املقدم من العضو ناصر اجلدعان 
بشأن االختناق املروري الواقع في مداخل 

ومخارج منطقة سلوى.

يناقش طلب حتديد إجازته الصيفية من ١٧ اجلاري حتى ٤ سبتمبر

عبداهللا احملري

إعادة تنظيم ٤ قسائم في «اجلليب»

بداح العنزي 

أوصت جلنــة محافظــة الفروانية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها امس برئاسة 
خالــد مفلح املطيــري باملوافقة على طلب 
اصحاب العالقة بشأن إعادة تنظيم القسائم 
١،٢، ٣،٤ بالقطعــة رقــم ١ مبنطقــة جليب 

الشيوخ.
وقــال املطيري انه متــت املوافقة على 
طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

تخصيــص موقع مســجد بالقطعة رقم ٢ 
مبنطقة العارضية تخزين، وأحالت اللجنة 
الــى اجلهــاز التنفيذي فــي البلدية طلب 
تخصيص مواقع حملطات حتويل ثانوية 
بالقطعــة رقــم ١٠ مبنطقــة خيطان وذلك 

إليجاد موقع بديل.
من جانــب آخــر، أبدت جلنة شــؤون 
البيئة خــالل اجتماعها برئاســة م.علياء 
الفارسي موافقتها لالستئناس برأي اجلمعية 

الكويتية حلماية البيئة.

خالد املطيري مترئسا اجتماع جلنة الفروانية

رفع ٩٤٩ سيارة و٩ قوارب مهملة
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بجميــع احملافظات بتنفيذ جوالت 
ميدانية مكثفة خــالل الفترة من ١ يونيو 
حتى ٣ يوليو اجلــاري لرفع كل ما يعمل 
على إعاقة الطريق ويشوه املنظر العام من 
رفع سيارات مهملة وسكراب وقوارب من 

الساحات والشوارع.
وذكرت ان اجلوالت أسفرت عن سحب 
٩٤٩ ســيارة مهملة وســكراب و٩ قوارب 
و١٥ دراجة هوائية وذلك بعد اتخاذ جميع 
اإلجراءات القانونية ومت إرسالهم إلى مواقع 
حجز السيارات في البلدية فضال عن وضع 
٦٠١٠ ملصقات إنذار على سيارات وقوارب 

مهملة وســيتم رفعها بعد انتهــاء الفترة 
القانونية لوضع ملصق اإلنذار إلى جانب 

رفع ٤ شاليهات.

رفع قارب مهمل

٣٠٠ ٪ نسبة البناء في منطقة الشويخ اإلدارية

أوضحت اشتراطات البناء ملنطقة 
الشــويخ (ع) أن تكون نسبة البناء 
لكل موقع ال تزيد على ٣٠٠٪ بحيث 
ال تزيد مساحة املبنى الكلية على ١٠ 

آالف متر مربع بارتفاع ١٠ طوابق.
وجاءت االشتراطات كما يلي:

أفرع البنوك واملصارف مبناطق الكويت 
املختلفة:

هي املباني التي يتم تخصيصها 
على أمالك الدولة بغرض استعمالها 
أفرعا للبنوك واملصارف بناء على طلب 
يقدم من اجلهة احلكومية املختصة، 
ويتم تطبيق شروط البناء التالية:

أ - احلــد األقصى للبنــاء ١٠٠٪ من 
مساحة القسيمة، ويتكون البناء من 

(سرداب - أرضي - أول) فقط.
ب - احلد األقصــى الرتفاع الطابق 
األرضي واألول (٨م)، وذلك بحد أقصى 
(٤م) لكل من األرضي واألول إضافة 

الى طابق الســرداب بارتفاع ال يزيد 
على (٤٫٥م) وال يقل عن (٢٫٧٥م).

ج - ضــرورة مراعــاة متطلبــات 
واشتراطات قوة اإلطفاء العام.

د - يجــب التقيــد بتطبيــق الكــود 
الكويتي للتصميم العام املعتمد من 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

منطقة الشويخ (ع):

هــي املنطقــة املوصوفة حســب 
البلديــة واملخصصــة  مخططــات 
لالستعماالت اإلدارية، يتم تخصيص 
القسيمة فيها بقرار من املجلس البلدي 
بنــاء على طلــب اجلهــة املختصة، 

ويطبق بشأنها التالي:
أ - نســبة البناء لكل موقع ال تزيد 
علــى ٣٠٠٪ علــى أال تزيد املســاحة 
الكلية للمبنى على ١٠ آالف متر مربع 

وبارتفاع ١٠ طوابق كحد أقصى.
ب - يجــب عمــل ســرداب أو أكثــر 

مواقف للســيارات وال يحســب من 
ضمن نسبة البناء، وذلك على كامل 
مساحة القســيمة مضافا إليها عمق 
االرتداد األمامي واخللفي لكل موقع، 
وال يجوز استغالله في غير الغرض 

املخصص له.
ج - ضــرورة مراعــاة متطلبــات 

واشتراطات قوة اإلطفاء العام.
د - يجــب التقيــد بتطبيــق الكــود 
الكويتي للتصميم العام املعتمد من 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

هـ - يصدر ترخيص البناء فيها بعد 
إبرام عقد مع وزارة املالية (إدارة أمالك 
الدولة واخلدمات) بالنسبة للمواقع 
التي يتم تخصيصها جلهات خاصة.
الشقق اإلسكانية التي توزع من 
قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية 

في مختلف املناطق:
هي الشــقق التي تــوزع من قبل 
الهيئــة العامــة للرعايــة الســكنية 

فــي مختلف مناطق الدولة إلســكان 
العائــالت الكويتيــة بصفــة التملك 
وفقــا للقوانني والقــرارات الصادرة 

بهذا الشأن.
فــي حالة هــدم العقار املخصص 
ورغبة املالك/ املالك في البناء يجب 
ان يكون الطلــب مقدما من املالك او 
املالك على الشيوع ويتم تطبيق أحد 
النظامني التاليني على قسيمتهم وفقا 

لرغبتهم:
أ - اجلدول رقم (١) بشأن االشتراطات 
واملواصفات اخلاصة بأبنية السكن 

اخلاص والنموذجي.
ب - بناء شــقق سكنية مع االلتزام 
باالســتعماالت ومبا ال يتجاوز عدد 
البنــاء  الشــقق واألدوار ومســطح 
واالرتفاعــات وجميع االشــتراطات 
الفنية األخرى التي كانت مبنية عليه 
عقاراتهــم وفق نظــام الهيئة العامة 

للرعاية السكنية.

ال تزيد مساحة املبنى على ١٠ آالف متر مربع بارتفاع ١٠ طوابق

٩ أمتار ارتفاع صاالت األفراح بسرداب ودور أرضي وأول
اشــترطت نســبة بنــاء 
صاالت األفراح أال تقل مساحة 
القسيمة عن ١٠٠٠م٢ وتتكون 
من ســرداب وأرضــي وأول 
وارتفاع املبنى الكلي ٩ أمتار.
وجاء في االشتراطات: 

صاالت األفراح

هــي املبانــي التــي تتــم 
إقامتهــا على أمــالك الدولة 
بغــرض اســتعمالها إلقامة 
افــراح باملناطــق  صــاالت 
السكنية بناء على طلب من 
اجلهة احلكومية املختصة، 
ويتم تطبيق شروط البناء 
التالية عنــد تصميم صالة 

األفراح:
١ - ال تقل مساحة القسيمة 
املخصصة إلقامة صالة أفراح 

عليها عن ١٠٠٠م٢.
٢ - يتكون البناء من سرداب 

وأرضي وأول فقط.
٣ - يسمح بالبناء على كامل 
مساحة القســيمة باألرضي 

واألول والسرداب.

ارتفاع السرداب فوق مستوى 
متوسط املنسوب التنظيمي 

للقسيمة عن ١٫٥م.
٥ - ال يســمح باســتغالل 
القسيمة او جزء منه للسكن 

فيما عدا غرفة للحارس.
٦ - ضرورة مراعاة متطلبات 

ب - ان يكــون البنــاء على 
كامل مساحة العقار وبارتفاع 

ال يزيد عن ٤م.
ج - ان تكــون مــواد البناء 
لألرضية واجلدران والسقف 
من مواد غير قابلة لالحتراق 
وفــق  للحريــق  مقاومــة 
متطلبات قوة اإلطفاء العام.
د - ان يتوافــر للمخــزن 
الكافية  الطبيعيــة  التهوية 
لتجديد الهواء بصفة مستمرة 
في املستويني األعلى واألسفل 
ويجوز اســتخدام الوسائل 
اآللية للتهوية باإلضافة الى 

التهوية الطبيعية.
هـ - ال يجوز ان يكون مبنى 
التخزين حتت مستوى سطح 
االرض (سرداب) وأال يكون 
حتتــه ســرداب أو حفرة او 

سواها.
و - يجب تبليط املســاحة 

احمليطة مببنى الفرع.
ز - ضرورة مراعاة متطلبات 
واشــتراطات قــوة االطفــاء 

العام.

واشتراطات قوة االطفاء العام.
٧ - يجــب التقيــد بتطبيق 
الكويتــي للتصميم  الكــود 
العام املعتمد من الهيئة العامة 

لشؤون ذوي اإلعاقة.
أفرع الغاز

هــي املبانــي املخصصة 
الستغاللها ألفرع الغاز بناء 
على طلب اجلهة احلكومية 
التقيــد  املختصــة، ويتــم 

بالتالي:
١ - أن يبعد املوقع عن األبنية 
املجاورة مسافة ١٥ على األقل.
٢ - ان يكــون مبنــى الفرع 
منفصال وال يكون جزءا من 

بناء او ضمن بناء قائم.
٣ - أال تزيد مســاحة املوقع 

الواحد عن ١٨٠م٢.
٤ - يراعــى فــي التصميــم 

االشتراطات التالية:
املبنــى  يســتخدم  ان   - أ 
لتخزيــن اســطوانات الغاز 
فقط وال يسمح بتخزين اي 

مواد اخرى فيه.

شريطة أال تقل مساحة القسيمة عن ١٠٠٠م٢

٤ - ال يزيــد االرتفاع الكلي 
للبناء عن ٩م لألرضي واألول 
(يحسب من منسوب سقف 
الســرداب) اضافة الى بيت 
الدرج بحيث ال يزيد ارتفاعه 
عــن ٣ م وال يزيــد ارتفــاع 
الســرداب عــن ٥م وال يزيد 

استغالل «امليزانني» لألنشطة التجارية بقسائم تخزين العارضية
بداح العنزي

حددت البلدية االشتراطات 
واملواصفات اخلاصة بأبنية 
املختلفــة  االســتعماالت 
والتي تشمل قسائم تخزين 
العارضية، صاالت األفراح، 
أفرع الغاز بجميع املناطق، 
البنــوك واملصارف،  افــرع 

منطقة الشويخ (ع).
وتضمن اشتراطات قسائم 

التخزين:
يتكون املبنى من:

- ســرداب بنســبة بناء 
ال جتاوز ١٠٠٪ من مســاحة 

القسيمة.
- أرضــي بنســبة بنــاء 
ال جتــاوز ٨٠٪ من مســاحة 

القسيمة.
- ميزانني بنســبة بناء 
ال جتاوز ٥٠٪ من مســاحة 

القسيمة.
وذلك على النحو التالي:

١ - يسمح بتقسيم الدور 
األرضي الى مخازن بحيث ال 
تقل مساحة املخزن عن ١٠٠م٢ 
وتصدر لكل مخزن رخصة 

جتارية منفصلة.
٢ - يســمح باســتغالل 
الــدور األرضي والســرداب 

باالرضي.
٥ - يجب احلصول على 
موافقــة قوة اإلطفــاء العام 

وااللتزام بشروطها.
٦ - فيما لم يرد به نص 

اخلاصــة مببانــي املناطــق 
الصناعيــة ومباني املناطق 
(اخلدمية احلرفية التجارية) 
املناطق (احلرفية)  ومباني 

ومباني قسائم السكراب.

خاص تطبق البنود اخلاصة 
باملبانــي املقامة في املناطق 
(اخلدمية احلرفية التجارية) 
الــواردة باجلــدول اخلاص 
باالشــتراطات واملواصفات 

١٠٠٪ نسبة بناء السراديب من مساحة القسيمة

واحــد  لنشــاط  بالكامــل 
فقط (جتهيــزات غذائية او 
مصبغة مركزية) ويســمح 
بحريــة التصميم من حيث 
التقطيعــات الداخلية، وفي 
هذه احلالــة تصدر رخصة 
جتارية واحدة فقط تشــمل 

السرداب واألرضي.
ويجــوز ضــم امليزانــني 
للسرداب واألرضي وتصدر 
للقســيمة رخصــة جتارية 
واحدة فقط تشمل السرداب 
واألرضي وامليزانني حســب 
االنشطة املسموح بها فقط.

٣ - يســمح باســتغالل 
امليزانني مكاتب شــريطة اال 
تقل مساحة املكتب عن ١٠٠م٢ 
وتصــدر لكل مكتب رخصة 

جتارية منفصلة.
٤ - يجوز اقامة ســنادر 
للتخزيــن بالطابق االرضي 
بحيث ال تزيد مساحتها عن 
٥٠٪ مــن مســاحة الوحــدة 
املستغلة في االرضي ويتم 
تخدميها مــن داخل الوحدة 
فقط بدرج داخلي ال يتصل 
بأي دور آخر سوى األرضي 
وال يزيد ارتفاع السندرة عن 
٢٫٣٠م وال يســمح ببروزها 
خــارج الوحــدة املســتغلة 

٨ أمتار احلد األقصى الرتفاع الطابقني األرضي واألول في مباني البنوك مبختلف مناطق الكويت
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األحمد: طالبنا بإعادة النظر في تخصيص 
جنوب القيروان حفاظًا على البيئة

عاطف رمضان

قال رئيس مجلــس اإلدارة ومدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد 
إن «الهيئة» طالبت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية وبلدية الكويت بالنظر في املخطط 
الهيكلي لألرض املالصقة للمنطقة املشجرة 
في القيــروان وتوزيعها علــى املواطنني، 
مشــيرا إلى دعم «الهيئــة» إليجاد مناطق 
سكنية مناسبة ومواقع ال تتعرض للتيارات 
الهوائية وأن وجود املسطحات اخلضراء 
سيساهم في احلماية من التغيرات املناخية 

خاصة الغبار.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش 
املؤمتــر الصحافي الذي عقد امس في مقر 
«الهيئة»، حيث وقعت الهيئة العامة للبيئة 
مذكرة تعــاون مع حاضنة «إيكو» للبيئة 

والطاقة املتجددة.
وأشــار األحمــد إلــى تضافــر اجلهود 
لدعم القضية اإلسكانية وتوفير القسائم 
السكنية للمواطنني واملســاهمة في إزالة 
العراقيــل، مضيفا أن الهيئــة دعت بلدية 
الكويت واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
إلى النظر في األراضي املجاورة لألراضي 
الزراعية في جنوب القيروان لتكون بديال 

سكنيا للمواطنني.
وقال إن الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية حافظــت على ٨٠ ألف 
شــجرة معمرة في جنوب القيروان، وقد 
رفضنــا إبادتها، نظرا ألهميتها في حماية 
البيئــة، وهناك أرض مالصقة لها حســب 
الهيكل التنظيمي مخصصة لتكون حديقة 

عامة.
وفي سؤال عن دور الهيئة في موضوع 
تدويــر اإلطارات، قــال األحمد: إن مصانع 

تدويــر اإلطارات تعمل بشــكل ســليم في 
إعادة تدويــر اإلطارات التــي جرى نقلها 
من أراضي جنوب سعد العبداهللا، والعمل 
مستمر مع اجلهات املعنية إليجاد تراخيص 
ملصانع إعادة تدوير جميع أنواع املخلفات 

في أراضي الدولة.
وعن االتفاقية مع حاضنة أعمال املشاريع 
البيئية «إيكو» أفاد األحمد بأنها تستمر ملدة 
٥ ســنوات، وسيتم العمل من خاللها على 
دعم أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وإيجاد فرص عمل في مجال البيئة، مشيرا 
إلى احلاجة لعدة أنواع من املشاريع، أهمها 
مشاريع التوعية وتدوير املخلفات زيادة 
القطاع األخضر واملستعمرات املرجانية.

وقال إن الهيئة تدعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة واملشاريع الهادفة حلماية البيئة 
وتنميتها، مشــيرا إلى أن هذه احلاضنات 
تقوم بدور كبير الحتواء املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة وتطوير أعمالها.
وأضــاف أن هذه املذكرة ستســهم في 
تشــجيع التحول نحو االقتصاد األخضر 
في الكويت واملساهمة في إيجاد فرص عمل 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في الشأن 
البيئي، معربا عن شكره حلاضنات األعمال 

الحتوائها مثل هذه املشاريع.
ولفت إلى ان الهيئة تسعى دائما لدعم 
مؤسسات املجتمع املدني والشركات العاملة 

في املجال البيئي.
من جانبه، قال رئيس حاضنة «إيكو» 
للبيئة والطاقة املتجددة جاسم العبوه إن 
توقيع مذكرة التفاهم يعطي مسؤولية كبيرة 
على عاتق احلاضنة وذلك ملساعدتها على 
حتسني بيئة الكويت وان يكون للحاضنة 
دور في حتسني املشــاريع الشبابية التي 

تخص البيئة.

خالل توقيع الهيئة مذكرة تعاون مع حاضنة «إيكو» لدعم أصحاب املشاريع الصغيرة

(محمد هاشم) الشيخ عبداهللا األحمد وجاسم العبوه خالل توقيع االتفاقية 

توزيع مليون كيس صديق للبيئة
على اجلمعيات التعاونية واألسواق املوازية

مبناســبة اليوم العاملي 
مــن  اخلاليــة  لألكيــاس 
البالســتيك، أطلقت الهيئة 
العامة للبيئة مجددا حملتها 
التوعويــة «كويــت خالية 
من البالســتيك» للتشجيع 
على اتباع ثقافة استهالكية 
صديقة للبيئة عبر توزيع 
مليون كيس صديق للبيئة 
علــى اجلمعيات التعاونية 

واألسواق املوازية.
وفي هذا السياق، أكدت 
مدير إدارة اإلعالم والعالقات 

العامــة فــي الهيئــة العامة للبيئة شــيخة 
اإلبراهيــم أن الهيئة حريصة على احلد من 
اســتخدام األكياس البالستيكية مما دفعها 
إلى إطالق حملة توزيع مليون كيس صديق 
للبيئة على اجلمعيات التعاونية واألسواق 
املوازيــة وذلك لرفع الوعــي البيئي واحلد 
من األضرار البيئية الناجمة عن اســتخدام 

األكياس البالستيكية.
وعن خصائص األكياس، قالت اإلبراهيم 

إنها ال حتتوي على أي مواد 
بالقوة  بالستيكية وتتميز 
إذ يتحمــل الكيــس الواحد 
١٠ كيلوغرامــات ويــذوب 
فــي املاء كليا، كما أنها غير 
ســامة وليس لها أي ضرر 
على الكائنات احلية أو املاء 

أو التربة.
الهيئة  وأضافت: تتقدم 
بدعــوة  للبيئــة  العامــة 
جميع اجلمعيات التعاونية 
واالسواق املوازية الستبدال 
أكياس البالســتيك بأخرى 
صديقة للبيئة ومصنوعة من املواد القابلة 
للتحلــل والغيــر ســامة، مبينــة أن معظم 
االكياس البالستيكية املستعملة حاليا أحادية 
االســتعمال أي تســتخدم ملرة واحدة فقط 
حيث متثل مخلفاتها عبئا كبيرا على البيئة 
ألنها غير قابلة للتحلل، محذرة من عواقبها 
الســلبية على صحة اإلنســان، مشيرة الى 
استمرار الهيئة في تنظيم احلمالت التوعوية 

بقصد إعداد جيل واع بيئيا.

«البيئة»: حملة  تهدف للحد من األضرار الناجمة عن استخدام األكياس البالستيكية

شيخة اإلبراهيم

مصدر خاص لـ«األنباء»: توجه للسماح لشركات
الفئة األولى باستقدام العمالة اجلديدة بنسبة كاملة

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى 
العاملة أن مجلس إدارة الهيئة ســيناقش خالل 
اجتماعه اليوم عددا من املقترحات اخلاصة بتنظيم 
سوق العمل، مضيفا أنه ضمن املقترحات املعدة 
لالعتماد من املجلس فتح باب اســتقدام العمالة 
من اخلارج جلميع الشركات واملؤسسات املصنفة 
ضمن الفئة األولى في تقدير االحتياج بشكل كامل، 
وذلك ضمن شــروط محددة منها عدم الســماح 
بتحويــل هذه العمالة إال بعد مرور ٣ ســنوات، 
وأن يكــون التحويل على ذات نشــاط الشــركة 

املستقدمة للعامل.
وذكر املصــدر أن الهدف من هذا اإلجراء منع 
استغالل بعض الشركات مليزة االستقدام الكامل 
من اخلــارج بجلب عمالة وافدة ليســت بحاجة 
فعلية إليها، وتركها للتحويل إلى أنشطة وقطاعات 
أخــرى مكتظة ممــا يترتب عليه زيــادة العمالة 
الهامشــية في الســوق وبالتالي اســتمرار خلل 

التركيبة السكانية.
وأوضح املصدر أن املجلس ســيناقش أيضا 
مقترحا بتوحيد اإلجراءات والضوابط اخلاصة 
ببعــض األنشــطة واملهن الفنيــة لتكون واحدة 

داخل جميع إدارات العمل املوجودة في احملافظات 
الست، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية واملساواة 

بني الشركات وجتنب أي مزاجية بهذا الصدد.
األنشطة املصنفة ضمن الفئة األولى:

تشــمل الفئة األولى القطاعات املستثناة من 
النسب احملددة سابقا وتضم ٢١ نشاطا وهي:

١ - الشــركات اململوكــة بالكامل للحكومة أو 
التي تساهم فيها مبا ال يقل عن ٢٥٪.

٢ - املستشفيات واملستوصفات واملراكز الطبية 
والعيادات اخلاصة.

٣ - املختبرات والصيدليات الطبية والرعاية 
املنزلية (مهن فنية متخصصة).

٤ - البنوك وشركات التأمني وشركات االستثمار 
والفنادق.

٥ - اجلامعات والكليات األهلية.
٦ - املدارس اخلاصة ومعاهد التدريب األهلية 

(الهيئة التدريسية).
٧ - دور احلضانة (مهن فنية).

٨ - األندية الرياضية واالحتادات وجمعيات 
النفع العــام واجلمعيات التعاونيــة والنقابات 

العمالية واملبرات والوقف اخليري.
٩ - املنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.

١٠ - شركات الطيران احمللية واألجنبية ووكالء 
اخلطوط اجلوية والبحرية.

١١ - املكاتب االستشارية الهندسية والقانونية 
واملالية (مهن فنية متخصصة).

١٢ - مكاتــب احملطــات اإلعالميــة الداخليــة 
واخلارجية.

١٣ - الزراعة والصيد والرعي.
١٤ - دور الصحافــة والقنــوات التلفزيونية 
واإلذاعية والصحف واملجالت الورقية واإللكترونية 

غير اإلعالنية.
١٥ - وكالء السيارات املعتمدون.

١٦ - البصريات (مهن فنية متخصصة).
١٧ - شركات الصيرفة املعتمدة من بنك الكويت 

املركزي.
١٨ - تدريــب الطيران شــراعي وتدريب قفز 

حر (مهن فنية).
١٩- املستثمر األجنبي املعتمد من هيئة تشجيع 

االستثمار.
٢٠ - اليخــوت وقوارب النزهــة التي ال تقل 

عن طول ٦٠ قدما.
٢١ - قوائــم املتميزين وفقا لالئحة تصنيف 
الشركات بالقطاعني األهلي والنفطي وفق القرار 

اإلداري ١٠٢٣ لسنة ٢٠١٦.

وفق شروط تتضمن عدم التحويل إال بعد مرور ٣ سنوات وعلى النشاط نفسه

مت املوسى: نقابة «القوى العاملة» كرَّ
حقق إجنازات مشهودة في ميكنة خدمات الهيئة

بشرى شعبان

أقامــت نقابة العاملني في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
حفل تكرمي ملدير عام الهيئة 
أحمــد املوســى الــذي تقــدم 
باســتقالته فــي نهايــة مدة 
خدمتــه األولــى كمديــر عام 
للهيئــة، وقبــول االســتقالة 
مــن اجلهات املختصــة، وقد 
أقيم احلفل في مسرح الهيئة 
وحضره نــواب املدير العام 
ومديرو اإلدارات وعدد كبير 

من موظفي الهيئة.
وألقى رئيس مجلس إدارة 
نقابــة العاملــني فــي الهيئة 
عبــداهللا املطيري كلمة تقدم 
فيها بأسمى آيات الشكر والثناء 
علــى جهــود أحمد املوســى 
تقديرا ملســيرته فــي خدمة 
الهيئــة، ومــا مت حتقيقه من 
إجنازات مشهودة خالل فترة 
توليه منصــب املدير العام، 
والتي كان من أبرزها النقلة 
النوعيــة في تقــدمي خدمات 
الهيئــة بصــورة إلكترونية 
دعمــا لتوجهــات الدولة في 

وإرســاء دعائــم القانون بني 
جميع املوظفــني، متمنني له 
دوام التوفيــق خالل املرحلة 
املقبلة، وفي نهاية احلفل قام 
أعضــاء النقابــة بتقدمي درع 
تكرميية تعبيرا عن التقدير 

العميق منهم جتاهه.
بــدوره، توجــه احملتفى 

السابقة هند الصبيح والوزيرة 
السابقة مرمي العقيل، وغيرهما 

من وزراء وقياديني.
وتوجه املوســى في كلمة 
إلــى  اتصفــت بالوجدانيــة 
العاملني في الهيئة مبختلف 
الوظيفيــة، مــن  املســميات 
نواب للمدير العام واملديرين 
واملراقبني ورؤســاء األقسام 
وجميع املوظفني، متمنيا لهم 
االســتمرار في العمل بنفس 
روح الفريــق الواحد والهمة 
واملثابرة على نفس نهج العمل 

خلدمة الكويت وأهلها.
وختم بالتأكيــد على أنه 
عمــل جاهــدا علــى تطبيــق 
القوانــني واللوائــح فــي أي 
قرار، السيما ما يتعلق بشؤون 
املوظفني، متمنيا أن يسامحه  
أي موظف شــعر أنه تعرض 
لظلم ما خــالل فترة وجوده 
في مســؤوليته، مشــيرا إلى 
أن جميــع العاملني اخوة له 
والقوانني هي التي حتكم أي 

قرار.
وختم بكلمة «شــكرا لكم 
جميعا.. أنتم كفيتم ووفيتم».

به أحمد املوسى بكلمة شكر 
فيها النقابة وجميع العاملني 
في الهيئة، مشيدا بجهود كل 
العاملني حتى حققت الهيئة 
نقلة نوعية في ميكنة جميع 
خدماتها والتي البد من توجيه 
الشــكر لكل من وضع اللبنة 
األولى لذلك، ومنهم الوزيرة 

أقامت احتفاالً وداعياً بعنوان «كفيت ووفيت» مبناسبة تقاعده

(محمد هاشم) أحمد املوسى ونواب املدير العام ومديرو إدارات «القوى العاملة» وعدد من العاملني 

اإللكترونية  إرساء احلكومة 
وميكنــة اخلدمــات لتحقيق 
السرعة في إجناز املعامالت. 
وأشاد مجلس النقابة بحجم 
التعاون والتجاوب مع أحمد 
املوســى خالل مــدة خدمته، 
ومبــا أبداه من حــرص دائم 
نحو حتقيق املساواة والعدالة 

نقابة العاملني في الهيئة تقدم درعا تقديرية إلى أحمد املوسى

«الصحة»: إتاحة اجلرعة التنشيطية الثانية
من لقاح «كوفيد -١٩» لتعزيز املناعة وفق ضوابط

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة الجرعة 
التنشــيطية الثانية مــن لقاح كوفيد-١٩ 

لتعزيز المناعة وفق ضوابط.
وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه الجرعة 
لبعض الفئات في المجتمع ومنها من هم 
عرضة لإلصابة بالمرض الشديد في حال 
التقاط العدوى، وذلك بعد مرور فترة زمنية 
ال تقل عن ٤ أشهر من الجرعة التنشيطية 
األولــى، وينصح بأخذهــا لجميع الفئات 
العمريــة التي تفوق ٥٠ ســنة في الوقت 
الحالي، والفئة العمرية من ١٢ ســنة وما 
فوق من أصحاب نقص المناعة المتوسط 
أو الشــديد، مثل مرضى الســرطان الذين 
يخضعــون للعالج الكيمــاوي، ومرضى 

زراعــة األعضاء الذين يتلقــون عالجات 
لتخفيــض المناعة، أو من يتلقى جرعات 
عالية من الكورتيزون، وغيرها من الفئات 

وفقا لتقييم الطبيب المعالج.
كما أشــارت الــوزارة إلى ضرورة أخذ 
الجرعــة التنـشــيـــطية األولــى لألفراد 
البالغين ١٢ سنة فما فوق وفقا للتوصيات 
المناعــة  العلميــة والعالميــة، لتعزيــز 
المكتسبة من الجرعات األساسية (األولى 

والثانية).
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أهمية 
أخذ الجرعات األساسية (األولى والثانية)، 
وذلك للفئة العمرية بدءا من ٥ سنوات فما 
فوق، لتقليل احتمالية اإلصابة الشــديدة 
بالمرض، متمنية للجميع موفور الصحة 

والسالمة.

أشارت إلى أهميتها لبعض الفئات في املجتمع خاصة ممن هم عرضة لإلصابة باملرض الشديد في حال التقاط العدوى

فرح دشتي وكيلة
لـ «األدوية والتجهيزات الطبية»

عبدالكرمي العبداهللا

أصدر وزيــر الصحة 
د.خالــد الســعيد قــرارا 
بتكليف م. فرح دشــتي 
الهندســة  ادارة  مديــر 
الطبيــة مبهــام الوكيــل 
املساعد لشؤون األدوية 
والتجهيــزات الطبيــة، 

م. فرح دشتيباإلضافة إلى عملها.

وزير إيطالي: نعمل لتسريع
إعفاء الكويتيني من «الشنغن»

ســورينتو ـ كونا: أكد 
وزيــر الســياحة اإليطالي 
ماسيمو غارافاليا احلرص 
علــى تســهيل اســتقبال 
الســائحني الكويتيــني في 
إيطاليا والعمل على تسريع 
ملف إعفائهم من تأشــيرة 

«شنغن» األوروبية.
جاء ذلك خالل تصريح 
غارافاليا لـ «كونا» مبناسبة 
اختتام أعمال «القمة العاملية 
للسياحة الشبابية» األولى 
منظمــة  نظمتهــا  التــي 

السياحة العاملية في ضيافة إيطاليا مبدينة 
ستورينتو السياحية الشهيرة مبشاركة ١٣٠ 
من الفتية والشــباب من ٦٠ دولة أعضاء 

في املنظمة التابعة لألمم املتحدة.
وحول طلب إعفاء السائحني واملسافرين 
الكويتيني من تأشــيرة «شــنغن» والذي 
تدعمه إيطاليا قال غارافاليا إننا «كما أكدنا 
خالل القمة فإننا نسعى الى تسريع امللف 
اخلاص بتأشيرة «شنغن» والذي ظل بطيئا 
منذ وقت وندرك متاما أهمية حله وننظر 

في حتفيز اكتماله املنشود».
وبخصــوص مبادرة القمة في ســياق 
إنعاش السياحة عقب عامني من اجلائحة، 
شــدد الوزير على أن هذا هو «أول مؤمتر 
للســياحة الشبابية يتم تنظيمه مع األمم 

عــن  معربــا  املتحــدة»، 
سعادته وترحيب إيطاليا 
باستضافته بشكل خاص 
نظــرا ألن أولئك الشــباب 
هــم جيــل القــرن اجلديد 
والذي يرسم مالمح سياحة 

املستقبل.
شــباب  ان  واعتبــر 
هــذا اجليــل «يوجهــون 
خيــارات أســرهم وهــم 
أنفسهم ســائحون»، لذلك 
فمن األساســي بالنســبة 
ألولئك الذين يعملون في 
قطاع الســياحة التعــرف على احتياجات 
ورغبــات الشــباب وفهم ما هــي رؤيتهم 
لســياحة املســتقبل. ورأى أن املؤشــرات 
األولية للحوارات التي جرت مع املشاركني 
الذين تراوحت أعمارهم من ١٢ إلى ١٨ سنة 
«مشجعة بشكل خاص وقد برز تركيزهم 
على العالم الرقمي ومن الضروري القول 
انــه جيل ولد مع اإلنترنــت وفي متناوله 
كل هذه األدوات الذي تتيحها الشبكة فمن 
الضــروري فهم لغتهم ومواءمة العروض 
الســياحية معها». ومن هذا املنظور، لفت 
وزيــر الســياحة اإليطالية إلــى محورية 
موضوع «االستدامة» الذي «يجب رؤيته 
مبجمله وهو ليس موضة بل نهج سلوكي 
متكامل يتم من خالله توجيه االختيارات».

ماسيمو غارافاليا

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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«األهلي الكويتي» يرعى يوم التوظيف 
لكلية الصحة العامة في جامعة الكويت

األهلــي  البنــك  يســر 
الكويتي أن يكــون الراعي 
لفعالية يوم التوظيف األول 
املنظم من قبل كلية الصحة 
العامة في جامعة الكويت. 
وقــد أقيم هذا احلدث حتت 
رعاية أ.د.يوســف الرومي، 
في موقع احلــرم اجلامعي 

بالشدادية.
وتنبــع شــراكة البنــك 
األهلي الكويتي مع جامعة 
الكويــت ورعايتــه ليــوم 
التوظيف من حرصه الدائم 
على دعم اخلريجني اجلدد 
وتهيئتهــم لشــق طريقهم 
املهني بثقة عالية. ويهدف 
البنــك أيضا من خالل هذه 
املشــاركة إلى غرس ثقافة 
الوعي املصرفي بني الطالب، 
فضال عن تزويدهم مبنتجات 
مالية مصممة متاشــيا مع 
احتياجاتهم ومبا ميكنهم من 
اتخاذ خطوتهم األولى نحو 
استكشاف الفرص السانحة 

في سوق العمل.
قام البنك أيضا بتزويد 
الطــالب مبعلومــات وافية 
 ،+A حول حســاب الطالب
وهــو منتج طرحــه البنك 
فــي إطار جهــوده املبذولة 
املاليــة  املعرفــة  لزيــادة 
وتثقيــف شــرائح مختلفة 
من املجتمع. ويهدف حساب 

من احملالت التجارية، مثل 
سينما «فوكس»، وغيرها. 
ويتيــح احلســاب أيضــا 
للشــباب فرصة االشتراك 
في السحب السنوي للفوز 
بسيارة فيات، كما يحظون 
كذلك بفرصة احلصول على 
بطاقة مسبقة الدفع مجانا، 
إضافــة إلــى ذلك، ســتتاح 
للطلبة إمكانية الفوز بهدية 
نقدية فورية قدرها ٥٠ دينارا 
عند حتويل منحتهم الطالبية 

إلى حسابهم.
وبهــذه املناســبة، قالت 
مســاعد مدير عام - إدارة 
اخلدمات املصرفية لألفراد 
بالبنــك األهلــي الكويتــي 
د.حنــني الرميحــي: «نحن 
في البنك األهلــي الكويتي 
نســتثمر بشــكل الفت في 
دعم وتنمية األجيال الشابة، 
باعتبارهم أصولنا الثمينة 
وصانعي مستقبل الكويت. 
ومــن دواعــي ســرورنا أن 
نواصل دعم جامعة الكويت 
فــي مبادراتها داخل احلرم 
اجلامعــي والتي تهدف إلى 
زيــادة الوعــي املالــي بني 
الشباب. وخالل احلدث روج 
البنك األهلي الكويتي حلملة 
التوعية الوطنية الشــاملة 
بعنوان: «لنكن على دراية»، 
التــي أطلقها بنــك الكويت 

املركــزي واحتــاد مصارف 
الكويت لنشر الوعي حول 
احلقوق ذات الصلة بالتعامل 

املصرفي».
وأضافــت د.الرميحــي: 
البنــك األهلــي  «يواصــل 
الكويتــي التزامــه بالوفاء 
بوعــده بتقــدمي خدمــات 
مصرفيــة أســهل وأبســط 
من خــالل طــرح املنتجات 
اجلديــدة وإدخال مزيد من 
التحســينات على خدماته 
الرقمية املصممة خصيصا 
للشباب. وباإلضافة لذلك، 
البنــك بطــرح  سيســتمر 
اخلدمات التي تثري جتربة 
العمالء املصرفية، فضال عن 
تزويدهم بخدمات مصممة 
على نحو يتماشى مع ميولهم 

وتكمل منط حياتهم».
ومتاشــيا مــع رؤيتــه 
الرامية إلــى تقدمي خدمات 
مصرفيــة أســهل وأبســط 
البنك  لعمالئه، ســيواصل 
األهلي الكويتي املشاركة في 
األحداث املهمة في القطاعات 
ذات الصلة التي تتيح فرصا 
مواتية ملناقشــة وتسليط 
القطاعــات  الضــوء علــى 
املصرفية واملالية على نحو 
أكثر تفصيال، وكذلك للبحث 
عن الطــرق املثلى للتغلب 

على التحديات املاثلة.

