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أ رئيس اجلزائر بذكرى االستقالل األمير هنَّ
ورئيس ماالوي مبناسبة العيد الوطني

بعــث صاحــب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد، ببرقيــة 
تهنئة إلى أخيه الرئيس عبداملجيد 
تبون رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الشقيقة،  الدميوقراطية الشعبية 
عبــر فيهــا ســموه عــن خالــص 
تهانيه مبناســبة ذكرى اســتقالل 
بــالده، متمنيا ســموه لــه موفور 
الصحــة والعافيــة وللجمهورية 
اجلزائريــة وشــعبها الكرمي دوام 
التقدم واالزدهار. كما بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس الزوروس 
شاكويرا رئيس جمهورية ماالوي 
الصديقــة، عبــر فيها ســموه عن 
خالــص تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا ســموه له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
ماالوي وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد، 
ببرقيــة تهنئــة إلــى أخيه 
الرئيــس عبداملجيد تبون 
رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة، ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
ذكرى استقالل بالده، متمنيا 
ســموه لــه دوام الصحــة 
كما بعث ســمو  والعافية. 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد  ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس الزوروس شاكويرا 
رئيس جمهوريــة ماالوي 
الصديقــة ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده راجيا 
لفخامتــه وافــر الصحــة 

والعافية. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء أبرق مهنئًا 
رئيسي اجلزائر وماالوي

بعث ســمو رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبداملجيد تبون رئيس 
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية الشقيقة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناسبة ذكرى استقالل 
بالده. كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس الزوروس 
شــاكويرا رئيس جمهورية ماالوي الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

سمو الشيخ صباح اخلالد

احلرس ُيفرج عن املوقوفني انضباطيًا

«اخلارجية»: الكويت تتضامن مع إيطاليا جراء االنهيار اجلليدي

«املواصالت» ُحتّذر من عمليات وهمية:
«الداخلية»: صرف بدل اإلجازات فور انتهاء حصر الطلباتال نرسل أي روابط لدفع رسوم اخلدمات

بتوجيهات من رئيس احلرس الوطني 
ســمو الشــيخ ســالم العلي، أصدر وكيل 
احلــرس الفريق الركن م.هاشــم الرفاعي 
قرارا باإلفراج عن العســكريني املوقوفني 
بعقوبات انضباطية، مبناسبة عيد األضحى 
املبــارك، حتــى يتمكنوا مــن قضاء عطلة 

العيد بني ذويهم.
وتقدم سمو الشيخ سالم العلي بأسمى 

آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
نواف األحمد، وســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد وقادة وقوات احلرس الوطني 
مبناسبة عيد األضحى املبارك، داعيا اهللا أن 
يعيده على اجلميع باخلير واليمن والبركات، 
وأن يدمي على ربوع الوطن الغالي نعمتي 

األمن واألمان في ظل قيادته احلكيمة.

أعربت وزارة اخلارجية في 
بيان لهــا عن تعاطف الكويت 
وتضامنهــا مــع اجلمهوريــة 
اإليطاليــة الصديقــة جــراء 
حادثة االنهيار اجلليدي الذي 
وقع في جبال األلب وأدى إلى 

مقتل وإصابة وفقدان عدد من 
األشــخاص. وتتقــدم الكويت 
بخالــص التعــازي وصــادق 
اجلمهوريــة  إلــى  املواســاة 
اإليطالية قيادة وحكومة وشعبا 
وإلى أسر الضحايا، معربة عن 

متنياتهــا للمصابني بالشــفاء 
العاجل وأن توفق الســلطات 
العثــور علــى  املعنيــة فــي 
املفقودين بأسرع وقت ممكن. 
من جهة أخرى،  أعربت وزارة 
اخلارجية عن إدانة واستنكار 

الكويت للهجومني املســلحني 
اللذيــن وقعا شــمال بوركينا 
فاسو وأديا إلى مقتل وإصابة 
العشرات.  وشددت الوزارة في 
بيان لها علــى موقف الكويت 
املناهــض  املبدئــي والثابــت 

للعنــف واإلرهاب، معربة عن 
تعازي الكويت ومواساتها إلى 
جمهورية بوركينا فاسو قيادة 
وحكومة وشــعبا وإلى أســر 
الضحايا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

حــذرت وزارة املواصالت عمالءها من 
فتح أي رسائل وهمية تصلهم عبر البريد 
اإللكتروني أو الرسائل النصية من أطراف 
تنتحل صفة الوزارة تتضمن روابط لدفع 
أي مستحقات، مؤكدة أنها لم تقم بإرسال 
أي روابط لعمالئها تخص رسوم الطرود 
البريدية أو اخلدمــات الهاتفية، ومحذرة 
من مغبة فتح مثل هذه الروابط املخادعة.

وقال املتحدث الرســمي باسم الوزارة 
مشــعل الزيد، إنه خالل الفتــرة األخيرة 
تزايد عدد االستفسارات من قبل املواطنني 
حول تلقي بعضهم رسائل من قبل أرقام 
وعناويــن إلكترونية مضللة في محاولة 
خــداع وتالعب، داعيا إياهم لعدم الوقوع 
ضحيــة لهــا لكونها ال متت إلــى الوزارة 

بأي صلة.

سعود عبدالعزيز 

استقبل موقع شؤون القوة 
بوزارة الداخلية كما هائال من 
طلبات الضباط واألفراد بشأن 
صرف البــدل النقدي، وذلك 
منذ صباح أمس، ويستمر هذا 

التقدمي خالل الفترة احلالية.
وكشف مصدر أمني عن أن 
وزارة الداخليــة وبتعليمات 
من وزير الداخلية وبإشراف 
مباشــر مــن الفريــق أنــور 
البرجس، قامت بالتســهيل 
علــى منتســبيها عبر تقنية 

التقــدمي عبــر املوقع بوضع 
الرقم العسكري دون احلاجة 
للرجوع إلى املسؤول بالعمل، 
حيث يكتشف السيستم أحقية 
منتســب الوزارة في التقدمي 
من عدمها فــور إدخال الرقم 
العســكري وظهــور خانــة 

تبني رقم الطلب ان مت قبوله 
واالحتفاظ بــه، بينما يظهر 
غير مســتوفي الشروط في 
حال عدم قبول رفع الطلب. 
وأكد املصدر ان املوقع استغنى 
عن النماذج التي انتشرت في 
اآلونة األخيرة وأصبح التقدمي  

سلســا رغم الضغط الكبير 
على املوقع.

 وأردف املصدر بالقول ان 
الصرف ســيتم عند االنتهاء 
مــن جمع الطلبــات من قبل 
املتقدمني عبر املوقع وخالل 

الفترة املقبلة.

أدانت واستنكرت الهجومني املسلحني بشمال بوركينا فاسو

ولي العهد بعث ببرقيتي تهنئة 
إلى رئيسي اجلزائر وماالوي
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«أوالد علي الغامن» تعقد أول اجتماعني جلمعيتها 
العمومية العادية وغير العادية.. واجلمعية أقّرت بندًا 

يجيز للشركة الشراء والبيع والتعامل بأسهمها 

انتخاب الشيخ عبداهللا 
ناصر صباح األحمد رئيسًا 

ملجلس إدارة «برقان» 1011

تعديالت على «بيع اإلجازات»
كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

املمارسة العملية للقانون أثبتت ضرورة إجراء بعض التغييرات عليه.. وصرف البدل للمتقدمني عن العام احلالي سيكون خالل شهرين

الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمدم. فهد الغامن مترئساً عمومية شركة أوالد علي الغامن للسيارات أمس

الفريق سالم النواف وكيًال لـ «الداخلية»
بالتكليف لسفر البرجس إلى احلج

أمير زكي

أعلنــت وزارة الداخلية أن النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول الشــيخ 
أحمد النواف أصدر قرارا 
بتكليــف وكيــل وزارة 
الداخليــة جلهــاز أمن 
الدولة الفريق الشــيخ 
سالم النواف مبهام وكيل 
الداخليــة نظرا  وزارة 
الــوزارة  لســفر وكيل 
الفريــق أنور البرجس 
إلــى األراضي املقدســة 