د.حنني الرميحي

الطالب A+ إلى غرس ثقافة 
االدخــار الهادف والســليم 
في أوساط الشباب. كما أن 
حساب الطالب A+ مصمم 
خصوصــا للشــباب الذين 
تتــراوح أعمارهــم بــني ١٦ 
و٢٥ عاما مما ســيوفر لهم 
الدعم املطلوب خالل رحلة 
استقاللهم املالي ويساعدهم 
على االســتعداد لالنطالق 
نحــو مســتقبل التعامالت 
املالية الرقمية وغير القائمة 

على التعامل النقدي.
ويوفر حســاب الطالب 
للشــباب  اجلديــد   +A
إمكانيــة االســتفادة مــن 
مــن  واســعة  مجموعــة 
القيمة واجلذابة،  اخلدمات 
مبا فــي ذلــك اخلصومات 
والعروض اخلاصة املقدمة 

طلبة اجلامعة األمريكية في الكويت زاروا البورصة
نظمت كلية إدارة األعمال 
واالقتصــاد فــي اجلامعــة 
 (AUK) األمريكية في الكويت
زيارة ميدانية لسوق األوراق 
الكويت»،  املالية «بورصة 
لتعزيز العملية التعليمية 
عبر التجــارب التطبيقية، 
حيث قامت أستاذة االقتصاد 
املشــاركة د.وفاء سبيتي، 
الزيــارة للطلبة  بتنظيــم 
املسجلني في مقرر األسواق 
املالية ومقرر  واملؤسسات 

إدارة احملافظ.
وشارك ممثلو بورصة 
الكويت في توضيح تاريخ 
وتأسيســها  البورصــة 
واألصول التي قامت عليها، 
إضافــة إلــى شــرح أفضل 
اآلليات العملية املستخدمة 
في أسواق املال، كما قدمت 
معلومــات إضافيــة حول 
أفضل املمارسات التجارية 
في أسواق املال. كما ناقش 
الطلبــة التطــورات التــي 
البورصــة فــي  شــهدتها 
الفترة األخيــرة وجهودها 
في احلفاظ على تصنيفها 
الدولــي املتقــدم، كما أخذ 
داخــل  جولــة  الطلبــة 
البورصــة للتعــرف على 
التداول،  قاعات وشــركات 
وما حتتويه من شاشــات 
رقمية متطورة إضافة إلى 

رحلتنا إلى البورصة مفيدة 
جدا، ألننا تعرفنا على كيفية 
فتح احلسابات لشراء األسهم 
واالستثمار فيها، كما كانت 

جتربة ممتعة ساعدتنا على 
اكتشــاف تاريخ البورصة 
وكيــف تطور ســوق املال 
بالكويت على مدار الوقت».

لقطة تذكارية خالل زيارة البورصة

االستماع لشرح آليات عمل البورصة

لقطة جماعية خالل املعرض الوظيفي

قاعة ناصر اخلرافي احلديثة 
وقاعة جاسم البحر للتداول.
وأشادت إحدى الطلبات 
بالزيــارة قائلــة: «كانــت 

«وربة» يكّرم الطلبة األوائل على مستوى الكويت

اجلامعة األمريكية الدولية تصل الطالب بالشركات

يواصل بنك وربة اهتمامه 
بجانب املسؤولية االجتماعية 
حيث كرم الطلبة الكويتيني 
املتفوقني األوائل على مستوى 
الكويــت واحلاصلــني على 
املراكز الثالثة األولى (العلمي 
واألدبــي)، حيث حضر من 
الطالب كل من: جود عبداهللا 
مانع املطيري احلاصلة على 
املركــز األول علــى الكويت 
في القســم العلمي بـ ١٠٠٪، 
إبراهيم  وإبراهيم عبــداهللا 
اخلشتي احلاصل على املركز 
الثالث على الطلبة الكويتيني 
في العلمي بـ ٩٩٫٩٤٪، ومن 
األدبــي: روان حافظ ناصر 
عبد العزيــز احلاصلة على 
٩٩٫٦٤٪ األولى على الطلبة 
الكويتيني، وأشواق فهد عبد 
العزيز السويط واحلاصلة 
الثانيــة،   ٪٩٩٫٥٤ علــى 
وحصة علي عبداهللا النتيفي 
واحلاصلــة علــى ٩٩٫٤٢٪ 
الثالثة. ورحب مدير قطاع 
التسويق واالتصال املؤسسي 
مين ســالم املطيري بهم في 

اجتاهــــات الصناعـــــة 
احلالية تتغير بسرعة مــن 
خــالل االبتــكار والتقنيات 
الناشــئة اجلديــدة. ونظرا 
الطــالب  يحتــاج  لذلــك، 
واملهنيون الشباب إلى بداية 
قوية الكتساب خبرة قيمة، 
تــدرك اجلامعــة األمريكية 
الدوليــة فــي الكويت، هذه 
االحتياجــات لــدى طالبها، 
وتسعى إلى سد الفجوة بني 
فصول الدراســة والتجربة 

على أرض الواقع.
الغايــة، دعــت  ولهــذه 
اجلامعــة في مايــو املاضي 
العديــد مــن الشــركات في 
جانــب مــن زيــارة ممثلي 
الكويت  الشركات للجامعة 
إلى حرمهــا اجلامعي للقاء 
الطــالب والتفاعــل معهــم. 
ومــن بينهــا شــركة علــي 
عبدالوهــاب، وإرنســت آند 
يونغ، وسيناريوس ديزاين، 
ومجموعــة تطوير األعمال 

القطاعــات خــالل املرحلــة 
املقبلة»، مؤكــدا «أن ديوان 
التخصصات  اخلدمة حــدد 
املطلوبــة واملرغوبــة فــي 

املرحلة املقبلة».
وأكــد املطيــري خــالل 
التكــرمي أن هــذا التكــرمي 
جزء بســيط مقدم من بنك 
وربة لدعم الطاقات الشبابية 
الكويتية، مضيفا أن التكرمي 
املــادي واملعنــوي حافــز 
أساسي للشــباب ملواصلة 

والتعرف على مجاالت العمل 
املختلفة في السوق الكويتي. 
واستضاف احلدث أيضا 
ورش عمل للطــالب بهدف 
تطويــر مجموعات املهارات 
املهنيــة مثـــــل االتصاالت 
التجاريـــــة والعالمـــــات 
التجاريـــــة الشخصـيــــة. 
وأجريت ورش العمل مـــن 
قبــل مدربني مــن اجلامعة 

إبداعاتهم. وأضاف املطيري 
أنه وعالوة على هذا التكرمي 
يرحب البنك بانضمام هذه 
الكفاءات الكويتية الشبابية 
لشــريحة عمــالء حســاب 
BLOOM اخلاص بالشباب 
والذي يتيح جلميع عمالء 
هذه الشريحة الدخول على 
األســبوعية  الســحوبات 
والشهرية، كما يتيح العديد 
مــن اخلصومــات اخلاصة 

بهذه الفئة.

والشركات الصناعية، حيث 
تفاعــل الطالب مــع ممثلي 
الشركات الكتساب املعرفة 
واخلبــرة. وكانت هذه املرة 
األولى بالنسبة للعديد من 
الطالب حيث يتواصلـــون 
فيها مــع ممثلي األعمال في 
بيئة مهنية، حيث تعمل هذه 
الفعاليــات على خلق تأثير 

إيجابي على الطالب.

AIU تعمل على سد الفجوة بني الفصول الدراسية والتجربة الواقعية

جانب من تكرمي الطلبة املتفوقني في «وربة»

جانب من زيارة ممثلي الشركات للجامعة

االستماع لشرح عن طبيعة أعمال الشركاتعدد من الطالب والطالبات خالل اللقاءات مع ممثلي الشركات

حفل التكرمي، وقال: «نود أن 
نقدم الشكر اجلزيل ألسركم 
الكرمية علــى رعايتهم لكم 
خاصة والديكــم، فكل هذه 
اإلجنــازات يجــب علينا أال 
ننســى من يقف خلفها من 
األسرة». وأضاف املطيري: 
«نأمــل منكــم التوجــه إلى 
التــي يحتاج  التخصصات 
العمــل فــي  اليهــا ســوق 
للســير  وذلــك  الكويــت، 
باخلطة املوضوعة لتكويت 

النمساوية، وشركة املطوع 
للهندسة، وعدد من شركات 

الهندسة والتصميم.
وأتاح هذا احلدث لطالب 
جامعة AIU من كليات إدارة 
األعمال والهندسة واحلوسبة 
والهندســــــة املعماريــــة 
والتصميم والفنون والعلوم 
والتعليم فرصة املشاركة مع 
املتخصصني فــي الصناعة 

الهاملي لـ «األنباء»: تعديل قانون التعاون 
لكبح الفساد وإلغاء نظام الـ ٩ مقاعد

«مناء اخليرية» 
تطلق مشاريع 
في ذي احلجة

محمد راتب

دعا رئيس اللجنة التأسيســية للجنة 
شــمال غــرب الصليبخات عــادل الهاملي 
فــي تصريح لـ«األنباء» إلى تعديل النظام 
االنتخابي اخلــاص باجلمعيات التعاونية 
وذلك للقضاء على الفساد بحيث تتضمن 
شروط الترشيح أن يكون املرشح من أبناء 

املنطقة وميلك وثيقة منزل، مع منع املستأجر 
من الترشيح والسماح له باملساهمة فقط. 
وطالب بإشــراك وزارة العدل في اإلشراف 
على سير العملية االنتخابية، وإلغاء نظام 
الـــ ٩ مقاعــد واالكتفاء بـــ ٥ أعضاء فقط، 
وتعيــني مراقب مالي من وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والتنميــة املجتمعية ويكون 

كويتي اجلنسية.

أطلقت مناء اخليرية بجمعية 
اإلصــالح االجتماعي حملة ذي 
احلجة للعام ١٤٤٣هـ، عبر عدد من 
املشروعات املوسمية واإلنسانية 
والتنموية ومشاريع املياه، بغية 
تلبية االحتياجات األساسية ألكثر 
الفئات فقرا في شتى أنحاء العالم. 
وقال مدير إدارة التسويق في مناء 
اخليرية عبدالعزيز اإلبراهيم إن 
موســم ذي احلجة أحد مواسم 
اخلير الداعمة ملشاريعها التعليمية 
والثقافيــة والتنموية ذات األثر 
املستدام، مشيرا إلى حرص أهل 
الكويت خالل هذا املوســم على 
تكثيف البــذل والعطاء لتخفيف 
معانــاة املجتمعــات الضعيفة. 
وأضاف اإلبراهيم أن مناء اخليرية 
تطلق عددا من املشــاريع، منها: 
«عشرة في عشــرة»، وعمليات 
العيون، و«إيواء» لرعاية األيتام، 
وإغاثة أفريقيــا واليمن، وحملة 
اآلبار، وإفطار عرفــة، واملراكز 
اإلسالمية، وتستهدف مناء الفئات 
األشد حاجة في الدول التي تشهد 
أحداثا وظروفا استثنائية، وتعاني 
من الكوارث واحلروب واللجوء 
والنزوح واجلوع والفقر، والتضخم 
واملجاعة واجلفاف، ومنها سورية 

واليمن وفلسطني والصومال.

عادل الهاملي

عبدالعزيز اإلبراهيم

الزعبي: زيادة وديعة «الصليبخات والدوحة» ٥٠٠ ألف دينار
محمد راتب

املعــني فــي جمعيــة  املديــر  أعلــن 
الصليبخات والدوحة التعاونية عبداهللا 
الزعبي أنه متت زيادة الوديعة ٥٠٠ ألف 
دينار ليصبح اإلجمالي ٣٫٣ ماليني دينار، 
ما يعكس املتانة املالية للجمعية، مشيرا 
إلى أن هذه الزيادة نتيجة التزام اجلمعية 
بتنفيــذ اســتراتيجيتها الهادفة لتعزيز 
املركز املالي وزيادة في املبيعات من خالل 

تنظيم املهرجانات والعروض.
وأوضــح أنه انطالقًا مــن دور العمل 
االجتماعي للجمعية مت توزيع هدايا على 

احلجاج من مساهمي اجلمعية املقيدين 
في حمالت احلج الرســمية، سائلني اهللا 
لهم التســهيل والتوفيق في أداء مناسك 
احلج ورجوعهم إلى البالد ساملني غامنني.

وقــال إن اجلمعيــة مســتمرة فــي 
تفعيل دورهــا االجتماعي واخلدماتي، 
حيث سيتم اإلعالن عن الباقة الصيفية 
قريبا والتي ستحتوي على عدة أنشطة 
متنوعة يستفيد منها كل الفئات العمرية 
مــن حاملي بطاقــة العائلــة، الفتا إلى 
أن اجلمعيــة تــدون جميــع املالحظات 
واالقتراحات التي من شــأنها النهوض 

عبداهللا الزعبيبعمل جمعية الصليبخات والدوحة.
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جولتنــا  بدايــة  فــي 
التقينــا املواطن يوســف 
الدوسري الذي قال: جئت 
إلى الســوق اليوم لشراء 
متيمة والتــي مواصفاتها 
تقل عن مواصفات الضحية 
والحظت ان السعر مرتفع 
اكثر من ٢٠ ٪ وقبل فترة 
بســيطة كنــت بالســوق 
وكانــت االســعار اقل من 
ذلك، ولكن هذا موســمهم 
وال نستطيع عمل اي شيء. 
الدوســري:  وأضــاف 
نقتــرب اآلن أكثر من عيد 
األضحى واألســعار حاليا 
نار وكلما اقتربنا من العيد 
فحدث وال حرج. وعن سبب 
ارتفاع االســعار أكثر من 
الــدول املجــاورة، قال إن 
االول حكومــي  الســبب 
بسبب عدم مراقبة السوق 
وعدم دعم االعالف وعدم 
دعم املواطن مربي االغنام، 
الثاني عدم فتح  والسبب 
بــاب االســتيراد للجميع 
حيــث يجب التوســع في 

االستيراد. 
كما التقينا مع ام راشد 
التي قالت: أكيد االســعار 
مرتفعة وما نشتريه اليوم 
بسعر ١٢٠ دينارا غدا جتده 
أغلى من ذلك، والسبب عدم 
وجود رقابة على االسواق 

من جميع اجلهات. 
وأضافت: ال يوجد لدينا 
اماكن لنشــتري الضحية 
ونخزنهــا قبل ال يرفعون 
االســعار واصبحنا نحن 
موعــد  قبــل  الضحيــة 
ان  واتوقــع  الضحيــة 

وتابع: أبي اقول معلومة 
صدقني ان قيمة شــراء ٣ 
خرفــان بالكويــت يعادل 
شراء ٥ خرفان بالسعودية 
من نفس العمر واملواصفات 
والسبب يعود الى احتكار 
السوق من قبل الوافدين، 
مضيفــا: قدميــا كان اهل 
الكويــت هم مــن يعملون 
بالسوق ويعطونك السعر 
الطبيعي من غير استغالل 

بالنعيمــي احمللــي كامــل 
املواصفات حســب السنة، 
االخــرى  واجلنســيات 
يبحثون عن مواصفات اقل 

واسعار اقل.
وأضاف: خلني اوضحلك 
عن بعض مواصفات واسعار 
االضاحي، مثال سعر النعيمي 
احمللي وعمــره اكثر من ٦ 
أشهر وســمني يبدأ سعره 
مــن ١٥٠ دينارا وانت طالع 

مــن ٧٥ الــى ٩٠ دينارا في 
وقت االضحية، وهذه نبذة 
عن االسعار وكل عام وانتم 
بخير وعساكم من عواده. 

أسباب االحتكار

خــالل اجلولــة وجهنا 
ســؤاال إلى التاجــر مبارك 
الرشــيدي، وهو من جتار 
االغنام، عن ســبب احتكار 
بعض االغنام من قبل جتار 
االغنام الى وقت العيد، فجاء 
فــي رده: نعــم نحتكرهــا 
ونرفع سعرها ونتعب عليها 
مدة ٦ شــهور قبل وصول 
موسم االضحية وهذا في كل 
مكان وكل زمان وفي جميع 
الدول االسالمية في موسم 

االضاحي. 
وتابع: عندما أتعب وأربي 
وأعلف طول السنة ما ابي 
اربح قيمــة ٣٠ دينارا على 
الراس تعوضني عن تعبي 
طوال الســنة، وصدقني ال 

الفرص وال يغشونك. 
مواصفات األضاحي

خالل جولتنا باألسواق 
التقينا البائع بدر الفضلي 
في صفاة اغنام منطقة الظهر 
والذي قال: أبي أوصف لك 
الضحيــة، الضحية عندنا 
انواع وكل جالية بالكويت 
ترغــب بنــوع ومواصفات 
محــددة فالكويتــي يرغب 

وكل ما زاد عمره زاد سعره 
قليــال، ومن بعده النعيمي 
االردني بالسعر، ومن بعدهم 
النعيمي السوري بسعر اقل 

من احمللي واالردني. 
وتابــع الفضلــي: هناك 
جنســيات تقــوم بشــراء 
االضاحي االرخص باالسعار 
الشــفالي االيرانــي  منهــا 
الشيشــاني  واخلــروف 
الروســي واســعارها يبدأ 

يعرف معاناة تربية االغنام 
اال من جربها خصوصا في 
ظروف استثنائية في دول 
اخلليج والتــي تصل فيها 
درجة احلرارة الى اكثر من 

٥٠ درجة بالصيف. 
وأضاف الرشــيدي: كما 
أننا نعاني من ربيع شحيح 
باالمطــار حيــث ان مربي 
االغنام يقوم بتقدمي االعالف 
طوال السنة واجلميع يعرف 
عن اسعار االعالف املرتفعة 
جدا منذ فترة طويلة حيث 
وصل ســعر كيس الشعير 
الــى اكثــر مــن ٥ دنانيــر 
ونصــف، وهو شــدد عليه 
أيضا البائع مبروك عوض. 
كذلك التقينا مع البائع 
ابــو ســعيد الذي قــال إن 
االضحيــة متوافرة من ٩٠ 
دينارا الى سعر ١٨٠ دينارا 
والزين يفرض نفسه، مشيرا 
إلــى أن جميــع االضاحــي 
فيهــا مواصفــات الضحية 

االسالمية كاملة. 
وأضــاف: ان هــذا العام 
هو اقل عام توجد به اضاح 
بالكويت حيث ان الكميات 
قليلة جدا وهذا يساعد على 
ارتفاع االسعار، وأكثر شيء 
مطلــوب فــي الســوق هو 
النعيمي بانواعه  اخلروف 
الثالثــة وهو شــحيح جدا 
أما الشفالي فهو  بالسوق، 
متوافر وبكمات كبيرة ولكن 
الطلــب عليه اقــل وكانت 
اسعاره قبل موسم الضحية 
من ٧٠ دينــارا وانت طالع 
وفي موسم الضحية يصل 

الى ١٠٠ دينار.

تصل قيمــة الضحية الى 
اكثر من ١٨٠ دينارا، وهذا 
يســبب عبئــا على بعض 
العوائل متوســطة الدخل 
ومن الصعب ان يستطيع 
اجلميــع بالشــراء بهــذه 

االسعار. 
وتابعت ام راشــد: هذا 
املوسم يستغله الكثيرون 
برفع االسعار، وحتى اسعار 
املطاعــم لطبخ الوالئم مت 
رفعهــا ويجــب ان حتجز 
عندهم قبل العيد بايام حتى 
تستطيع ان تطبخ لديهم. 
أما املواطن فالح العنزي 
فقال إن األســعار مرتفعة 
واكثر الطلب في الســوق 
الكويتــي علــى النعيمــي 
 ٣ الــى  والــذي ينقســم 
أقســام: النعيمــي احمللي 
والســعودي والنعيمــي 
االردني والنعيمي السوري 
وتتفاوت اسعاره بني ١٠٠ 

و١٨٠ دينارا. 

مبروك عوض مبارك الرشيدي ابو سعيد علي الهاجري

أسعار األضاحي ارتفعت للغاية

(زين عالم) أحد القعدان املعروضة للبيع  

مواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغناممواطنون لـ «األنباء»: سبب الغالء غياب الرقابة ونطالب بدعم األعالف ومربي األغنام

أجرى التحقيق: محمد الدشيش 

أسعار األضاحيأسعار األضاحي

«شابة نار»«شابة نار»«شابة نار»«شابة نار»«شابة نار»«شابة نار»«شابة نار»«شابة نار»«شابة نار»«شابة نار»
النعيمي احمللي بـ النعيمي احمللي بـ النعيمي احمللي بـ النعيمي احمللي بـ النعيمي احمللي بـ النعيمي احمللي بـ النعيمي احمللي بـ النعيمي احمللي بـ النعيمي احمللي بـ النعيمي احمللي بـ ١٨٠ دينارًا

لم يكد العالم يستفيق من أثقال تداعيات جائحة كورونا حتى دخل في نفق مظلم جلبته احلرب 

بني روسيا وأوكرانيا. فإن كانت اجلائحة أثرت على تدفق السلع والبضائع وهو ما أدى إلى رفع األسعار، فقد جاءت بني روسيا وأوكرانيا. فإن كانت اجلائحة أثرت على تدفق السلع والبضائع وهو ما أدى إلى رفع ا

احلرب بالضربة األقوى والسيما فيما يتعلق باإلنتاج الزراعي واملنتجات االستهالكية التي ارتفعت أسعارها بشدة احلرب بالضربة األقوى والسيما فيما يتعلق باإلنتاج الزراعي واملنتجات االستهالكية التي ارتفعت 

الفترة املاضية.  مع اقتراب حلول عيد األضحى املبارك لهذا العام لم يكن سوق األضاحي مبنأى عن هذه املوجة الفترة املاضية.  مع اقتراب حلول عيد األضحى املبارك لهذا العام لم يكن سوق األضاحي مبنأ

من الغالء والزيادات املطردة في األسعار، حيث رصدت «األنباء» خالل جولة في أسواق األغنام 

أسعار األضاحي يصل إلى نحو ٣٠٪، وهو ما أثار استياء الزبائن الذين طالبوا مبزيد من الرقابة 

 في السطور التالية تفاصيل آراء عدد من البائعني ورواد األسواق:

٣٠٣٠ ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء ٪ زيادة مع اقتراب العيد.. وتوقعات مبزيد من الغالء

ملشاهدة الڤيديو

 سعر القعدان يصل  إلى ٥٥٠ دينارًا.. والقعود  يجزئ شرعًا عن ٧ خرفان

أسعار األضاحي هذا العام 

خالل جولة «األنباء» في أسواق األضاحي التقينا 
املواطن الكويتي علي الهاجري وهو من جتار اإلبل، 
والذي قال إنه في موسم الضحية مثل ما هناك طلب 
على املواشي هناك طلب على القعدان وتبدأ عندنا 
اسعار القعدان مثل اللي تشوفها قدامك وهي إنتاج 
محلي تبدأ من ٥٠٠ دينار الى ٥٥٠ دينارا وهي شرعا 

جتزئ عن ٧ خرفان. 
وأضاف: لدينا قعدان اخرى تبدأ اســعارها من 
٢٠٠ دينار وهي ياخذونها للصدقات او املناسبات، 

واسعارنا بالعيد ال ترتفع وحتى لو ارتفعت يكون 
بنسبه قليلة جدا. 

وتابــع الهاجــري: اجلمال بالكويــت من ٤ دول 
وهي احملليه والعماني والباكستاني والصومالي، 
وانا اعمل في هذا النشــاط من فترة طويلة واقول 
لك ان القعود الطيب يفرض نفسه وكل شيء وله 
ســعر واعتبــر ان هذا باب رزق لــي والبنائي وقد 
ورثته مــن آبائي واجدادي وكل عــام وانتم بخير 

وعساكم من عواده.

01

02

03

04

05

اخلروف النعيمي كويتي + سعودي: حتت ٤ أشهر 
(١٣٠-١٤٠ دينارا) وفوق ٦ أشهر (١٥٠-١٨٠).

النعيمي السوري: حتت ٦ أشهر (١٠٠ -١١٠) 
وفوق ٦ أشهر (١١٠ - ١٣٠).

النعيمي األردني:
 يبدأ من ١٠٠ -١٢٠.

الشفالي احمللي (املهجن): 
يبدأ من ٨٠-١١٠.

 الشيشان الروسي: 
من ٦٥ -٧٥.

أن تكون من بهيمة األنعام: 
اإلبل والبقر والغنم واملاعز.

بلوغ الســن: ٥ سنوات لإلبل 
وسنتني للبقر وسنة للماعز 

و٦ أشهر للضأن.

اخللو من العيوب 
مثل العور واملرض 

والعرج البني والهزال.

تذبح في الوقت احملدد عقب 
صالة العيد وحتى غروب شمس 

آخر أيام التشريق.

يستحب اجلمع بني األكل 
والصدقة والهدية من األضحية. 

أسعار األضاحي تواصل ارتفاعها

يوسف الدوسري
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(زين عالم) أحمد احلسينان وسالم احلسينان وأحمد العريج وعبدالرحمن احلسينان يباركون   املعرس حمد عبداهللا الشامري

املعرس متوسطا والده عبداهللا الشامري والزميل سعد احلرمل وفهد سعد احلرمل وعمه خالد الشامري

املعرس حمد عبداهللا الشامري متوسطاً األهل في لقطة تذكارية باملناسبة السعيدةاملعرس ووالده مع أبناء العم في لقطة تذكارية

د.أمني املهنا يبارك للمعرس ووالده

محمد الشمالي وجاسم الشرقاوي يباركان

جد العروس فالح بن مشعل آل صبحان والزميل سعد احلرمل

سعد العجمي يبارك

أنور اجلناعي مهنئا

عبداهللا الطريجي وعبداهللا العنجري يهنئان

جرمان العجمي وعبداهللا بن جرمان يهنئان

طارق الشامري يبارك للمعرس ووالده

عمر النعيمي وأحمد العريج يباركان وليد تسابحجي مهنئا

علي الشريفي يهنئ حمد الشامري

غامن الغامن مباركا

الفريق م.ثابت املهنا مباركا

تهنئة من األصدقاء للمعرس ووالده وعمه خالد الشامري وشقيقه بدر الشامري

األصدقاء يهنئون املعرس حمد عبداهللا الشامري

محمد بن صبحان وفالح بن صبحان وعبداهللا بن صبحان ومشعل بن صبحان يباركون

علي عناد العنزي مهنئا

ناصر العتيبي مباركا فيصل الكندري ومشعل املشعل يباركانصبيح العيدان وخال املعرس أحمد املطر يباركان للمعرس ووالده

وائل ساملني مهنئااملعرس حمد عبداهللا الشامري وشقيقه بدر الشامري

مساعد العليوي مع املعرس حمد الشامري

أفراح 
الشامري

عبــداهللا  احتفــل 
سيف الشامري بزفاف 
جنله حمد، وأقام بهذه 
املناسبة حفال حضره 
جمع من الشخصيات 
واألهل األصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 

باملناسبة السعيدة.
ألف مبروك.

الزميل سعد احلرمل متوسطا املعرس ووالده
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وطني سكني وراحتي

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

إلى وزارة التربية

االخطبوط

طالل معتوق

انتشر مقطع مضحك في إحدى املرات على مواقع التواصل 
االجتماعي، شخص ما يضغط على لوحة مفاتيح الكمبيوتر بشكل 
عشوائي ســريع بينما كان املقطع حتت عنوان كيف تتم عملية 

التسمية الدوائية!
وارفارين warfarin  دواء السيولة الشهير هو اسم يحمل أول 
أربعة حروف مشــتقة من بدايات اسم اجلهة التي قامت بتمويل 
 warfarin بحث اكتشاف هذا الدواء واحلروف األربعة األخيرة من
مشتقة من اسم املركب الكيميائي الذي وجد على البرسيم  املتعفن 
والذي مت اشتقاق دواء warfarin منه وهي مادة الـ coumarin بينما 
االسم الكيميائي الذي يصف ذرات وجزيئات دواء السيولة  الشهير 

..…-(١-oxo- ( -٣-oxo-٢;sodium :هو
 تخيل أن تلفظ هذا االسم الكيميائي للصيدالني حتى يشرح 

لك استخدام هذا الدواء!
 حسنا إذن سنكتفي بالـ warfarin الذي له نسق لفظي أسهل 
على عضالت الفك واللسان رمبا إذا سمعنا أحدهم ونحن ننطق 
أسماءه األخرى سيتخيل أنها جاءت من كوكب بعيد أو من ضربات 

عشوائية سريعة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
 حســنا ما كنت أود قوله هو ان لك اسما واحدا وللدواء ثالثة 
أسماء،  بعد أن ينجح الدواء في جتاربه يأخذ اسماً كيميائياً يصف 
بنيته اجلزيئية والذرية مثال  االسم الكيميائي لدواء بنادول هو: 

 hydroxyphenyl) acetamide-٤)-N
 تأخذ املادة العلمية املسؤولة عن النشاط الصيدالني في الدواء 
اسما خاصا بها وهو ما نصطلح عليه generic name مثال االسم 

 paracetamol :العلمي لدواء البنادول هو
لذلــك من املهم أن يعرف املريض أن الدواء قد يأخذ أســماء 
جتاريــة كثيرة تختلف باختالف الشــركة املصنعة ولكن املادة 

العلمية التي لها نشاط دوائي هي الثابتة.
 األسماء التجارية trade name فن وعلم…

 تقترح الشركة املصنعة على إدارة الـFDA اسما جتاريا للدواء 
الذي اخذ االعتماد النهائي لوضع عالمة على املنتج انه خاص بها.

عمليات التسمية اخلاصة بالدواء ليست بالعمل السهل وأصعبها 
 هي اخلطوة األخيرة وهي عملية التسمية التجارية، يطلب القسم 
اخلاص في الوقاية من األخطاء الدوائية التابع إلدارة الـFDA من 

الشركة املصنعة اكثر من اسم ألسباب تتعلق بالسالمة.
 ال تعتقد أن عملية مراجعة أسماء األدوية هي عملية عشوائية أو 
غير مهمة فقد نشرت مجالت طبية دراسات بينت أن هناك أشخاصا 

كثرا ميوتون بسبب األخطاء الدوائية تتعلق باسم الدواء فقط.
ال توجد هناك نهاية سعيدة، إذا حلَّق الدواء هاربا من بروتوكول 
 FDAالتصنيع والتسمية إلى رفوف الصيدليات، حتتفظ إدارة الـ
بسلطة تغيير اســم الدواء في حال مت اإلبالغ عن أخطاء دوائية 

تتعلق بتشابه األسماء.
مثل مارسيل بروست الذي اختار كتابة املليون ونصف املليون 
كلمة في روايته البحث عن الزمن املفقود، يجب أن يختار األشخاص 
املعنيون بالتســميات pharmaceutical namers اقتراحات صعبة 
وعديدة تصل إلى ٥٠٠٠ اسم.. اليزال عملهم شكال من أشكال الفن.

 أصبحت اليوم التسمية الدوائية شكال من أشكال اإلبداع تدمج 
العلم مع الفن لتخرج لنا في النهاية لوحة رســمها فان غوخ او 

تتخيلها آتية من كوكب بعيد!
 على ســبيل املثال قطرة العني latisse هي دواء منو الرموش 
جاءت تسميتها من خالل دمج كلمتني (رموش = lashes) و (ماتيس 
= matisse) الرسام والنحات الفرنسي، أعتقد أنها ستكون محل 
إعجاب ألولئك الذين ميلكون ذائقة فنية، بينما توجد أدوية أخذت 
تســمية طبية بحتة بناءً على عملها داخل جســم املريض، على 
ســبيل املثال دواء التهاب الكبد B املسمى pegasys يعتمد على 

.pegalation تقنية صيدالنية تعرف باسم
تعدد األســباب هو البناء األساسي للتسمية الدوائية، تعتقد 
بعض الشــركات أن اختيار بعض األســماء الغريبة له دور في 
تسويق املنتج، وهناك اختيار بناءً على سمات املنتج احليوية أو 

تكنولوجيا املنتج أو النتائج التي يطمح لها الدواء.
تعددت األسباب و تسمية الدواء واحدة!

هب جنــة اخللــد اليمن
الوطن ال شــيء يعــدل 
مع مطلع خمسينيات القرن املاضي، 
ونحن في املرحلة االبتدائية كان مقرر اللغة 
العربية يتضمن قصيدة شعرية ال أتذكر 
قائلها، فقط أتذكر عنوانها «عصفورتان 
في احلجاز حلتا على فنن»، وميكن للمتابع 
الرجوع إلى العم «غوغل» لالســتزادة، 
ومفــاد تلك القصيدة التأكيد على محبة 
األوطان مهمــا كان الزمان واملكان لبني 
اإلنسان، والطائر واحليوان والء وانتماء 
بال جدال وللساحة الكويتية احلالية توجه 
للمؤمتر وتطلع وطني لتعديل املســار، 
وتصحيح ما صار للحراك الوطني كافة 
ملا هو أفضل استقرار وتعويض ملا ضاع 

من وقت االجتهادات!
الصامتة،  وهناك تطلــع لألغلبيــة 
ومتنيات بفتح جــروح املاضي، لتعديل 
سلبياته باحلوار، والتطلع للبدء من حيث 
نهاية ماضيها بالبــدل اجلاهز، والرؤية 
املتميــزة، بغالبها اإلقليمــي، والدولي 
وغيره مــن جتارب األمم الراقية غربها، 
وشرقها، شمالها وجنوبها، ومحاكاة هذه 
التجارب لتبنيهــا، وقطف ثمار ما فيها 
لتعديل سلبياته وسط «حوسة» الصوت 
العالي والقرار وازدياد املواقف السلبية 
رغم وجود الكثير من األمور املهمة التي 

يحتاج إليها الوطن ومواطنوه.
تاهت عالمات اإلجناز بسبب احلالة التي 
عليها املؤسستان احلكومية والتشريعية، 
والكل ينــادي «نحن الوطن ومواطنيه» 
بضرورة تعديل املسار، إلى أن جاء «آخر 
الدواء الكي» لوقف جتربتنا للتنفس خشية 

بلوغها صفر التحصيل! 
علينــا أن نقتدي بتجــارب مميزة 
وســنغافورة مثال صارخ لتقدمها بعد 
انفصالها عن ماليزيــا! إذ أبهرت العالم 
الواسع بتميزها وانطالق املسطرة املنتجة 
رغــم حجمها على خارطــة عاملها، لكن 
باالجتهاد واإلخــالص ارتفعت مكانتها، 
وجعلتها قدوة لآلخرين ليس في قارتها 
فقط بل للعالم الواسع تقدما وبروح للمعالم 
احلضارية، ترفع لها قبعات اآلخرين ومثلها 
العديد ممن تبنى كل جتديد بإرادة وإصرار 
األداء اجلــاد ما دمنا كتلة بارزة من هذا 
العالم الرائع ويظل احلوار منهج تنظيم، 
ومتابعة ملــا كان، فهل لألغلبية الصامتة 
فرصة املشاركة في احلوار الوطني دون 
كلمات شعر أو حروف نثر. طالت أعماركم 
فالوقت كالســيف إن لم تقطعه قطعك. 