ألداء مناسك احلج. الفريق الشيخ سالم النواف

رشيد الفعم

كشــف مصدر حكومي مطلع أن وزارة املالية ســتدرس 
خالل الفترة املقبلة إجراء تعديالت على قانون بيع اإلجازات، 
موضحًا أن من أبرز هذه التعديالت حتديد سقف أليام البدل 
حتى يتم وضع ميزانية تقديرية للبيع وكذلك ضبط عملية 

البدل بشكل عام.
وأشــار املصدر، في تصريح خــاص لـ «األنباء»، إلى أن 
التعديالت جاءت بعد املمارسة العملية للقانون التي أثبتت 
ضرورة إجراء بعــض التعديالت عليه، موضحا أن صرف 
البدل للمتقدمني عن العام احلالي سيكون خالل شهرين بعد 

حصر األعداد وحتديد امليزانية الالزمة.
وأكد أن وزارة املالية تعمل بكل جهد لضبط آلية صرف 
البدل النقدي، وهي على تواصل مستمر مع اجلهات املختلفة 
حلصر أعداد املستحقني وفئاتهم حسب األيام املتاحة لهم.

يأتــي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الوزارات والهيئات 
احلكومية اتخاذ اخلطــوات الالزمة حلصر أعداد املتقدمني 
لبيع إجازاتهم متهيدا ملخاطبة وزارة املالية واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة، حســب ما جاء في قرار ديوان اخلدمة املدنية الذي 
حــدد ٣٠ من يونيو كحــد أقصى لتقــدم املوظفني بطلبات 

لبيع اإلجازات.

منْع استخدام املولدات الكهربائية في سوق اخليام

«البلدي»: ناٍد صحي ثقافي في «املسيلة»
بداح العنزي

أوصت جلنة محافظة مبارك الكبير في 
املجلس البلدي باملوافقة على تخصيص ناد 
صحــي ثقافي اجتماعي رياضي في منطقة 

املسيلة.
وقال رئيس اللجنة نصار العازمي، بعد 
اجتماعهــا أمــس، إنها أحالــت طلب إصدار 
ترخيص جتاري ألحد العقارات في منطقة 

الفنيطيــس، إلى اجلهــاز التنفيذي إلعداد 
تقرير مفصل للجنة.

في سياق آخر، أعلنت البلدية عدم السماح 
باســتخدام املولــدات الكهربائية لتشــغيل 
احملــالت في ســوق اخليام مبنطقــة الري، 
مؤكدة أنها تشــكل خطرا داهما على سالمة 
العاملني والرواد واملمتلكات. وأكدت البلدية 
أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية جتاه 

أي مخالفة لهذا األمر.

ضيوف الرحمن في «منى» اليوم 
استعدادًا لـ «ركن احلج األعظم» غدًا

مكــة املكرمــة - وكاالت: يتوجه 
حجاج بيت اهللا احلرام اليوم، الثامن 
من ذي احلجة (يوم التروية) محرمني 
على اختالف نسكهم، إلى صعيد مشعر 
منى، اقتداء بسنة الرسول الكرمي ژ، 
واستعدادا للتصعيد إلى جبل عرفات 
غدا حيث «الركن األعظم» في احلج.

وأدى ضيــوف الرحمــن، امــس، 
«طواف القدوم» حول الكعبة املشرفة 
وسط أجواء روحانية ال يعكرها شيء 
متفرغني للعبادة وأداء مناسك فريضة 

جميع اخلدمات الوقائية والعالجية 
واإلســعافية للحجاج، مشــيرة إلى 
توفير أســطول من النقل اإلسعافي، 
مكون من ١٠٠ سيارة إسعاف صغيرة، 
و٧٥ سيارة إسعاف كبيرة، ملباشرة 

أي حاالت طارئة.
بدورها، أكدت قوات الدفاع املدني 
السعودية أنها أعدت خططا استباقية 
للتعامل مع أي طارئ، سواء للحجاج 
أو مقرات إقامتهم أو طرق تنقالتهم، 
وفــق إجــراءات سلســة وســريعة، 

وذلك بالتعاون مع القطاعات األمنية 
والصحية واجلهات احلكومية املعنية.
وفي غضون ذلك، صدرت موافقة 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، على تكليف الشــيخ 
د.محمد بن عبد الكرمي العيسى عضو 
هيئة كبار العلماء في اململكة األمني 
العام لرابطة العالم اإلسالمي، باخلطبة 
والصالة يوم عرفة مبسجد منرة حلج 

هذا العام ١٤٤٣هـ..

ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم في املسجد احلرام أمس  (واس)

احلج بقلوب مطمئنة وأرواح خاشعة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية 
جاهزيــة ٤ مستشــفيات و٢٦ مركزا 
صحيا خلدمة ضيــوف الرحمن في 
مشــعر منى، حيث فتحت العيادات 
الستقبال احلجاج املرضى وخدمتهم، 
على مدار الســاعة، فيمــا رفعت من 
جاهزيتها الستقبالهم في يوم التروية، 

ويوم النحر وأيام التشريق.
وذكرت الوزارة في بيان أن املنشآت 
الصحية في املشــاعر املقدسة تقدم 

بريطانيا.. وزراء جونسون يحاصرونه باالستقاالت
لندن - وكاالت: واجه رئيس 
الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونسون  مزيداً من الضغوط 
من أجل االســتقالة والرحيل 
عــن املنصــب بعــد سلســلة 
التي  االســتقاالت اجلماعيــة 
ضربت حكومته، كاشــفة عن 
انحسار الدعم عنه بشكل كبير. 
ومع تزايد عزلته السياســية 
حاول جونسون إظهار صالبة 
موقفه خالل جلســة برملانية 
فــي مجلــس العمــوم أمــس، 
كما اتخــذ إجــراءات الحتواء 
التصدع الذي أصاب صفوف 
فريقه الوزاري، حيث عني ناظم 
الزهاوي - املنحدر من أصول 

عراقية - وزيرا للمالية، والذي 
يوصف بأنه النجم الصاعد في 
حزب «احملافظني» إذ ينســب 
إليه الفضل على نطاق واسع 
فــي جنــاح توزيــع لقاحــات 
«كوفيد-١٩»، كما عني رئيس 
الوزراء البريطاني مدير مكتبه 
ستيف باركلي وزيرا للصحة 
خلفــا لســاجد جاويــد. لكن 
أداء جونســون في الرد على 
أسئلة املشّرعني قوبل بإمياءات 
صامتة، وفي بعض األحيان، 
بضحــك صريح، فيما ســخر 
زعيم حــزب العمال املعارض 
من احلكومــة احلالية لكونها 
«خفيفــة الوزن». جــاء ذلك، 

بعــد إعــالن عــدد مــن وزراء 
الدولة ومساعدي الوزراء في 
احلكومة البريطانية استقالتهم 
اجلماعية أمس من مناصبهم، 
غداة اســتقالة وزيري املالية 
والصحــة، اعتراضــا على ما 
الــذي  وصفــوه بالتضليــل 
ميارسه جونسون في تسييره 
للحكومة. ويتعرض جونسون 
لضغوط شديدة من أجل تقدمي 
استقالته بعد اكتشاف سلسلة 
من احلفالت غير القانونية التي 
الوزراء خالل  نظمتها رئاسة 
فترة اإلغالق املرتبطة بجائحة 

«كورونا». رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يرد على أسئلة نواب مجلس 
العموم خالل جلسة برملانية أمس                   (رويترز)

«كورونا» يطّل برأسه من جديد.. وقطر تعيد 
إلزامية الكمامة في األماكن املغلقة

عواصم - وكاالت: عاد العالم من جديد 
يترقــب تطورات جائحة «كورونا» أمس، 
مع االرتفاع القياســي فــي عدد اإلصابات 
السيما في أوروبا وآسيا، فيما قررت قطر 
إلزام املواطنني واملقيمني والزائرين ارتداء 
الكمامات في األماكن العامة املغلقة اعتبارا 
مــن اليوم. وذكرت جامعة جونز هوبكنز 
األمريكية في أحدث إحصائياتها، أن حصيلة 
اإلصابات املؤكــدة بـ «كوفيد - ١٩» حول 
العالــم ارتفعت إلى ٥٥١ مليونا و٢٨٣ ألفا 
و٦٧٨ إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 
إلــى ٦ ماليني و٣٤٢ ألفا و٣٢٢ حالة وفاة. 
وأعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون، 
أن حصيلة اإلصابات اليومية بالڤيروس 
«ستتخطى ٢٠٠ ألف»، الفتا إلى أن املوجة 
السابعة من التفشــي الوبائي «تشهد في 
األيام األخيــرة تزايدا»، مبعدل يومي بلغ 
نحو ١٢٠ ألف إصابة خالل األسبوع األخير.