وبسالمتكم وطول أعماركم.

 بعد انتهاء العام الدراسي، هل تتكرر 
أزمة نقص املعلمــني واملعلمات وأيضا 
التكييف والتبريــد وعمال النظافة في 

العام الدراسي اجلديد؟ 
 رســالة إلى وزير التربية والتعليم، 
لوحظ أنه مع بداية كل عام دراسي جديد 
تتكــرر مثل هذه األحداث واملشــاكل، 
والوزارة متلك الوقت الكافي في العطلة 
الصيفية لتفادي أي عوائق، ثالثة أشهر 

بنظركم ال تكفي فهذه مصيبة.
 هل تعلم معالــي الوزير أن مديري 
املدارس يطلبون من املعلمني واملعلمات 
واإلداريــني جلب النواقص ودفع أجرة 
عمال النظافة من مالهم اخلاص، لم ينته 
هنا املوضوع بل تقوم املدرسة مبخاطبة 
وطلب مساعدات من اجلمعية التعاونية 
وأولياء األمور بتصليح البرادات وأجهزة 

التكييف ودورات املياه، أعزكم اهللا.
 نعلــم أن وزارة التربيــة والتعليم 
تصرف لها ميزانية سنوية ومتلك أراضي 
وعددا من املسارح ومالعب وورشات 
عمل وأنشطة اجتماعية متنوعة، كل هذه 
بالترتيب  اإلمكانيات ومع ذلك نتراجع 

العاملي في مستوى التعليم، كيف؟
 وإذا تطرقنــا إلى مناهــج التعليم 
ومستوى بعض املعلمني واملعلمات هنا 
ســوف يطول احلديــث، تعلمون ماذا 
أقصد، لكن على الوزير والوكيل والوكالء 
املســاعدين ومديري املناطق التعليمية 
مسؤولية عظيمة تبدأ من مخرجات التعليم 
وتقدمي جيل يخدم ويغذي مؤسســات 
الدولة فيخرج من يديكم أطباء ومهندسون 
ومخترعــون ووزراء ومحامون…الخ، 
أين بصمتكم في صناعة مجتمع مثقف 
الوالء والعادات والتقاليد  يحمل شعار 
ال بد أن يكونوا قادرين على حمل راية 
الوطن وإذا استمر الوضع كما هو، منهج 
تعليمي ضعيف، مبان غير مهيأة، معلمون 
دون خبرة وال يجيدون التعليم، وتعسف 
بالقرارات اإلدارية فسوف نكون من أمم 
العالم األخير، وتكونون قد ساهمتم في 
خلق مجتمــع يعاني من اجلهل والفقر 
وزيادة في أعداد البطالة وتختفي ثقافة 
الفرد من محيط املجتمع وحتل مكانها 
الثقافة املجتمعية أو بالصح ثقافة القطيع.

٩٨ من قانون الشرطة.
القــرارات اإلصالحية  توقعت 
الوزير  ملعرفتي برغبة وإصــرار 
على إحداث نقلة نوعية في العمل 
واألداء، وأتذكر في ٢٤ أبريل وعبر 
«نافذة على األمن» أشــرت الى أن 
«الوزارة مقبلــة على إعادة هيكلة 
لبعض القطاعات وضخ دماء شابة، 
وشعار املرحلة احلالية هو الكل حتت 
املجهر والتقييــم» وهذا بالفعل ما 
حدث، حفــظ اهللا الكويت من كل 

مكروه.
آخر الكالم: بعد نقاش مع العقيد صالح 
السهيل حول حملة «وياك» للوقاية 
من تعاطــي املخــدرات، أرى أنها 
حملة وطنية بامتياز تستحق الدعم 
اإلعالمي والشعبي وبإذن اهللا حتقق 
األهداف املرجــوة ويتعاون أولياء 
األمور معها للحافظ على أبنائهم.. 
وكل التوفيق للعقيد السهيل وأشكره 
على تواصله مع الكتّاب واإلعالميني 
وجتاوبه مع جميع االستفسارات. 

الطاقة  واحلضارة ألنهم ميلكون 
والقوة التي تؤهلهم للعطاء وخلدمة 

الوطن واألمة.
ويجب أن نســعى الستثمار 
الشباب مبا يعود باخلير  طاقات 
والفائدة على الوطن والقضاء على 
املجتمعات  التي قد تنخر  البطالة 
وتؤدي إلى سلوكيات سلبية على 

اجلميع.
وأمتنى مبناسبة اليوم العاملي 
ملهارات الشــباب أن يتم تكثيف 
البرامج اخلاصة بالشباب واستثمار 
جهودهــم وطاقاتهــم في خدمة 
املجتمع واحلرص على عدم تبديدها 
مبا ال ينفعهم والتأكيد على االبتعاد 
عن رفاق السوء والعادات السيئة 
كالتدخني واملخدرات والسعي إلى 
خلق الفرص لهم وترك التقاعس 
واالكتئاب، ألن الشــباب الناجح 
هو من يســتطيع إحداث التغيير 
الذي يتطلع إليه اجلميع فهم كنز 
املســتقبل الذي يجب أن نحافظ 

عليه.

ملن يراه قادرا على ترجمة أفكاره 
ال ترحل وآلخرين شكراً.

الكثيرين،  هناك سؤال يراود 
ملاذا أقدم الشيخ أحمد النواف على 
تلك اإلجراءات وهذا الزلزال؟ اإلجابة 
بإيجاز، ألنه ابن الوزارة ويعرف 
القياديني احلاليني وأيضا  قدرات 

قدرات القيادات الشابة.
أخيراً، أمتنى من الشيخ أحمد 
النواف أن ينهي مقولة «ابن الضابط 
ضابــط»، ولن أخــوض في هذه 
اجلزئية أكثر، كما أرجو اإلسراع 
في تقليــص القطاعات واإلدارات 
وتسكني جميع الشواغر من عقداء 
الدفعة ٢٢ والذين بإذن اهللا يرقون 
إلى عميد خالل أيام وأال يتجاوز 
عدد الوكالء املساعدين أصابع اليد 
الواحدة، اللهم إني قد بلغت اللهم 

فاشهد.

تتراوح بني ١٢٠ و١٨٠ دينارا.
املناطق اخلاصة  من يشــاهد 
باجلواخير والراعي ودعم احلكومة 
لألعالف ال يصدق أننا نعاني من 
نقص في الثروة احليوانية، والسؤال 
الذي يطرح نفســه ما الفائدة من 
توزيع تلك اجلواخير مادامت ال توفر 
للدولة االكتفاء الذاتي من اللحوم؟.

رسالة أخرى إلى هيئة الغذاء.. لم 
نسمع عن خطتكم ومدى جاهزية 
املســالخ وآلية عملها خالل فترة 
العيد من حيث عددها، وأسعار نحر 
األضاحي، وهل هناك فكرة إلعادة 
العمل باملسالخ املؤقتة في مختلف 
مناطق احملافظات من أجل تخفيف 
الضغط على املسالخ الرئيسية خالل 
أيام العيد، ومنا إلى املسؤولني بالهيئة 
ننتظر منكم اإلعالن عن خطتكم 
وجاهزيتكم املواكبة لهذه املناسبة.

املاضــي، وفي  مطلــع يونيو 
اجتماعه مع قيــادات الوزارة، أملح 
الشــيخ أحمد النواف الى قصور 
في بعــض أداء قطاعات وقيادات، 
وأنه بصدد إجراء تغييرات جذرية 
الوزارة،  وإعادة هيكلة قطاعــات 
وفي اعتقادي أن كلماته كانت دعوة 
ورسالة للبعض بأن يغادروا، ولكن 
ومع عدم قراءة الرســالة والدعوة 
باملادة  القانوني  الثاني  نفذ اخليار 

الشباب هو الوسيلة الفعالة ملعرفة 
احلقيقة والتوصل إليها وكذلك فإن 
تنظيم الندوات واللقاءات واملؤمترات 
تعتبر مثــاال للحوار الفعال الذي 
يعالج القضايا واملشــكالت التي 

تواجه الشباب واملجتمعات.
وأفضل استثمار هو االستثمار 
فــي الشــباب ألنهم يشــكلون 
الشــريحة األكبر في أي مجتمع 
وهم وسيلة التنمية ويستطيعون 
قيادة مسيرة األوطان إلى التقدم 

بأي ضغوطات أو واسطات وقضي 
األمر، وأضحت الكرة اآلن بني يدي 
صغار الضباط وأن يثبوا الكفاءة.
شــخصياً كنــت أمتنى، ومع 
تولي النواف املسؤولية، أن تضع 
جميع القيادات استقالتهم أو طلبات 
تقاعدهم حتت تصرف الوزير ليقول 

والنزول إلى أرض امليدان بفرقها 
التفتيشية للتأكد من عدم وجود 
تالعب في األســعار واستغالل 
للناس ألنه مــن غير املعقول أن 
تكون مثل هذه األســواق خارج 
نطاق السيطرة والدليل على ذلك 
أســعار األضاحي اخليالية التي 

قصر الســيف عام ١٩١٧ «لو دامت 
لغيرك ما اتصلت إليك».

أمام اجليل اجلديد من الضباط 
فرصة كي يثبوا جدارتهم، فال حواجز 
بينهم وبني تولــي مناصب قيادية 
إال األداء املتميــز والفكر املتجدد 
القدرة  واإلخالص، والوزارة لديها 
علــى تعزير خبراتهــم وقدراتهم 
ليرتقوا  بدورات خارجية وداخلية 

بأدائهم املهني. 

غير املسجلني في مؤسسات التعليم 
أو التدريب املهني.

ففــي هــذه املناســبة يجب 
االهتمام بالشــباب والعمل على 
إعدادهم وتسليحهم بالعلم واملعرفة 
ليكونوا ســالحا قويا لألوطان، 
فاألسرة واملدرســة يقع عليهما 
الشباب  الكبير في تنشئة  العبء 
وتعليمهم وإمدادهم بأساســيات 
احلياة والثقافة والعادات والتقاليد.
وإن إرساء ثقافة احلوار لدى 

أن أسهب في اجلزئية األخيرة ألن 
الكل يعرفها ونعرف كيف متت إحالة 
قيادات قبل أعوام بسيطة للتقاعد 
وكيف متت إعادتهــا إلى اخلدمة 
مبجرد مغادرة وزير واســتبداله 

بآخر ومقابل ذلك.
الشيخ أحمد النواف لن يسمح 

املعنيــة لوقف جماح هــذا الغالء 
الفاحش الذي يتســبب فيه بعض 
جتار األزمات الذين يجدون في هذه 
املناسبات فرصة جيدة الستغالل 

جيوب املستهلكني واستنزافها.
املطلوب مــن وزارة التجارة 
اإلعالن عن خطتها لهذه املناسبة 

أقدم النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد 
النواف على خطوة تاريخية بتفعيل 
املادة ٩٨ من قانون الشرطة والطلب 
من قيادات تخطت الـ ٦٠ عاما بإفساح 
الطريق أمام جيل جديد، لقناعة وثقة 
بأن الكويت زاخرة بالكفاءات األمنية 
الشابة، وأن املرحلة املقبلة تتطلب 
كفاءات جديدة باستطاعتها ترجمة 
رؤى وخطط طموحة دخلت حيز 

التنفيذ ونرى ثمارها تباعا.
ما يجب أن يفسر إلزام قيادات 
بالتقاعــد ليس لقصــور في أداء 
التكليفات، بل لألمانة وشهادة حق 
فإن أغلب تلــك القيادات اجتهدت 
وعملت بجد وإخالص، وكفوا ووفوا، 
وآن األوان ومع قيادة جديدة منح 
الكاملة  الفرصة  الشــابة  القيادات 
العطاء، وتلك هي  ملواصلة مسيرة 
ُسنة احلياة، وفي هذا املقام أستذكر 
احلكمة التي وضعها الراحل املغفور 
له بإذن اهللا الشيخ سالم املبارك على 

أعلنت اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة في عام ٢٠١٤ أن يكون يوم 
١٥ يوليو يوما عامليا ملهارات الشباب، 
وذلك لألهمية االستراتيجية لتزويد 
الشباب باملهارات الالزمة لتوظيفهم 
ومتكينهم من احلصول على العمل 

الالئق وريادة األعمال. 
إن الشباب هم عماد األمة وسر 
البشــرية  املوارد  نهضتها وأهم 
للمجتمعات وبصالحهم واالهتمام 
بهم تتقــدم األمم وتتطور، وفي 
هذا العــام كانت هناك العديد من 
التحديات التي جعلت بعض الشباب 
يعانون التهميش وعدم احلصول 
على العمل املناسب إما بسبب جائحة 
كورونا والظروف احمليطة بها أو 
بسبب الصراعات واالضطرابات 
السياسية فلذلك ال بد من تضافر 
اجلهود ملواجهة تلك التحديات واحلد 
من احلواجز التي تعوق الوصول 
إلى عالــم العمــل وإتاحة فرص 
تنمية املهارات للشــباب وخاصة 
من الشباب العاطلني عن العمل أو 

القرار الذي اتخذه النائب األول 
لرئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد 
النواف بإحالة نحو ٥٠ ضابطا برتب 
رفيعــة إلى التقاعد وفق املادة ٩٨ 
من قانون قوة الشرطة هو األقوى 
في تاريخ وزارة الداخلية وخطوة 
مهمة نحو إصالح جذري بالوزارة 
واملضي في تنفيذ خطط إصالحية 
حتتاج إلى فكر جديد ودماء شابة.
قطار اإلصالح احلقيقي انطلق 
بأن قدم الشيخ أحمد النواف درسا 
في القيادة وتطبيق سياسة اإلحالل 
دون االلتفــات إلى نغمة اخلبرات 
األمنية والتي في األساس لم تكتسب 
اخلبرة ليــس مقابل جهد حقيقي 
وتطوير أداء وإمنــا بحكم العمر 
واألقدمية مع كثير من الواســطة 
خاصة في مناصب بعينها وال أريد 

حتتفل األمة اإلســالمية بعد 
أعاده  املبارك،  أيام بعيد األضحى 
اهللا على اجلميع باخلير والبركات، 
وبهذه املناســبة أرفع أسمى آيات 
التهاني إلى مقام صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وإلى 
سمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظهما اهللا وأدام عليهما 
موفور الصحة ولباس العافية، وإلى 
الوفي واملقيمني  الكويتي  الشعب 

على أرض الكويت الغالية.
بداية نتطرق اليوم إلى قضية 
مهمة تتعلــق باالرتفاع املصطنع 
ألســعار األضاحي بسوق األغنام 
الذي جنده حاضرا وحتديدا قبل 
العيد، حيث تشــهد هذه األسواق 
ارتفاعا ملحوظا ألسعار األضاحي 
رغم املطالبات املستمرة واملتكررة 
من قبل املواطنني بتدخل اجلهات 

أقرباذين

الفن والعلم
في اسم 

الدواء
الصيدلي حسن أنور

ألم وأمل

اليوم العاملي 
ملهارات 

الشباب
د.هند الشومر

وجهة نظر

لهذا السبب 
كان زلزال 

النواف
aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

إطاللة

اضبطوا أسعار 
األضاحي وحاسبوا 

املتالعبني باألسعار
 khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

نافذة على األمن

الشيخ 
أحمد النواف 

وجيل قيادي جديد
الفريق م.طارق حمادة 

الكل يتابع عواقب احلرب الدائرة حاليا في أوكرانيا وتأثيرها 
على االقتصاد العاملي بال مبالغة، ونحن الذين ال نزال نعاني من 
آثار األزمة املالية العاملية للعام ٢٠٠٨، فتغيير مسار الرحالت اجلوية 
أدى إلى زيادة في أكالف الشحن وغالء في أسعار جميع السلع 
وموجة تضخم عاتية، باإلضافة إلى مشاكل في الطاقة وأسعار 
النفط والغاز املتصاعدة ومشــاكل في متويل أوروبا بالغاز عن 
طريق خط نوردســتيرم، يضاف إليها أزمة غذائية عاملية، كون 
هذه احلرب جتري حاليا في أكبر الدور املصدرة للحبوب والقمح 

على مستوى العالم، روسيا وأوكرانيا.
دعونا نتأمل قليال، أوكرانيا الدولة املصدرة للقمح منذ سنة 
واحدة فقط اآلن صارت تطلب املساعدات الدولية، الغذاء واخلبز 
حتديدا أصبح يوزع باحلصص الفردية نظرا لشح املوارد، بقية 
الدول املصدرة للقمح قننت صادراتها من احلبوب، األولوية للسوق 
احمللية واالكتفاء الذاتي، أما األرباح والعملة الصعبة فباإلمكان 
أن تنتظــر قليال، إذا جاع املواطن فلن يضع في فمه حزمة من 
الدوالرات، وما قيمة األموال إن لم جتد بها شيئا تشتريه، ڤنزويال 

على سبيل املثال، درس اقتصادي مفتوح.
نحن بالكويت، أين نكون في معادلة األمن الغذائي، السعودية 
زرعت ما يقارب من مساحة فرنسا بحقول القمح شماال حول 
حايل وتبوك، جدة اكتظت باملصانع الغذائية، بعضها اســتثمار 
كويتي، ســدير في الرياض كذلك، اإلمارات سباقة في مشاريع 
الزراعة منذ أيام املرحوم الشيخ زايد جنوبا في عرادة وليوة.. 
بينما مصر تستثمر في مزارع القمح في الفرافرة واالستزراع 
السمكي في بورسعيد وغيرها، أما آن األوان لنا في الكويت أن 

ننطلق في برامج وطنية لالستثمار في أمننا الغذائي.
لنكن صادقني، فكرة االكتفاء الغذائي عن طريق (اجلواخير) 
فاشلة، إذ حتولت أغلبها إلى «استراحات» أليام نهاية األسبوع، 
املزارع الكويتي في الوفرة والعبدلي يعاني كثيرا في تســويق 
منتجاته عبر منافذ البيع وســمعنا الكثير من الشــكاوى بهذا 
اخلصوص، ناهيك عن افتقار هذه املزارع للعامل املساعد املتمثل 
في خدمات التغليف والتخزين واحلفظ، الكثير من اإلنتاج الزراعي 
يذهب علفا للحيوانات قبل أن يعطب، معظم الشركات الغذائية 
الكويتية في املناطــق الصناعية هي في الواقع مخازن ملصانع 
موجودة في الدول املجاورة، مــا املطلوب؟ املطلوب فريق من 
املختصني إليجاد مشروع وطني تنموي زراعي حقيقي يحمي 
القرار السياسي الكويتي من االبتزاز ويحمي املواطن واملستهلك 
من التضخم وعواقب املغامرات السياسية الدولية، كان في الباب 
الكثيــر لكاتبه في هذا املجال ولكن نكتفي بهذا القدر وربي من 

وراء القصد والسالم.
ختاما، حتية خاصة لشــركة املطاحــن الكويتية وألبان كي 
دي دي، أمثلة محترمة لشركات غذائية كويتية بسمعة إقليمية 

وطنية نظيفة.

كالم من القلب

األمن الغذائي 
للكويت

د.عبدالرحمن العيسى
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١٠ شركات قيادية ينتظر مساهموها توزيعات النصف األول

(أكثر من ١٥٠ مليون دوالر) 
لتكون زين أول شــركة في 
الســوق األول فــي الكويت 
تقوم بتوزيــع أرباح نقدية 

نصف سنوية.
ويظهر من اجلدول املرفق 
ان الشركات املدرجة بالسوق 
االول بينها ٦ شركات وافقت 
جمعياتهــا علــى توزيــع 
ارباح فصليــة للربع االول 
هي بنك بوبيان وشــركات 
االســتثمارات، وصناعات، 
واجيليتي، وزين، وشــمال 

الزور.
يذكــر ان بنــك الكويــت 
املركزي سمح للبنوك التي 
تتمتع بأوضاع مالية قوية 
بتوزيع أرباح نصف سنوية، 
شريطة تقدمها بطلب مرفق 
بدراســة فنيــة ألثــر تلــك 
التوزيعات على وضع البنك.

وتخضع موافقة «املركزي» 
على طلب البنك بالتوزيعات 
نصف السنوية، لذات املعايير 
علــى  للموافقــة  املتبعــة 
التوزيعات السنوية، وذلك 
مبا يتناسب مع نتائج أعمال 
البنك وصافي الربح احملقق 
خالل الفترة، ومبا ال يؤثر في 
الكفاية الرأسمالية وغيرها 

من املتطلبات الرقابية.

العمومية العادية في اكتوبر 
املاضي علــى توزيع أرباح 
نقدية بقيمة ٤٣ مليون دينار 

لها على توزيع أرباح نقدية 
فصلية بشكل ربع أو نصف 
ســنوي، ووافقت اجلمعية 

البنوك والشركات اثر شركة 
زين التي صادقت اجلمعية 
العامة غير العادية ملجموعة 

شريف حمدي

مــع انتهاء فترة النصف 
األول من العــام احلالي من 
املتوقع ان توزع ١٠ شركات 
ارباحــا حتققت في  قيادية 
االشهر الستة األولى من العام 

على مساهميها.
وهذه الشركات املدرجة 
بالسوق األول سبق ان وافقت 
اجلمعيات العمومية لها على 
إضافة مادة جديدة إلى النظام 
األساســي تتيح لها توزيع 
أرباح نقدية فصلية (بشكل 
ربع سنوي أو نصف سنوي)، 
وجاءت هــذه املوافقات في 
إطار التعديالت التي اجريت 
على قانون الشركات مؤخرا 
بهدف حتسني بيئة األعمال.
إذ أجــاز القانون توزيع 
أرباح مرحليــة على فترات 
أو ربــع ســنوية  نصــف 
ويشترط لصحة هذا التوزيع 
أن تكون أرباحا حقيقية وفقا 
للمبادئ احملاسبية املتعارف 
عليها، وذلك بناء على اقتراح 
مجلــس اإلدارة وموافقــة 

اجلمعية العامة العادية.
«األنبــاء»  ورصــدت 
الشــركات الـــ ١٠ بالســوق 
األول التي وافق مساهموها 
على توزيع ارباح مرحلية، 
وهي كما هو مرفق باجلدول 
عبــارة عــن ٥ بنــوك هــي 
 KIBالوطنــي، واخلليــج، و
الدولي، وبيتــك، وبوبيان، 
و٥ شركات هي االستثمارات، 
وصناعات واجيليتي وزين 

وشمال الزور.
وتبني من الرصد ان هذه 
الشركات التي من املتوقع ان 
توزع ارباح على مساهميها 
بنهاية النصف األول حققت 
ارباحا تقــدر بـ ٣٤٥ مليون 
دينار في نهاية الربع األول 
من العــام احلالي، تصدرها 
الوطني بـ ١١٦٫٦ مليون دينار، 
تــاله بيتك بـــ ٦٩٫٥ مليون 
دينار، ثم زين بـ ٤٧٫٢ مليون 
دينار، وصناعــات بـ ٤٦٫٤ 

مليون دينار.
كما حقــق بنــك بوبيان 
١٦٫٩ مليون دينار، وشركة 
االســتثمارات ١٥٫٤ مليــون 
دينار، وبنك اخلليج ١٥٫٠٥ 
مليون دينار، وشركة أجيلتي 
١٢٫٨ مليون دينار، وشــركة 
شمال الزور ٣٫٥ ماليني دينار، 
 KIB إضافة إلى بنك الدولي
الذي حقق ٢٫٤ مليون دينار 
فــي نهاية الربــع األول من 

.٢٠٢٠
ومن املتوقع ان تقتفي هذه 

حققت ٣٤٥ مليون دينار بالربع األول.. وعمومياتها وافقت على توزيع األرباح املرحلية

٤٦٠ مليون دينار صافي مشتريات 
األجانب باألسهم الكويتية في ٦ أشهر

عالء مجيد

كشــفت بيانــات حجم التداول في بورصة الكويت طبقا جلنســية 
وفئة التداول، عن حتقيق تداوالت املســتثمرين األجانب صافي شراء 
باألســهم الكويتية بلغ ٤٦٠٫٢٥ مليــون دينار خالل النصف األول من 
٢٠٢٢، حيث تركزت مشــترياتهم على محافظ املؤسســات والشركات 

والتي حققت صافي شراء بلغ ٤٦٢٫٥٤ مليون دينار.
كما اجته صافي تعامالت األفراد الى الشراء بقيمة ١٫٢٧ مليون دينار، 
بينما حققت صناديق االســتثمار صافــي بيع بلغ ٣٫٥٦ ماليني دينار، 
لتحقق بذلك استثمارات االجانب بالبورصة قفزة سنوية ضخمة بلغت 
٢٧٣٢٪، وذلك باملقارنة بصافي تعامالت بيعية بالنصف األول من ٢٠٢١ 

بقيمة ١٦٫٢٥ مليون دينار.
وخالل تعامالتهم يونيو املاضي، حقق االســتثمار االجنبي صافي 
شراء بلغ ٤٥٫٧ مليون دينار، حيث تركزت مشتريات األجانب في هذا 
الشهر من خالل املؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 
٤٣٫٢٦ مليــون دينار، كما حققت صناديق االســتثمار صافي تعامالت 
شرائية بقيمة مليون دينار، واجته صافي تعامالت األفراد الى الشراء 

ايضا بقيمة ١٫٤٨ مليون دينار.
مؤشرات إيجابية 

ويحافظ بذلك املستثمرون األجانب على مراكزهم االستثمارية في 
البورصة الكويتية، في ظل القفزة الكبيرة ألسعار النفط التي تخطت 
١٠٠ دوالر للبرميل بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليه منذ اندالع احلرب 
الروســية، كما جاء انضمام الشركات العائلية الى البورصة الكويتية 
لتعزيز الثقة بالبورصة الكويتية خالل النصف األول من العام احلالي.

وعالوة على ذلك، لم يرفع بنك الكويت املركزي سعر اخلصم بنفس 
مستويات رفع الفيدرالي األميركي للفائدة، وكذلك باقي البنوك املركزية 
اخلليجية ما يعطي ميزة نسبية لسوق األسهم الكويتية، حيث يبقى 
عائد اإليداع أقل تنافسية من نظرائه في اخلارج، كما تقترض الشركات 
الكويتية بفائدة أقل من اقتراض الشركات العاملة في باقي االقتصادات 

املتقدمة واخلليجية.
ويتزامن هذا االرتفاع واإلقبال الكبير من جانب االجانب على األسهم 
الكويتية، مع مراجعات مؤسســتي فوتسي راسل، ومورغان ستانلي 
(MSCI) الدورية ألوزان أسهم بورصة الكويت املنضمة للمؤشر التي 

متت خالل شهر يونيو املاضي.
كما تأتي مشتريات األجانب باألسهم الكويتية خالل النصف األول، 
في ظل املكاســب القوية التي حققتها البورصة، حيث ارتفعت القيمة 
الســوقية بنحو ٦٫٢٪ خالل الســتة أشــهر األولى من ٢٠٢٢، اذ بلغت 
بنهايــة تعامالت يونيو ٤٤ مليار دينار، ارتفاعا من ٤١٫٤ مليار دينار 

بنهاية ٢٠٢١، أي أن السوق حقق مكاسب تقدر بـ ٢٫٦ مليار دينار. 
كما ارتفع مؤشر السوق األول محققا مكاسب نصف سنوية بلغت 
٧٫٩٪ ليصل املؤشر الى ٨٢٤٣ نقطة ارتفاعا من ٧٦٣٩ نقطة بنهاية ٢٠٢١، 
كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ٥٫٢٪ ليصل الى ٧٤٠٨ ارتفاعا من 
٧٠٤٣ نقطة بنهاية العام املاضي، في حني حقق مؤشر السوق الرئيسي 

تراجع ٣٫٥٪ ليصل الى ٥٦٨٠ نقطة من ٥٨٨٦ نقطة بنهاية ٢٠٢١.
مبيعات كويتية

وعلى صعيد تعامالت املستثمرين الكويتيني في البورصة الكويتية، 
فقد بلغ صافي تعامالتهم خالل النصف األول من العام احلالي بالبيع 
بقيمة ٤٥٨٫٢٣ مليون دينار، حيث تركزت مشتريات املواطنني بالنصف 
االول مــن خالل محافظ املؤسســات والشــركات بصافي تعامالت بيع 

بلغت ١٦٣٫٥٩ مليون دينار.
كما حققت تعامالت االفراد صافي بيع بقيمة ١٣٨٫٥٢ مليون دينار، 
وبلغــت تعامالت محافظ العمالء البيعيــة قيمة ١٠٣٫٩٨ ماليني دينار، 
كما حققت الصناديق االستثمارية خالل النصف االول صافي تعامالت 

بيعية بلغت ٥٢٫١٢ مليون دينار.
وخالل تعامالت شهر يونيو املاضي، بلغ صافي تعامالت الكويتيني 
البيعية قيمة ٦٩٫٢٧ مليون دينار حيث تركزت مبيعات املواطنني خالل 
هذا الشهر من خالل االفراد بقيمة ٣٥٫٦٥ مليون دينار، كما بلغت محافظ 
العمــالء صافي تعامــالت بيعية بقيمة ٢٣٫٢٦ مليــون دينار ومحافظ 
املؤسسات والشركات بلغ صافي تعامالتها البيعية بقيمة ٨٫٩٩ ماليني 
دينار، كما اجته صافي تعامالت محافظ صناديق االستثمار الى البيع 

بصافي بلغ قيمته ١٫٣٥ مليون دينار خالل شهر يونيو املاضي.
مبيعات خليجية

خالفت تعامالت اخلليجيني نهج األجانب في النصف األول من العام 
احلالي فقد بلغ صافي االستثمار البيعي لهم خالل األشهر الـ ٦ املاضية 
الى ٢٫٠١ مليون دينار بدعم من مبيعات املؤسســات والشركات حيث 

وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى ٦٫٠٤ مليون دينار.
كما بلغ صافي تعامالت األفراد البيعية الى ١٫٠٤ مليون دينار بينما 
حققت صناديق االســتثمار اخلليجية صافي شراء بقيمة ٥٫٠١ ماليني 
دينار ومحافظ العمالء حققت ايضا صافي تعامالت شرائية بقيمة ٥٨ 

ألف دينار خالل النصف األول من العام احلالي.
وخالل تعامالتهم بشهر يونيو املاضي فقد حقق االستثمار اخلليجي 
صافي شراء بقيمة ٢٣٫٥٢ مليون دينار حيث تركزت مشتريات اخلليجيني 
في هذا الشــهر من خالل محافظ املؤسســات والشركات والتي حققت 

فائض شراء بقيمة ٢٣٫٨ مليون دينار.
كمــا حققت محافــظ األفراد اخلليجينب صافي شــراء بلغ ٢٢٠ ألف 
دينــار بينما حققت صناديق االســتثمار صافي تعامالت بيعية أيضا 
بقيمــة ٤٩٤ ألف دينار وحققت محافظ العمالء صافي تعامالت بيعية 

بقيمة ٤٫٢٢ آالف دينار.

٢٠٫٦ ألف حساب نشط بالبورصة.. بارتفاع ١٫٥٪ 
شريف حمدي

في ظل ما شهدته بورصة 
الكويت خالل تعامالت النصف 
األول مــن العــام احلالي من 
علــى مســتوى  ارتفاعــات 
مؤشري السوق األول والعام، 
فضال عن املتغيرات املتمثلة 
في القيمة السوقية التي زادت 
بنسبة ٦٫٢٪ والسيولة التي 
ارتفعت بـ ٢٨٪، ارتفعت أعداد 
احلســابات النشــطة بنهاية 
األشهر الـ ٦ األولى بنسبة ١٫٥٪ 
ليبلغ اجمالي عدد احلسابات 
النشــطة بالبورصة ٢٠٫٦١٦ 
حســابا مقارنــة بـــ ٢٠٫٣٠٦ 
حســابات في نهاية ديسمبر 

من العام املاضي.
وتقدر نســبة احلسابات 

النشــطة ٥٫٠٢٪ مــن اجمالي 
احلسابات التي لها حق التداول 
فــي البورصة الكويتية وفقا 
البورصــة في  إلحصائيــات 
نهاية يونيو املاضي، وبذلك 
تكون نسبة احلسابات اخلاملة 
٩٤٫٩٨٪ من إجمالي احلسابات.

وشهدت حسابات الكويتيني 
ارتفاعا بنسبة ١٫١٪، اذ بلغ عدد 
احلســابات ١٨٫٧٠٨ حسابات، 
وذلك من ١٨٫٥٠٨ حسابات في 
نهايــة العام املاضــي، وبلغت 
النشــطة  غيــر  احلســابات 
للكويتيني بنهاية النصف األول 

٣٧٢٫٨٨٤ حسابا.
وارتفعت نسبة احلسابات 
النشطة على مستوى األجانب 
خالل فترة الرصد بنسبة ٦٫٥٪، 
حيــث بلــغ عــدد احلســابات 

النشطة لألجانب ١٥٨٣ حسابا 
ارتفاعا من ١٤٨٧ حسابا، ويبلغ 
عدد احلســابات غير النشطة 

لألجانب ١٦٫١٦٠ حسابا.
كذلــك ارتفعت حســابات 
اخلليجيني بنسبة ٤٫٥٪، حيث 
بلغ عدد احلســابات النشطة 
للخليجيني ٣٢٥ حسابا ارتفاعا 
مــن ٣١١ حســابا، وتبلغ أعداد 
احلسابات غير النشطة بالنسبة 

للخليجيني ٤١٧١ حسابا.
علــى مســتوى تــداوالت 
البورصــة في جلســة افتتاح 
الشهر اجلديد، اتسمت حركة 
املؤشــرات بالتباين، إذ ارتفع 
مؤشــر الســوق األول في ظل 
اســتمرار الزخم على األسهم 
القيادية، وارتفع مؤشر السوق 
العام علــى وقع هــذا الزخم، 

فــي املقابل جنحــت تعامالت 
الســوق الرئيسي لالنخفاض 
مع استمرار عمليات التصريف.
وحققت اجللســة مكاسب 
ســوقية بنحــو ٣٥٣ مليــون 
دينــار متثــل ٠٫٨٪ لترتفــع 
القيمة الســوقية إلى ٤٤٫٣٥٧ 
مليار دينار ارتفاعا من ٤٤٫٠٠٤ 
مليارا في جلسة ختام الشهر 
املاضي املتزامنــة مع اقفاالت 

النصف األول.
فيمــا تراجعــت الســيولة 
املتدفقة للســوق بشكل الفت، 
مبحصلــة ٥٣٫٨ مليون دينار 
انخفاضا من ٩٥٫٦ مليون دينار 
جلســة اخلميس املاضي التي 
حظيــت بتحــركات تكتيكية 
كونها اجللسة األخيرة في فترة 
النصف األول نتج عنها قفزة 

في السيولة، وتركزت سيولة 
امس حول سهم أجيليتي الذي 
جــاء بالصــدارة بواقــع ١٤٫٢ 
مليون دينار، تاله بيتك بـ ٩٫١ 
ماليني دينــار، ثم اهلي متحد 
بـــ٨٫٢ ماليني دينار، واخلليج 
بـ١٫٩٣ مليون دينار، إضافة إلى 
الوطني بـ ١٫٩٢ مليون دينار.

وتراجعــت كذلــك احجام 
التداول بنســبة ٣٩٪ بكميات 
اسهم متداولة ١٩١٫٨ مليون سهم 
تراجعا من ٣١٤٫٧ مليون سهم، 
تصدرها اهلــي متحد بـ ٢٩٫٦ 

مليون سهم.
وارتفعت اســهم ٥٧ شركة 
مقابل تراجع اسهم ٦٠ شركة، 
واستقرت اسهم ١٧ شركة، ولم 
يجــر التداول على اســهم ٢٥ 

شركة في جلسة امس.