وفي آسيا فرض حجر صحي على ماليني 
السكان في الصني أمس بسبب عودة انتشار 
الوبــاء الــذي أثار مخــاوف خصوصا في 
شــنغهاي من عودة القيود بعد شــهر من 

إنهاء عزل طويل ومرهق.

باريس تتوقع ٢٠٠ ألف إصابة يومياً.. وبكني تعيد فرض اإلغالق على ماليني السكان

(أ.ف.پ) أخذ مسحة الختبار «كورونا» في  بكني  

ُأنس جابر تكتب التاريخ 
وُتبهر «وميبلدون»

أمني عام اجلهاز باإلنابة أسامة الدعيج خاطب بها اجلهات احلكومية

«املناقصات» يرصد ٦٧ مالحظة 
تؤخر الترسيات وتستبعد العطاءات

أحمد مغربي - علي إبراهيم

حدد اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة جلميع اجلهات احلكومية أسباب 
استبعاد العطاءات املالية واملالحظات 
العامة على تقارير الترســية وآلية 
صدور األوامر التغييرية، إذ خاطب 
اجلهاز اجلهــات احلكومية بصورة 
رســمية لهذا الغرض خالل اليومني 
املاضيني، وذلك في خطوة من شأنها 

حتقيق أعلى مســتويات الشــفافية 
واحلفاظ على املال العام، واملساهمة 

في دعم خطط الدولة التنموية.
وجاء في املراسالت الصادرة من 
قبــل األمني العــام للجهــاز املركزي 
للمناقصات العامة باإلنابة م.أسامة 
إبراهيم الدعيج، إلى اجلهات احلكومية، 
والتــي حصلت عليهــا «األنباء»، أن 
«املناقصــات» وفــي ســبيل توجيه 
اجلهات احلكومية نحو تسريع آلية 

طرح ودراســة العطاءات والترسية 
النهائية، رصــد عددا من املالحظات 
التي مــن شــأنها تأخير الترســية، 
ومالحظات أخرى شائعة على طلبات 
األوامر التغييرية والتمديد والتجديد 
للعقود، ومالحظات أخرى تؤدي إلى 
اســتبعاد العطاءات في جلسة فتح 
املظاريف، وصلت في مجموعها إلى 
نحو ٦٧ مالحظــة في تلك اجلوانب 

التفاصيل ص ١٢فقط.

التفاصيل ص ٠٥

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ١٤

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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«األنباء» تنشر أسماء مديري برامج وكليات «كيمز»
عبدالكرمي العبداهللا

أصدر األمني العام ملعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية 
الرفاعــي قــرارات  د.فــواز 
بتكليــف مديــري البرامــج 
والكليــات فــي املعهــد بعد 
اعتماد محضر اجتماع مجلس 
األمناء برئاسة وزير الصحة 
إلــى حني تشــكيل احلكومة 
اجلديــدة وإصدار قــرارات 
وزارية لتسميتهم، علما أن 
اختيارهم جاء بناء على جلان 
مختصة مت تشكيلها إلجراء 
املقابالت الختيار من استوفى 
الشروط والضوابط اخلاصة 
بشغل وظيفة مدير برنامج 
وكليــة فــي املعهــد، وفيما 
يلي أســماء رؤساء الكليات 
ومديري البرامج الذين متت 

تسميتهم:
٭ د.أحمد جاسم الصراف - 
رئيســا لكلية طب الكيمياء 
احليويــة اإلكلينيكية وطب 

األيض
٭ د.ســلوى بدر احلجي - 
مديرا لبرنامج طب الكيمياء 
احليويــة اإلكلينيكية وطب 

األيض
٭ د.سعود حسن قراشي - 
رئيسا لكلية الطب النووي

٭ د.محمــد عبــداهللا مهنا 
غــامن - رئيســا لبرنامــج 

لبرنامج طب األورام
٭ د.منى األحمد - رئيســا 
لكليــة أمراض احلساســية 

واملناعة اإلكلينيكية
٭ د.أحمــد اخلبــاز- مديرا 
لبرنامج أمراض احلساسية 

واملناعة اإلكلينيكية
٭ د.حنان الوزان - رئيسا 

لكلية أمراض الدم املخبري
٭ د.حنان العوضي - مديرا 
لبرنامج أمراض الدم املخبري
٭ د.عبداهللا البدر - رئيسا 
لكليــة جراحة االنف واألذن 

واحلنجرة
٭ د.مروان القناعي - مديرا 
لبرنامج جراحة االنف واألذن 

واحلنجرة
٭ د.فوزي القطامي - مديرا 

لبرنامج تقومي األسنان
٭ د.أمل خضر عايد - رئيسا 
لكلية أمراض النساء والوالدة

٭ د.فاطمة الهدهود - مديرا 
النســاء  أمــراض  لبرنامــج 

والوالدة
٭ د.عبدالعزيــز املطيــر - 
رئيسا لكلية جراحة العظام

٭ د.ناصر صالح النصف - 
مديرا لبرنامج جراحة العظام

٭ د.محمد احلميدان - رئيسا 
لكلية طب األطفال

٭ د.سعدون علي بن حسن 
- مديرا لبرنامج طب األطفال

٭ د.محمد شمساه - رئيسا 

لكلية التخدير
٭ د.فاطمة عبدالرحيم قاسم 

- مديرا لبرنامج التخدير
٭ د.فيصل ثويني ساير - 
رئيســا لكليــة جراحة املخ 

واألعصاب
 - ديكســون  د.أيــوب  ٭ 
مديــرا لبرنامج جراحة املخ 

واألعصاب
٭ د.طــالل العبداجلليــل - 
رئيســا لكلية طب وجراحة 

العيون
٭ د.آالء يوســف العلــي - 
مديرا لبرنامج طب وجراحة 

العيون
٭ د.ابتسام البدر - رئيسا 

لكلية اجلراحة العامة
٭ د.سليمان املزيدي - مديرا 

لبرنامج اجلراحة العامة
٭ د.فايزة الهاجري - رئيسا 

لكلية األشعة
عبدالرضــا  د.عبــداهللا  ٭ 
الصراف - مديــرا لبرنامج 

األشعة
٭ د.هيا الطوالة - رئيســا 
لكلية الڤيروسات اإلكلينيكية
 - العســاف  د.فجــر  ٭ 
مديرا لبرنامج الڤيروســات 