«ميد»: تكلفة توليد الطاقة الشمسية باخلليج تقفز إلى ٢ سنت للكيلوواط
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن أســعار الغاز جتعل األهداف 
املرسومة العتماد الطاقة املتجددة، قابلة للتحقيق، 
حيث تظل الطاقة الشمسية أرخص مصدر للطاقة على 
الرغم من الرسوم اجلمركية املرتفعة املفروضة عليها.

ورجحت املجلة أن تبقى مشاريع منتجي الطاقة 
الشمسية املستقلة في املنطقة التي مازالت تكاليف 
إنتاجهــا منخفضة وغير مدعومــة من احلكومات 
الى مستويات قياسية، ان تبقى محتفظة مبركزها 
لفترة أطول بفضل ارتفاع أسعار الفائدة العاملية، 
والتضخم، وارتفاع تكاليف املواد والشــحن التي 
تشكل ضغوطا تصاعدية على تكاليف توليد الكهرباء.
من جانب آخر، فقد شــكلت احلرب الروسية - 
األوكرانية مصحوبة بالضغوط على سالسل التوريد 
نتيجة اإلغالقات املتعلقة بوباء كورونا شكلت ما 
يشبه عاصفة كاملة - يفضل البعض اآلخر إطالق 
اســم القوة القاهرة عليها، األمر الذي عاق تسليم 

املشاريع التي مت االتفاق عليها وعلى متويلها قبل عام 
٢٠٢١، وأدى الى رفع تكاليف املشروعات املستقبلية 

اجلديدة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وفي هذا السياق، توقع نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية أن 
ترتفع تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية غير املدعومة 
لتصل الى ٢ سنت أميركي للكيلوواط في الساعة 
مقارنة باملستوى القياسي املنخفض الذي بلغ ١٫٠٤ 
سنت للكيلوواط ساعة، وهي التعريفة التي اقترحتها 
الشــركة في عام ٢٠٢٠ لتطوير مخطط الشــعيبة 
للطاقة الشمســية في اململكة العربية الســعودية 

بقدرة ٦٠٠ ميغاواط.
وقالت املجلة إن هذه التسعيرة تعتبر إلى حد 
بعيد أرخص تعريفة للطاقة الشمسية في العالم، 
وهي واحدة من عدة أرقام قياســية مت تســجيلها 
فــي دول مجلس التعاون اخلليجي في الســنوات 
األخيرة، على الرغم من أن املشــروع لم يصل بعد 

إلى اإلغالق املالي.

١٫٨ مليون دينار لتمديد عقد 
في «صندوق املشاريع»

أحمد مغربي

«األنبــاء»  علمــت 
مــن مصــادر مطلعة ان 
الصندوق الوطني لرعاية 
املشــروعات  وتنميــة 
الصغيرة واملتوسطة طلب 
متديد عقد تقدمي خدمات 
للتدقيــق  استشــارية 
واملتابعة على حســابات 
املشــروعات الصغيــرة 

واملتوسطة املبرم مع شركة كي بي ام جي لالستشارات 
ملدة ستة اشهر اعتبارا من ٤ يونيو ٢٠٢٢ حتى ٣ ديسمبر 
املقبل مببلغ إجمالي قدره ١٫٨ مليون دينار. وقالت املصادر 
ان عمليــة التمديد جاءت حلــني االنتهاء من إجراء طرح 

املمارسة البديلة.

املوافقة على توزيع أرباح مرحلية – شركات السوق األول

وافقتلم يحددوطني١٠١
وافقتلم يحددخليج ب١٠٢
وافقتلم يحددالدولي١٠٦
لم يحددبرقان١٠٧
وافقتلم يحددبيتك١٠٨
وافقتوافقتبنك بوبيان١٠٩
وافقتوافقتاستثمارات٢٠٤
لم يحددمشاريع٢٠٥
لم يحدداالمتياز٢٥٢
لم يحددعقارات ك٤٠١
لم يحدداملباني٤١٣
وافقتوافقتصناعات٥٠١
لم يحددكابالت٥٠٥
لم يحددبوبيان ب٥١٤
لم يحددالقرين٥٢٦
وافقتوافقتأجيليتي٦٠٣
وافقتوافقتزين٦٠٥
لم يحددهيومن سوفت٦٢٣
لم يحددأالفكو٦٤٢
لم يحدداجلزيرة٦٥٤
لم يحددأهلي متحد٨١٨
لم يحددبنك وربة٨٢١
لم يحددميزان٨٢٣
لم يحدداملتكاملة٨٢٤
وافقتوافقتشمال الزور٨٢٦
لم يحددالبورصة٨٢٧
لم يحددالغامن٨٣٠
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«KIB»: استمرار العرض التمويلي لشراء 
«GMC - SIERRA» بدون أرباح

«جنرال موتورز»، شركة «محمد صالح ورضا 
يوسف بهبهاني»، في إطار جهوده لتوطيد 
العالقــات الثنائية بني الطرفــني، مبا يعزز 
من خدمات ومنتجــات KIB التمويلية التي 
يقدمهــا للعمالء الراغبني فــي اقتناء أحدث 
موديالت الـ GMC، والتي تعتبر من أشــهر 
وأعرق العالمات التجارية للســيارات على 
مستوى العالم، وضمن الفئات األكثر مبيعا 

في الكويت ومنطقة اخلليج العربي.

التمويلي  العرض  مازال 
الــذي يقدمــه بنــك الكويت 
الدولي (KIB) على سيارات 
SIERRA مــن GMC، والــذي 
أطلقه البنك منذ بداية العام 
واستمر بتمديده حتى إشعار 

آخر يشهد إقباال متزايدا وصدى الفتا من قبل 
العمالء بني محبي موديالت الـ GMC، حيث 
يتميز عرض KIB مبنح متويل ميسر بدون 
أرباح وبفترة سداد تصل إلى ٥ سنوات، مع 
إضافة كفالة على السيارة مدتها ٣ سنوات 

أو في حال وصولها إلى ١٠٠٫٠٠٠ كم.
 KIB كما يأتي متديد العرض التمويلي من
مبوجب االتفاقية االستراتيجية التي وقعها 
البنــك مؤخرا مع الوكيل احمللي لســيارات 

علي احلبابي

«برقان» يعلن الفائز بسحب «الثريا للراتب»
أعلــن بنــك برقــان عــن 
فوز قيس عبداحلليم محمد 
معرفي، في ســحب حساب 
الثريا للراتب الشهري الذي 
فاز بجائــزة بقيمة ١٠ آالف 
دينــار. وأوضــح البنك أنه 
ميكن فتح حســاب «الثريا» 
للراتب، بالدينار الكويتي، أو 
غيره من العمالت، وأنه مينح 
صاحبه العديد من املميزات، 
ومنها احلصول على قرض 
أو بطاقة ائتمانية تناســب 

احتياجاتــه، باإلضافة الى ذلك، االســتفادة 
من العروض واخلصومات على مدار العام. 
وميكن للعمالء الراغبني بفتح حساب الثريا 
للراتب، زيارة أقرب فرع من فروع بنك برقان 

واحلصول على املعلومات الالزمة، أو االتصال 
مبركز خدمة العمالء، وللمزيد من املعلومات 
حول منتجات وخدمــات بنك برقان، ميكن 

للعمالء زيارة املوقع اإللكتروني للبنك.

«التجاري» يعلن الفائز بسحب «النجمة األسبوعي»
أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي 
على حساب النجمة، وقد مت إجراء السحب 
أمس في مبنى البنك الرئيســي، بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصور 
الظفيري، وقام البنك بتغطية السحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي: 
ســحب حساب النجمة األسبوعي، الفائزة 
بجائزة ٥ آالف دينار: مرمي عبداهللا املتروك.

يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجم مبالــغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشــهرية بقيمة ٢٠ ألــف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار. 
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 
فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب 
أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠ 
دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 

رصيد العميــل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصــل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصول علــى بطاقة ائتمان 
بضمان احلساب وكذلك احلصول على كل 

اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.
وكشــف البنك أن حساب النجمة متاح 
للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب 
 CBK Mobile النجمــة من خــالل تطبيــق
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

.. وفي تقريره: شبح الركود يطارد األسواق 
واالقتصاد األميركي يحافظ على قوته

«Samsonite» الوطني» يقدم لعمالئه ٥٠٪ خصمًا لدى فروع»

فــي أنه على الرغم من تزايد 
صعوبة املهمة إال أن االقتصاد 
األميركي يعتبر بوضع قوي 
يؤهل الفيدرالي جتنب الركود. 
وأوضح أنهم «لن يســمحوا 
باالنتقــال من بيئــة تضخم 
إلــى بيئة تضخم  منخفضة 
عالية» لكنه «يأمل» أن يظل 
النمــو إيجابيا، مؤكــدا مرة 
أخرى أن االقتصاد األميركي 
قوي مبا يكفي لتحمل السياسة 

النقدية األكثر تشددا.
كمــا أشــار أيضــا إلى أن 
الفيدرالي  تركيز االحتياطي 
ينصــب على خفض معدالت 
التضخــم، وال يركــز علــى 
منحنى العائد وأن تســعير 
الســوق لرفع أسعار الفائدة 
يتســق إلــى حــد كبيــر مع 
توقعات االحتياطي الفيدرالي.

مخاوف الركود حتمي الدوالر

علــى الرغــم مــن تراجع 
توقعات التضخم في الواليات 
املتحدة والتعليقات املطمئنة 
من االحتياطي الفيدرالي إال أن 
ذلك فشل في تهدئة مخاوف 
الركــود. كما أدى ضعف ثقة 
املستهلك األميركي إلى إضعاف 
املعنويات. وأثارت البيانات 
مخاوف جتاه إمكانية اتخاذ 
االحتياطي الفيدرالي خلطوات 
أكثر تشــددا عند رفع أسعار 
الفائدة للسيطرة على جماح 

التضخم.

إلمتام املدفوعات، حيث مينح 
استخدامها العمالء الكثير من 
السهولة واملزايا، خاصة عند 
التسوق باستخدام البطاقة 
االئتمانيــة ومنهــا برنامج 
الوطنــي، برنامج  مكافــآت 
الوطنــي، باإلضافة  مايلــز 
إلى خدمة حماية املشتريات 
وخدمة متديد فترة الضمان.
الكويــت  ويقــدم بنــك 
الوطني مجموعة من اخلدمات 
املصرفية االستثنائية لعمالء 
اخلدمــات املصرفية املميزة 
ومنها احلصــول على مدير 
عالقات عمــالء متخصص، 
البطاقــات  وكذلــك أفضــل 
إلى  االئتمانيــة، باإلضافــة 
حلول اســتثمارية متنوعة 
مثل خدمة «سمارت ويلث»، 
وخدمات الكونسيرج املمتازة، 
املنزلية  واخلدمة املصرفية 
مــن الوطني التــي تتضمن 
توصيل األموال للعمالء أينما 
كانوا. كما يعد بنك الكويت 
الوطني هو البنك الوحيد في 
الكويت الذي يقدم اخلدمات 

املصرفية للعائلة املمتازة.

بدأ يفقد زخمه.
على خلفية السجال الدائر 
بني ما يطلق عليه هبوط ناعم 
ودفع االقتصــاد إلى الركود، 
يواصل مسؤولو االحتياطي 
الفيدرالي تأكيد قدرتهم على 
تهدئة وتيــرة التضخم دون 
التدخــل بقوة خــالل فترات 
الراحة التي سيتباطأ خاللها 
أداء االقتصــاد. وعلى الرغم 
من عالمات تالشــي ضغوط 
األسعار، إال أنها ظلت قوية مبا 
يكفي الستمرار التزام مجلس 
االحتياطي الفيدرالي مبسار 
تشديد سياسته النقدية من 
خالل رفع أسعار الفائدة في 
حــدود تتراوح بــني ٥٠ و٧٥ 

نقطة أساس.
وأكد رئيــس االحتياطي 
الفيدرالي جيروم باول ثقته 

إلــى جانــب ما يوفــره لهم 
الوطني من خدمات ومنتجات 

مصرفية متميزة.
العبــداهللا: «نحن  وأكد 
بصــورة  تواصــل  علــى 
مستمرة مع عمالئنا للتعرف 
على تطلعاتهم والعمل على 
تلبية احتياجاتهم من خالل 
خدمات مصرفيــة مبتكرة 
تتماشى مع أسلوب حياتهم 
ومتنحهم جتربة مصرفية 

أكثر ثراء».
وتعد بطاقات Visa الوطني 
االئتمانيــة الطريقــة املثلى 

على اخلدمات املالية والتأمني 
والرعايــة الصحيــة، كما مت 
خفض توقعات اإلنفاق على 
السلع إلى ٠٫٣٪ على أساس 
ســنوي، مما يعكس تراجع 
وتيــرة اإلنفاق على الســلع 

املعمرة.
مــن جهة أخــرى، تقلص 
اإلنفاق على السلع غير املعمرة 
بنسبة ٣٫٧٪، وارتفع مقياس 
التضخم املفضل لالحتياطي 
الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار 
نفقات االستهالك الشخصي 
األساسي، بنســبة ٠٫٣٪، أي 
معدل الشــهر السابق نفسه، 
وبنســبة ٤٫٧٪ على أســاس 
ســنوي، حيــث أدى ارتفاع 
األســعار خلفض مشتريات 
السلع، في إشارة أخرى الى 
أن االنتعــاش االقتصادي قد 

اســتثنائية لهــم، ومنحهم 
جتربــة مليئــة بالعــروض 
واملكافآت احلصرية جلميع 
أفراد العائلــة ومن مختلف 
الشرائح لتلبية االحتياجات 

املناسبة لنمط حياتهم».
وأضاف العبداهللا أن البنك 
يحرص دائما على استفادة 
عمالئه من العالقات القوية 
التي تربط البنك باملؤسسات 
في كل األنشطة والقطاعات 
املتنوعــة ومبــا يســهم في 
حصولهــم علــى عــروض 
ومكافــآت حصرية متنوعة 

أدنى مستوياته املسجلة منذ 
نحو عقد من الزمان.

وكانت هناك دالالت تشير 
إلى أن الضغوط الكامنة على 
األسعار بدأت في التراجع، ومت 
تعديل توقعــات منو الناجت 
احمللي اإلجمالي للربع األول 
من العام وخفضها بحدة إلى 
١٫٦٪ مقابل توقعات بتسجيل 
تراجع بنسبة ١٫٥٪، مما ميثل 
مراجعــة هبوطيــة مفاجئة 
وحادة تشير إلى أن األسس 
التي يرتكــز عليها االقتصاد 
أصبحت أكثر هشاشة وضعفا 

مما كان يعتقد سابقا.
ومت تعديــل اإلنفاق على 
كل مــن اخلدمــات والســلع 
وخفضه إلى مستويات أقل، 
وعلى صعيد قطاع اخلدمات، 
مت خفــض توقعــات اإلنفاق 

اخلطــوط اجلوية الكويتية 
الواحــة» االئتمانية  «نادي 
 KWT Visa Infinite وبطاقــة
الوطنــي االئتمانية بفروع 
«سامسونايت» املتواجدة في 
مارينا مول، األڤنيوز والكوت 
مول باإلضافة إلى مول ٣٦٠.

وبهذه املناسبة، قال مدير 
تسويق شرائح العمالء في 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية إبراهيم العبداهللا: 
«نحرص دائما على مواكبة 
احتياجات عمالئنا وضمان 
تقــدمي خدمــات مصرفيــة 

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن االقتصاد 
األميركــي جنح فــي احلفاظ 
على قوته، إال أنه أعطى بعض 
اإلشارات الدالة على أنه فقد 
الزخم، فيما ظل االســتثمار 
في أنشــطة األعمال مستقرا 
حتى في مواجهة ارتفاع أسعار 
املتزايدة  الفائدة واملخــاوف 

جتاه ركود االقتصاد.
وقــد ارتفعــت الطلبــات 
املقدمة للمصانــع األميركية 
على الســلع املعمرة بوتيرة 
أعلى مما كان متوقعا في مايو، 
حيث ارتفعت حجوزات السلع 
املعمرة، والســلع التي ميكن 
االستفادة منها ملدة ٣ سنوات 
على األقل، بنســبة ٠٫٧٪ في 
مايو بعد ارتفاعها بنسبة ٠٫٤٪ 

الشهر السابق له.
كما ارتفعت أيضا طلبات 
السلع الرأسمالية األساسية، 
والتي تعتبر بديال لالستثمار 
فــي املعدات (التي تســتثني 
الطائرات واملعدات العسكرية) 
بنسبة ٠٫٧٪ خالل مايو، بعدما 
أن شهدت منوا بنسبة ٠٫٣٪ 

في الشهر السابق.
إال أنــه علــى الرغــم من 
ذلك، ومتاشيا مع التوقعات 
تراجع مؤشــر ثقة املستهلك 
بوتيــرة أكبر من املتوقع في 
يونيــو، مما يعكــس تراجع 
توقعات األميركيني لألشــهر 
الـ ٦ املقبلة، ليصل بذلك إلى 

يحــرص بنــك الكويــت 
الوطني على مكافأة عمالئه 
على مدار العام مبا يتناسب 
مــع أمناط حياتهم املتنوعة 
ومنحهــم جتربــة مصرفية 
مميزة، ومبناسبة االستعداد 
ملوســم الســفر يوفر البنك 
لعمالء اخلدمــات املصرفية 
اخلاصة واملميزة واخلدمات 
املصرفية للعائلة خصومات 
حصرية تصل إلى ٥٠٪ على 
 «Samsonite» منتجات شركة
ملدة ١٠ أيام تبدأ من ١ وحتى 
١٠ اجلاري. ولالستفادة من 
العرض، يجب على العمالء 
الدفــع باســتخدام بطاقات 
الوطني االئتمانية املؤهلة، 
 Visa والتــي تشــمل: بطاقة
الوطنــي   Infinite Privilege
 Visa بطاقــة  االئتمانيــة، 
الوطني االئتمانية،   Infinite
بطاقة Visa Infinite الوطني- 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
«نــادي الواحة» االئتمانية، 
 Visa Signature بطاقــة 
الوطنــي االئتمانية، بطاقة 
الوطنــي-   Visa Signature

مسؤولو «االحتياطي الفيدرالي» يؤكدون قدرتهم على تهدئة وتيرة التضخم دون التدخل بقوة

لعمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة واملميزة واخلدمات املصرفية للعائلة

إبراهيم العبداهللا

د. منر الصباح: اللجنة املشتركة «الكويتية - السعودية» 
الدائمة بحثت تسريع مشاريع املنطقة املقسومة

باإلضافة للشــركة الكويتية 
لنفــط اخلليج، وملواجهة أي 
ظروف طارئة أو استثنائية. 
وكشــف رئيــس اجلانب 
الكويتي باللجنة املشــتركة 
الدائمة عن استعراض اجتماع 
الدائمة مع  اللجنة املشتركة 
الســعودي، آخــر  اجلانــب 
التطورات للمواضيع املتعلقة 
بالعمليات املشتركة مبا فيها 
الوفرة واخلفجي. كما ناقش 
االجتمــاع تقاريــر العمليات 
البترولية في املنطقة املقسومة 
البريــة واملنطقة املقســومة 
املغمورة احملاذية لها، ويشمل 
هــذا االســتعراض اخلطــط 
املشــاريع  االســتراتيجية، 
الرئيسية القائمة واملستقبلية، 
املعوقات التي تواجه تطبيق 
اخلطــط إن وجــدت، البيئة 
والســالمة، تطوير وتدريب 
العمالة الوطنية واســتخدام 
التقنيات احلديثة املتطورة في 
العمليات البترولية، واالطالع 
علــى تقرير ســير أعمال في 
مكتب اللجنة املشتركة الدائم، 
والنظــر في اخلطــط املعدة 
للحاالت الطارئة واإلجراءات 
املتبعة، في الفتــرة احلالية 
واملساهمة في تطويرها بصفة 

دورية ومستمرة. 

الدائمة، وسيشمل هذا تطوير 
وسائل االتصال والتواصل بني 
اجلانبني، باستخدام التقنيات 
اجلديدة في اجلوانب اإلدارية 
وعقد االجتماعات، مما يسهم 
في تســريع وتيــرة األعمال 
واإلجنازات، وذلك لتيســير 
املشاريع البترولية املرتبطة 
باملنطقة املقسومة، وضمان 
تســهيل األعمــال املرتبطــة 
بالعمليات املشتركة، وسالمة 
العاملني في الشركات العاملة، 
والتــي تضم كال من شــركة 
أرامكو ألعمال اخلليج، وشركة 
شيفرون العربية السعودية، 

العمليات املشتركة وشركات 
املقاولني، وأخذت الدراسة بعني 
االعتبار الرؤية املســتقبلية 
العمليات املشتركة،  وخطط 
التشغيلية  املتطلبات  لتلبي 
وتتيــح للعاملــني واملعدات 
التنقل بكل سهولة وانسيابية 
من خالل املنافــذ احلدودية، 
وتأتي هذه اخلطوة متاشيا مع 
ما نصت عليه مذكرة التفاهم 
املوقعة بني البلدين.  وضمن 
اإلطار العملي، لفت الشيخ د. 
منر الصباح إلى االتفاق بني 
اجلانبني على حتديث آليات 
العمل في اللجنة املشــتركة 

الثروات  تطوير واســتغالل 
الطبيعية باملنطقة املقسومة 
لتلبيــة منو الطلــب احمللي، 
والذي سيتحقق من هذا الدعم 
والنمو في مختلف القطاعات 
احليوية.  وأضاف أن اللجنة 
املشتركة الدائمة استعرضت 
دراسة التصور للطريق واملمر 
اخلاص للعمليات املشتركة 
(اخلفجي والوفرة) من خالل 
منفذي النويصيب واخلفجي، 
وتشــمل الدراسة املخططات 
الهندسية اخلاصة بالطريق 
اخلاص واملمر اخلاص، والذي 
ســيخصص للعاملــني فــي 

اللجنة املشــتركة  عقدت 
الدائمة الكويتية- السعودية 
اجتماعهــا أمــس، فــي املقر 
الرئيســي لعمليــات الوفرة 
املشــتركة بالكويــت، وذلك 
اللجنــة  بحضــور رئيــس 
الدائمــة ورئيس  املشــتركة 
اجلانــب الكويتي - الشــيخ 
د. منر فهد الصباح، ورئيس 
اجلانب الســعودي مســاعد 
وزيــر الطاقــة م.محمــد بن 
عبدالرحمن البراهيم وبحضور 
األعضاء من اجلانبني الكويتي 
والسعودي، ومت بحث بعض 
النقاط املدرجــة على جدول 
االجتماع. وقال الشيخ د. منر 
الصبــاح وفق بيان صحافي 
صادر عــن وزارة النفط، ان 
اجتمــاع اللجنــة املشــتركة 
-الســعودية،  الكويتيــة 
يأتي في توقيت مهم للغاية 
ملتابعة وتقييــم األعمال في 
العمليات املشتركة مبا فيها 
الوفرة واخلفجي، وقد شددت 
اللجنة املشتركة الدائمة على 
إجنــاز وتنفيذ بنــود مذكرة 
التفاهــم املوقعة بني الكويت 
العربية السعودية  واململكة 
الشقيقة عام ٢٠١٩م، وتذليل 
أي حتديات تواجه املشاريع 
البتروليــة، والعمــل علــى 

عقدت اجتماعاً أمس واستعرضت دراسة الطريق اخلاص للعمليات في «اخلفجي والوفرة»

أعضاء الفريقني عقب االجتماع

استعراض اخلطط اإلسـتراتيجية واملشاريع الرئيسـية القائمة واملسـتقبلية واملعوقات التي تواجه تطبيق اخلطط
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«كامكو إنفست»: ١٣٫٥٪ هبوطًا بسيولة األسواق اخلليجية إلى ٥٦٫٢ مليار دوالر
قال تقرير صادر عن شــركة 
إنفســت»، إن املؤشــر  «كامكــو 
اخلليجي تراجع للشهر الثاني على 
التوالي فــي يونيو ٢٠٢٢ مقتفيا 
أثر األســواق العاملية التي منيت 
بأداء ضعيف نظرا الستمرار شبح 
التضخم والركود ومســاهمتهما 
في تعزيز مخاوف املستثمرين. 
وسجل مؤشر مورغان ستانلي 
اخلليجي تراجعا حادا تخطى معدل 
التراجع الذي سجله الشهر املاضي 
بفقده نسبة ٩٫٠٪ من قيمته في 
يونيو ٢٠٢٢، وتفوقت خســائره 
على معظم أسواق األسهم العاملية 

األخرى. 
وظل األداء على مستوى دول 
مجلس التعاون اخلليجي سلبيا 
في الغالب، إذ تراجع أداء املؤشر 
العام للســوق السعودية مبعدل 
ثنائي الرقم بنسبة ١٠٫٨٪، تبعه 
كل من مؤشري بورصة أبوظبي 
وبورصة قطر بخســائر شهرية 
بلغت نسبتها ٦٫٨٪ و٥٫٦٪، على 
التوالــي. من جهــة أخرى، كانت 
عمان السوق الوحيدة التي أنهت 
تداوالت الشهر مبكاسب هامشية 

بلغت نسبتها ٠٫٢٪.
التداول  وتراجعــت أنشــطة 
في البورصات اخلليجية للشهر 
الثالــث على التوالــي في يونيو 
٢٠٢٢ على خلفية التراجعات التي 
شــهدتها كافة بورصات املنطقة، 
وبلغ إجمالي قيمة األسهم املتداولة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 

٥٦٫٢ مليار دوالر في يونيو ٢٠٢٢ 
مقابل ٦٤٫٩ مليار دوالر في مايو 
٢٠٢٢، مسجلة بذلك تراجعا شهريا 
قدره ٨٫٧ مليار دوالر أو ما يعادل 

.٪١٣٫٥
 وجاءت السعودية في الصدارة 
من حيث القيمة املطلقة ألنشطة 
التــداول والتي بلغت ٣٨٫١ مليار 
دوالر خــالل الشــهر مقابل ٤٤٫٥ 
مليــار دوالر فــي مايــو ٢٠٢٢، 
واحتلــت بورصة الكويت املركز 
الثانــي بتراجع أنشــطة التداول 
مبقدار ١٫٠ مليار دوالر لتصل إلى 

٤٫٣ مليار دوالر.
بورصة الكويت

تراجعت مؤشــرات البورصة 
الكويتيــة في يونيــو ٢٠٢٢ بعد 
ان شــهدت معظــم بورصــات 
املنطقــة والعالم أجمع خســائر 
واســعة النطاق. أما على صعيد 
مؤشــرات السوق، شــهد مؤشر 
السوق الرئيسي ٥٠ أعلى معدل 
تراجع شهري بنسبة ٧٫٥٪، حيث 
اتخذت األسهم املدرجة ضمن هذا 
املؤشر اجتاها هبوطيا. وسجل كال 
من مؤشر السوق األول ومؤشر 
الســوق العــام تراجعا شــهريا 
بنسبة ٥٫٠٪ و٥٫٣٪، على التوالي، 
وتبعهما مؤشر السوق الرئيسي 
بتسجيله خلسائر شهرية بنسبة 
٦٫٤٪ بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٢. 
وأثرت تلك اخلسائر على أداء 
الســوق منــذ بداية العــام ٢٠٢٢ 

حتــى تاريخه، إذ يحتل مؤشــر 
السوق العام حاليا املركز الثاني 
بتســجيله أعلى مكاسب سنوية 
على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي بنســبة ٥٫٢٪. في حني 
بلغت مكاسب مؤشر السوق األول 
٧٫٩٪، وتراجع أداء مؤشر السوق 
الرئيســي ٥٠ ومؤشــر الســوق 

الرئيسي بنسبة ٣٫٥٪. 
السوق السعودي

كانت البورصة السعودية هي 
األكثــر تراجعا هذا الشــهر على 
مســتوى دول مجلــس التعاون 
اخلليجي فــي يونيو ٢٠٢٢ نظرا 
لتزايــد العمليــات البيعية على 
مستوى العالم والناجمة عن تركيز 

املستثمرين بصفة رئيسية على 
املخاوف املتعلقة بأسعار الفائدة 
ومــع اســتمرار ارتفــاع معدالت 
التضخم. وأنهى مؤشــر السوق 
تــداوالت الشــهر دون مســتوى 
١٢ ألــف نقطة للمــرة األولى منذ 
ديسمبر ٢٠٢١، مغلقا عند مستوى 
١١٫٥٢٣٫٢٥ نقطة، بعد تســجيله 
خلسائر شــهرية بنسبة ١٠٫٨٪. 
كما أثر تراجع مؤشر السوق العام 
للبورصة الســعودية على األداء 
منذ بداية العام ٢٠٢٢ حتى تاريخه 

والذي يصل اآلن إلى ٢٫١٪. 
أسواق اإلمارات

تخلى مؤشر فوتسي سوق 
أبوظبي العام عن مركزه الريادي 

كأفضل األسواق أداء على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي في 
مايو ٢٠٢٢ ليحتل املركز الثاني 
كأسوأ األسواق أداء على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
في يونيو ٢٠٢٢ مسجال انخفاضا 
شهريا بنسبة ٦٫٨٪ ومغلقا عند 
مســتوى ٩٫٣٧٤٫٧ نقطة، إال ان 
مؤشر السوق ما يزال محتفظا 
بريادته على مستوى البورصات 
اخلليجية من حيث املكاسب منذ 
بداية العام ٢٠٢٢ حتى تاريخه 

عند نسبة ١٠٫٤٪. 
وسجل املؤشر العام لسوق 
دبي املالي أقل معدل تراجع على 
البورصات اخلليجية  مستوى 
خالل شهر يونيو ٢٠٢٢. إذ تراجع 

مؤشر الســوق للشــهر الثاني 
على التوالي وفقد نســبة ٣٫٧٪ 
من قيمته ليغلق عند مســتوى 
٣٫٢٢٣٫٢٩ نقطــة بعد أن شــهد 
تراجعــات شــديدة مبنتصــف 
الشهر. وجاء هذا االنخفاض على 
خلفية تراجع ســبعة من أصل 
تسعة مؤشــرات قطاعية خالل 
الشهر مبا في ذلك القطاعات ذات 
رؤوس األموال الكبرى مثل العقار 
واخلدمات املالية واالستثمارية 

واالتصاالت.
بورصة قطر

ســجلت بورصة قطر ثالث 
أعلــى معــدل تراجــع شــهري 
للشــهر الثاني على التوالي في 
يونيــو ٢٠٢٢، إذ أنهى مؤشــر 
الســوق تداوالت الشــهر مغلقا 
عنــد مســتوى ١٢٫١٩١٫٣ نقطــة 
بتراجــع بلغت نســبته ٥٫٦٪. 
كما ســجل مؤشــر قطر جلميع 
األسهم انخفاضا بنسبة ٥٫٧٪، 
مما يشير إلى اتساع نطاق األداء 
الضعيف على مستوى السوق. 
وفي ظل التراجع الذي شــهدته 
البورصــة القطريــة في يونيو 
٢٠٢٢، انخفض أداء املؤشر العام 
لبورصة قطر منــذ بداية العام 
٢٠٢٢ حتى تاريخه إلى ٤٫٩٪. 

سوق البحرين

تراجع اداء بورصة البحرين 
للشــهر الثالث على التوالي في 

يونيو ٢٠٢٢ مســجلة انخفاضا 
بنسبة ٤٫٢٪ فيما يعزى بصفة 
رئيسية لتراجع ستة من أصل 
سبعة مؤشرات قطاعية. وأدت 
اخلسائر التي شهدتها البورصة 
خالل يونيو ٢٠٢٢ إلى تقليص 
مكاسب املؤشر العام منذ بداية 
العــام ٢٠٢٢ حتــى تاريخه إلى 
خانة اآلحاد لتصل إلى نســبة 
الثانــي علــى  ٢٫٤٪. وللشــهر 
التوالي، سجل قطاع املواد األولية 
أعلى معدل تراجع شهري بفقده 
نســبة ٧٫٥٪ من قيمتــه، تبعه 
كل من مؤشري اخلدمات املالية 
وقطاع االتصاالت بانخفاضهما 
بنسبة ٣٫٩٪ و٣٫٤٪، على التوالي. 

بورصة عمان

بعد أن تراجع أداء البورصة 
العمانية هامشــيا على أســاس 
شــهري الشــهر املاضي، كانت 
الرابــح الوحيد على مســتوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
في يونيو ٢٠٢٢. وسجل مؤشر 
سوق مسقط منوا هامشيا بنسبة 
٠٫٢٪ خالل شــهر يونيو ٢٠٢٢ 
لينهي تداوالت الشهر مغلقا عند 
مستوى ٤٫١٢٢٫٥٦ نقطة. وعلى 
صعيــد األداء القطاعي، تراجع 
اداء كل من مؤشر قطاع اخلدمات 
وقطاع الصناعة خالل الشــهر 
بنســبة ١٪ و٤٫٥٪ وصــوال إلى 
١،٥٦٦٫٦ و٥٫٧٥٩٫٣ نقطــة، على 

التوالي.

خالل يونيو وعلى خلفية التراجعات التي شهدتها كافة بورصات املنطقة بالشهر املاضي

   

 2022أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية 

 
كامكو إنفستبحوث المصدر: 

 

 2022يونيو  شهرأداء أسواق األسهم الخليجية خالل 

 إغالق المؤشر  أسواق األسهم الخليجية
 األداء 

 الشهري )%(
األداء منذ بداية 

 العام )%( 
 القيمة 

 السوقية 
 )مليار دوالر(

التداوالت  قيمة
 الشهرية

 )مليون دوالر( 
مضاعف السعر 

 (xللربحية )
مضاعف السعر 
 (xللقيمة الدفترية )

العائد الجاري 
)%( 

 %3.1 1.7 17.0 4,321.8 143.7 %7.9 (%5.0) 8,243.2 مؤشر السوق األول -الكويت 

      (%3.5) (%7.5) 5,893.8 50مؤشر رئيسي  -الكويت 

      (%3.5) (%6.4) 5,680.7 مؤشر السوق الرئيسي -الكويت 

      %5.2 (%5.3) 7,408.6 مؤشر السوق العام  -الكويت 

 %2.4 2.4 20.5 38,089.6 3,048.0 %2.1 (%10.8) 11,523.3 السعودية

 %2.1 2.6 20.6 7,657.4 527.1 %10.4 (%6.8) 9,374.7 أبوظبي

 %2.8 1.1 10.9 1,724.2 144.2 %0.9 (%3.7) 3,223.3 دبي

 %3.6 1.7 15.1 4,226.3 187.9 %4.9 (%5.6) 12,191.3 قطر

 %6.1 0.9 7.0 31.0 32.0 %2.4 (%4.2) 1,839.6 البحرين

 %5.0 0.8 11.9 132.5 19.2 (%0.2) %0.2 4,122.6 مسقط

 %2.5 2.2 19.1 56,182.8 4,102.1    إجمالي األسواق الخليجية

         كامكو إنفست بحوث المصدر : 
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الكويت السعودي أبوظبي دبي

قطر عمان البحرين

«املركزي» يوفر أجهزة لسحب
العيادي في املجمعات التجارية

«اخلليج» يعلن ١٠ فائزين بسحب «الدانة» الشهري

«solutions by stc» تطلق حلول 
«Aqara» املكاتب الذكية بالتعاون مع

أعلن بنك الكويــت املركزي 
توفير أجهزة للسحب اآللي في 
عدد من املجمعات التجارية خالل 
فترة العيد، تتضمن أوراقا نقدية 
من كل فئــات الدينار الكويتي، 
وذلك نظرا الزديــاد الطلب من 
قبــل املواطنني على تلك الفئات 

لتوزيع العيادي.
وقــال «املركــزي» فــي بيان 
صحافي إن خدمة أجهزة السحب 
اآللي ستتوافر في مجمع األڤنيوز 
ومجمع ٣٦٠ مول ومجمع الكوت، 
وذلك بداية من أمس األحد وحتى 
ثالث أيام عيد األضحى املبارك.