اإلكلينيكية
٭ د.محمد فيحان العتيبي - 
رئيسا لكلية األمراض اجللدية

٭ د.عبيــر البذالي - مديرا 
لبرنامج األمراض اجللدية

األمني العام ملعهد االختصاصات الطبية أصدر قرارات بتكليفهم حتى تشكيل احلكومة

د.فواز الرفاعي

الطب النووي
باقــر علــي -  ٭ د.أيــوب 
رئيسا لكلية الطب الطبيعي 

والتأهيل الصحي
٭ د.جمــال محمــد جمال - 
مديرا لبرنامج الطب الطبيعي 

والتأهيل الصحي
٭ د.بســام الهــالل - مديرا 

لبرنامج أمراض الكلى
٭ د.ايناس الياسني - مديرا 
لبرنامج طب احلوامل الباطني

٭ د.محسن الهاشمي - مديرا 
لبرنامج مبادئ اجلراحة

٭ د.سامية املسلم - رئيسا 
لكلية طب العائلة

٭ د.دينــا الضبيب - مديرا 
لبرنامج طب العائلة

٭ د.عبدالســالم النجــار - 
رئيسا لكلية طب األورام

٭ د.أنور النــوري - مديرا 

السرطاوي: «غرزة الكويت» ابتكار رائد إلغالق اجلروح
املميزة  بعد جناحاتــه 
وطرقه املبتكرة في جراحة 
العظام متكن اختصاصي 
العظــام د.مثنى  جراحــة 
الســرطاوي مــن اختــراع 
أذهل به العالم وأصبح احد 
أبرز اجلراحني املشهورين 
عامليا، حيث ســجل براءة 
اختراع تتمثل في تطوير 
تقنيــة حديثــة لتبديــل 
الركبــة حتفــظ  مفصــل 
جميــع العضالت واألوتار 
احمليطــة بها مســجلة في 
مكتــب الواليــات املتحدة 

لبراءة االختراع. 

ولم يتوقف السرطاوي 
عنــد هــذا احلد بــل ابتكر 
تدخال جراحيا اطلق عليه 
اسم «غرزة الكويت» وفاء 
وعرفانا لوطنه، حيث يعتبر 
هذا االختراع هو األول الذي 
يسجل باسم الكويت التي 
يفتخر أبناؤها بإجنازاتهم 
وإبراز دورها في احملافل، 
الفتا الى ان «غرزة الكويت» 
حصلت على براءة اختراع 
من مكتب االختراع األميركي 
ومت قبولهــا ونشــرها في 

املجالت الطبية العاملية.
وبني أنها اضافة جديدة 

فــي عالم الطــب، حيث ان 
الطرق املستخدمة إلغالق 
اجلروح غير مســتحدثة، 
مشيرا إلى أن اختراع هذه 
الطريقــة خــالف الطــرق 
التقليدية نظرا ملا نواجهه 
كجراحــني مــن صعوبات 
إلغالق اجلروح خصوصا 
ملرضى الســكرى وقصور 
الكلى بالطريقة التقليدية، 
مؤكدا ان دور اجلراح يكمن 
في إيجاد مثل هذه األساليب 
اجلديدة لتطوير اجلراحة، 
و«غرزة الكويت» من ضمن 

تلك األساليب املتطورة.

د.مثنى السرطاوي

عمادي: تواصل الزيارات لتبادل اخلبرات 
والتجارب بني مكاتب احلج  اخلليجية

أسامة أبوالسعود

أكــد رئيس بعثــة احلج 
الكويتيــة م.فريــد عمــادي 
ضرورة اســتمرار الزيارات 
بني مكاتب شؤون احلج لدول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
وذلك لالستفادة من التجارب 
ولتبادل اخلبرات، حيث ان 
هذه اخلبــرة املتراكمة لدى 
التعــاون  بعثــات مجلــس 
اخلليجــي ســيكون لها أثر 
احلمــالت  علــى  إيجابــي 

واحلجاج.
جــاء ذلك فــي االجتماع 
الذي استضافته بعثة احلج 
الكويتيــة في مكــة املكرمة 
مساء الثالثاء لرؤساء مكاتب 
شــؤون احلج لدول مجلس 
التعاون اخلليجي الذي عقد 
برئاسة رئيس البعثة م.فريد 
عمادي، وبحضور مستشار 
الديــوان امللكي الســعودي 
عضو هيئة كبار العلماء في 
اململكة العربية الســعودية 

د.سعد بن ناصر الشثري.
وقد شــارك في االجتماع 
رئيس مكتب شؤون حجاج 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
عمر حبتور الدرعي، ورئيس 
مكتب شؤون حجاج سلطنة 
عمــان ســلطان بن ســعيد 
الهنائــي، ورئيــس مكتــب 
شؤون حجاج دولة قطر علي 
بن سلطان املسيفري ورئيس 
مكتب شؤون حجاج مملكة 
البحرين عدنان بن عبداهللا 

القطان.
الكويــت إضافــة  ومــن 
إلــى رئيــس البعثــة، نائب 
رئيــس البعثة محمد ناصر 
املطيــري ورئيــس فريــق 
اخلدمات اإلدارية محمد شباب 

السعيدي.
وتطرق عمادي إلى أميز 
جتربــة لــدى بعثــة احلج 
الكويتية وهي اســتحداث 
جلنتني في البعثة هما جلنة 
التقييم وقياس جودة األداء 
التفويــج واملطار،  وجلنة 
حيث ان األولى اســتهدفت 
قيــاس رضا احلجــاج عما 
تقدمه احلمالت من خدمات، 
وذلك من خالل اعداد العديد 
من االستبيانات املوجهة إلى 
عدة شرائح، األولى تخص 
احلاج حيث يقيم من خاللها 
أداء احلملة التي كان معها، 
والثانية موجهة إلى أصحاب 
احلمــالت لتقييــم بعثــة 
الكويتيــة، والثالثة  احلج 
ألعضــاء البعثة مــن أجل 
تقييم البعثة، وذلك بهدف 
تطوير اخلدمات واألداء وسد 
جوانــب النقص إن وجدت 
والســعي إلى زيادة نسبة 
رضــا احلجــاج للخدمــات 
املقدمــة والتــي بلغــت في 

السنوات السابقة  ٩٧٫٧٪.
وأشــار إلــى أن الثانيــة 
وهي جلنة التفويج واملطار 
تقوم بالعديد من املهام، منها: 
التأكــد من وصول احلمالت 
على خطــوط الرحالت إلى 
مطار جدة، وتسهيل إجراءات 
احلجاج أثناء عملية وصولهم 
إلى منافذ الدخول، واستقبال 
احلجاج وإرشادهم إلى مواقع 

كانــت األعصاب مشــدودة 
الســيما عنــد النفــرة مــن 
عرفات ومزدلفة وأيضا عند 
اجلمرات وكانت حتدث الكثير 
من املشــاكل هنــاك كما كان 
البعض يريد إنهاء املناسك 
بســرعة قصــوى، بينما لم 
يعــد هذا األمــر موجودا في 
الوقت احلالي بســبب زوال 
تلك العصبيــة وحل محلها 

السكون والهدوء والروية.
مــن  أن  إلــى  ولفــت 
التصرفــات الســيئة التــي 
اختفت التصرفات الفوضوية 
واالفتراش على األرض وهي 
صفات مذمومة لكنها انتهت 

واحلمد هللا.
وفي ختام كلمته، شــكر 
الشثري بعثة احلج الكويتية 
علــى إقامتها مثل هذا اللقاء 
سنويا الذي يزيد من أواصر 

األخوة واحملبة.
وقد حتــدث كل وفد عن 
جتربته املميزة، حيث تطرق 
الوفد اإلماراتي إلى تشــكيل 
«جلنــة االســتجابة» وهــي 
خاصــة بالطوارئ لتقليص 
فترة مكوث احلاج في املطار 
وتقليــل شــكوى احلجــاج 
وكذلك «جلنة إسعاد احلاج» 
لتقليل نســبة املشاكل التي 
تتعــرض للحــاج واحلملة 

والبعثة.
فيما حتدث رئيس الوفد 
البحريني عن توزيع املهام 
على جلان البعثة بشكل جيد، 
إضافــة إلى دمــج احلمالت 
فقد كانت هناك ٦٠ حملة ثم 
أصبحت فــي الوقت احلالي 