وبني أن اخلدمــة لقيت فيما 
سبق ترحيبا وإقباال من اجلمهور، 

إذ وفــرت عليهم عناء احلصول على الفئات 
املختلفة من األوراق النقدية، السيما الفئات 
الصغرى التي ال تتوافر عادة في أجهزة السحب 

اآللي األخرى.
وأضاف البيان أن «املركزي» زود البنوك 

في إطار حرصه على مكافأة 
عمالئه، أعلن بنك اخلليج أسماء 
١٠ فائزيــن بـ ١٠٠٠ دينار لكل 
منهم في سحب الدانة عن شهر 
يونيــو املاضــي، وهــم: هاله 
عبدالــرزاق قدومــي، وجواد 
جاسم علي، وجاغديس وران 
منــون، ونايف بديع عبداهللا، 
ومحمد عبداهللا الوزان، وعادل 
أحمــد الصــراف، وآالء محمد 
القطان، وعامر ســالم مدخر، 

وشــعاع حبيب العراده، والزين يوســف 
حجي.

ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات 
االدخار في الكويت، بســحوباته الدورية 
التي حتمل جوائز قيمة ومبميزاته الكثيرة 
حلاملي احلســاب، فهناك فرص شــهرية 
للفــوز بألف دينار لـــ ١٠ فائزين، إضافة 
إلى ســحبني ربع سنويني جائزة كل منها 
١٠٠ ألــف دينار، وســحب نصف ســنوي 
جائزته مليون دينار، والسحب السنوي 
الكبير على اجلائزة الكبرى التي تبلغ ١٫٥ 

مليون دينار.

أطلقت solutions by stc، ذراع 
 stc شركة االتصاالت الكويتية
املتخصصة في توفير خدمات 
الشركات، أحدث حلول املكاتب 
الذكية الشاملة التي مت تقدميها 
 ،«Aqara - بالتعاون مع «أكارا

الشركة العاملية املتخصصة في تكنولوجيا 
املنزل واملكاتب الذكية ومتتلك محفظة غنية 

بأكثر من ١٠٠ منتج وخدمة.
وتضــاف اخلدمــة اجلديــدة الــى قائمة 
solutions by stc من احللول الواسعة النطاق 
املتنوعة التي تقدمها الى السوق بهدف إثراء 
جتربة عمالء الشركات B٢B وتزويدهم بخدمات 
ذكية شاملة وتطبيقات تدعم إنترنت األشياء.

وكشفت solutions by stc في بيان لها، عن 
أنه متاشيا مع استراتيجية الشركة لتمكني 
التحول الرقمي والتوسع في تصميم خدمات 
وحلول ذكية منخفضة التكلفة، ستوفر عبر 
هذه الشراكة مع «Aqara» مجموعة متنوعة 
من األجهزة الذكية التي ستساعد في تسهيل 
أمتتــة املكاتــب وتعزيــز متطلبــات العمل 

احمللية في وقت سابق بأوراق النقد اجلديدة 
من الفئات املذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور 
في فروع البنوك املنتشــرة فــي كل مناطق 
الكويت وسيتم اإلعالن من قبلهم عن مواقع 

توفير «العيادي» وأوقات العمل لديهم.

ويعتبــر «اخلليج» البنــك الوحيد في 
الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيران 
سنويا، إذ مينح عمالء حساب الدانة فرصة 
الفوز مبليون دينــار في ٢١ يوليو املقبل 
و١٫٥ دينار في الســحب الســنوي الكبير 

الذي سيعقد في ١٩ يناير ٢٠٢٣.
ومن املميزات العديدة التي يتمتع بها 
عمالء حساب الدانة أنه احلساب الوحيد 
في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من 
السنة املاضية إلى الســنة التالية، وذلك 
ضمن برنامج مكافأة العمالء على وفائهم 

ووالئهم لبنك اخلليج.

واملكاتــب الذكية، فضال عن خدمات املراقبة 
عــن بعــد وإدارة األجهــزة واألنظمة. وعلى 
صعيد متصل، ميكن أيضا لعمالء الشركات 
الصغيرة واملتوسطة االستفادة من احللول 
التي توفرها solutions by stc عبر استخدام 
نظــام مراقبة وإدارة املكاتــب الذكية تنفيذا 
لبروتوكوالت العمل عن بعد، مع إمكانية إدارة 
جوانب مختلفة من أعمالهم من خالل تطبيق 
يأخذ في االعتبار القيود التي خلفها الوباء.

مــن جهتها، علقــت solutions by stc بأن 
احللول الذكية اجلديدة ستكون مبنزلة أداة 
مهمة للشركات التي حتتاج مثل هذه اخلدمات، 
وخاصة الشركات الصغيرة واملتوسطة التي 
تأخذ فــي االعتبار مزايا التركيب السلســة 

والبسيطة منخفضة التكلفة.

«املركز»: ميزانية الكويت ستحقق فائضًا بـ ٦٫٢٪ من الناجت احمللي
أوضــح املركــز املالــي الكويتــي 
(املركز)، في تقريره الشهري عن أداء 
أسواق األسهم اخلليجية لشهر يونيو 
٢٠٢٢، أن املؤشر العام للسوق الكويتي 
تراجع بنسبة ٥٫٣٪ في شهر يونيو، 
متأثرا بتراجع األسواق العاملية الذي 
ألقى بظالله على منطقة دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وتأثرت األسهم الكويتية بابتعاد 
املســتثمرين عــن املخاطرة بســبب 
مخاوف حول النمو االقتصادي العاملي، 
وسط ارتفاع معدالت التضخم وتشديد 
السياســات النقدية. وقــد انخفضت 
أسعار النفط بنسبة ٦٫٥٪ خالل الشهر 
في ظــل توقعات غيــر متفائلة ألداء 

االقتصاد العاملي.
ومن بــني القطاعات فــي بورصة 
الكويــت، كان مؤشــر قطاع الســلع 
االســتهالكية وقطاع املواد األساسية 
األكثر تراجعا، بانخفاض نسبته ١٩٫١٪ 
و١٦٪ على التوالي. وتراجعت معظم 
القطاعات خالل الشــهر عــدا قطاعي 
التكنولوجيــا والتأمني، حيث ارتفعا 

بنسبة ٤٫٣٪ و٢٫٦٪ على التوالي.
وقــد أعلن بنــك الكويت المركزي 
عن رفع سعر الخصم بمقدار ٢٥ نقطة 
أســاس إلــى ٢٫٢٥٪، وذلك عقب قرار 
الفيدرالي األميركي رفع الفائدة بمقدار 
٧٥ نقطة أساس، وهو أعلى ارتفاع منذ 
٢٨ عاما. ومقارنة بسياسة رفع سعر 
الفائــدة الفيدرالية األميركية في عام 

٢٠٢٢ والذي بلغ ١٫٥٪ في مجموعه.
فقد كانت سياســة بنــك الكويت 
المركزي أقل تشــددا في هذا الصدد، 

حيث رفع سعر الفائدة بنسبة ٠٫٧٥٪ 
فقط (٢٥ نقطة أساس ٣ مرات) في عام 
٢٠٢٢. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 
في الكويت ٤٫٤٪ خالل األشــهر الـ ٤ 

األولى من ٢٠٢٢.
بينما تتوقع وحدة االستخبارات 
االقتصادية أن يبلغ متوسط التضخم 
الســنوي في البالد حوالي ٥٫٥٪ في 
عام ٢٠٢٢، ووفقا لمعهد المحاســبين 
القانونيين (ICA) في إنجلترا وويلز 
وكذلك أكســفورد إيكونوميكس، فإن 
الكويت ســتحقق فائض موازنة هذا 
العام قدره ٦٫٢٪ مــن الناتج المحلي 
اإلجمالي، وهو الفائض األول منذ ٢٠١٤.

وخصصت الكويت نحو ١١٫٥ مليار 
دوالر لتنفيذ مشــاريع النفط والغاز 
خالل السنوات المقبلة، والتي تنقسم 
إلــى عدة مراحل حســب التقدم الذي 
تحرزه. كمــا ارتفعت صادرات البالد 
من المواد األولية إلى مصافي التكرير 
الصينية المستقلة بنسبة ٨٦٫١٪ على 
أساس سنوي خالل األشهر الخمسة 

األولى من عام ٢٠٢٢.
وعلى صعيد املنطقة، لفت تقرير 
«املركز» إلى تراجع مؤشــر ستاندرد 
آند بورز املركب لدول مجلس التعاون 
اخلليجي (S&P GCC) بنســبة ٩٫٧٪ 
خــالل يونيــو. وســجلت األســواق 

اخلليجية تراجعات في هذا الشــهر. 
وسجل املؤشر العام لسوق السعودية 
وسوق أبوظبي أعلى خسارة، لينهيا 
الشــهر بتراجع نسبته ١٠٫٨٪ و٦٫٨٪ 

على التوالي.
كمــا تراجع ســوقا قطر ودبي مبا 
نسبته ٥٫٦٪ و٣٫٧٪ على التوالي. وقد 
تراجعت جميع القطاعات اخلليجية 
خــالل الشــهر، وكان التراجع األكبر 
في قطاعي الصناعة واملواد األساسية 

بنسبة ١٠٫٦٪ و١٠٫٣٪ على التوالي.
كما انخفض قطاع العقارات والقطاع 
املصرفــي بنســبة ٩٫٩٪ و٩٪ علــى 
التوالي. ومن بني الشــركات القيادية 
في دول مجلس التعــاون اخلليجي، 
كانت أسهم البنوك األكثر تراجعا، في 
ظل تراجع سهم بنك الرياض ومصرف 
الراجحي بنســبة ١٦٫٣٪ و١٦٫٦٪ على 

التوالي خالل الشهر.
وأشار «املركز» إلى أن معظم البنوك 
املركزية اخلليجية رفعت أسعار الفائدة 
خالل الشهر، وكان االرتفاع في اإلمارات 
وقطــر والبحريــن مبقــدار ٧٥ نقطة 
أســاس، بينما كان في السعودية ٥٠ 
نقطة أساس، جتاوبا مع رفع الفيدرالي 
األميركي لسعر الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة 

أساس.
وقد منا الناجت احمللي اإلجمالي لدبي 
بنســبة ٥٫٩٪ ليصل إلى ٢٧٫٨ مليار 
دوالر فــي الربــع األول من عام ٢٠٢٢ 
علــى خلفية تنظيم معرض إكســبو 
٢٠٢٠ دبي والتدابير املالية احلكومية 
وازدهــار الســياحة فــي املنطقة بعد 

تراجع اجلائحة.

األول منذ ٢٠١٤.. وفقاً لتوقعات «معهد احملاسبني القانونيني» و«أكسفورد إيكونوميكس»

«الغرفة»: ١٫٨ مليار دوالر واردات الكويت من الهند

اســتقبلت غرفــة جتارة 
أمــس،  الكويــت  وصناعــة 
وفدا جتاريا من احتاد غرف 
الهندية  التجارة والصناعة 
برئاسة سمرات سوو مدير 
الهنديــة،  الغــرف  باحتــاد 
حيث ضم الوفد (٢٤) عضوا 
ميثلون عددا من الشــركات 
الهندية العاملة في مجاالت 
الزراعــة،  منهــا  متعــددة 
االستيراد والتصدير، املواد 
الغذائية، خضراوات وفواكه، 

صناعات غذائية، األقمشة.
وقد تــرأس اللقاء عضو 
مجلــس إدارة الغرفــة وفاء 
القطامي، كمــا حضر اللقاء 

التوريد واإلمداد، ما أثر بشكل 
مباشر على ارتفاع األسعار 
الغذائية  املــواد  خصوصــا 
واالســتهالكية، مؤكــدة في 
ختام حديثها حرص الغرفة 
على إيجاد بدائل البحث عن 
احللول لهذه التحديات، كما 
أنها تســخر كافــة إمكاناتها 
العالقات  لتحقيق وتنميــة 
الثنائية مع الهند في مجاالت 

التجارة واالستثمار.
من جانبه، عبر ســمرات 
ســوو عــن خالص شــكره 
للغرفة على احلفاوة وحسن 
االســتقبال والدعم املستمر 
الــذي تقدمه من أجل تنمية 

واالســتثمارية مع نظرائهم 
مــن اجلانب الكويتــي، كما 
أتاح الفرصة ألعضاء الوفد 
لتقدمي أنفســهم والشركات 
التي ميثلونها والتي حازت 
اهتمام املشاركني من منتسبي 

الغرفة.
النهايــة، أعربــت  وفــي 
القطامي عن امتنانها لرئيس 
وأعضاء الوفد الهندي على 
ما قدموه من معلومات حول 
الفرص التجارية املتاحة في 
الهند، شاكرة ممثلي اجلانب 
الكويتي على مشاركتهم مبثل 
هــذه الفعاليات االقتصادية 

املهمة.

العالقات الثنائية االقتصادية 
إلــى  والتجاريــة، مشــيرا 
بــني  الطيبــة  العالقــات 
البلدين الصديقني، وأضاف 
ان احتــاد الغــرف الهنديــة 
يســعى دائما لتحقيق أعلى 
مستويات التبادل التجاري 
الالزمة  التسهيالت  وتوفير 

للمستثمرين الكويتيني.
وبــني أن االحتــاد قــام 
بتنظيــم هذا الوفــد بعناية 
أعضــاؤه  ميثــل  والــذي 
كبــرى الشــركات الهنديــة 
فــي مجــال املــواد الغذائية 
والزراعيــة، حيــث يأمل أن 
يتم عقد الشراكات التجارية 

خالل استقبال وفد من احتاد غرف التجارة والصناعة الهندية

جانب من اجتماع مسؤولي «الغرفة» مع الوفد الهندي وفاء القطامي تهدي املدير باحتاد الغرف الهندية سمرات سوو هدية تذكارية

عدد مــن األعضــاء وممثلو 
املهتمة،  الكويتية  الشركات 
حيث رحبت القطامي بالوفد 
الضيف، مشــيرة إلى عمق 
العالقات التجارية التي جتمع 

البلدين الصديقني.
إن  القطامــي  وقالــت 
الهنــد تعد شــريكا جتاريا 
استراتيجيا للكويت، حيث 
بلــغ إجمالي قيمــة واردات 
الكويت من الهند ١٫٨٦ مليار 
دوالر خــالل ٢٠٢٠، الفتــة 
إلــى أن العالــم يواجه أزمة 
اقتصادية أثرت بشكل مباشر 
في موجة التضخم وارتفاع 
التكاليف واضطراب سالسل 
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املوسوي لـ «األنباء» ٤٨٨ حريقًا متعمدًا في ٢٠٢١ والربع األول من ٢٠٢٢

أمير زكي 

كشف مدير ادارة حتقيقات 
احلوادث في قوة اإلطفاء العام 
العقيد سيد حسن املوسوي 
أن اجمالي احلرائق التي مت 
تصنيفها باعتبارها حرائق 
الربــع األول  متعمــدة فــي 
من العــام احلالــي بلغ ١٠٥ 
حرائق من اجمالي احلرائق 
عن تلك الفترة والتي بلغت 
٨٨٢ حريقــا، فيما كان عبث 

االطفال وراء ٧٧ حريقا.
وأضاف العقيد املوسوي، 
في تصريح خاص لـ «األنباء»، 
ان اجمالــي احلرائــق التــي 
سجلت في العام املاضي ٢٠٢١ 
بلغ ٤٤١٧، وبلغ عدد احلرائق 
املتعمدة ٣٨٣ حريقا، فيما كان 
عبث االطفال او االحداث ٣٤٧ 
حريقا، وهو ما يعني ان عدد 
احلرائــق املتعمدة في ٢٠٢١ 
والربع األول من ٢٠٢٢ يقدر 

بـ ٤٨٨ من اصل ٥٢٩٩. 
ادارة  مديــر  وتطــرق 
حتقيقات احلوادث في قوة 
االطفاء العام الى بداية عمل 
ادارته ومهامها، مشيرا الى انها 
بدأت مبسمى وحدة حتقيق 
فــي العــام ١٩٩٦، ومت رفــع 
املسمى الى مستوى مراقبة 
في العام ٢٠١٢ وفق القانون 
رقم ٢٠٢٠/١٣، ثم ملســتوى 
ادارة، ونقلــت تبعيتها الى 
رئيس قوة االطفاء العام بديال 
عن تبعيتها سابقا الى قطاع 

املكافحة.
وذكر املوســوي ان مهام 
عمل االدارة تتمثل في تسلم 

وأكــد ان ادارة حتقيقات 
احلــوادث تلقــى كل الدعــم 
واملســاندة من قبــل رئيس 
قــوة اإلطفاء العــام الفريق 
خالد املكراد، كما يتم اختيار 
منتسبي اإلدارة وفق ضوابط 
مشــددة، مضيفــا فــي هذا 
اخلصــوص أنه يتم اختيار 
الضبــاط في اإلدارة على أن 
يكون مشهود لهم بااللتزام 
والسلوك القومي واالنضباط 

في العمل.
وتوجه املوسوي بالشكر 
الى رئيس قوة اإلطفاء العام، 
مؤكدا ان تعليماته واضحة 
وتتمثل في العمل بإخالص 
ودقة دون النظر او االلتفات 
ألي ضغــوط، مــرددا علــى 
مســامعهم «اعملوا وأنا في 

ظهركم». 
 وحــول حرائق الصيف 
وأسبابها، قال املوسوي: في 
الغالب يكون جراء متديدات 
غير مطابقة وتشغيل األجهزة 
بشكل متواصل وعدم احكام 
اغالقها بعد االستخدام، وكذلك 
تــرك األطفــال دون رقابــة، 
مشــددا على ضرورة اغالق 
اجهزة التكييف من املصدر 

خالل السفر.
وحذر املوسوي مستأجري 
الشــقق من انــدالع حرائق 
فــي شــققهم، مؤكــدا علــى 
أن املســتأجر وفق القانون 
يتحمل كافة اخلســائر التي 
تلحق بالوحدة املستأجرة، 
وكذلك التلفيات التي تنتج 
عن تضرر وحــدات أخرى، 
والقانون يلزمه بأن يتحمل 

البترولية سريعة االشتعال، 
الفتا الى ان املختبر االول بدأ 
العمل فــي العام ٢٠١٧، وفي 
العام الذي أعقبه مت انشــاء 
اول مختبــر متنقل، وعقب 
انتهاء التحقيقات ورفع اآلثار 
وحتديد الســبب يتم اعداد 
تقرير نهائي، مشيرا الى ان 
االدارة حصلت على شهادة 
ISO٩٠٠١، وهناك جهود تبذل 
للحصــول على ISO مرتفع، 
وهو ما يؤكــد ان عملياتهم 

وفق معايير دولية.
إلــى  وأشــار املوســوي 
أن التقاريــر الصــادرة عن 
إدارة حتقيقــات احلــوادث 

ووصف العقيد املوسوي 
التنســيق مع اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائيــة واملباحث 
الداخلية  بــوزارة  اجلنائية 
باملمتاز، مشيرا الى ان عمل 
هذه اإلدارات وإدارة حتقيق 
احلــوادث يصــب فــي اطار 
الوصول الى احلقائق كاملة 
ودعم التقارير التي ترفع الى 
اإلدارة العامة للتحقيقات او 

الى النيابة العامة.
وحول آلية العمل وصوال 
الــى حتديــد مــا اذا كانــت 
احلرائــق متعمــدة او غيــر 
ذلك، قــال: جنمع املعلومات 
سواء من قبل شهود العيان 

وبعد اعتمادها بشكل نهائي 
والتوقيع عليها من ٤ ضباط 
ورئيس قــوة اإلطفاء العام 
ترفــع الى جهــات التحقيق 
ســواء كانــت اإلدارة العامة 
للتحقيقات حــال تصنيفها 
جنحة، أو إلى النيابة العامة 
متى ما مت تصنيفها كجناية.
وأكــد ان ادارة حتقيقات 
احلوادث تعمل على مدار ٢٤ 
ساعة، ومن صالحياتها ايضا 
تســليم كتــب للمتضررين 
ومنحهم ما يفيد تلف مبالغ 
مالية ناجتة عــن احلرائق، 
بحيث يصرف بدلها من قبل 

بنك الكويت املركزي.

وكذلك من خالل ادلة ومعاينة 
موقع احلرائق، ونعد التقارير 
الرسمية وفي حال طلب تلك 
التقارير تقــدم الى اجلهات 
املعنية وال تسلم يدا بيد الى 

صاحب العالقة.
الــى ان هنــاك  وأشــار 
ضغوطات وإغراءات متارس 
على منتسبي اإلدارة، ولكن 
كل هذه األمور ال يتم االلتفات 
لهــا، كمــا ان التقارير التي 
تعدهــا قــوة اإلطفــاء العام 
تكون موثقة بالتقارير الفنية 
وموقع عليها من ٤ ضباط، 
وأيضا من رئيس قوة اإلطفاء 

العام.

تكلفة جميــع االضرار التي 
وهــذا  بالبنايــة،  حلقــت 
منصــوص عليــه فــي عقد 
االيجــار، حيــث مــدون انه 
مسؤول عن تسليم الوحدة 
على احلالة التي تسلمها من 
املالــك، وبالتالي اي حرائق 
يكون مسؤوال عنها سواء عن 
إهمال او غير إهمال، باستثناء 
احلرائق التي تنتج عن خلل 

في لوحة الكهرباء.
وتوجه بالشكر إلى وزارة 
الشؤون وبيت الزكاة لرفع 
املعاناة عن املواطنني الذين 
تتعرض منازلهم للحريق 
بصرف تعويضــات مالية 

لهم.
وأكد أن هناك مسؤولية 
جنائية يتحملها أرباب األسر 
متى ما تسببت احلرائق في 
احلاق األذى أو الوفاة ألحد 
أفــراد االســرة، أو آخريــن 
اصيبوا جراء حرائق وقعت.

وحول السبب في سرعة 
اإلعــالن عــن كــون حرائق 
بعينهــا متعمــدة أو غيــر 
متعمــدة، قال: تكــون لدينا 
الدالئل واضحة وفي املقابل 
تشــاع اخبار غير صحيحة 
على وسائل التواصل من انها 
مفتعلة، وفــي هذه احلاالت 
نخطر رئيس قــوة اإلطفاء 
بأن االسباب تتراوح ما بني 
متاس أو أعمال حليم أو كونها 
متعمدة، فيأمر بإصدار بيان 
متــى ما كان هنــاك وضوح 
كامل، الفتا الى ان هناك بعض 
احلرائــق حتتــاج إلى وقت 

حتى تكشف عن اسبابها.

أكد تعرض العاملني في إدارة حتقيقات اإلطفاء إلغراءات وضغوطات ال نلتفت إليها ونلقى دعماً غير محدود من رئيس القوة

العقيد سيد حسن املوسوي

البالغات مــن العمليات، ثم 
توجيه ضباط من االدارة الى 
احلرائق التي تزيد مشاركة 
املراكز املتعاملة معها على ٣ 
لرفع اآلثار وحتديد أسباب 
احلرائــق، الى جانب انتقال 
ضباط مــن ادارة حتقيقات 
احلوادث الى احلرائق والتي 
تنتج عنها وفيات او اصابات 
جســيمة، ســواء كانت بني 
املواطنــني او املقيمني او من 
رجال قوة االطفاء العام، وكل 
احلوادث التي توجد بها شبهة 
جنائية يتم توثيقها بالڤيديو 

والصور الفوتوغرافية.
بالقــول: مبجرد  وأردف 
ادارة  ضبــاط  وصــول 
التحقيقــات ومبجرد احكام 
السيطرة على احلريق يتم 
حتديد مــكان بداية احلريق 
والسبب وراءه وحتريز ورفع 
اي مــواد صلبــة او ســائلة 
حتوم حولها الشكوك، ومن 
ثم يتم ارســالها الى مختبر 
قوة االطفاء العام، واملختبر 
يعنى بالكشف وحتديد املواد 

من حريق املباركية

إجمالي حرائق العام املاضي بلغ ٤٤١٧ حريقًا.. و٨٨٢ منذ يناير حتى نهاية مارس 
مستوى التنسيق مع اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية واملباحث اجلنائية بوزارة الداخلية ممتاز مستأجرو الشقق يتحملون جميع اخلسائر التي تنتج عن تضرر وحداتهم والوحدات املجاورة 
نصدر بيانات بصفة االستعجال متى ما كانت نتائج التحقيقات واضحة وحتظى باهتمام إعالمي

VIP سرقة ٦٨٠٠ دينار و٤ بنادق وإلكترونيات من مزرعة
سعود عبدالعزيز

شــرع رجال مباحــث اجلهراء في 
البحــث عــن مجهولني قاموا بســرقة 
مبالغ ماليــة وبنادق هوائية واجهزة 
الكترونية واوراق رسمية من مزرعة 
تعــود لشــخصية VIP فيما كان مالك 
املزرعة نائما في إحدى الغرف، ورصد 
رجال املباحث لدى انتقالهم الى موقع 

البالغ آثار عنف فيما لم تعرف ما اذا 
كانت هناك كاميرات داخل املزرعة ميكن 
االستفادة منها في حتديد هوية اجلناة 
او التقاط رقم مركبة دخل بها اللصوص 
من باب مفتوح، بحيث ميكن القبض 
عليهم. وحول تفاصيل القضية التي 
ســجلت في مخفر شرطة القشعانية، 
فقد تقــدم مواطن ذكر فــي افادته ان 
أشخاصا تسوروا باب املزرعة الرئيسي 

ومن ثم رصدوا احد ابواب املزرعة غير 
موصد فدخلوا مبركبة كانوا على متنها، 

حسب تأكيده.
وقــال املبلغ: فيما كنــت نائما في 
احدى غــرف املزرعة دخل اللصوص 
الــى غرفة اخرى ومتكنوا من ســرقة 
جتوري كان بداخله مبلغ ٦٨٠٠ دينار 
و٤ بنادق هوائية ام صجمة وحصة بها 
مستندات رسمية من بينها شهادة ميالد، 

الى جانب عــدد ٢ هاتف نقال وجهاز 
آيباد، مؤكدا انه لم يشعر باللصوص 
خالل تنفيذ اجلرمية، مؤكدا ان احلارس 

هو اآلخر لم يشعر بهم.
وفور تسجيل القضية، انتقل رجال 
األدلة اجلنائية الى جانب رجال املباحث 
لرفــع اآلثار من موقــع اخلزينة التي 
تعرضت للكسر وكان بداخلها األغراض 

سالفة الذكر.

من قبل مجهولني دخلوا املزرعة ونفذوا اجلرمية فيما كان مالكها نائماً بها

جدعان: يحق للخريجني معرفة أسباب عدم قبولهم بالوظيفة
عبدالكرمي أحمد

قال احملامي محمد جدعان 
إن القانــون رقــم ١٢ لســنة 
٢٠٢٠ بشــأن حــق االطــالع 
على املعلومات جاء تعزيزا 
ملبدأ الشفافية، مشيرا إلى أنه 
مكسب حقيقي لفئات كثيرة 

في املجتمع.
وأوضح جدعــان أن هذا 
القانــون يتيــح للشــخص 
حق االطالع على املعلومات 
والقرارات اإلدارية ذات الصلة 
بحقوقــه، واحلصــول على 
الوثائق العامة التي حتوزها 

اجلهات الرسمية.
ولفت إلى أن القانون دعا 
كل جهة إلى تنظيم وتصنيف 
وفهرسة املعلومات والوثائق 
التــي تتوافر لديها حســب 
املهنيــة والفنية،  األصــول 
وحتديــد ما يجــب اعتباره 

اجلهات احلكومية بتعيني 
موظف للنظر في طلبات 
احلصول على املعلومات 
ومنحه صالحيات البحث 
إلــى املعلومة  والوصول 
املطلوبــة وتقدميهــا ملن 

يطلبها.
وأضاف جدعان أن املوظف 
مطالب وفق القانون بإعطاء 
مقدم الطلب إشعارا يوضح 
فيه رقم طلبه وتاريخ تقدميه 
ونوع املعاملة املطلوبة، على 
أن يذكر فيه املدة الالزمة للرد 

عليه.
وذكر أن الرد على الطلب 
يكون خــالل ١٠ أيــام عمل، 
ويجــوز متديــد هــذه املدة 
إذا اســتلزم عــددا كبيرا من 
املعلومات أو استشارة جهة 
أخرى، على أال يزيد مجموع 

املدد عن ٣ أشهر.
وأكمل أن املوظف مطالب 

امتنع عــن تقدمي املعلومات 
أو أعطــى معلومــة غيــر 
صحيحــة، ومن يتلف عمدا 
الوثائق أو املستندات اخلاصة 
أو مــن يخــل  باملعلومــات 

بسريتها.
وحتــدث جدعــان عــن 
القانون  معلومــات حظــر 
تزويدهــا وهــي األمنيــة 
والعسكرية، أو التي يتقرر 
ســريتها بقانــون أو قــرار 
قضائي أو حكومي، أو التي 
تهدد االقتصاد أو البيئة أو 

الصحة في الدولة.
وأضــاف «كمــا حتظــر 
التــي تضعف  املعلومــات 
مصلحة جتارية ما، أو التي 
تتعلــق باحليــاة اخلاصة 
لشــخص أو خصوصياته 
الطبيــة واملصرفيــة أو ما 
يشــكل خطرا علــى حياته 

وسالمته».

عنــد املوافقــة علــى الطلب 
بتمكني الشخص من االطالع 
علــى املعلومات اخلاصة به 
وتسليمه صورا من الوثائق 
املرتبطة بها في حالة طلبها 

بعد سداد الرسم.
وزاد جدعان أن القانون 
ألزم املوظف املختص بإخطار 
الطالــب كتابة برفض طلبه 
مع بيان أسباب الرفض، كما 
ضمــن أحقية مقــدم الطلب 
بالتظلم ويكون رفض التظلم 

بكتاب مبينا أسبابه.
وأفــاد بأن هــذا القانون 
مــن يخالفــه  يعاقــب كل 
بعقوبــات مغلظة تصل إلى 
احلبــس مــدة ال تزيــد عن 
سنتني وبغرامة ال جتاوز ٣ 
آالف دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني.
وبني أن هــذه العقوبات 
تطبــق علــى كل موظــف 

احلبس والغرامة ينتظران املمتنع عن تزويد األشخاص باملعلومات غير السرية واخلاصة أو من يقدمها خاطئة

احملامي محمد جدعان

منها سريا ومحميا بالقانون.
وأشار جدعان إلى أنه مت 
إعداد منوذج خصيصا لهذا 
الغــرض يتــم تقدميــه إلى 
موظف اجلهة احلكومية مقابل 
رسوم رمزية، مشيرا إلى أن 
القانون اشترط أال يتعارض 
ذلك مع التشريعات النافذة.

وبــني أن القانون ألزم 

باقة زهور معطرة إلى قسم 
التراخيص ملركبات حولي

باقة مــن الزهور العطرة مقدمــة الى محمد أحمد 
عبدامللك مبرور حولي قسم ترخيص املركبات لتعامله 
الراقي مع املراجعني وسرعة إجنازه لعمله بابتسامة 
ال تفارقه فشــكرا لك، وجزاك اهللا خيرا على ســرعة 

محمد أحمد عبدامللكإجنازك للعمل بنشاط وكفاءة.

حبس مواطن ٧ سنوات 
وتغرميه ٩٠ ألف دينار لتوظيفه بالتزوير

عبدالكرمي أحمد

قضــت الدائــرة اجلزائية فــي محكمة 
التمييــز بحبــس مواطــن ٧ ســنوات مع 
الشــغل والنفاذ وتغرميــه ٩٠ ألف دينار 
عن تهــم تتعلق بالتزويــر وتلقي رواتب 
غير مستحقة من الدولة على خلفية اتهامه 

بتزييف شهاداته الدراسية.

وأحيل املتهــم، وهو قانوني في وزارة 
الصحة، إلى احملاكمة بعدما أســندت إليه 
النيابــة العامــة بأنه وقبل ســنوات زور 
شــهادات دراســية فــي املرحلــة الثانوية 
منســوب صدورها إلى مدرســة خليجية، 
وعلى ضوء ذلك نال شــهادة احلقوق من 
إحــدى اجلامعات املصريــة، وتوظف في 
جهة حكومية ونال رواتب غير مستحقة.

ضبط مخالف عّرض حياة اآلخرين للخطر
املــرور  قطــاع   تفاعــل 
والعمليــات بشــكل فــوري 
مــع مقطع ڤيديــو مت تداوله 
على بعــض مواقع التواصل 
االجتماعــي ويتضمــن قيام 
شخص بقيادة مركبته عكس 
اجتاه الســير بأحــد املناطق 
معرضا حياته وحياة اآلخرين 
للخطر، حيث مت حترير مخالفة 
بحقه وحجــز مركبته بكراج 

املركبة املخالفة في عهدة «املرور»حجز املرور.
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كييڤ «ُتخرج عن اخلدمة» قاعدة عسكرية روسية  وموسكو تسيطر على «لوغانسك» بالكامل
عواصــم - وكاالت: أعلــن 
رئيس بلديــة ميليتوبول في 
املنفــى أن اجليــش األوكراني 
«أخــرج مــن اخلدمــة» قاعدة 
فــي  روســية  عســكرية 
الواقعة  ميليتوبول، املدينــة 
فــي جنــوب أوكرانيــا والتي 
تسيطر عليها القوات الروسية، 
بينما اعلنت موسكو سيطرة 
قواتهــا واالنفصاليني املوالني 
لها على منطقة «لوغانســك» 
شرقي اوكرانيا بعد نحو ١٣٠ 
يوم من الغزو الروسي في ٢٤ 

فبراير املاضي.
ايفــان فيــدوروف  وقــال 
في مقطــع ڤيديو نشــر على 
«تلغــرام»، «أوقفــت القــوات 
العسكرية األوكرانية تشغيل 
القواعــد العســكرية  إحــدى 

الروسية» في املدينة.
وأضاف «في الساعة الثالثة 
واخلامسة صباحا بالتوقيت 
احمللي االوكراني، اســتهدفت 
٣٠ غــارة القاعدة العســكرية 
حصريا»، موضحا ان «مدينة 
ميليتوبول مغطاة بالدخان»، 
«واألمر مستمر منذ ساعات عدة 
بسبب وجود مستودع وقود 

مشتعل في املكان».
وكان متحدث باســم هيئة 
األوكرانيــة  العامــة  األركان 
قــد أعلــن أن القــوات اجلوية 
األوكرانيــة نفذت نحو خمس 

على فيسبوك «قصف براجمات 
صواريخ على سلوفيانسك هو 
األعنف منذ فترة طويلة. هناك 
خمسة عشر حريقا والعديد من 

القتلى واجلرحى».
بدورها، أوضحت تيتيانا 
إغناتشــنكو الناطقــة باســم 
منطقــة دونيتســك التي تقع 
ملوقــع  فيهــا سلوفيانســك 
«سوســبيلني» األوكراني أن 
القصف خلف «ستة قتلى و١٥ 

أولكسندر غونتشارنكو الذي 
أوضح أن الضربات استهدفت 
منطقــة ســكنية وفندقا غير 
مأهول، ولم تسفر عن إصابات.
في غضــون ذلــك، أعلنت 
روسيا أنها سيطرت على مدينة 
ليسيتشانسك االستراتيجية 
ومنطقــة لوغانســك بأكملها، 
فــي تطــور ســيمثل اختراقا 
حاسما لقوات موسكو الساعية 
للسيطرة على شرق اوكرانيا.