٨ حمالت.
وتنــاول رئيــس الوفــد 
القطــري موضوع تشــكيل 

فريــق املطــار والتفويــج 
لتســهيل اإلجــراءات علــى 
احلجاج، عالوة على تنزيل 
تطبيــق مرشــد احلــج في 
الهاتــف النقال وفيه الكثير 
من املسائل الشرعية وموقع 
كل حملة ســواء في مكة أو 
املشاعر املقدسة، إضافة إلى 
تقييم احلمالت عبر برنامج 
إلكتروني للحجاج في نهاية 

موسم احلج.
أما رئيس الوفد العماني 
فأبــدى إعجابــه بالتجربــة 
السعودية الرقمية التي توفر 
الكثير مــن الوقت واجلهد، 
السيما فيما يخص التسجيل 
عبــر املســار اإللكترونــي، 
مشــيرا إلى أنه موازاة لذلك 
مت في عام ١٤٣٧ اســتحداث 
النظام اإللكتروني الذي ساهم 
إلــى حــد بعيد فــي القضاء 
علــى الكثيــر مــن الظواهر 
السلبية، من أهمها احلجاج 
غير النظاميني الذين يريدون 
احلج من دون احلصول على 

تصاريح.
وأضاف: كمــا جلأنا إلى 
تقييــم احلمالت من خالل ٧ 
بنــود وهذا التقييم أســقط 
الكثير من احلمالت الكبيرة 
التي لم تقدم خدمات جيدة 
للحــاج وبالتالــي حصلــت 
علــى تقييــم منخفض مما 
جعل غالبية املتعاملني معها 
يبتعدون عنها، مشيرا إلى أن 
السعودية قامت بتمديد فترة 
الدخول إلى أراضيها عبر البر 
حتى ٣ من ذي احلجة وهو ما 
ساعد في تسهيل أمور حجاج 
سلطنة عمان ودخولهم بيسر 
وسهولة، متمنيا أن يستمر 
التمديد في السنوات املقبلة.

بعثة احلج الكويتية استضافت اللقاء السنوي بحضور د.الشثري

م.فريد عمادي ود. سعد بن ناصر الشثري ومحمد املطيري خالل االجتماع

جولة في مقر البعثة

حمالتهــم، وتأمــني حافالت 
لتوصيلهم إلى مقر سكنهم 
بالتنسيق مع حمالت احلج 
ومتابعــة تفويــج احلمالت 
عبر املشاعر املقدسة، وعمل 
اإلحصاءات خلطة سير تفويج 
احلجاج بــدءا من وصولهم 
إلى مكة وأثناء انتقالهم في 
املشاعر وانتهاء مبغادرتهم، 
وتوديعهم وتسهيل إجراءات 
مغادرتهم بعد أداء املناسك، 
وغيرها الكثير، وذلك بهدف 
تذليل الصعوبات التي تواجه 
احلجاج وتقليل فترة االنتظار 
في املطار، مؤكدا أنها لم تعد 
تتجاوز فــي الوقت احلالي 
ســاعة ونصف الساعة من 
هبوط الطائرة حتى خروجهم 

من املطار.
وفــي ختــام كلمته أثنى 
عمادي على اجلهود الكبيرة 
واملتواصلة التــي تقوم بها 
حكومــة خــادم احلرمــني 
واســتخدام  الشــريفني 
التكنولوجيا احلديثة والذكاء 
االصطناعــي وذلك من أجل 
خدمة ضيوف الرحمن حتى 
يؤدوا مناســكهم مــن دون 
أي صعوبــات أو معوقــات، 
داعيا إلى ضرورة مســاندة 
تلك اجلهــود والوقوف إلى 
جانبهــا ودعمهــا من خالل 
االلتزام بجميــع التعليمات 
الصادرة من اململكة العربية 
السعودية والتقيد بها وعدم 
مخالفتها مهما كانت األسباب.

سلوكيات مميزة

من جانبه، عرج د.سعد 
إلــى ســلوكيات  الشــثري 
احلجاج املميــزة والتي لها 
رونق خاص، ففي الســابق 

الشثري: سلوكيات احلجاج أصبحت مميزة ولها رونق خاص ولم تعد األعصاب مشدودة

٢٤٢ مواطنًا ُخصصت 

لهم قسائم مبنطقة

«جنوب سعد العبداهللا»

عاطف رمضان

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية أنها ستقوم بتوزيع 
الدفعة الثانية من n٢ في القسائم 
احلكومية مبشروع جنوب سعد 
العبداهللا والتي تشــتمل على 
٢٤٢ قسيمة مبساحة ٤٠٠ م٢ 
للمخصص لهم حتى تاريخ ٣٠ 

يونيو ٢٠٠٢.
وذلك وفقا للمواعيد التالية: 
توزيع البطاقات اليوم اخلميس 
ويوم األحد ١٧ اجلاري، وتوزيع 
بطاقــات االحتياط يوم االثنني 
١٨ يوليو، وإجراء عملية القرعة 

األربعاء ٢٠ منه.
إنه على  وقالت «السكنية» 
املواطنني املخصصة لهم القسائم 
احلكومية في هذا املشــروع 
واملدرجة أســماؤهم احلضور 
شــخصيا إلى مبنى املؤسسة 
العامــة للرعاية الســكنية في 
منطقة جنوب الســرة الساعة 
املواعيد  التاســعة صباحا في 
املبينة، مصطحبني معهم البطاقة 
املدنية وقرار التخصيص وذلك 
لتسلم بطاقة القرعة خالل أوقات 

الدوام الرسمي.
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تطوير طريقي أرشيد القفيدي وحمود الصباح 
من الدائري الرابع إلى «السادس»

اجلدعان إلنشاء دوار بني منطقتي سلوى 
والرميثية حلل مشكلة االزدحام املروري

قدم نائب رئيس املجلس 
البلدي خالد مفلح املطيري 
اقتراحــا بتطويــر طريقــي 
ارشــيد القفيــدي وحمــود 
الصبــاح من الدائري الرابع 

إلى السادس.
وقال املطيري في اقتراحه: 
يعتبر طريق ارشيد القفيدي 
وطريــق حمود الصباح من 
الطــرق احليويــة واملهمــة 
فــي املنطقة، حيــث إن هذا 
الدائــري  الطريــق يربــط 
الرابــع والدائــري اخلامس 

والدائري السادس معا ويخدم مدينة صباح 
السالم اجلامعية وستاد جابر األحمد الدولي 

ومستشفى الفروانية ومنطقة 
العارضية السكنية واحلرفية 
وحيث إن هذا الطريق يشهد 
حركة مرورية عالية تؤدي 
في احيان كثيرة الى توقف 

احلركة املرورية.
لذا نقترح: تطوير طريق 
ارشيد القفيدي وطريق حمود 
الصبــاح مــن تقاطعــه مع 
الدائري الرابع (حســني بن 
علي الرومــي) الى تقاطعه 
مع الدائري السادس (طريق 
جاســم اخلرافــي) على ان 
يشــمل التطوير حركة مرورية حرة جلميع 

التقاطعات على هذا الشارع.

ناصــر  العضــو  قــدم 
اقتراحا بإنشــاء  اجلدعــان 
دوار بــني منطقتي ســلوى 
والرميثيــة. وقال اجلدعان 
في اقتراحه: حرصا منا على 
تلبية متطلبات واحتياجات 
أهالي منطقة سلوى، مع العلم 
انها منطقة حيوية ويوجد 
بها كثافة سكانية عالية، مما 
يؤدي إلى ازدحام خانق في 
حركة سير السيارات، خاصة 
في أوقات الذروة على مدار 

السنة.

لذا نقترح اآلتي:
 بالتعــاون مــع اجلهات 
املختصــة في آليــة تنظيم 
حركة الســير لوضع حلول 

جدية على أرض الواقع:
١ - إنشاء دوار بني منطقتي 
ســلوى والرميثية (شــارع 

املسجد األقصى).
٢ - إنشاء دوار نهاية شارع 
سالم غامن احلريص باجتاه 
طريق الفحيحيل السريع بدال 
من اإلشارات املرورية الواقعة 

حتت اجلسر.