بيلغورود في هجوم أسفر عن 
سقوط ما اليقل عن أربعة قتلى.
وكانت ليسيتشانسك آخر 
مدينة كبيرة تخضع لسيطرة 
األوكرانيــني فــي لوغانســك 
في حــوض دونباس بشــرق 
أوكرانيا. وتشــكل الســيطرة 
عليها مؤشرا الى تقدم روسي 
كبيــر في دونبــاس، وهو أمر 
تركــز عليــه موســكو منــذ 

انسحبت من كييڤ.
ووردت تقاريــر متضاربة 
بشــأن وضع ليسيتشانســك 
صحــة  أوكرانيــا  نفــت  إذ 
املعلومات الواردة من موسكو 
أن القوات الروســية حاصرت 
كل املدينة التــي يفصلها نهر 
عن سيفيرودونيتسك املجاورة 
التي انتزعتها القوات الروسية 

األسبوع املاضي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
في بيان نقلته وكاالت األنباء 
احمللية إن «ســيرغي شويغو 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
أبلــغ فالدميير بوتني بتحرير 
جمهورية لوغانسك الشعبية».
وقبــل دقائق مــن صدور 
اإلعالن، قال ناطق باسم وزارة 
الدفــاع الروســية إن املعارك 
جارية في ليسيتشانسك حيث 
أصبحــت القــوات األوكرانية 

محاصرة «بالكامل».
جاء اإلعالن الروسي بينما 

جريحا».
وبحســب وســائل إعــالم 
أوكرانية، اشتعلت النيران في 
إحدى أسواق املدينة عقب هذه 

الضربات الروسية.
وإلــى اجلنــوب، تعرضت 
مدينــة كراماتورســك، املركز 
دونبــاس،  ملنطقــة  اإلداري 
للقصــف لليــوم الثاني على 
التوالي بصواريخ سميرتش، 
وفــق رئيــس بلديــة املدينة 

من جهته، قال رئيس بلدية 
سلوفيانسك التي تبعد ٧٥ كلم 
إلى الغرب من ليسيتشانسك أن 
ستة أشخاص على االقل قتلوا 
في قصــف خالل تقدم القوات 

الروسية.
جــاء ذلــك بينمــا أعلنــت 
بيالروسيا اعتراض صواريخ 
أطلقتهــا كييڤ فيمــا اتهمت 
موســكو أوكرانيــا بإطــالق 
ثالثة صواريخ عنقودية على 

أفــادت موســكو أن دفاعاتهــا 
املضادة للطائرات أسقطت ثالثة 
صواريــخ عنقودية من طراز 
«توشكا-يو» أطلقها «قوميون 
أوكرانيــون» على بيلغورود، 
املدينة الروســية القريبة من 

احلدود األوكرانية.
وذكــر حاكــم بيلغــورود 
فياشيســالف غالدكــوف أن 
الهجــوم أحدث أضــرارا في ١١ 

مبنى سكنيا و٣٩ منزال.
مــن جهتــه، اتهــم الرئيــس 
البيالروسي لوكاشينكو كييڤ 
بـ«اســتفزاز» بــالده، وقال إن 
جيشه اعترض صواريخ أطلقتها 
قوات أوكرانية على بيالروسيا 

قبل «نحو ثالثة أيام».
الــى ذلــك، قال أوليســكي 
كوليبــا حاكم منطقــة كييڤ 
األوكرانيــة إن رئيس الوزراء 
األسترالي أنتوني ألبانيز زار 
ثالث بلدات دمرتها احلرب في 

املنطقة.
وكتب كوليبا على تطبيق 
«تلغرام» إن ألبانيز زار بلدات 
بوتشا وإيربني وهوستوميل، 
حيث تقول أوكرانيا إن روسيا 
ارتكبت فظائــع ضد املدنيني. 

وتنفي روسيا هذه املزاعم.
ونقل كوليبا عــن ألبانيز 
قوله «أستراليا تدعم أوكرانيا 
وتريــد حتقيــق العدالة على 

اجلرائم املرتكبة هنا».

قصف روسي براجمات صواريخ على «سلوفيانسك» هو األعنف منذ فترة طويلة

(ا.ف.پ)  ً ديبلوماسيون روس وعائالتهم خالل مغادرتهم مطار صوفيا الدولي بعد أن طردتهم بلغاريا مؤخرا

عشرة طلعة جوية، خصوصا 
في منطقة زابوريجيا التي تقع 
فيها ميليتوبــول، مضيفا أنه 
جــرى تدمير «نحو عشــرين 
وحدة عتاد معادية ومستودعني 

للذخيرة».
وأشار ايفغيني باليتسكي 
رئيس االدارة املوالية لروسيا 
في املنطقة عبر «تلغرام» إلى 
ان املســاكن الواقعــة بالقرب 
من القاعدة تضررت، موضحا 
ان «قذائف سقطت على ارض 
املطار»، كما أكــد «عدم وقوع 

إصابات».
ونشــرت وســائل اإلعالم 
األوكرانية عدة مقاطع ڤيديو 
من وسائل التواصل االجتماعي 
تظهر عمودا ضخما من الدخان 

يتصاعد قرب ميليتوبول.
القوات الروسية  واحتلت 
ميليتوبول فــي األيام األولى 
للهجوم على أوكرانيا وسرعان 
مــا مت تنصيــب إدارة موالية 

لروسيا هناك.
من جهة أخرى، أدى قصف 
براجمات صواريخ روسيا إلى 
سقوط «عدد كبير من القتلى 
واجلرحى» في سلوفيانســك 
بشرق أوكرانيا، كما أعلن رئيس 
بلدية هذه املدينة التي تتعرض 

لهجوم من اجليش الروسي.
وقال فــادمي ليــاخ رئيس 
بلدية املدينة في تسجيل مصور 

املظاهرات املناهضة لالنقالب تتواصل في السودان
 ودقلو يرفض «شيطنة» قوات الدعم السريع

وكاالت:   - اخلرطــوم 
احتجاجــات  تواصلــت 
الســودانيني أمــس لليــوم 
الرابع على التوالي في شوارع 
اخلرطوم وضواحيها، حيث 
خرج مئات احملتجني يطالبون 
بحكم مدني وإنهاء االنقالب 

العسكري.
وأفــاد صحافــي وكالــة 
فرانس برس بانتشار عربات 
ورجال اجليش وقوات الدعم 
السريع على جوانب الطرقات 

في وسط اخلرطوم.
وقــال مؤيد محمــد أحد 
منطقــة  فــي  املعتصمــني 
اجلودة القريبة من وســط 
العاصمــة لفرانــس بــرس 
«نواصــل اعتصامنــا حتى 
يســقط االنقــالب ونحصل 
على حكومة مدنية كاملة».

الســريع  الدعم  وقــوات 
هــي قوات شــبه عســكرية 
نافذة بقيــادة محمد حمدان 
دقلو، نائــب رئيس مجلس 
السيادة السوداني واملعروف 
بـ«حميدتي»، وتشكل نواتها 
ميليشيات اجلنجويد املؤلفة 
من القبائل العربية واملتهمة 
بارتــكاب فظائع فــي إقليم 
دارفــور غرب البــالد، وكان 
البشــير لتواجــه  أسســها 
حركات التمرد املسلحة في 

االقليم عام ٢٠٠٣.
اتهمــت قوات  ومؤخــرا 
الدعم الســريع بالتورط في 
قمع االحتجاجات املعارضة 

للجيش.
وطــوال االيــام املاضية، 
حاولت قــوات األمن تفريق 
املتظاهرين باستخدام مدافع 
املياه وقنابل الغاز املســيل 

قمع املتظاهريــن، وطالبت 
بـ«حتقيق مستقل».

في غضون ذلك، استنكر 
نائب رئيس مجلس السيادة 
االنتقالي الفريق محمد حمدان 
دقلو، االتهامات التي يرددها 
البعــض «لشــيطنة» قوات 

الدعم السريع.
وجــاء حديــث دقلو في 
كلمة ألقاها في محلية كرينك 
بإقليم دارفور غربي السودان، 
مبناسبة التوقيع على وثيقة 
وقف العدائيات بني القبائل 
العربية وقبيلة املساليت غير 

بعضــا  القبــول بعضهــم 
ونبــذ اجلهويــة والقبليــة 
وتســليم  والعنصريــة، 
الطرفــني،  مــن  املجرمــني 
واالعتراف بأن املجرم ال قبيلة 
له، واملساعدة في الكشف عنه 

وتسليمه للشرطة.
وســعى نائــب رئيــس 
السيادة السوداني،  مجلس 
خــالل زيارته إلــى دارفور، 
إلى إزالة التوتــر الذي كان 
سائدا في احمللية بعد األحداث 
الدامية التي أدت إلى إزهاق 

االرواح.

العربيــة، وفق بيان أصدره 
مكتبه.

واتهــم دقلــو «بعــض 
املخربني أصحاب األجندات 
مبنــع تدخــل قــوات الدعم 
السريع لوقف العنف والقتال 
الذي تعرضت له احمللية في 

الشهور السابقة».
الدعــم  أن قــوات  وأكــد 
السريع تنضوي حتت إمرة 
القــوات املســلحة، وتضــم 
عناصر تنتمي إلى أكثر من 

١٠٠ قبيلة.
ودعــا الســودانيني إلــى 

(رويترز) متظاهرون يشاركون في مسيرة ضد احلكم العسكري في بورتسودان 

للدموع.
صديــق  ســها  وقالــت 
(٢٥ عامــا) وهي واحدة من 
معتصمــات منطقة اجلودة 
«لن نتراجــع حتى تتحقق 

شعارات ثورتنا». 
وأضافــت لفرانس برس 
«موجودون في الشارع من 
أجل احلرية والسالم والعدالة 
ومدنية الدولة وعودة العسكر 

إلى الثكنات».
ودانت املفوضة السامية 
حلقوق اإلنســان فــي األمم 
املتحــدة ميشــيل باشــليه 

تونس: الهيئة االستشارية تتبرأ من مسودة 
الدستور اجلديد لـ «انطوائها على مطبات جسيمة»

األردن: كارثة الغاز السام في ميناء العقبة 
سببها «عجز إجراءات السالمة»

أوزبكستان: سقوط ضحايا
في احتجاجات نادرة بإقليم «قرقل باغستان»

تونس ـ وكاالت: أخلــت الهيئة الوطنية 
االستشارية املكلفة باقتراح مشروع دستور 
جديد في تونس مســؤوليتها من النســخة 
النهائية التي عرضها الرئيس قيس سعّيد بعد 
إدخاله «حتويرات جذرية» تضمنت «مطبات 
ومخاطر جسيمة»، وفق الهيئة. وانتقد رئيس 
الهيئة وعميد كلية احلقوق املتقاعد الصادق 
بلعيد النسخة النهائية التي نشرت باجلريدة 
الرسمية بعد ختمها من قبل الرئيس والتي 
ســتعرض على االســتفتاء الشعبي يوم ٢٥ 
اجلاري. وجاء في رســالة نشرها بلعيد في 
جريدة «الصباح» التونســية اليومية أمس 
«أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسؤولية 
إزاء الشعب التونسي صاحب القرار األخير 
فــي هذا املجــال بأن الهيئــة بريئة متاما من 

املشروع الذي طرحه رئيس اجلمهورية».
وقــال بلعيــد إن نص الدســتور النهائي 
ال ميت بصلة للمســودة األولى التي قدمتها 
الهيئة للرئيس قيس سعّيد، مضيفا أن «النص 

الصادر عن رئاسة اجلمهورية ينطوي على 
مخاطر ومطبات جســيمة من مســؤوليتي 
التنديد بها». ومن بني التحفظات التي أعلنها 
الصــادق بلعيــد أن الرئيس ســعّيد عاد في 
الدستور اجلديد إلى الفصل ٨٠ من الدستور 
القدمي ما يتيح له استخدام صالحيات واسعة 
في فترة «اخلطر الداهم» في ظروف يقررها 
مبفرده، مضيفا أن هذا ما من شأنه «التمهيد 
لنظــام ديكتاتوري مشــني». وكان الرئيس 
ســعّيد استند إلى هذا الفصل بالذات إلعالن 
التدابير االستثنائية في البالد قبل عام وجتميد 
البرملــان وحلــه من ثم حــل املجلس األعلى 
للقضاء وباقي الهيئات الدستورية واحتكار 
السلطتني التنفيذية والتشريعية بشكل كامل.

وبرر آنذاك خطوته في أعقاب احتجاجات 
في الشوارع، بإنقاذ الدولة من «اخلطر الداهم» 
والتصدي للفوضى والفســاد املتفشــي في 
مؤسسات الدولة خالل العقد األخير منذ بدء 

االنتقال السياسي في ٢٠١١.

عّمــان - وكاالت: أعلــن رئيــس الوزراء 
األردني، بشر اخلصاونة، إنهاء خدمات عدد 
من املسؤولني على خلفية كارثة تسرب الغاز 
التــي وقعت في ميناء العقبة جنوبي البالد، 

األسبوع املاضي.
وقال اخلصاونة في سلسلة تغريدات عبر 
«تويتــر» امس إن فريق التحقيق في حادثة 
العقبــة أجنز مهمتــه وأعد تقريــرا يتضمن 
مجموعــة من اإلجــراءات من ضمنهــا إنهاء 
خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل املوانئ 
ومجموعة أخرى من املسؤولني في الشركة.

وأضاف أن إنهاء اخلدمات طال أيضا مدير 
عام الهيئة البحرية.

ولفت إلى أن احلكومة ستعلن عن نتائج 
التحقيق بصورة كاملة في حادثة تسرب غاز 
الكلورين السام، مؤكدا أنه أظهر وجود عجز 
كبير وتقصير في إجراءات السالمة والتعامل 
مع املواد اخلطرة فــي ميناء العقبة ال ميكن 

التهاون معه.
وقال اخلصاونة إنه متت إحالة تقرير حادثة 

العقبة بجميع تفاصيله إلى االدعاء العام.

من جانبــه، أكد وزيــر الداخلية األردني 
مازن الفراية رئيس جلنة التحقيق، في مؤمتر 
صحافي أن «الســبب الرئيســي للحادث هو 
عدم مالءمة قدرة الســلك املعدني (للرافعة) 
مــع وزن حمولة احلاوية، وزن احلاوية كان 
يبلــغ ٢٨٫٩٠٠ طــن وهو يزيــد مبقدار ثالثة 
اضعاف على قدرة السلك البالغة ٨٫٦ أطنان 

ما أدى إلى انقطاعه».
وأضاف «كان من املفترض ان يتم حتميل 
١٨ حاوية من غاز الكلورين للباخرة، مت حتميل 
اربع وأثناء حتميل احلاوية اخلامسة انقطع 
الســلك وسقطت احلاوية ما أدى إلى تسرب 

الغاز وحدوث وفيات ومصابني».
وأوضح أن «من األسباب األخرى للحادث 
عدم أخذ االحتياطات الالزمة للسالمة العامة 

خالل حتميل مثل هذه املواد اخلطرة».
وأكد الفراية أن «التحقيق أثبت إسناد بعض 
املهام إلى موظفني غير مختصني واســتهتار 
وإهمال وعدم احتراز»، مشيرا إلى أن «القيادات 
العليــا والوســطى في شــركة العقبة إلدارة 
وتشغيل املوانئ ليس لديهم ممارسات قيادية».

عواصم ـ وكاالت: قال رئيس أوزبكستان 
شــوكت ميرضيائيف إن هنــاك ضحايا من 
املدنيني وقوات إنفاذ القانون بعد احتجاجات 
جماهيرية نادرة في إقليم «قرقل باغستان» 

الواقع في شمال غرب أوزبكستان.
وأضاف ميرضيائيف في بيان نشر على 
اإلنترنــت أمــس أن مثيــري الشــغب نفذوا 
«أعمــاال مدمرة» في مدينــة «نكوص» حيث 
ألقوا احلجارة وأشــعلوا احلرائق وهاجموا 

الشرطة.
وتابع «لسوء احلظ هناك ضحايا من بني 
املدنيــني وقوات إنفاذ القانــون». ولم يحدد 
البيان عــدد وطبيعة الضحايا وما إذا كانوا 

قتلى أو مصابني.
وقرر ميرضيائيف امس األول إلغاء خطط 
إلنهاء احلكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم قرقل 

باغســتان في أعقاب االحتجاجات التي أفاد 
بيان الرئيس أنها بدأت يوم اجلمعة املاضي.

وقال هيو وليامسون مدير أوروبا وآسيا 
الوسطى في منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
احلقوقية على تويتر «هناك تقارير غير مؤكدة 
عن قيام قوات األمن باستعمال القوة املفرطة 
خالل االحتجاجات في نكوص في األول من 

يوليو اجلاري»، ودعا إلى إجراء حتقيق.
مــن جهتهــا، قالــت وزارة اخلارجية في 
كازاخستان املجاورة، التي سحقت حكومتها 
احتجاجات عنيفة هناك في أوائل يناير ٢٠٢٢، 
إنها تشعر بالقلق إزاء األحداث في أوزبكستان.

وقالــت الــوزارة في بيــان أمس «نرحب 
بقرارات القيادة العليا في أوزبكستان بإعادة 
االســتقرار إلى الوضع في قرقل باغســتان 

ونؤيدها».

إنهاء خدمات مسؤولني بسبب «االستهتار واإلهمال وعدم االحتراز»

السعودية: أوامر ملكية بتعيينات لنواب وزراء
الريــاض ـ واس: أصــدر خــادم 
احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز أمــس عددا مــن األوامر 

امللكية.
وأوردت وكالة األنباء السعودية 
(واس) األوامر امللكية التي تضمنت 
التالي: تعيني األميرة هيفاء بنت محمد 
بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل 
سعود نائبا لوزير السياحة باملرتبة 
املمتازة، وتعيني الشيهانة بنت صالح 
بن عبداهللا العزاز نائبا لألمني العام 
ملجلس الــوزراء باملرتبــة املمتازة، 
وتعيــني أمين بن محمد بن ســعود 
السياري نائبا حملافظ البنك املركزي 
السعودي لالستثمار واألبحاث مبرتبة 

وزير.
كمــا مت تعيني خالــد بن وليد بن 
فضــل الظاهــر نائبا حملافــظ البنك 
املركزي السعودي للرقابة والتقنية 
باملرتبــة املمتــازة، وتعيني بندر بن 
عبيد بن حمود الرشيد سكرتيرا لسمو 
ولي العهد مبرتبة وزير باإلضافة إلى 

مهامه األخرى، كذلك مت تعيني منصور 
بن عبداهللا بن علي بن ســلمة نائبا 
لسكرتير ولي العهد باملرتبة املمتازة.

واشتملت األوامر امللكية ايضا على 
تعيني محمد بــن عبداهللا بن صالح 
العميــل نائبا لألمني العــام ملجلس 
الوزراء لشــؤون املجلــس باملرتبة 
املمتازة، وتعيني إيهاب بن غازي بن 
فهمي احلشاني نائبا لوزير الشؤون 
البلدية والقروية واإلسكان باملرتبة 
املمتازة، وتعيني م.عبدالعزيز بن حمد 
بن صالح الرميح نائبا لوزير الصحة 
للتخطيط والتطوير باملرتبة املمتازة، 
وتعيني د.رميح بن محمد الرميح نائبا 
لوزير النقل واخلدمات اللوجستية 
باملرتبة املمتازة، ويكلف بالقيام بعمل 

رئيس الهيئة العامة للنقل.
كذلك صدر أمر ملكي بإعفاء األمير 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز 
بــن عياف آل مقرن أمني عام مجلس 
الوزراء من منصبه، ويعني مستشارا 

بالديوان امللكي مبرتبة وزير.

تضمنت تعيني بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لسمو ولي العهد مبرتبة وزير باإلضافة إلى مهامه األخرى

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يفتتح «عدلي منصور» املركزية والقطار الكهربائي
القاهرة - خديجة حمودة

افتتح الرئيس عبدالفتاح 
السيســي أمس محطة عدلي 
منصور املركزية، أضخم محطة 
تبادلية في الشــرق األوسط، 
والقطار الكهربائي (السالم ـ 
العاشر من رمضانـ  العاصمة 
اإلداريــة).. بحضــور رئيس 
مجلــس الــوزراء د.مصطفى 
مدبولي والقائد العام للقوات 
املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
احلربي الفريق أول محمد زكي 
وعدد من الوزراء وكبار رجال 

الدولة.
واستمع الرئيس عبدالفتاح 
السيســي إلى شــرح مفصل 
لوزير النقــل م.كامل الوزير 
حــول محطة عدلــي منصور 
املركزية.. وهنأ الوزير الرئيس 
عبدالفتاح السيسي والشعب 
املصري مبناسبة يوم ٣ يوليو 
(يوم القرار) باسترداد الدولة 
املصرية وعودتها إلى أهلها من 
مختطفيها، معربا عن شكره 
وتقديره للجيش والشــرطة 
على ما قدموه وعلى تأمينهم 
لقرار الرئيس السيسي وقرار 
الشعب يوم (٣ يوليو) وعلى 
ما يبذلونــه ويقدمونه حتى 

اآلن.
وقال وزير النقل: «نرحب 
بسيادتكم والسادة الضيوف 
فــي محطــة عدلــي منصور 
التي مت  التبادليــة  املركزيــة 
تنفيذهــا بفكر جديد في إطار 
اجلمهورية اجلديدة التي ولدت 
من رحم ثورة ٣٠ يونيو، والتي 

يوجد بها كل شيء جديد».
وأضــاف: «محطــة عدلي 
منصــور مت تنفيذها في إطار 
خطة تطويــر قطاعات النقل 
التــي صــدق عليهــا الرئيس 
السيســي.. وكان أولها وأهم 
محاورها هو حتويل وسائل 

مصر اجلديدة وإنشاء محور 
الفريق عصار والفريق عرابي، 
بنقله إلى محطة عدلي منصور 
لفك منطقــة الزحام املروري 
والكثافة املرورية املوجودة في 
عني شمس، ثم استخدام مسار 
الســكة احلديد كمحور مرور 
آخر في منطقة مصر اجلديدة». 
وتابع أن الوسيلة الثالثة هي 
مترو األنفاق أي اخلط الثالث، 
ومت افتتــاح املرحلــة الرابعة 
منه فــي عدلي منصور خالل 
١٦ أغسطس ٢٠٢٠، أما اخلط 
الثالث وهو القطار الكهربائي 
اخلفيــف والــذي مت افتتاحه 
اليــوم والبدء في تشــغيله، 
عالوة على موقف السوبر جيت 
وهو به أربع وسائل نقل منها 
ما هو لألقاليم، وآخر كهربائي 
تــرددي مــن عدلــي منصور 
للمطار، وأتوبيــس كهربائي 

املقاعد لعرض مواد ترفيهية، 
وشاشة عامة، ويشمل كل مقعد 
منضدة لتناول الطعام، ومقاعد 
عائليــة، وتشــمل كل عربة ٧ 
كاميرات». وقال وزير النقل: 
«إن كل عربة تشتمل على مقاعد 
لــذوي االحتياجات اخلاصة، 
وحمامات لذوي االحتياجات 
اخلاصــة تتضمــن تلفونــا 
الستخدامه في حالة الطوارئ 
لذوي االحتياجات اخلاصة». 
وأضــاف: أن عربــات القطار 
تشتمل على غرفة حتكم، حيث 
إن كل عربة تشمل ٧ كاميرات 
مراقبة، تتم مراقبتها من غرفة 
التحكم، وتشمل الغرفة أيضا 
حساســات بالكمبيوتــر لكل 
عربــة في حال حــدوث عطل 
ألي عربة يتم تســجيله على 
الكمبيوتر، مشيرا إلى أن كل 
قطار يحوي عربة بها «بوفيه».

يربــط بــني عدلــي منصــور 
وموقف السالم لألقاليم وموقف 
العبور اجلديــد، واألتوبيس 
التــرددي «بــي أر تــي» الذي 
ميــر علــى الطريــق الدائري 
ومير أعلى الكوبري العلوي، 
وهناك مجموعــة من األنفاق 
طولهــا ٥٠٠ متــر لربط هذه 
الوســائل مع بعضها، كما أن 
هنــاك ١٠ أفدنــة مــن األماكن 
اخلضراء وعناصر االتصال، 
عــالوة علــى مــول جتــاري 
علــى ٦ أفدنة الــدور األرضي 
منه بدروم جراج يســع ٦٠٠ 
سيارة خلدمة املول واحملطة. 
وتفقد الرئيس السيسي عربات 
القطار الكهربائي، واستمع إلى 
شرح مفصل لها من وزير النقل 
م.كامــل الوزير، عما حتتويه 
من إمكانيــات تتضمن (واي 
فاي) وشاشات عرض على ظهر 

أكبر محطة بالشرق األوسط وتربط احملافظات بالعاصمة اإلدارية ومطار القاهرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح محطة عدلى منصور املركزية التبادلية

النقــل اجلماعي فــي القاهرة 
الكبــرى كمرحلــة أولــى إلى 
وســائل نقــل جماعي أخضر 
مســتدام كهربائيــة صديقــة 
للبيئــة وهــذا مــا مت تنفيذه 
بالفعــل فــي محطــة عدلــي 
منصور»، مشيرا إلى أن احملطة 
يوجد بها ٧ وســائل نقل مرة 
واحدة وهذا تقريبا املرة األولى 

في العالم.
وأشــار الوزير إلى أنه مت 
عمل بحث علــى كل احملطات 
املركزية في العالم وكان أكبرها 
محطــة في فرنســا حتوي ٤ 
وسائل نقل، نحن لدينا سبع 
وســائل نقل بهــا ٤ كهربائية 
أولها املبنى الرئيســي والذي 
بداخلــه ٣ وســائل نقل: خط 
سكك حديد القاهرة السويس 
والذي كان يبدأ من منطقة عني 
الشمس، ومت في إطار تخطيط 

«منسقو االستجابة» يوّثق «العجز»
في مخيمات شمال سورية خالل يونيو

وكاالت: أصدر فريق «منسقو استجابة 
سوريا» بيانا وثق فيه حالة املخيمات في 
مناطق شــمال غربي ســورية خالل شهر 

يونيو املاضي.
وأوضح البيان الصــادر امس تعرض 
عشــرات اخليــام ألضــرار مختلفة ضمن 
مخيمات شمال غربي سورية، حيث تضررت 
٤٥ خيمة نتيجة ١٦ حريقا خالل الشــهر، 

باإلضافة إلى إصابة امرأتني ورجل.
كما ســجل الفريق نســبة االســتجابة 
اإلنســانية ضمــن املخيمــات، وشــملت 
التوزيعــات الدوريــة وتعويض األضرار 

السابقة.
وبلغت نســبة االستجابة لقطاع األمن 
الغذائي وسبل العيش نحو ٣٧٪، وقطاع 
املياه واإلصحاح ٢٤٪، والصحة والتغذية 
٣١٪، واملــواد غير الغذائيــة ٤٢٪. وبلغت 
نسبة االستجابة لقطاع التعليم ٣١٪، واملأوى 
وتأمني اخليام للمخيمات العشوائية ٤١٪، 

وقطاع احلماية ٣٦٪.
ووصل عدد احلــاالت اإليجابية الكلي 
لإلصابــات بڤيــروس كورونــا املســتجد 

(كوفيد-١٩) إلى سبع حاالت.
ودعا الفريق املنظمات إلى رفع مستويات 
عملها لتعويض األضرار املســتمرة ضمن 
املخيمات، كما حثها على وضع استراتيجية 
بعيدة املدى إليجاد حلول بديلة، قد يجري 

االحتياج لها وفق تعبيره، وذلك بالتزامن 
مع اقتراب جلســة مجلس األمــن الدولي 

إلدخال املساعدات عبر احلدود.
وكان الفريــق قد اصــدر إحصائية عن 
األوضاع اإلنسانية في مخيمات النازحني 
السوريني مبناطق شــمال غربي سورية، 
تضمنــت تفاصيل حول النقص املســجل 
في االستجابة اإلنسانية ضمن املخيمات، 

مبختلف القطاعات الرئيسة.
وجاء في بيان الفريق، في يونيو املاضي، 
أن أكثــر مــن ٨٩٤ مخيمــا ال حتصل على 
املساعدات الغذائية، إضافة إلى ٣٦١ مخيما 
أخرى حتصل على املساعدات بشكل متقطع 
وغير ثابت، إضافة إلى أكثر من ١٠٨٣ مخيما 
ال حتصل على مادة اخلبز ســواء املدعوم 

أو املجاني.
املندوبة األميركية الدائمة ليندا توماس 
غرينفيلــد، التي زارت احلــدود التركية ـ 
السورية في الشهر املاضي، أوضحت أنها 
رأت بنفسها ما يجري إيصاله عبر احلدود، 
واصفة أهمية القــرار بأنه «قرار حياة أو 

موت».
وقالت إنها تعتقد أن مجلس األمن ميكنه 
متديد القرار، ألن األمر ال يتعلق بالسياسة، 
بل مبواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية ملاليني 
األشــخاص الذين يعولــون على املجتمع 

الدولي، بحسب تعبيرها.

(إنترنت) سيارات تابعة لوكاالت إنسانية أممية في أحد مخيمات النازحني بشمال غربي سورية 

ميقاتي يرد على شروط عون بشروط.. و«X» على اسم وزير اخلارجية
«مسّيرات» حزب اهللا فوق حقل كاريش رسالة مفتوحة عبر «صندوق البريد اللبناني»

بيروت - عمر حبنجر 

وســط االنشغال اللبناني 
باللقــاء التشــاوري لــوزراء 
اخلارجية العرب، في اطاللتهم 
املســتجدة علــى لبنــان، من 
لقمــة  التحضيــر  شــرفة 
اجلزائر، وفي خضم التخبط 
السياســي حــول موضــوع 
تشــكيل احلكومــة اجلديدة، 
انطلقت ثالث «مسيرات»من 
منصــات حــزب اهللا باجتاه 
حقــل كاريش النفطــي الذي 
اســرائيل ضمــن  تعتبــره 
منطقتها االقتصادية في رحلة 
«اســتطالعية» غير مسلحة، 
اعتبرها احلزب مبنزلة «رسالة 
مفتوحة»، فيما تعاملت معها 
إسرائيل كإنذار ايراني وحثت 
املعنيني على عدم اختبار ردات 
فعلهــا. املصادر املتابعة رأت 
ان عمليــة اطالق املســيرات 
حمالــة أوجه وهي جاءت في 
غمرة إعالن مقررات اجتماع 
وزراء اخلارجية العرب الداعم 
لكينونة لبنان وسيادته، وبعد 
ســاعات من جولة الســفيرة 
االميركية دوروثي شيا على 
اللبنانيني،  كبار املســؤولني 
ناقلة اليهم جواب اســرائيل 
«االيجابــي» على الطروحات 
اللبنانية التي تسلمها الوسيط 
االميركي اموس هوكشتاين، 
حول ترسيم احلدود البحرية.
وبعــد ارفضــاض اللقــاء 
االميركي -االيراني حول امللف 
النووي في الدوحة، على عدم 
اتفاق، وفي أعقاب زيارة رئيس 
املكتب السياسي حلركة حماس 
الفلسطينية اسماعيل هنية الى 
لبنان والتي أثارت قلق بعض 
االطراف السياسية خشية من 
إعــادة «تثويــر» الوضع في 
جنوب لبنــان، ثم كان أخيرا 
حديث وزيــر خارجية اليمن 
أحمد عوض بــن مبارك، عن 
الدعم املباشــر من حزب اهللا 
للحوثيــني فــي اليمــن وعن 
القنــوات التلفزيونيــة التي 
تبث لصاحلهم من الضاحية 

اجلنوبية.
وخالصــة اســتخالصات 
املصــادر، هــي أن ثمــة قوى 
إقليمية تصر على إبقاء لبنان 
صندوق بريد لرسائلها احلارة، 
أو حلبة مفتوحة للتنفيس عن 
الكرب واالحتقان أو للتذكير 
بالــدور وباملصالــح الواجب 

قالبها» و«عليه أن يقول ماذا 
يريد كي جنري التغيير».

ويبدو واضحا ان ميقاتي 
يتعاطــى مع الرئيــس عون 
وتياره كـ «عايز ومستغني» 
وهــو ان لــم يشــكل حكومة 
جديــدة، بــاق كرئيس مكلف 

ومصرف لألعمال.
قناة «أم.تي.في» كشفت عن 
أن ميقاتي قابل الشروط التي 
طرحها الرئيس عون بشروط 
مماثلة، حيث أبلغه بأنه ال يريد 
وزير االقتصاد أمني سالم في 
احلكومة اجلديدة طارحا إعطاء 
وزارة االقتصــاد الــى رفيق 
حداد، املسؤول املالي في التيار 
احلــر واملدير املالي لشــركة 
«ألفا» اخلليوية واملستشــار 
االقتصادي للرئيس عون، الذي 
أصر على أن يكون حداد عضوا 
في اللجنة املكلفة بالتفاوض 
مع صنــدوق النقــد الدولي. 
وحتفظ ميقاتي على وزير آخر، 
فبعد أن استبعد وزير الطاقة 

«الفيتو» على الوزير أمني 
سالم رده البعض الى «فاول» 
ارتكبه بترشيح نفسه لرئاسة 
احلكومــة، منافســا مليقاتــي 
لكــن قناة «اجلديد» كشــفت 
عما وصفتــه بتحكم احللقة 
احمليطة بالوزير ســالم بكل 
عمليات التوزيع في الوزارة 
املاليــة  وفــق «االفضليــات 

والسياسية».
ويبقى السؤال أين رئيس 
التيار جبران باســيل من كل 

هذا؟
املصادر تقول ان باســيل 
وافق على التخلي عن وزارة 
الطاقة شــرط اعطائه وزارة 
الداخلية احملســوب وزيرها 
بســام املولوي على الرئيس 
ميقاتي، في حني وضع الرئيس 
عون اشــارة X مبحاذاة اسم 
وزير اخلارجيــة عبداهللا بو 
حبيــب، حيث يقــال إن ثمة 
مرشحا «تياريا» يجري إعداده 

لهذا املنصب.

وليد فياض احملســوب على 
جبران باســيل، اقترح مكانه 
خبير الطاقة وليد سنو املقيم 
فــي باريس، وأبلغ عون بأنه 
يســتحيل إعادة فيــاض الى 
وزارة الطاقــة فــي احلكومة 
اجلديدة امنا ال بأس من اعطائه 
وزارة أخرى. وهنا تدخل عون 
سائال: وملاذا املداورة ال تطول 
وزارتي املال والداخلية مثال؟ 
«فأجابه ميقاتي: «ما بدي افتح 
مشــكل باملالية» ويقصد مع 
رئيس مجلــس النواب نبيه 

بري.
أما الشرط الثالث مليقاتي 
فهو رفضه االبقاء على وزير 
شؤون املهجرين عصام شرف 
الدين بعدما خسرت مرجعيته 
السياســية (طالل ارســالن) 
االنتخابات النيابية االخيرة، 
وكان جواب عون: «سأدرس 
املوضوع وارجع اليك». وهكذا 
اتفق الرجالن على اللقاء مجددا 
اليوم االثنني أو غدا الثالثاء.

(محمود الطويل) نشاط رياضي لنادي الشويفات للدراجات الهوائية تخللته وقفة اعتراضية على إطالق النار العشوائي 

أخذها بعني االعتبار.
أمــا احلكومــة وتعقيدات 
تشكيلها، فشأن آخر مختلف، 
حيث لعبة شــد احلبال على 
أشــدها بني بعبدا والسراي، 
قالهــا  ميقاتــي  فالرئيــس 
بصراحــة من املقــر الصيفي 
املارونيــة في  للبطريركيــة 
الدميان، حيث التقى البطريرك 
الراعي: أســتغرب أن يفرض 
فريق شروطه على حكومة ال 
يريد املشاركة بها وال إعطاءها 
ثقته، ومعنى هذا ان الرئيس 
املكلــف ال يرغب في اشــراك 
رئيــس التيار احلــر جبران 
باسيل في حكومة آخر الوالية 
الرئاسية، وقد وجد في مواقف 
باسيل الســلبية منه، فرصة 
ومبــررا وعلى أســاس«أنها 

طلعت منه ولم تطلع منا».
ولم يوفر ميقاتي الرئيس 
عون من املالمة، حيث اعتبر 
أنــه من غير املمكــن لرئيس 
اجلمهورية «أكل الكنافة وترك 

النائب وضاح الصادق لـ «األنباء»: 
قوى التغيير سيكون لها مرشح 

مستقل لرئاسة اجلمهورية
ارة بيروت - زينة طبَّ

رأى النائــب التغييري وضاح 
الصادق أن شكل ومضمون احلكومة 
العتيدة وفعاليتها وإمكاناتها على 
اإلنتــاج واإلصالح، بيــد الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي، فإما أن يبقى 
على خيار حكومة احملاصصة التي 
أودت بالبالد الى االنهيار الكامل، 
وبالتالي نيلها ثقة الكتل النيابية 
التــي كلفته وفقا حلجــم متثيلها 
وليس وفقا لبرنامجها اإلصالحي 
واإلنقاذي، وإما أن يتمسك بحكومة 
مــن وزراء متخصصــني كل فــي 
حقيبته في إطار النهوض بالبالد 
واخلروج الفعلي من النفق، معتبرا 
بالتالــي أن العــودة الى حكومات 
تقاسم الدولة واحلقائب الوزارية، 
دفــع بالبالد الى مزيد من االنهيار 

وبالتالي قفزة في فم التنني.
ولفــت الصــادق فــي تصريح 
لـ«األنبــاء»، الى انــه وبالرغم من 
حتفظ نواب التغيير على تكليف 
الرئيس ميقاتي تشكيل احلكومة، 
كونــه مــن الوجــوه السياســية 
التقليدية التي ترأســت حكومات 
سابقة، اال انه ميلك الفرصة اليوم 
لتغيير الواقع عبر مواجهته الفشل 
وكل ما تســبب في إفــالس البالد 
وإفقــار الشــعب، وذلــك بتقــدمي 
تشكيلة حكومية من وزراء مستقلني 
وخبراء لديهــم القدرة على قيادة 
املرحلة القصيرة ما قبل االستحقاق 
الرئاســي، إمنــا املليئــة بامللفات 
احلساسة، وأهمها املفاوضات مع 
صنــدوق النقد الدولــي، وحزمة 
اإلصالحــات املطلوبة من املجتمع 
الدولي ملســاعدة لبنان، وترسيم 
احلدود البحرية.وعليه، أكد الصادق 
أن األشــهر الـــ ٣ املتبقية من عمر 
العهد، هي من اكثر املراحل حساسية 
رمبا في تاريخ البالد، ألن امللفات 
املطروحــة على طاولــة البحث ال 
حتتمل املماطلة والتسويف، مشيرا 
على ســبيل املثال الى أن مجلس 
إدارة صندوق النقد الدولي يجتمع 

كل ٣ أشهر، على أن يكون اجتماعه 
املقبل في ســبتمبر املقبل، وعلى 
لبنــان بالتالــي ان يوقــع االتفاق 
مع الصنــدوق عبر حكومة فاعلة 
قبل الدخــول في مدار االنتخابات 
الرئاسية، وإال سيرحل هذا االتفاق 
الــى العــام املقبــل، خصوصا أن 
االنتخابات الرئاسية سيليها تشكيل 
حكومة جديدة، وحده اهللا يعلم كم 
من الوقت سيضيع إلجناز هذين 

االستحقاقني.
وعن قراءته للشروط والشروط 
املضــادة التي ترافــق مهمة الرئيس 
ميقاتــي في تشــكيل احلكومة، لفت 
الصادق الى أن قوى التغيير وضعت 
ميقاتي في أجواء اســتعداد الشعب 
للتحرك في الشارع، رفضا ألي تنازل 
في عملية تأليف حكومة إنقاذ يريدها 
اللبنانيــون إلخراجهــم مــن النفــق 
اجلهنمــي، مؤكــدا بالتالــي ان نواب 
التغيير لن يعطوا الثقة ألي حكومة 
ال تترجــم مطالب النــاس ورؤيتهم، 
إال أن النتيجــة رهن ما تضمره باقي 
الكتل النيابيــة حيال مرحلة ما قبل 
االســتحقاق الرئاســي، علما انه في 
حال دخلنا في الفراغ على املستويني 
الرئاسي واحلكومي، فإن لبنان سيكون 
حتما على موعد مع الفوضى الشاملة.
وردا على سؤال، ختم الصادق 
مؤكدا أن قوى التغيير سيكون لها 
مرشح مستقل لرئاسة اجلمهورية.

«الشعب يستعد للتحرك رفضاً ألي تنازل في تأليف احلكومة»

النائب وضاح الصادق
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أفقياً:

من الثمار املشهورة عند العرب من ٥ 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

التمر

داليا شوقي

لااىسرمانا

اللثادملاا

لاسقلرطشول

خممااوررسا

لاعفزبوقام

يريةهتحيما

جاةنررمةان

يتايساةررن

زقلديلقمها

اامااعيااع

رقديحلريلم

ةزقمةمعةاة

اكتمل، ٢ ـ مشاعر ـ في  ١ ـ ماركة سيارات - 
العيون، ٣ ـ طريق ـ االقالع عن الذنب (معكوسة)، 
٤ـ  خاصتيـ  يعبر، ٥ـ  قلق وحيرةـ  عكس احلياة 
(معكوسة)، ٦ ـ عكس عطشان (معكوسة) ـ علقم، 
٧ ـ جميل ـ سار ليال، ٨ ـ من الفواكه، ٩ ـ مشى 

ـ متشابهة، ١٠ ـ أشياء ثمينة ـ بسط.

رماية
ميادين

اخلليجي
األزهر
سياحة

األمارات
مطروح
أسوان
زقاق
املدق

الشرقية
ناعمة

السمعية
زارة

األمان

عريقة
العلم
ثقافة

مرسى
دروب

االهرام

الفم، ٢ ـ مذكرات يومية ـ  ١ ـ نشيل ـ حب ـ في 
من أدوات الفالح (معكوسة)، ٣ ـ مشى ـ متشابهة ـ 
للمساحة (معكوسة)، ٤ ـ أصل ـ كواكب، ٥ ـ ناعم، ٦ 
ـ أنام ـ مرتفع، ٧ ـ تعذلون ـ جنمع، ٨ ـ مبجل، ٩ ـ 
للتمني (معكوسة) ـ في الصحراء (معكوسة) ـ ارقد، 

١٠ ـ التأجير.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ نيسان ـ مت، ٢ ـ حواس ـ احلول، ٣ ـ ممر ـ 
التوبة (معكوسة)، ٤ ـ لي ـ مير، ٥ ـ أرق ـ املوت 
(معكوسة)، ٦ ـ مرتٍو (معكوسة) ـ مر، ٧ ـ رائع ـ 
سرى، ٨ـ  رمان، ٩ـ  سارـ  ل ل ل، ١٠ـ  نفائسـ  مد.

١ـ  نحملـ  ودـ  سن، ٢ـ  يومياتـ  فأس (معكوسة)، 
٣ـ  سارـ  ر ر رـ  أر (معكوسة)، ٤ـ  أسـ  أقمار، ٥ـ  
أملس، ٦ـ  أبيتـ  عال، ٧ـ  تلومونـ  نلم، ٨ـ  محترم، 
٩ـ  لو (معكوسة)ـ  رمل (معكوسة)ـ  من، ١٠ـ  اإلعارات.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

دراسات صحية

االستحمام باملاء البارد يسهم في إنقاص الوزن
خلصت دراسة جديدة إلى أن االستحمام باملاء 
البارد ميكن أن يساعد من يعانون السمنة املفرطة 
على إنقاص أوزانهم. ووجدت الدراسة أن االستحمام 
في درجة حرارة ٤ يحسن عملية التمثيل الغذائي، 
ويسهم في حتفيز خسارة الدهون بسرعة أكبر 

وإنقاص الوزن.
وأجرى الباحثون جتربة على الفئران، حيث مت 
الدهون،  إلى نظام غذائي غربي عالي  تعريضهم 
وبعد فترة زمنية تعرضت بعض الفئران ذات الوزن 
الزائد إلى نحو ٤ درجات مئوية، بينما مت االحتفاظ 

ببعض الفئران األخرى في درجة حرارة أعلى.
ووجد العلماء أن البقاء في البرد يساعد على 
السمنة ويحسن  التي تسببها  االلتهابات  حدوث 
استخدام اجلسم للجلوكوز في الدم خلفض نسبة 
السكر في الدم، وانخفض وزن الفئران التي مت 

إبقاؤها في درجة حرارة أقل.
وقال مؤلف الدراسة البروفيسور يو هوا تسينج: 
التمثيل  االلتهاب ويحسن  للبرد يقلل  «التعرض 

الغذائي في اجلسم».

ما اإلفطار الصحي املثالي الذي يسهم 
في تخفيف الوزن؟

يعد اإلفطار أحد أهم مراحل الغذاء في اليوم، 
أوزانهم واحملافظة  السيما ملن يريدون تخفيف 
على طاقة اجلسم، ويعتبر البروتني أحد العناصر 
لتقرير  الوجبة الصباحية. ووفقا  الرئيسية في 
للتغذية  املجلة األميركية  املنشور في  عام ٢٠١٥ 
السريرية، فإن تناول ٢٥ إلى ٣٠ غراما من البروتني 
إدارة عوامل  أن يساعد في  في كل وجبة ميكن 
الشهية، واملساعدة  القلبية، والتحكم في  اخلطر 
في إنقاص الوزن وإدارته. ويتواجد البروتني في 
عدة أغذية ميكن إدخالها ضمن الغذاء الصباحي، 
ومن أبرز األطعمة التي حتتوي على نسب عالية 

من البروتني:
اللنب املكثف أو ما يسمى الزبادي اليوناني 

إنه  جودسون  آمي  التغذية  اخصائية  تقول 
«يحتوي الزبادي اليوناني عادة على ١٤-١٨ غراما 
من البروتني لكل وجبة، كما أنه يوفر لك الكالسيوم 

والبروبيوتيك الصديقة لألمعاء.
البيض 

تشرح جودسون أن «البيض عبارة عن بروتني 
ممتاز باإلضافة إلى أنه يحتوي على احلديد وڤيتامني 
بـ ١٢ والكولني، والتي تشير األبحاث إلى أنها ميكن 
البيض  الدماغ، ويحتوي  أن تساعد في صحة 
أيضا على بعض الدهون، لذا فإن مزيج البروتني 
والدهون ميكن أن يجعلك تشعر بالشبع لساعات 

في الصباح».
مسحوق بروتني 

وجدت دراسة بحثية أجريت عام ٢٠٠٨ ونشرت 
في Nutrition & Metabolism أن شرب مخفوق 
البروتني قبل اإلفطار والعشاء، مع تقليل السعرات 
احلرارية أيضا، ساعد املشاركني على فقدان الوزن 
أكثر من أولئك الذين خفضوا السعرات احلرارية 

فقط ولم يشربوا املخفوقات.
اجلوز 

تقول االخصائية لورين ماناكير «اجلوز يحتوي 
على دهون صحية وألياف وبروتني نباتي، ثالثي 
العناصر الغذائية إلدارة الوزن، ميكن لنظام غذائي 
منخفض الطاقة غني باجلوز أن يعزز فقدان الوزن 
الذي ميكن مقارنته بالنظام الغذائي القياسي منخفض 
كثافة الطاقة، وبدء يومك ميكن أن يكون اجلوز 

طريقة بسيطة لدعم أهداف إنقاص الوزن».
نقانق دجاج 

الدجاج على نسبة عالية من  حتتوي نقانق 
البروتني، حتتوي املجموعة الصغيرة من ربطات 
البروتني مع ٥  ١١ غراما من  النقانق على نحو 

غرامات من الدهون.
«eatthis» :املصدر

«the-sun»:املصدر
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محمد جابر ومحمد احلملي في مشهد من املسرحية شيماء سليمان وأحالم حسن

الفنان القدير محمد جابر في املسرحية

مشهد من املسرحية

موسى آرتي: «محظوظ ومبروك» أعادتني إلى املسرح
حوار: ياسر العيلة

د.موسى آرتي من األسماء الشهيرة في عالم الفن 
بالكويــت واخلليج، وله بصمات بارزة في مجال 
تصميم الديكور واإلخراج املسرحي والتلفزيوني 
للعديد مــن األعمال الناجحة مثــل «قلب للبيع» 
و«الفصلــة» و«فوازيــر حليمــة» و«قرقيعــان» 
و«داوديات» و«غنائيات»، وغيرها.  «األنباء» التقت 
آرتي في مســرح طــارق العلي، حيث قام بإخراج 
املسرحية اجلديدة «محظوظ ومبروك» مسرحيا 
وتلفزيونيا وهي خاصة ملنصة «شاهد»، وحتدث 
معنا عــن تفاصيل العمل، وســبب غيابه الفترة 

املاضية، فإلى تفاصيل احلوار:

في البداية «وينك»؟ وما سبب غيابك الفترة املاضية؟
٭ في فتــرة «كورونا» توقفت عــن العمل، وهي 
بالتأكيــد فترة طويلة، وكانــت عودتي من خالل 
مســرحية «محظوظ ومبروك»، وأشــكر القائمني 
على مركز «فروغي» لإلنتاج الفني د.طارق العلي 
واملنتج عيسى العلوي على ثقتهما «فيني»، وإن 
شــاء اهللا أكون على قدر هذه الثقة، خاصة انهما 

لم يبخال على العمل بشــيء وكان اإلنتاج سخيا 
جدا كالعادة.

ما الذي جذبك في هذا العمل حتديدا لتكون عودتك 
بعد غياب طويل من خالله؟

٭ عندما عرضت علي القصة وقرأت النص وافقت 
على الفور ألن املسرحية كوميدية فانتازية، ووجدت 
انها حتمل العديد من الرسائل املهمة عن اإلصالح، 
ومدخل العمل بطريقته الفانتازية استهواني جدا 
عن طريق «املارد»، واننا أصبحنا بحاجة لالستعانة 
به حتى يضعنا على الطريق الصحيح، ولكن بال 

جدوى الى اآلن.

الحظت أن عدد املمثلني قليل بالرغم من ان بعضهم 
يجسد اكثر من شخصية في العمل، ملاذا؟

٭ تضم املسرحية تسعة فنانني، وفيها أربعة عشر 
«كاركتر»، فاملمثلون الرئيســيون كل واحد منهم 

قدم اكثر من شخصية.

التعاون األول بينك وبني  «محظوظ ومبروك» ليس 
«فروغي»، حدثنا عن تعاوناتكم السابقة.

٭ أخرجت معهم مسرحية «البيت بيتك»، وفيما 
بعد نفذت ديكور مســرحية «قلــب للبيع» وكان 
عمــال ضخما، باالضافة الى اعمــال اخرى كثيرة، 

وحاليا أقدم مسرحية «محظوظ ومبروك» كمخرج 
مسرحي وتلفزيوني.

كيف استطعت السيطرة على جنوم املسرحية على 
اخلشبة، خاصة انهم كوميديانات لهم باع طويل في 

مجال الكوميديا؟
٭ بالعكس التعاون معهم كان سلسا جدا ولم أجد 
أي صعوبة معهم، فالدكتور طارق العلي كلنا نتعلم 
ونســتفيد منه كونه النجم األول فــي الكوميديا 
بالكويت، وبالنسبة للفنان السعودي خالد الفراج 
وبالرغم من انها املرة األولى له في عالم املســرح 
إال انه «ما شاء اهللا عليه» لديه كاريزما مسرحية 
وتلفزيونية أيضا، فاملشاهد يتقبل منه كل شيء 
ألنه كوميديان بالفطرة، وبالنســبة للفنان محمد 
الصيرفي كلنا نعلم انه جنم المع وقدم الكثير من 
األعمال الناجحة لكنه توقف فترة، وأراهن ان هذه 

املسرحية ستعيده بقوة من جديد.

كيف وجدت العنصر النسائي في العمل املتمثل في 
الفنانتني شهد سلمان ومي عبداهللا؟

٭ فنانتان موهوبتان، كل واحدة منهما قدمت دورها 

على أكمل وجه، وهما إضافة للمسرحية بال شك.

ما رأيك في انتشار املسرحيات التلفزيونية اخلاصة 
باملنصات الفترة األخيرة؟

٭ أراها ظاهرة إيجابية، والعالم كله يتجه الى هذا 
اجلانب، وبالنسبة لي فاملسرحية التلفزيونية متنح 
املخرج أفضلية في تقدميها بالشكل املناسب مقارنة 
باملســرحيات اجلماهيرية النك أنت فيها محكوم 
باجلمهور، والكالم الذي يخرج من املمثلني ال ميكن 
تداركــه على العكس من املســرحية التلفزيونية 

تستطيع التحكم فيها عن طريق املونتاج.

هل هناك نية إلعادة هذه التجربة مع مركز «فروغي»؟
٭ أمتنى ويشرفني ذلك، وأكررها من جديد أشكرهم 
على هذه الثقة، ومن خاللكم أيضا يجب أن أشيد 
بأداء الفنان الشــاب مشــعل العيــدان أحد جنوم 
املسرحية، وهو موهبة قادمة بقوة في عالم املسرح 
بالكويت، وأحب أن أشــيد كذلك بكاتب املسرحية 
أحمد فارس الذي عمل معي مســاعد مخرج أيضا 
فهو نشيط وذكي وساعدني كثيرا وطاقة إيجابية 

مبعنى الكلمة.

شكر العلي والعلوي على ثقتهما فيه ومنحه فرصة إخراجها

املخرج د. موسى آرتي مع املنتج عيسى العلوي في كواليس مسرحية «محظوظ ومبروك»مشهد من «محظوظ ومبروك» يجمع العلي والفراج والصيرفي والفنان الشاب مشعل العيدان

ختام «العالج بالدراما لالحتياجات اخلاصة» 
بحضور الزاير والطباخ والكاظمي وبهبهاني

مفرح الشمري

اختتمــت دورة «العــالج بالدرامــا 
لالحتياجات اخلاصة» برنامجها التدريبي 
بنجاح، والذي أقيم على مدى خمسة أيام. 
حضر حفل اخلتام الفنانون عبدالناصر 
الزاير، وفاطمة الطباخ، وعصام الكاظمي 
واملخرج حسني أشكناني، حيث شاركوا 

املتدربني فرحتهم في ختام البرنامج.
تضمن حفل اخلتام عرض فيلم عن 
برنامج الدورة، وعبر املشاركون أيضا عن 
طريق سردهم للحضور مدى استفادتهم 
مــن البرنامج التدريبــي. وعلى هامش 
اخلتام، قالت احملاضرة عبير يحيى: يتخذ 
العالج بالدراما أسلوبا فريدا باستخدام 
الدرامــا وتقنيات املســرح، مبا في ذلك 
االرجتال، ولعب األدوار، واستخدام الدمى، 
ومتثيل القصص، الفتة إلى أنه شــكل 
مبتكر من العــالج اإلبداعي الذي يقوم 
على اكتساب الثقة بالنفس واستكشاف 

مهارات جديدة حلل املشكالت.
وأضافت: العالج بالدراما يجمع بني 
أساليب الدراما والعالج النفسي لتقدمي 
طرق جديدة للتعبير عما تفكر فيه أو 
تشــعر به من أجل التعامل بشكل أكثر 
فاعليــة مع األحداث اليومية، مشــيرة 
إلى أنها ستســتمر في تقدمي البرنامج 

التدريبي الفترة القادمة.

عبدالناصر الزاير وفاطمة الطباخ وعصام الكاظمي يتوسطون متدربي الدورة

احملاضرة عبير يحيى مع الفنانة فاطمة الطباخ والفنان عبدالناصر الزاير والفنان عصام الكاظمي

املتدرب تركي العنزي أثناء الدورة

كلنـا نتعلم من طـارق العلي.. والفـراج كاريزما.. وأراهـن على الصيرفيالعمـل كوميدي فانتازي اسـتهواني ويحمل رسـائل مهمة عن اإلصالح

«قصر الرعب».. إثارة وتشويق
دالل العياف

بدعوة كرمية من الفنان الرائع 
محمــد احلملــي، زارت «األنبــاء» 
مســرح نادي الســاملية الرياضي 
ملشاهدة مسرحية «قصر الرعب»، 
وكان التنظيم على أعلى مستوى، 
واحلضــور كثيفا من جميع فئات 
املجتمــع، فبعد سلســلة جناحات 
متواصلــه وال متناهية في مجال 
املسرح عاد احلملي من خالل الرعب 
ليقــدم لنــا عدة رســائل ويناقش 
قضايا اجتماعية معاصرة متالزمة 

مع األحداث احلالية في البلد.
مت تقدمي رؤية إخراجية جميلة 
من خالل فكرة «قصر الرعب» التي 
تبــدأ بإثارة وتشــويق مع دخول 
اجلمهور، حيث إن الراقصني على 
املسرح يظهرون مبالبس وأقنعة 
بالفعل تثير الرعب، بجانب املؤثرات 
املوسيقية التي حتمل طابعا خاصا 
جتعــل احلضــور يعيشــون هذه 
األجواء الغريبة حتى نهاية العرض.
تــدور أحدث املســرحية حول 
أب متوفــى (الفنــان القدير محمد 
جابر)، لكن روحه ترفرف في أنحاء 
املنزل، ولديه ولدان وابنة، ويبدأون 
في التوافد على البيت املســكون، 
ويقطنون فيه بهدف العثور على 
امليراث الــذي تركه لهــم والدهم، 
وكل منهــم يحلم بالثراء واألموال 
الطائلة، ويجسد احلملي دور االبن 
الذي يعود من الدراسة في اخلارج 
وحتديدا الواليات املتحدة األميركية 
كي يســكن مع إخوتــه في املنزل، 
ويبدأ األب املتوفى في الظهور لهم 
على شكل «جني» ويخاطب كل ابن 
فيهم، ويوجه لهم رسائل مبطنة. 
األحــداث متزج بني اجلــد واملزح، 
واإلسقاطات السياسية واالجتماعية 
بطريقة سلسة، وتخلو من خدش 

احلياء، واألكيد أن احلملي اعتدنا 
منه املسرح احملترم األنيق فكريا 
واإلبهار بالتقنيات، كما أن رؤيته 
اإلخراجية كأنها مكيال امليزان، حيث 
نفذت بدقة عالية وفريدة، وأيضا 
املفردات واجلمل ال يوجد فيها أي 

ابتذال.
برعت الفنانة الكويتية الشابة 
اجلميلة شيماء سليمان في جتسيد 
دورها وكان وقوفها على املســرح 
متناســقا، وطبقة صوتهــا كانت 
مســتحبة لدى اجلمهور، فشيماء 
متثل البنت الكويتية التي تنتقي 
مفرداتها، وحتــى مالبس الراكور 
كانت متثــل البنت الكويتية، مثل 
العباءة والدراعة اللبس التقليدي 

الكويتي.
أمــا د.أحــالم حســن فهــي من 
«فطاحلــة» املســرح التــي تعرف 
متاما أين تضع جملها وتنفرد به، 
واختياراتها في الكوميديا دقيقة، 
كذلك عبداهللا الرميان فنان صاحب 
«كاريزما» جميلة خاصة به وحده، 
ويتميز «بخفة الطينة» فلم نشعر 
بأنه يقوم بدور متثيلي، بل إنه كان 
واقعيا، وكأنه يوصل الرسائل لكل 

فرد من احلضور.
في املسرحية متت مناقشة أكثر 
من قضية مجتمعية تدور في البلد 
بطريقة مستساغة تصل للجمهور 
بشــكل مســتحب، واملسرحية من 
إنتاج «باك ستيج غروب» للفنان 
محمــد احلملي وتأليــف وإخراج: 
عبدالعزيز املسلم، وبطولة: محمد 
جابر العيدروســي وأحالم حسن 
ومحمد احلملي وعبداهللا الرميان 
وشيماء ســليمان وجمال الشطي 
وإســماعيل ســرور ومحمد فايق، 
واملخرج املنفذ: مشاري املطيري، 
فيمــا يتولــى االشــراف: عبداهللا 

الرميان.

محمد احلملي يخوض التحدي واملغامرة كعادته
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١٠٠ ألف دينار لبطل الدوري.. و١٣٢ مباراة باملوسم

في املوسم، مضيفا أن كأس سمو األمير ستقام 
بنظام خروج املغلوب أيضا، فيما تقام بطولة 
كأس سمو ولي العهد بنظام الدوري، حيث يتم 
تقسيم الفرق املتنافسة إلى ٣ مجموعات وفقا 
لترتيبهــم في بطولة الدوري املمتاز، على أن 
تقام بنظام الدوري، ثم يتأهل أول كل مجموعة 
وأفضــل ثان إلى الدوري نصف النهائي الذي 
سيقام بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة.
ولفت إلى أن كأس السوبر للموسم ٢٠٢٣-

٢٠٢٤ ستقام مبشاركة ٤ فرق هم أبطال الدوري 
املمتاز والوصيف وبطال كأســي األمير وولي 

العهد.
من جهة أخرى، بني الشــيباني أن املوسم 
املقبــل لن يشــهد تغييرات فيمــا يخص عدد 
احملترفني بحيث سيشارك ٥ منهم مع كل فريق، 
إلــى جانب العبني اثنني من غيــر الكويتيني، 
على أن يتم تســجيل أحدهمــا للمرة األولى، 
فــي املقابل فإن القائمة البالغ عددها ٣٠ العبا 
ستكون مفتوحة ومن دون حد أقصى لالعبي 

فئة غير محددي اجلنسية.

للمنافســة على اللقب، والثانية من الســابع 
الى العاشــر للتنافس علــى البقاء والهبوط، 
مشيرا الى ان احلال سيبقى على ما هو عليه 
فــي املجموعتني فيما يخــص النقاط واملراكز 
كمــا هو دون تغيير، حيــث لن يتم خصم أو 

إضافة نقاط للفرق املتنافسة.
وأشار إلى أن دوري الدرجة األولى للموسم 
املقبل لن يشهد تغييرا، حيث سيقام من أربعة 
أقسام على أن يتأهل األول والثاني إلى الدوري 
املمتــاز. وتابــع: كما لن تشــهد بطولتا كأس 
سمو األمير وسمو ولي العهد تغييرات، حيث 
ســتقامان بنظام خروج املغلــوب من مباراة 
واحدة، وســيأتي بطــل كل بطولة على رأس 
إحدى املجموعتني، فيما يأتي بطل الدوري على 
رأس املجموعة األخرى في كل من البطولتني، 
كما ســتقام بطولة السوبر بالنظام نفسه من 

مباراة واحدة.
أما بشأن مسابقات للموسم الرياضي ٢٠٢٢-

٢٠٢٣، فأكد الشيباني أن بطولة الدوري ستشهد 
االرتقاء بعدد املباريات لتصل إلى ١٣٢ مباراة 

املقبل، والذي سيجمع بني بطل الدوري املمتاز 
للموسم املاضي (الكويت)، وبطل كأس سمو 

األمير (كاظمة).
وحول املكافــآت التي رصدها احتاد الكرة 
ألصحاب املراكز الثالثة األولى للدوري املمتاز، 
قال ان البطل ســيحصل علــى ١٠٠ ألف دينار 
والوصيف ٦٠ ألف دينــار واملركز الثالث ٤٠ 
ألف دينار، إلى جانب صرف مكافآت حتفيزية 
للمتأهلني إلى ملحق الدوري من املركز األول 
حتى السادس وهي ١٠ آالف دينار و٩ آالف و٨ 
آالف و٧ آالف و٦ آالف و٥ آالف علــى التوالي 
أيضا، موضحا أنه سيتم حتديد مكافآت بطل 
وصيف الدرجة األولى وكأس االحتاد التنشيطي 

خالل األيام القليلة املقبلة.
من جانبه، قال حامد الشــيباني إن بطولة 
الــدوري املمتاز للموســم املقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ 
ستقام من قسمني مبشاركة ١٠ أندية، على أن يتم 
تقسيم الفرق املشاركة إلى مجموعتني ستقامان 
بنظام الذهاب واإلياب، وتضم املجموعة األولى 
الفرق اصحاب املراكز من األول إلى الســادس 

عبدالعزيز جاسم

عقد احتاد كرة القدم أمس مؤمترا صحافيا 
لإلعالن عن الشــكل اجلديد ملسابقات االحتاد 
وبطوالته، وذلك في املقر املؤقت للجنة األوملبية 
الكويتيــة، بحضور أمني عــام االحتاد صالح 
القناعي، واألمني العام املساعد لشؤون املسابقات 
واخلدمات املساندة د.صالح املجرب، واألمني 
العام املســاعد للشــؤون الفنية واملنتخبات 
بدر عبداجلليل، ومدير إدارة املسابقات حامد 

الشيباني.
وأعلن نائب رئيس احتاد كرة القدم للشؤون 
الفنية هايف املطيري انطالق املوسم الرياضي 
املقبــل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في ٢٥ أغســطس املقبل 
ببطولة الدوري املمتاز، فيما سينطلق دوري 

الدرجة األولى يوم ٢٨ من الشهر ذاته.
وأضاف أن منافســات بطولة كأس ســمو 
ولي العهد ســتنطلق يــوم ١٨ أكتوبر املقبل، 
فيما تنطلق بطولة كأس سمو األمير يوم ٢٣ 
يناير املقبل، أما كأس السوبر فسيقام ٦ نوفمبر 

احتاد الكرة أعلن عن نظام جديد للدوري املمتاز .. وكأسا األمير وولي العهد ٢٣ يناير و١٨ أكتوبر املقبلني

ً  (زين عالم) بدر عبداجلليل متحدثا صالح القناعي يتحدث خالل املؤمتر هايف الديحاني خالل احلديث لوسائل االعالم د. حامد الشيباني يوضح نظام مسابقات املوسم املقبل
تغيير نظام بطوالت البراعم

تذاكر املباريات

النظام اجلديد لـ «املمتاز»

طالب بدر عبداجلليل األندية بالتعاون مع 
االحتاد باختيار األجهزة الفنية واإلدارية 
األنســب لفرق البراعم والصغار، مشددا 
على أن املواسم الثالث املاضية شهدت تأثر 
هؤالء سلبا بسبب تفشي فيروس كورونا 
ملدة عامني، بينما املوســم املاضي لم يكن 
على املستوى املقبول. وأوضح انه سيتم 
تغيير نظام بطوالت البراعم بشكل كامل، 
واالحتاد ينتظر روزنامــة وزرة التربية 
لتحديد مواعيد البطوالت، موضحا أن حسم 
البطوالت سيكون وفقا لعدة معايير منها 

املستوى الفني والسلوك.

 أوضــح صــالح القناعــي أن املدرب 
واملستشار العاملي ميشيل سابلون والفريق 
املعاون له شــاركوا في االستراتيجية 
اخلاصة باالحتاد والتي مت كشف النقاب 
عنها مؤخرا، مضيفا أن الكفاءات الوطينة 
التي وقع االختيار عليها مؤخرا منوطة 

بتطبيق هذه االستراتيجية.
ولفت إلى أن مسؤولية تذاكر املباريات 
في بطولة الدوري املمتاز تقع مسؤوليتها 
على األندية في القسمني األول والثاني، 
بينما احتاد الكرة سيكون مسؤوال عنها 
في مرحلــة املجموعتني األولى والثانية 
اخلاصة بتحديد بطل الدوري والفريقني 

الهابطني.

٭ ١٠ أندية تلعب قسمني فيما بينها = ١٨ جولة.

٭ يقسم الدوري إلى نصفني: ٦ أوائل و٤ للهبوط.
٭ كل ناد يحتفظ بعدد نقاطه من ١٨ مباراة.

٭ دوري منفصل بني الـ ٦ األوائل = ١٠ جوالت.

٭ دوري منفصل بني الـ ٤ األواخر = ٦ جوالت.

كأس السوبر ٢٠٢٣-٢٠٢٤ مبشاركة ٤ فرق: بطل املمتاز والوصيف وكأسي األمير وولي العهد
٥ محترفني أجانب بكل فريق والقائمة مفتوحة لالعبني من فئة غير محددي اجلنسية

دوري الدرجة األولى للموسم املقبل من أربعة أقسام ولن يشهد أي تغيير و يتأهل األول والثاني إلى «املمتاز»

الفحيحيل يستعد للدوري مبعسكر تركي

األهلي يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

الفحيحيل يبدأ حتضيراته للدوري املمتاز ١٥ يوليو املقبل

العربي يضم البشر وهادي.. والقادسية يقترب من جراغ
مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

جنحت إدارة النادي العربي في 
التعاقد مع الالعب عبدالعزيز البشر 
قادما من نادي التضامن، كما ضمت 
حارس مرمى املنتخب الوطني ونادي 
النصر السابق محمد هادي، وذلك 
لتعزيز مركز حراسة املرمى للفريق 
األول لكرة القدم.  ويعتبر الالعبان 
من افضل العبي املوسمني املاضيني 

مع نادييهما.
وفــي جانــب متصــل، اعتمدت 
اجلمعيــة العمومية غيــر العادية 
اكتمــال نصابهــا  بالنــادي بعــد 
القانونــي عددا من التعديالت على 
النظــام األساســي بالنــادي وهي 
تقليص عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
إلى ٩ أعضاء بدال من ١١، كما عدلت 
رسم التجديد السنوي الشتراكات 
العضوية الى ١٢ دينارا بدال من ١٠ 
دنانير، وتخفيض رسوم التسجيل 
ألول مــرة الى ١٢٠ دينــارا بدال من 
٢٥٠ دينــارا. واعتمــدت اجلمعيــة 

يعقوب العوضي

أنهى منتخبنا الوطني للشباب لكرة 
اليــد املرحلة األولى من خطة اإلعداد 
لبطولة آسيا للشباب املقررة يوليو 
اجلاري في البحرين (تصفيات كأس 
العالــم). وكان األزرق بدأ في يونيو 
املاضي مرحلة اإلعداد احمللي ثم انتقل 
إلى إســبانيا والبرتغال في معسكر 
خارجي خاض خالله بعض املباريات 
الودية التجريبية، وستنطلق املرحلة 
الثانية واألخيرة من خطة اإلعداد في 
معسكر خارجي في مصر قبل التوجه 
إلى البحرين خلوض غمار البطولة.

فــي هــذا اإلطــار، أكد أمني الســر 
املســاعد فــي االحتــاد ومديــر عــام 
املنتخبــات عبداهللا الذياب، أن خطة 
االعداد تسير حسب اجلدول الزمني 
املقرر لها ، حيث شــهدت التدريبات 
واملباريات الودية ارتفاعا منظما في 
معدل اللياقة البدنية وزيادة في قوة 
حتمل الالعبني الى جانب اســتيعاب 
فكــر اجلهاز الفني اإلســباني بقيادة 
املدرب ايســيديرو واملــدرب الوطني 

وليد ساملني. 
وأضاف ان التدريبات تقسم حاليا 
على فترتني صباحية ومسائية بغرض 
تكثيف اإلعداد وجتهيز الالعبني ملقارعة 
املنافســني حتت ضغط املباريات في 
البطــوالت الدولية املختلفة بنظامها 
اجلديد، الفتا إلى أن صفوف املنتخب 
تخلو من اإلصابات املؤثرة سوى بعض 

تفعيل الســداد اإللكتروني لرسوم 
عضوية النادي.

واصل القادسية تعاقداته لتعزيز 
صفــوف الفريــق األول لكرة القدم 
سعيا منه للعودة ملنصات التتويج 
مرة أخرى، حيث اقترب األصفر من 

التعاقــد مع حــارس مرمى العربي 
الســابق علي جراغ الذي ســيكون 
إضافة جيدة لألصفر ملا ميلكه من 
إمكانيات مميــزة. وذكرت مصادر 
مقربة من النادي ان عقد جراغ ميتد 

ملدة ٥ مواسم.

هادي العنزي

مــا إن انتهى اجلهــاز اإلداري لكــرة القدم 
في نــادي الفحيحيل برئاســة رئيس مجلس 
اإلدارة حمد الدبوس من ملف التعاقدات احمللية 
واخلارجية والتوقيع مع املدرب السوري فراس 
اخلطيب، حتى وضع خطة إعداد الفريق األول 
ملنافسات املوسم املقبل، والتي تتكون من عدة 

مراحل.
وسيبدأ «األشــاوس» تدريباتهم ١٥ يوليو 
املقبل وملدة أسبوعني في الكويت، على أن يغادر 
بعدها الفريق إلى معسكر خارجي مبدينة انطاليا 
التركية ميتد ألسبوعني أيضا، ومن املقرر أن 
يلعب األحمر ٤ مباريات ودية مع أندية تركية 
وخليجية، وسيعود الفريق ١٥ أغسطس املقبل، 

على أن تبدأ حتضيراته ملواجهات دوري الدرجة 
املمتازة بعدها بيومني، ومن املتوقع أن يخوض 
الفريق مباراة ودية محلية أو أكثر قبل انطالق 

«املمتاز» واملقرر لها ٢٥ أغسطس املقبل.
وقد أنهى الفحيحيــل تعاقداته اخلارجية 
األسبوع املاضي بالتعاقد مع الغاني سولومون 
مينساه، لينضم إلى احملترفني البرتغالي بيدرو 
فيليببي مونتيرو، والبرازيليني واليسون مايا، 
ولويز فرنانديز، ويتوقع أن يتم التوقيع مع 
محترف خامــس في املعســكر التركي، حيث 
ســيكون حتــت االختبــار العملي فــي إحدى 
املباريــات الودية، فيما اليزال ملف التعاقدات 
احمللية مفتوحا علــى مصراعيه ألجل تعزيز 
الفريق بأفضل العناصر، أمال في حتقيق مركز 

متقدم بالدوري املمتاز.