خالد مفلح املطيري

ناصر اجلدعان

البلدية: عدم السماح باستخدام
مولدات كهربائية في سوق اخليام

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عــن قيام الفريــق الرقابي بقســم إزالة 
املخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة 
بالتنســيق مع قــوة اإلطفــاء مبحافظة 
الفروانيــة بالكشــف على موقع ســوق 
اخليام لورود شــكوى باستخدام بعض 
املســتفيدين مولدات كهربائية لتشغيل 
احملالت، األمر الذي يشــكل خطرا داهما 
على سالمة العاملني والرواد واملمتلكات.
وأوضحــت أنه مت اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية وفق األنظمة واللوائح املعمول 

جانب من احلملة التفتيشية على سوق اخليامبها في البلدية.

تخصيص ناٍد صحي ثقافي في منطقة املسيلة
بداح العنزي

أوصــت جلنــة محافظــة مبــارك الكبير في 
املجلــس البلدي خالل اجتماعها امس برئاســة 
نصــار العازمي باملوافقة علــى اقتراح عدد من 
أعضاء املجلس الســابقني بشأن تخصيص ناد 
صحــي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت 

مبنطقة املسيلة.
وقال العازمي ان اللجنة أحالت طلب إصدار 
ترخيص جتــاري ألحــد العقارات فــي منطقة 
الفنيطيس الى اجلهــاز التنفيذي إلعداد تقرير 

مفصل للجنة.
وأضاف انه مت تأجيل بحث طلب إعادة النظر 
مبشروع تقسيم إحدى القسائم بالقطعة ٩ مبنطقة 
الفنيطيس مبحافظة مبارك الكبير، كما مت تأجيل 
استعجال الرد بشأن طلب وزارة الدفاع استكمال 
إجراءات قرار تخصيص املوقع اخلاص بقيادة 

القوة اجلوية مبنطقة صبحان.

جلنة مبارك الكبير أّجلت بحث معاملتني

نصار العازمي مترئسا اجتماع جلنة مبارك الكبير

منيرة األمير: حتديد أماكن إعالنية للجهات احلكومية على الطرق

رفع ١٥ سيارة مهملة في اجلليب و«أبوفطيرة احلرفية»
نفــذت إدارتــا النظافــة العامة 
الطــرق مبحافظتــي  وإشــغاالت 
الفروانية ومبارك الكبير جولتني 
ميدانيتني مبنطقتي اجلليب وغرب 

أبوفطيرة احلرفية.
وقال مدير إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطــرق بفــرع بلديــة 
محافظة الفروانية سعد اخلرينج 

إن هــذه اجلولــة جاءت فــي إطار 
التصدي جلميع املظاهر الســلبية 
مبنطقة اجلليب التي تعج مبخالفات 
النظافة وإشغاالت الطريق واألسواق 

العشوائية والباعة اجلائلني.
وأشــار إلــى أن اجلولة التي مت 
تنفيذها مساء أمس وترأسها وأشرف 
عليها مســؤول النوبــة باجلليب 

ارشــيد القفيدي أســفرت عن رفع 
١٥ ســيارة مهملة ومت إرسالها إلى 
موقع حجز الســيارات في البلدية 
إلــى جانب نقل ٦٩ مترا مكعبا من 
املخلفات فضال عن تنظيف ٣ مواقف 

للمساجد.
من جانبه، كشــف مديــر إدارة 
النظافة العامة وإشــغاالت الطرق 

بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
نــواف املطيري عــن اجلولة التي 
مت تنفيذها وأشرف عليها مسؤول 
النوبــة راشــد اجلويســري على 
احملالت مبنطقــة غرب أبو فطيرة 
احلرفية وأســفرت عــن حترير ٤ 
مخالفات حملالت جتارية الستغاللها 
مساحات دون ترخيص من البلدية.

قدمــت عضــو املجلــس 
البلدي م.منيرة األمير اقتراحا 
أماكــن إعالنية  بتخصيص 
على الطرق العامة والرئيسية 

للجهات احلكومية.
وقالــت م.منيــرة األمير 
في اقتراحهــا: بعد مراجعة 
إعالنــات  تنظيــم  لوائــح 
الشوارع وأقسامها املختلفة 
التــي مت تفصيلهــا في قرار 
املجلــس البلدي رقم (م.ب/

م.ق/٢٠٠٦/٢١/٤٦٣) والصادر 
أكتوبــر ٢٠٠٦  بتاريــخ ٣٠ 
وتعديالتــه الالحقــة، فإننا 
قــد الحظنــا الغيــاب التام 
لوجــود لوحــات إعالنيــة 
تخضــع للبلديــة خضوعا 

استخدامه استخدامات عديدة 
ومنها على سبيل اإليضاح:

بالزائريــن  الترحيــب  ٭ 
القادمني للكويت في املنافذ 

املختلفة للدولة.
٭ اإلعــالن عــن أي قــرارات 
تنظيميــة فــي األماكــن املهمة 
الطالع املواطنني واملقيمني عليها.
٭ جتنيب األماكن احليوية 
املهمة من اســتغاللها بشكل 
قد يؤثر على صورة الكويت 

احلضارية.
٭ اســتخدام هــذه األماكــن 
إلضافــة شــكل وملمح عام 
للدولة عبــر توحيد طريقة 
اســتخدام وتصميــم هــذه 

اللوحات املفتاحية.

للرسالة األولى التي سوف 
تظهــر على هذه املســاحات 
اإلعالنية فنيا وتقنيا ومنها 

على سبيل االقتراح:
٭ رؤية الكويت املستقبلية 

.٢٠٣٥
٭ إجنازات الوزارات املختلفة.
النمــط  عــن  رســائل  ٭ 

احلضاري املميز للكويت.
٭ أهــم املعالــم أو األماكــن 

السياحية.
٭ خطة تدوير لهذه الرسائل 

سنويا.
على أن تصبح عوائد البلدية 
حصيلة إدارة هذه اإلعالنات 
مخصصة الستغالل البلدية 

في مشروعاتها.

وعليه نقترح اآلتي:
٭ إضافــة فقرة علــى الالئحة 
سابقة الذكر تشمل تخصيص 
بعض األماكن بعينها يحددها 
املجلــس البلــدي لتكون حتت 
التصرف الكامل للبلدية وإدارته.
٭ إيكال هــذه املهمة للجان 
البلدي  املختصة باملجلــس 
لتحديد األماكن األكثر أهمية 
وخلق شبكة إعالنية متكاملة 
توضع حتت سيطرة البلدية 
(التوجيه بإنشــاء جلنه أو 
قسم لتولي هذه املسؤولية) 
والوقــوف علــى تنفيذهــا 

مبواصفات خاصة.
٭ اإليعاز للجهات املختصة 
بالبلديــة باإلعــداد اجليــد 

م.منيرة األمير

تاما وليس مجرد اإلشــراف 
والتنظيــم وهذا من شــأنه 
حرمان جهات الدولة من أن 
يكون لها منفذ إعالني ميكن 
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م ١٣٠ طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة «بيتك» يكرِّ

عبدالعزيز الفضلي

نّظم بيت التمويل الكويتي 
(بيتك)، حفال تكرمييا ألوائل 
الطلبة من خريجي الثانوية 
العامــة فــي أقســام العلمي 
واألدبي واملعهد الديني، إضافة 
إلى أوائل الثانوية في مدارس 
التربية اخلاصة، والفائزين 
املتميــزة للعــام  باجلوائــز 
الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وعددهم 

نحو ١٣٠ طالبا وطالبة.
وأقيــم حفــل التكرمي في 
فندق الشيراتون حتت رعاية 
وزير التربية ووزير التعليم 
العلمــي  العالــي والبحــث 
د.علــي املضــف، وبحضور 
الوكيــل املســاعد للتنميــة 
التربوية واألنشــطة بوزارة 
التربيــة فيصــل املقصيــد، 
ومن «بيتك» رئيس اخلدمات 
املصرفية لألفراد واخلدمات 
املالية اخلاصــة للمجموعة 
في «بيتــك»، خالد يوســف 
الشمالن، ونائب املدير العام 
العامــة واإلعالم  للعالقــات 
للمجموعة في «بيتك»، يوسف 
عبــداهللا الرويــح، واملديــر 
التنفيذي لإلعالم والعالقات 
احلكومية في «بيتك»، محمد 

الفارس.
وخــالل كلمته فــي حفل 
التكرمي، قال رئيس اخلدمات 
املصرفية لألفراد واخلدمات 
املالية اخلاصة للمجموعة في 
«بيتك»، خالد يوسف الشمالن: 
«يسرني باسمي وبالنيابة عن 
«بيتك»، أن أتقــدم بالتهنئة 
إلخواننــا وأخواتنــا أوائــل 
الطلبة املتفوقني في الثانوية 
العامة، وكذلك لذويهم الذين 
وقفوا من خلفهم ودعموهم 

لتقديرهم على ما حققوه من 
نتائج استثنائية على مستوى 
الكويت، ونأمل ان يكون بوابة 
ملواصلــة العزمية واإلصرار 
واالحتفاظ بهــذا التفوق في 
املرحلــة القادمة في مختلف 
الكليات، وحتقيق أعلى مراتب 
العلم مبا يخدم بلدنا احلبيب 

الكويت».
وأكد الشمالن أن «بيتك» 
مــن أوائــل وأكبــر الداعمني 
للشباب بشكل عام، وللطلبة 
واملتفوقــني بشــكل خــاص، 

أصحاب اإلجنازات مبختلف 
املجاالت.

وفي اخلتام، جدد الشمالن 
التهنئة للطلبــة والطالبات 
على التفوق، راجيا من اهللا 
عز وجل أن يوفقهم ويسدد 
خطاهم نحو مستقبل مشرق 

مليء بالنجاح والتميز.
تكرمي العلم والنبوغ

مــن جانبه، قــال الوكيل 
املســاعد للتنميــة التربوية 
واألنشــطة بــوزارة التربية  

واألمل في غد مشرق.
وأضــــاف: «للـــــشراكة 
املجتمعيــة أثــر مبالــغ في 
الشــاملة فــي كل  التنميــة 
املجاالت ومنها دعم التعليم 
والنهوض به لذلك يأتي هذا 
التكرمي مببــادرة كرمية من 
الشريك االستراتيجي لوزارة 
التربية «بيتك»، تلك املؤسسة 
العريقة التي تتواجد في كل 
املناسبات لتعبر عن نفسها 
بالفعــل قبــل القــول، وقــد 
حرصــت إدارة «بيتك» على 
أن تكرم هذه النخبة من أجيال 
املستقبل، فكل التقدير لبيت 
الكويتي ومجلس  التمويــل 
إدارتــه لهــذه املبــادرة التي 
تغرس في نفوس أبنائنا حب 

ولديــه ســجل حافــل مــن 
اإلجنازات املشهودة في دعم 
املسيرة التعليمية والشباب، 
إميانا بــأن املواهب الوطنية 
الشابة هي الثروة احلقيقية 
للوطن، فهم عمــاد احلاضر 
واملستقبل، واللبنة األساسية 
في حتقيق التنمية واالزدهار.

وأشار الى أن دعم املتفوقني 
واملتميزين ركيزة أساسية في 
اســتراتيجية «بيتك» ضمن 
إطار برنامــج «أنتم فخرنا» 
البنــك لتكرمي  الــذي أطلقه 

فيصــل املقصيد: «يطيب لي 
أن أحييكم أجمل حتية نيابة 
عن راعي احلفل د.علي املضف 
وزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي لنكرم 
كوكبــة من أوائــل املتفوقني 
الكويتيني باملرحلة الثانوية 
العامــة واملبدعــني الفائزين 
بجوائز دولية للعام الدراسي 
٢٠٢٢/٢٠٢١ لنعيــش معهــم 
وبهــم أجمــل اللحظــات في 
تكرمي العلم والنبوغ، واجلد 
واالجتهاد، واملثابرة واإلصرار 

اخلير والعطاء واإلصرار على 
إكمال طريق النجاح.

املتفـــوقـــــني   أبنــــائي 
واملتفوقات، إن النجاح لفظة 
عذبة الرنني تترك في النفس 
أثرا جميال تطرب لســماعه، 
فالتفــوق تاج علــى رؤوس 
املجتهدين، فما أجمل احلصاد 
املثمر بعد اجلهد املخلص وما 
أروع التفوق بعد التخطيط 
الســليم. فهنيئا لكم في هذا 
التفــوق وهذا اإلجناز الرائع 
متمنيا لكم االســتمرار على 
طريــق النجاح بخطى ثابتة 

بعزمية وإصرار.
إخواني وأخواتي احلضور، 
باســمكم جميعــا ومــن هذا 
املكان دعوني أتقدم بخالص 
الشــكر والتقديــر وعظيــم 
الثناء لقيادات وزارة التربية 
ومنتسبيها وعلى رأسهم وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي ووكيل وزارة 
التربية واإلدارات املدرســية 
واملعلمني جلهودهم الكبيرة 
في إعــداد أجيال املســتقبل 
بالعلم واملعرفة وتذليل كافة 
العقبات الســتمرار مســيرة 
العلــم دون توقف من خالل 
التعليــم عن بعــد وجناحها 
فــي تخطي جائحــة كورونا 
والعبور بأبنائنا إلى بر األمان 
بفضل اهللا تعالى ورعايته.

 وفــي اخلتــام، أدعو اهللا 
تعالى أن يــدمي علينا نعمة 
والتقــدم  واألمــان  األمــن 
واالزدهار وأن يحفظ أميرنا 
الوالد صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي عهــده األمني الشــيخ 
مشعل األحمد، والسالم عليكم 

ورحمة اهللا وبركاته.

نّظم حفالً تكرميياً برعاية وزير التربية

جانب من املتفوقني في حفل التكرميتكرمي أحد املتفوقني من ذوي الهمم

(ريليش كومار) جانب من التكرمي  

متفوق مكرَّم متوسطا املقصيد والشمالن

.. وتكرمي متفوقة أخرى

.. ومتفوقة تتسلم تكرميها

فيصل املقصيد وخالد الشمالن لدى تكرمي إحدى املتفوقات

أحد املتفوقني لدى تكرميه

وشجعوهم».
وأضــاف الشــمالن: «كما 
يســعدني أن أتوجه بالشكر 
والتقدير لراعي احلفل وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.علــي املضــف، وجلميــع 
الوكالء وأعضاء الكادر اإلداري 
والتدريســي جلهودهم على 
مدار العام الدراسي، فهم بكل 
تأكيد شركاء النجاح واحللقة 
األساســية في دعــم الطلبة 

والعملية التعليمية».
الشــمالن: «لقــد  وتابــع 
أصبح هذا احلفل الذي يحرص 
«بيتك» على تنظيمه سنويا، 
موعدا هاما بالنسبة للمتفوقني 
في الثانوية العامة مبختلف 
أقســامها، ومحطة نقف فيها 

فيصل املقصيد وخالد الشمالن مع الطلبة أوائل الثانوية الذين كرمهم «بيتك» في لقطة جماعية

خالد الشمالنفيصل املقصيد

الشمالن: دعم املتفوقني واملتميزين ركيزة أساسية في إستراتيجية «بيتك»

املقصيد: «بيتك» يتواجد في كل املناسبات ليعّبر عن نفسه بالفعل قبل القول

ملشاهدة الڤيديو

فيصل املقصيد وخالد الشمالن ويوسف الرويح في مقدمة حضور حفل تكرمي املتفوقني
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«اهللا أكبر كبيرا»