الدقيقة (٧) عن طريق محمد 
مجدي «أفشة»، وأضاف محمد 
عبداملنعم الهــدف الثاني في 

الدقيقة (٧٢).
وشــهدت املبــاراة إضاعة 
بتروجيــت ضربة جــزاء في 
الدقيقــة (٤٤) عــن طريــق 

مصطفى اجلمل.
الــى  ومــن كأس مصــر 
الدوري، يسافر األهلي اليوم 
الــى محافظة البحــر األحمر، 
ليكون ضيفا على فريق اجلونة 
غدا الثالثاء في مباراة مؤجلة 

من اجلولة الـ٩.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

ضرب فريق األهلي املصري 
موعدا مــع الزمالك في نهائي 
كأس مصر نسخة ٢٠٢٠، لتكون 
مواجهة برتغالية بني سواريش 
املدير الفني لألهلي، واملخضرم 
فيريــرا املدير الفني للزمالك، 
وذلك يوم ٢١ اجلاري، وستتكرر 
املواجهة بني القطبني، واملدربني 
البرتغاليني، على لقب السوبر 
املصري، يوم ٢١ أكتوبر املقبل 
بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وافتتــح فريــق األهلــي 
عهد مدربه اجلديــد ريكاردو 
علــى  بالفــوز  ســواريش 
بتروجيت الناشط في دوري 
القسم الثاني بنتيجة (٢-٠)، 
بستاد القاهرة مساء اول من 
امس في نصــف نهائي كأس 
مصر لنسخة املوسم املاضي.

تقــدم األهلــي بهــدف في 

عبدالعزيز البشر وقع للعربي احلارس علي جراغ

العمومية غير العادية حتديد رسوم 
الترشــح لعضوية مجلس اإلدارة 
مببلــغ ٩٠٠٠ دينار للقائمة و١٠٠٠ 
دينار للمرشح املستقل، كما وافقت 
على عقد اجتماعات مجلس اإلدارة 
واجلمعيات العمومية عن بعد وكذلك 

«شباب اليد» أنهى مرحلة إعداده األولى لبطولة آسيا

اإلصابات الطفيفة بني صفوف الالعبني، 
والتــي لــن تؤثر علــى تواجدهم مع 

األزرق.
وأثنى الذياب على جهود اجلهازين 
اإلداري والفنــي والالعبــني، مؤكــدا 
التزامهــم وتعاونهــم بهــدف وضع 
املنتخب الوطني في موضع املنافسة 
وإعادة األزرق الى منصات التتويج.

مــن جانــب آخــر، يباشــر فريق 

الفحيحيل تدريباته استعدادا للموسم 
اجلديد نهاية الشــهر اجلاري بقيادة 
مدربه اجلديد الوطني وليد ســاملني 
واملرتبط حاليا مع منتخبنا الوطني 
للشباب، حيث يدرس اجلهازان اإلداري 
والفني بقيادة فهد ربيع وساملني مع 
مجلس اإلدارة أفضل سبل االستعداد 
لبطولة السوبر املقبلة والتي سيشارك 
فيها الفريق، كما وضعت على طاولة 

الفريــق عدة ســير ذاتيــة لعدد من 
احملترفــني لتعويض رحيــل إلياس 

الزمال.
فــي هــذا اإلطــار، أكد ســاملني أن 
الفحيحيل يســعى ملنصات التتويج 
مشــيدا باجلهــود املبذولــة من قبل 
اجلهازيــن اإلداري والفني ومجلس 
إدارة النادي في احياء اللعبة وإعادة 

الفريق الى سابق أمجاده.



رياضـة
االثنني ٤ يوليو ٢٠٢٢

19

ذكــر تقرير صحافي إســباني أن اجتماعــا جمع روبرت 
ليڤاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ مع تشافي هيرنانديز 

مدرب برشلونة، في جزيرة إيبيزا اإلسبانية.
وينتهي عقد املهاجم الپولندي روبرت ليڤاندوفســكي مع 

بايرن ميونيخ في صيف ٢٠٢٣.
وأعلن ليڤاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ 
أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن املهاجم الپولندي 

لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.
وقالت تقارير إن تشافي وليڤاندوفسكي تواجدا في املطعم 
نفسه بجزيرة إيبيزا، األربعاء املاضي، لكن لم توضح إذا كان 
الثنائي تبادال احلديث أم ال. ووفقا لصحيفة «آس» اإلسبانية، 
فإن ليڤاندوفسكي وتشافي جتاذبا بالفعل أطراف احلديث 

بشكل ودي لبضع دقائق داخل املطعم.
وأشارت إلى أن احملادثة كانت غير رسمية متاما، حيث حتدثا 
عن العائلة واإلجازات، لكن ليڤاندوفســكي اعترف عالنية 
لتشافي برغبته في ارتداء قميص «البلوغرانا» قائال: «أريد 

حقا أن أتدرب معك».

«ليفا» يجتمع مع تشافي في إسبانيا

فاليكانو يستعني باملخضرم لوبيز

تأجيل كأس األمم األفريقية

نوتنغهام فورست يضم بيانكون

أعلــن نادي رايو فاليكانو أن حــارس املرمى املخضرم 
دييجو لوبيز (٤٠ عاما) سيلعب للفريق في املوسم املقبل 
بعد انتهاء ارتباطه بنادي اسبانيول في ٣٠ يونيو املنقضي.

وقضى لوبيز املواسم الستة املاضية في صفوف إسبانيول 
قبــل أن يترك الفريق إلى رايو فاليكانو هذا الصيف في 
صفقة انتقال حر حيث قرر اسبانيول عدم جتديد عقده، 
حســبما أفادت وكالة أنباء «أوروبــا برس». وعلى مدار 
املواســم الـ ٦ التي قضاها مع إسبانيول، خاض لوبيز 

٢١٣ مباراة رسمية.

قال باتريس موتسيبي رئيس االحتاد األفريقي لكرة القدم 
(كاف) أمس إن «كاف» قرر تأجيل موعد انطالق كأس األمم 

ستة أشهر وحتى يناير ٢٠٢٤.
وأعلن موتسيبي أيضا إطالق مسابقة دوري السوبر األفريقي 
في املوسم املقبل وستكون البداية في العاشر من أغسطس.

وجاء القراران خالل اجتماع «كاف» في املغرب، ومن املنتظر أن 
يتسبب تأجيل كأس األمم في جدل جديد بسبب تعارض موعد 
املسابقة القارية مع ارتباطات العديد من الالعبني في أوروبا.

وكان من املفترض إقامة كأس األمم في يونيو من العام املقبل 
في ساحل العاج.

أعلن نادي نوتنغهام فورست 
الصاعــد حديثــا للدوري 
اإلجنليــزي املمتاز، أمس، 
تعاقده مع املدافع الفرنسي 
جوليان بيانكون من صفوف 

تروا الفرنسي.
وانضم بيانكون (٢٢ عاما) 
إلى نوتنغهام بعقد ميتد لـ 
٣ أعوام، ليصبح ثالث صفقة 
للفريق هذا الصيف بعد ضم 
احلارس دين هندرســون 
على سبيل اإلعارة من مان 

يونايتد واملهاجم النيجيري تايوو أيونيي.
وقال بيانكون، الذي سبق له متثيل منتخب فرنسا للشباب 
حتت ١٩ عاما، للموقع الرسمي لنادي نوتنغهام أمس «سعيد 
للغاية بقدومي إلى فريق مثل نوتنغهام فورست بعد جتربة 
جيدة مع فريقي السابق تروا»، مضيفا: «أدرك أنه ناد كبير، 
ومعروف للغاية في أوروبا، وسعيد للغاية باالنضمام إلى 

النادي صاحب القاعدة اجلماهيرية العريضة والتاريخ».

تسيتسيباس: كيريوس شرير ومتنمر!
انتقد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس «اجلانب الشرير» لألسترالي نيك كيريوس الذي أقصى املصنف 
سادســا عامليا من الدور الثالث لبطولة وميبلدون، وقال: «إنه يتنمر على املنافســني، رمبا كان متنمرا في 
املدرســة، أنا ال أحب املتنمرين، أنا ال أحب األشخاص الذين يحطون من قدر اآلخرين، لديه بعض السمات 
اجليدة في شــخصيته أيضا، ولكن لديه أيضا جانب شرير جدا والذي إذا مت الكشف عنه، ميكنه التسبب 
بالكثير من األذى والسوء للناس من حوله». ومتنى تسيتسيباس أن يتمكن الالعبون من «التعاون بينهما 
من أجل وضع قانون» يحد من ســلوك كيريوس ألنه «ال يوجد العب آخر يفعل ذلك، ال يوجد العب آخر 

يشعر باالستياء واإلحباط طوال الوقت بسبب شيء ما، إنه ينفعل بسهولة وبسرعة كبيرة».

«ويفا» يهاجم العنصرية ويحاربها على «اإلنترنت»
قال االحتاد األوروبي لكرة 
القدم (ويفــا) أمس إنه أطلق 
برنامجــا ملكافحة اإلســاءات 
العنصرية التي توجه لالعبني 
عبر االنترنت وذلك عن طريق 
العمــل مــع شــركات مواقــع 
التواصــل االجتماعي حلذف 
احملتوى املسيء وزيادة الوعي 

بتأثير هذه اإلساءات.
وأوضح «ويفا» أن البرنامج 
البطولــة  خــالل  ســيطلق 
األوروبية للكرة النسائية التي 
ســتقام ما بــني ٦ و٣١ يوليو 
اجلاري وأنه «سيتابع وسيبلغ 
وسيعالج» حاالت اإلساءة عبر 

االنترنت.
وتعــرض العبــو إجنلترا 
ماركوس راشفورد وجيدون 

سانشو وبوكايو ساكا إلساءات 
عنصرية عبر االنترنت بعد أن 
أهــدروا ركالت ترجيح خالل 
حســم املواجهة مــع إيطاليا 
في نهائي البطولة األوروبية 

األخيرة العام املاضي.
وكشف تقرير نشره االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) في 
الشهر املاضي عن أن أكثر من 
نصف الالعبــني في بطولتي 
أوروبا وكأس األمم االفريقية 

العام املاضي تعرضوا إلساءات 
عنصرية عبر االنترنت.

وقــال «ويفــا» فــي بيان 
«برنامــج االحترام يهدف إلى 
اتخاذ خطوات ملموسة تهدف 
إلى التصدي للسلوك املسيء 
والتمييز عبر االنترنت خالل 
جميــع املنافســات النهائية.. 
مبا في ذلك املباريات النهائية 
لبطوالت الشــباب والنســاء 
والرجال خالل األعوام الثالثة 
البيــان  املقبلــة». وأضــاف 
«ولتأكيد حذف هذا احملتوى 
اليويفــا  يتعــاون  املســيء 
بصورة مباشرة مع منصات 
التواصل االجتماعي الرئيسية 
مثل تويتر وميتا (إنستغرام 

وفيسبوك) وتيك توك».

«املاتادور» يتألق.. وشفيونتيك تغادر «وميبلدون»
وبلغت الرومانية ســيمونا هاليب الفائزة 
بوميبلدون عام ٢٠١٩ ثمن النهائي بفوزها السهل 
على الپولنديــة ماغدالينا فرييش (٩٢) ٦-٤ 
و٦-١، لتواجه اإلسبانية باوال بادوسا الرابعة 
الفائزة بصعوبة على التشيكية بترا كفيتوفا 
املتوجــة مرتني فــي لندن عامــي ٢٠١١ و٢٠١٤ 

بنتيجة ٧-٥ و٧-٦ (٧-٤). وخسرت األميركية 
جيسيكا بيغوال الثامنة أمام الكرواتية بترا 

مارتيتش ٢-٦ و٦-٧ (٥-٧).
وبلغت التشيكية ماري بوزكوفا الدور 
ربــع النهائي للمرة األولى في البطوالت 
الكبــرى، وذلــك بفوزها على الفرنســية 

كارولني غارسيا ٧-٥ و٦-٢ أمس في الدور 
الرابع للبطولة.

تكتب أنني ســيئ للرياضة، لكن من الواضح 
أنني لست كذلك».

ولدى السيدات، وضعت الفرنسية أليزيه 
كورنيــه، املصنفة الـ٣٧ عامليا، حدا لسلســلة 
انتصارات الپولندية إيغا شفيونتيك املصنفة 
أولى عامليا بفوزها عليها ٦-٤ و٦-٢ في الدور 
الثالث من البطولة. وأقرت شــفيونتيك التي 
خســرت األشــواط الـ ٦ األخيرة مــن املباراة، 
وقالت: «لم ألعب بشــكل جيــد، كنت مرتبكة 

جدا بشأن أسلوبي». 
وواصلت الفرنسية أرموني تان املصنفة ١١٥ 
عامليا مغامرتها وبلغــت ثمن النهائي بفوزها 
علــى البريطانية كاتي بولتــر ٦-١ و٦-١ في 

الدور الثالث.

بلــغ اإلســباني رافايــل نادال، الــدور ثمن 
النهائي لبطولة وميبلدون للمرة العاشرة في 
مسيرته بسحقه اإليطالي لورنتسو سونيغو 

٦-١ و٦-٢ و٦-٤.
وكان من املتوقع أن يواجه ابن الـ ٣٦ عاما 
واملتوج باللقب عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠ منافسة قوية 
من ســونيغو الذي بلغ الدور الرابع في العام 
املاضي، اال انه بخالف ذلك لم يجد نادال الذي 
لم يلعب على العشــب اللندني منذ خســارته 
في نصف النهائي عام ٢٠١٩ نفســه مبواجهة 
أي فرصة لكسر إرساله في امللعب الرئيسي.

وعلق «املاتادور» الذي احتاج إلى ٤ مجموعات 
للتخلص من منافســيه في الدورين السابقني 
«هي أفضل مباراة لي منذ بداية البطولة، ضد 
أفضل منافســي الثالثة حتى اآلن. أنا ســعيد 

برفع مستوى لعبي بشكل جيد».
ويواجــه نادال في الــدور التالي الهولندي 
بوتيتش فان دي زاندشلوب (٢٥) الفائز على 
املخضرم الفرنســي ريشار غاسكيه، املصنف 
الـ٦٩ عامليا، ٧-٥ و٢-٦ و٧-٦ (٩-٧) و٦-١، 

ليبلغ ثمن النهائي للمرة األولى.
وقلب «املشاغب» األسترالي نيك كيريوس 
(٤٠ عامليــا) تأخره مبجموعــة أمام اليوناني 
ستيفانوس تسيتســيباس اخلامس إلى فوز 
٦-٧ (٢-٧) و٦-٤ و٦-٣ و٧-٦ (٩-٧) فــي 
مباراة شهدت الكثير من االعتراضات واجلدل 
والشتائم من قبل الفائز الذي ظل وفيا لسمعته.

وقال كيريوس: «وســائل اإلعالم حتب أن 

ليڤربول يعزز هجومه بكارفاليو
أعلن نــادي ليڤربول اإلجنليزي 
لكــرة القــدم أمس رســميا عن ضم 
املهاجــم البرتغالــي فابيو كارفاليو 

من صفوف ڤولهام.
وأوضح ليڤربول أن كارفاليو العب 
البرتغالي للشــباب حتت  املنتخب 
٢١ عاما، سيرتدي القميص رقم ٢٨، 
وأشــار ليڤربول الى أن تعاقده مع 
النجــم البرتغالي الشــاب جاء بعد 
الدور احملوري الذي لعبه خالل حملة 
تتويج ڤولهام بلقب دوري البطولة 

اإلجنليزيــة فــي املوســم املاضــي، 
ومســاهمته فــي عــودة الفريق إلى 

الدوري املمتاز.
وأكد ليڤربول أن املدافع بن ديفيز 
تــرك القميــص رقــم ٢٨ لكارفاليو، 
وسيرتدي اآلن القميص رقم ٢٤ مع 

الفريق في املوسم املقبل.
وكشــف فابيو كارفاليو عن أنه 
كان متلهفا للتوقيع لفريق ليڤربول 
فور علمه أنه جذب أنظارهم، وقال: 
«إنه شعور مذهل أن أتواجد في أحد 

أكبر األندية فــي العالم، إن لم يكن 
أكبرها لذلك، أنا سعيد لتواجدي هنا 
وال ميكنني االنتظار للبدء»، مضيفا 
مبجرد أن تعرف أن ليڤربول يرغب 
في ضمك، تفكر في شيء واحد فقط، 
وهو االنضمام إلى الفريق وأن حتاول 
أن تتواجد مع الفريق، أمتنى أن أحقق 
أشــياء كبيرة، أحتــدث مع اجلميع، 
ومع املدرب، وكانت األمور طبيعية، 
وعندما تصبح األمور طبيعية، يكون 

من السهل اتخاذ القرار.

يأمل ريال مدريــد تأمني صفوفه 
قبل انطالق املوســم اجلديد خاصة 
بعد فشل صفقة ضم الفرنسي كيليان 
مبابي، الذي فضل االستمرار مع فريقه 
باريس سان جرمان حتى يونيو ٢٠٢٥.

وهو ما رد عليه ريال مدريد بحصد 
لقب دوري األبطال، وإنهاء صفقتني 
تواليا، أنطونيو روديغر في انتقال 
حر من تشلسي، وتشواميني مقابل 
٨٠ مليون يورو من موناكو. كما أكد 
«امليرينغي» بالفعــل التجديد للوكا 
مودريتــش، وال تــزال املفاوضــات 
جارية مع كل من فينيسيوس، وإيدير 
ميليتاو، ورودريغو لتمديد عقودهم، 
وبعدها ســتكون أمــام إدارة النادي 
اإلسباني مهمة وحيدة وهي التجديد 
لكرمي بنزمية، حسبما ذكرت صحيفة 

(آس) اإلسبانية أمس.
وقدم بنزمية (٣٤ عاما) أحد أفضل 
مواســم مســيرته الكروية مع ريال 
مدريد هذا املوســم وسجل ٤٤ هدفا 
في ٤٦ مبــاراة، إضافة إلى ٦ أهداف 
في ١٠ مواجهات مع منتخب فرنسا. 
وكان أحد العوامل األساسية في فوز 
الريال بالدوري بعد إحرازه ٢٧ هدفا 
جعلته هــداف «الليغا» بال منافس، 
كما ســجل ١٥ هدفا خالل ١٢ مواجهة 
في دوري األبطال، منها ١٠ في األدوار 
اإلقصائية، ليصبح أفضل هداف في 

القارة.
وبات املهاجم الفرنسي املخضرم 
املرشــح األوفر حظا للفــوز بالكرة 
الذهبيــة، ما يعنــي وفقا للعرف في 
الريال متديد عقده لعام إضافي بشكل 

تلقائي، فضــال عن عالوة 
مادية. وقد سبق أن حدث 
األمر نفسه مع مودريتش 

فــي ٢٠١٨، حيــث مت جتديــد 
عقده حتى ٢٠٢١ لكن مع فوزه 

باجلائــزة امتد العقــد تلقائيا حتى 
.٢٠٢٢

إلى ذلك، ومبجرد أن ظهرت تقارير 
صحافية في الساعات املاضية تفيد 
بإبــالغ رونالــدو إلدارة نــادي مان 
يونايتد برغبته فــي مغادرة ملعب 
«أولد ترافورد» مجددا، تعبيرا منه عن 
امتعاضه من سوء حتركاتها في سوق 
االنتقاالت، ظهرت شــائعات جديدة 
تتعلق باحتمالية عودة األســطورة 
البرتغالي إلى ريال مدريد، الذي غادره 
صوب يوڤنتوس اإليطالي في ٢٠١٨.
ووسط هذه األنباء، نشر النادي 
امللكي عبر صفحته الرسمية مبوقع 
فيســبوك مجموعــة مــن أهــداف 
رونالــدو فــي بطولتــه املفضلة، 
دوري أبطال أوروبا. وغازل النادي 
اإلسباني هدافه التاريخي بكلمات 
«كريستيانو رونالدو وأهداف 
دوري األبطــال.. قصة حب!»، 
قبل أن يضيف «كريستيانو 
(CR٧) دوري أبطال أوروبا 

يساوي أهداف».
ويعــد رونالدو الهداف 
للبطولــة  التاريخــي 
األوروبية بتســجيله ١٤٠ 
هدفا حتى اآلن، متقدما على 
غرميه األرجنتيني ليونيل 

ميسي (١٢٥).

«الريال» يغازل «الدون» 
وملف بنزمية أولوية



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

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

واحدأبواللطف

بعثة احلج تواصل جهودها
في تأمني أفضل اخلدمات 

للحجاج الكويتيني.

إدارة «انستغرام» تبحث إمكانية 
بث جميع ڤيديوهات 

املستخدمني عبر خاصية «ريلز».

 كثرة التردد واحليرة والقرارات غير 
مفيدة!

 عساكم عالقوة.

«ألغيت موعدي مع الرئيس ألحضر زفافها»
پاريس هيلتون، النجمة 
األميركية، تعلن حضورها 
زفاف صديقتهــا بريتني 
سپيرز، رغم موعدها املسبق 
مع الرئيــس األميركي في 
اليوم نفســه، رغم عرض 
الرئيس لها أن تقلها طائرة 

هيليكوبتر  إلى الزفاف .

«أسعد امرأة بالعالم ألنك أصبحت زوجي»
ليندساي لوهان، املمثلة 
األميركية، تعلن زواجها من 
بدر شــماس رجل األعمال 

اإلماراتي.

«إنه متنمر»
ستيفانوس تسيتسيباس، 
العب التنس اليوناني، يتهم 
نيك كيرغيوس، العب التنس 
األسترالي بالتنمر، بعد فوزه 
عليه، وكيرغيوس يرد: كان 
يريد إصابتي بضرب كرة 

التنس نحو جسدي.

«ال أصدق أنني عدت للغناء أمام اجلمهور»
أديل، املغنية البريطانية، 
تعرب عن سعادتها الغامرة 
إحياء احلفالت  إلى  للعودة 
الغنائية على املســرح أمام 
اجلماهير، بعد انقطاع ألعوام 

بسبب اجلائحة.

أبعد من الكلمات

٣:١٨الفجر
٤:٥٣الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٦العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٣العشاء

أعلى مد:
٠٤:٠٩ ص ـ ٠٢:٠٥ م

أدنى جزر:
٠٤:٠٩ ص ـ ٠٩:٢٨ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

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

البقاء هللا

معالي طرقي فهد الهشال العنزي: (زوجة يوسف فريج خلف احلدب 
العنزي) ٣٨ عاما - الرقة - ق٦ - شــارع الرقة الرئيســي - 
م٢٢ - ت:٩٩٧٩٠٣٣٠ - ٩٩٦٠٠٧٥٧ - ٩٩٤٥٤٢٧٢ - شيعت.

شــريد دليميك طلق العازمي: ٦٨ عاما - صباح السالم - ق١٣ - 
ش٢ - ج١٠ - م١٢ - ت:٦٠٠٨٨٦٠٠ - ٩٩٨٣٦٧٨٦ - ٩٩٣٨٠٠٦٠ 

- ٥٥٦٠٦٦٥٨ - شيع.
إبراهيم خليل صالح عبداهللا اجلاركي: ٥٥ عاما - ديوان اجلاركي - 
الفحيحيل - ق٩ - ش١٧ - م٥ - ت: ٦٦٠٦١٤١٤ - ٩٥٥٥٧٦٨٧ 

- شيع.
نورية ناصر حســني اجلزاف: (أرملة فاضل حسن اخلياط): ١١٣ 
عاما - الرجال: مسجد البحارنة - الدعية - ت: ٦٦٢٣٥٥٠٠ - 
النساء: الدسمة - ق٥ - شارع سالم فهد الدويلة - م١٩ - ت: 

٩٧٣٣٠٥٥١ - الدفن التاسعة صباحا.

دراسة كورية: السكري «الثاني» 
يزيد مخاطر اإلصابة بالكسور

سيئولـ  أ.ش.أ: توصل علماء في كلية الطب جامعة 
«سيئول» في كوريا الجنوبية إلى أن مرضى السكري 
(النوع الثاني) لديهم مخاطر متزايدة لإلصابة بالكسور 
المختلفة، على الرغم من كثافة المعادن الطبيعية في 

العظام لديهم.
ووجــد العلمــاء الكوريــون أن المرضــى الذيــن 
يعتمد عالجهم للســكري على جرعات من اإلنسولين 
أو«السلفونيل يوريا» معرضون لخطر اإلصابة بالكسور 
مقارنة بمستخدمي عقار«الميتفورمين» فقط، ويمكن 
أن يكون الخطر أعلى في مرضى السكري غير البدينين 

والذين يخضعون لسيطرة جيدة.
وفي الدراسة الحالية، شمل الباحثون ٦٫٦٩٤ مريضا، 
تتــراوح أعمارهم مــا بين ٥٠ إلــى ٦٠ عاما من قاعدة 
بيانات نموذج البيانات المشتركة (CDM) بين عامي 
٢٠٠٨ و٢٠١١، والذين استخدموا نفس األدوية المضادة 

لمرض السكري ألكثر من عام.
ووجدت الدراسة أن مســتخدمي اإلنسولين كانوا 
معرضيــن لخطر اإلصابة بهشاشــة العظام، وكســر 
الفخذ، مقارنة بمستخدمي عقار «الميتفورمين»، والذي 
تم تقليله لدى المســتخدمين بمزيج من اإلنســولين 

و«الميتفورمين».
وأشــارت إلى أنه تم تضخيم هــذا الخطر المتزايد 
للكسور بين األشخاص الذين استخدموا األنسولين غير 
المصابين بالسمنة والذين يعانون من مرض السكري 
الذي يتم التحكم فيه جيدا مؤكدة ضرورة الحاجة إلى 
تقييمات روتينية لمخاطر الكسور لدى مرضى السكري.

احتفال مئوية ميالد بيار كاردان بأزياء صديقة للبيئة

البندقية - أ.ف.پ: احتفلت دار بيار 
كاردان مبؤسســها الراحل الشهير الذي 
صادفت الســبت ذكرى ميالده املائة، مع 
عرض في قصــره في البندقية، وســط 
رغبتها في إعادة إطالق إمبراطورية تعتمد 

على جملة من تصاريح االمتياز.

واستضاف قصر «باالتزو كابراغادين» 
اململوك لدار بيار كاردان، السبت عرضا 
استعاديا ألزيائه االستشرافية، وملجموعة 
جديــدة أجنزتهــا اســتديوهاته وتتميز 

بطابعها الصديق للبيئة.
ولم يكن املصمم الشهير الذي توفي 

نهاية ســنة ٢٠٢٠ عن ٩٨ عاما، يحب أن 
«يحتفل بعيد ميالده»، لكنه كان بال شك 
ليتحمــس لالحتفال بعامــه املائة، على 
ما يــروي قريبه واملدير العام للشــركة 
املســؤولة عــن إدارة أعمالــه رودريغو 
بازيليكاتي كاردان لوكالة فرانس برس.

(أ.ف.پ) عدد من العارضات خالل احلفل 

ماسك يكسر صمته على «تويتر» بصورة مع البابا
خــرج  أ.ف.پ:   - رومــا 
املليارديــر األميركــي إيلــون 
ماسك السبت عن الصمت الذي 
كان يلزمه منذ ٢١ يونيو على 
شبكة تويتر االجتماعية التي 
يعمل على إمتام شرائها، بنشره 
مجموعة صور من بينها صورة 
له مع البابا فرنسيس. وكتب 
ماســك على حسابه «تشرفنا 
بلقــاء Pontifex@ اجلمعــة»، 
معلقا بذلك على الصورة التي 
يظهر فيها ببدلة سوداء على 
ميني البابا، بينما يقف أربعة من 
أبنائه متأنقني أيضا على يسار 
خورخي بيرغوليو املبتســم. 
وألغنى رجل في العالم ثمانية 
أبناء، بينهم ستة من جاستني 
ماسك (املولودة ويلسون) في 
العقد األول من القرن احلادي 
والعشرين، توفي أحدهم بعد 
أســابيع قليلــة مــن والدته، 
ثــم رزق باثنــني آخريــن من 

البابا متوسطا إيلون ماسك وأبناءه األربعةاملوسيقية غراميز.

فيضانات خطيرة في سيدني وإخالء اآلالف
ســيدني - «أ.ف.پ»: طلبت السلطات من آالف األستراليني 
إخــالء منازلهم في ســيدني أمس األحد، فيما تتســاقط أمطار 
غزيرة على أكبر مدن البالد وتغمر مياه الفيضانات ضواحيها.

وقطعت الطرق في أنحاء املدينة وأكدت السلطات صدور ١٨ 
أمرا باإلجالء لغرب سيدني، املنطقة التي غرقت مبياه فيضانات 

عارمة في مارس.
وقالت وزيرة خدمات الطوارئ في والية نيو ســاوث ويلز 
ستيفاني كوك للصحافيني: «إنها حالة طارئة تهدد األرواح».

وقد غمرت املياه مساحات واسعة من مدينة سيدني أمس، 
حيــث أدت األمطار الغزيرة إلى فيضانات خطيرة في املناطق 
املنخفضة، مع تسجيل فيضانات بلغ ارتفاع منسوبها ١٫٥ متر 

(أ.ف.پ)في بعض الضواحي. أستراليان أمام أحد املتنزهات وقد أغرقته الفيضانات 

ســيرو أرمازونيــس - أ.ف.پ: بدأت 
طالئع التلسكوب الفائق الكبر «إي أل تي» 
تظهر ببطء في شمال تشيلي الذي يعتبر 
أحد أفضل األماكن لرصد النجوم، وتعتبر 
هذه األداة البصرية التي سترى النور بعد 
خمس سنوات األقوى حتى اآلن، وتهدف 
إلى توسيع قدرات علماء الفلك على الرصد.

وهذا التلســكوب الذي يشكل «عينا» 
جديدة في السماء تضاف اعتبارا من سنة 
٢٠٢٧ إلــى مجموعــة أدوات الرصد ذات 
التــي تعمل أصال في  الكبيرة  اإلمكانات 
صحراء أتاكاما، يتيح زيادة قدرة العلماء 
على الرصد مبقدار خمسة آالف مرة عما 
هي عليه حاليا، باإلضافة إلى تركيزه على 
أماكن ال تزال حتى اليوم غير معروفة بهدف 

توفير إجابات عن أسئلة تتعلق بنشأة الكون.
وســيتألف «إي أل تي» الذي انطلقت 
أعمال بنائه ســنة ٢٠١٧ من مرآة أساسية 
يبلغ قطرها ٣٩ مترا تتكون من ٧٩٨ مرآة 
صغيرة سداسية الشكل. وستثبت على قبة 
ضخمة نصف كروية يبلغ قطرها ٨٥ مترا 
ويصل ارتفاعها إلى ٧٤ مترا. وسيتاح على 
اجلوانب بابان على شكل دائرة يسمحان 

بإجراء عمليات رصد ليلية.
وتقدر تكلفة بناء التلسكوب الذي يصل 
وزنه إلى ٢٨٠٠ الف طن بـ ١٫٣٧ مليار دوالر.
املرحلة اخلاصــة بـ«أعمال  وأجنزت 
الهندســة املدنية األساسية» بنسبة ٤٠٪، 
مع االنتهاء من بناء اجلدار اخلارجي الداعم 

أعمال بناء التلسكوب جتري على قدم وساقللقبة التي ستحمل املرآة.

جامعة هولندية تستعيد 
أموالها «املقرصنة».. مع فوائد!

الهايـ  أ.ف.پ: بعد التعرض لهجوم إلكتروني بواسطة 
برمجيات الفدية (رانسوموير) عام ٢٠١٩، ستستعيد جامعة 
هولنديــة املبلغ الذي مت ابتزازه منها مرتني ونصف على 
شــكل عمــالت بيتكوين بفضل القفــزة الالحقة في قيمة 
العملة املشفرة، على ما ذكرت صحيفة «دي فولكسكرانت».

أغلقــت أنظمة الكمبيوتر في جامعة ماســتريخت في 
جنوب البالد عام ٢٠١٩ إثر هجوم ببرنامج فدية، وهو نوع 
مــن البرامج اخلبيثة يعمد فيــه قراصنة معلوماتية إلى 
إغالق نظام إلكتروني ال يعيدون فتحه إال عند تقاضيهم 
مبلغا معينا. وطلب قراصنة املعلوماتية ٢٠٠ ألف يورو من 
عمالت البيتكوين. وبعد أن تتبعت الشرطة الهولندية جزءا 
من الفدية التي دفعت في حساب عائد لشخص ضالع في 
عمليات تبييض أموال في أوكرانيا وضع القضاء يده على 
حساب هذا الرجل والذي تضمن عمالت مشفرة مختلفة، 

بينها جزء من املبلغ الذي دفعته جامعة ماستريخت.
وقالــت الصحيفة «عندما أصبح من املمكن اآلن وبعد 
أكثر من عامني إيصال هــذه األموال إلى هولندا، ارتفعت 

قيمتها من ٤٠ ألف يورو إلى نصف مليون يورو».

استرداد املبلغ على شكل عمالت بيتكوين

«إنستغرام» تختبر بّث
جميع الڤيديوهات عبر «ريلز»

ســان فرانسيســكو - د.ب.أ: تختبر منصــة التواصل 
االجتماعي إنستغرام إمكانية حتويل كل الڤيديوهات التي 
ينشــرها املســتخدمون على املنصة إلى قسم ريلز عليها، 
حيث قالت الشركة إن التغيير الذي يجري اختباره حاليا 
مع عدد مختار من املســتخدمني في العالم جزء من خطتها 
لتبسيط بث وعرض الڤيديوهات على املنصة. ونشر مات 
نافارا استشــاري شبكات التواصل االجتماعي صورة على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر، قال إنها كجزء من االختبار 
الذي سيراه املستخدمون من خالل رسالة تقول «تتم مشاركة 
الڤيديوهات اآلن من خالل ريلز». وتشــير الرسالة إلى أنه 
إذا كان حساب املستخدم عاما، ميكنه بث أي ڤيديو ليظهر 
في قسم ريلز، حيث ميكن ألي مستخدم الدخول إلى الريلز 
اخلاص بهذا املســتخدم. كما ميكن لهذا املستخدم استخدام 
صوتــه األصلي إلنشــاء الريل اخلاص بــه. وفي حالة كان 
حساب املســتخدم مغلقا فإن الڤيديوهات التي سيتم بثها 

على قسم ريل اخلاص به ستكون متاحة فقط ملتابعيه.

دبي تعتمد «تكرمي أوائل الثانوية»: 
بعثات خارجية للمواطنني 

وإقامات ذهبية للمقيمني
اعتمد ولــي عهد دبي 
سمو الشــيخ حمدان بن 
محمد بن راشد منظومة 
لتكــرمي أوائــل الثانوية 
العامة تقديرا للمتفوقني 
في مدارس دبي احلكومية 
واخلاصة.   وأكد ولي عهد 
دبي، وفقا لصحيفة البيان 
اإلماراتيــة، أن صاحــب 
الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب 
اإلمــارات رئيس  رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي 
لديه طموحات ال حدود لها ملستقبل دبي. وأعلن سموه 
عن منح بعثات خارجية للمواطنني، إضافة إلى اإلقامات 

الذهبية للمتفوقني وعائالتهم من املقيمني.

سمو الشيخ حمدان بن محمد

أكبر تلسكوب بالعالم.. في منتصف الطريق
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