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

إجناز فريق 
البصمة في وزارة 

الكهرباء واملاء

نغم وسط النشاز

@Y _ Alotaibii
Yousif.Alotaibi@hotmail.com

يوسف فيصل العتيبي

بعد اخلطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
رعاه اهللا، نيابة عن صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، والذي رسم لنا طريق النزاهة السياسي للمرحلة القادمة 
نحو االستقرار والتهدئة بعيدا عن الطرح الفئوي والطائفي والقبلي 
والشخصانية، ورسم لنا طريق نزاهة الترشح ونزاهة االختيار ملن 
ميثل األمة حتت قبة عبداهللا السالم وأسند لنا هذه املهمة الوطنية 
للحفاظ على أولويات املرحلة السياسية القادمة باجتاه صياغة مبادئ 

ونزاهة خطابنا السياسي بالعموم!
نحن اليوم أمام اختبار االستقرار السياسي الذي فرضه اخلطاب 
األخير ونقول بكل شفافية بأال نلتفت إلى من ميارس هوايته في 
اختراق الصف والهدوء العام ببث اإلشاعات املغرضة والتحريض 
على التفرقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي في بث التمييز 
بني أبناء الوطن قبليا وفئويا وطائفيا وحتى انتماء للتوجهات الدينية 

والشخصانية والترويج ألشخاص بعينهم في مثل هذا الوقت.
بعد خطــاب الصراحة والنزاهة الذي ألقاه ســمو ولي العهد، 
رعاه اهللا وســدد خطاه، فإن املرحلة القادمة تتطلب محاربة الفنت 
والفساد واالصطفافات الشخصية في مخاطبة الناخبني بهذه الروح 
«املنبوذة» من كل األطراف والطوائف الشعبية التي تنشد االستقرار 

والتهدئة السياسية!
واليوم علينا التصدي سياســيا وإعالميا وشــعبيا ملثل هذه 
التوجهات «الفاسدة» التي تصاغ وتطرح من البعض، علينا محاربة 
كل هذه التوجهات التي غرضها النيل من أهمية نزاهة االنتخابات 
النيابية مستقبال ونزاهة اخلطاب السياسي املتزن والواقعي الذي 
يطالبنا برأب الصدع والتدخالت السياســية بني السلطات الثالث 
تطبيقا للمادة ٥٠ من الدستور والذي طاملا طالبت به القيادة السياسية 
التزاما بروح القانون والدستور وبعيدا عن خلط األوراق وعرقلة 
الدميوقراطية احلقة وتطابق احلوار واخلطاب السياسي بني السلطات 
الثالث! مع ثبات النزاهة اإلعالمية ومصداقيتها في وسائل اإلعالم 
املختلفة مبا فيها وسائل التواصل االجتماعي النزيهة في نقل اخلبر 

والصورة واحلوار!
بالتأكيد أن املرحلة القادمة تتطلب احلزم باتخاذ القرار الوطني 
والسياسي واإلعالمي الذي يلتقي مع نزاهة القصد واملقصد بعيدا 
عن االنحراف بالعبارات السلبية التي تعيدنا إلى املربع األول بفرض 
أجندات وأولويات شخصية وفئوية وقبلية وطائفية والتي نبذها 
اخلطاب السياسي األخير ليضع لنا النقاط على احلروف واالمتثال 
في طريق النزاهة والشفافية في املمارسة االنتخابية القادمة بنزاهة 

االختيار ونزاهة الترشح!
فهل نحن على قدر املسؤولية امللقاة على عاتقنا في انتخابات 
الدور التشريعي السابع عشر لنجدد ثقة القيادة بالتزام الشعب جتاه 
حفظ األمانة ومصداقية القرار الشعبي امللتزم بالنزاهة في الطرح 
واالختيار؟ نحن باالنتظار لنشهد على املواقف الوطنية الصادقة 

في يوم االقتراع، فهل وصلت الرسالة؟! واهللا من وراء القصد!
< < <

* عساكم من عواده: عيدكم مبارك وتقبل اهللا طاعتكم.. نسأل اهللا العلي 
القدير أن يعيد هذه املناسبة على وطننا مبزيد من األمن واالستقرار 

ويسدد على درب اخلير خطانا.

أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 

وأصيال.
أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 

وأصيال.
إنا نســألك باسمك  اللهم 
العظيم األعظم، الذي إذا دعيت 
به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، 
وبأسمائك احلســنى كلها ما 
علمنا منها ومــا لم نعلم، أن 
تستجيب لنا دعواتنا، وحتقق 
رغباتنا، وتقضــي حوائجنا، 
وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، 
وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، 
وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح 
أهلينــا وذريتنــا، وترحمنا 
برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا 

بها عن رحمة من سواك.
أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 
وأصيــال، اللهم اكفنا بحاللك 
عن حرامــك، وأغننا بفضلك 

عمن سواك.
اللهم نســألك يا اهللا بأنك 
الواحد األحد الصمد، الذي لم 
يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا 
أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك 

أنت الغفور الرحيم.
اللهم إنا نســألك أن ترفع 
ذكرنا، وتضع أوزارنا، وتصلح 
أمورنا وترزقنا السكينة وراحة 

البال.
أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 
وأصيال اللهم نسألك إميانا ال 
يرتد، ونعيما ال ينفد، ومرافقة 
نبينا محمد ژ في أعلى جنة 

اخللد.
اللهم توفنا مسلمني، وأحينا 
بالصاحلني،  مسلمني وأحلقنا 

غير خزايا وال مفتونني.
أكبر كبيــرا واحلمد  اهللا 
اهللا كثيرا وسبحان اهللا بكرة 

وأصيال.
٭ مسك اخلتام: لكل من سيصوم 
غدا «عرفة» تقبل اهللا صيامكم 
وغفر اهللا ذنوبكم، وحلجاجنا 
وحجاج األمة اإلسالمية نقول 
لهم: حج مبرور وذنب مغفور، 
وكل عام واألمة اإلسالمية بألف 

خير مبناسبة عيد األضحى.

في الفترة األخيرة قام فريق 
البصمة في وزارة الكهرباء واملاء 
برئاسة عبداهللا الصراف بتكاتف 
وعزمية وإصرار ضمن مواعيد 
مجدولة وتنسيقات وخطط ورؤية 
والعمل طوال السنوات املاضية 
بإعداد املشروع وتطويره.. ومنذ 
شهر ٣ مت البدء باستبدال األجهزة 
القدمية التي خرجت عن اخلدمة 
تهالكها فكانوا يعملون  بسبب 
الليل والنهار في مشقه وتعب، 
وعملهم يستمر ساعات طويلة 
في املواقع للتشغيل والتركيب 
والربط.. تصل إلى أيام يعملون 
من الـ ٧ صباحا إلى ٩ مســاء، 
وأيــام رمضان حتــت احلر 
والصيام مت إجناز اخلطة وفق 

اجلدول واخلطة.
أحيانا كانوا يستقبلون أكثر 
من ٦٠٠ موظف للتحديث ولينجز 
العمل على أكمل وجهه وبأسرع 

وقت..
ومن أشــهر األمور إجناز 
عملهم فــي مواقــع محطات 
القوى الزور والشرقية والغربية 
والشــويخ مت تشغيلها بالكامل 

خالل ٤٨ ساعة.
وال ننسى دور تواجد الطاقم 
النســائي باملواقع مساندة مع 
إخوانهم الشــباب من موظفي 

فريق البصمة
«فهــذا ثمــار روح الفريق 
العمل وجتاوز  الواحد في حب 
الصعــاب.. وتطبيــق القانون 
ومبسطرة واحدة على اجلميع 
والبدء بالتطبيق على أنفسهم».. 

نحن نفخر بأمثالكم.

لها في يقظة، ولن تفلت الشعوب 
التي تغط في سبات الفساد العميق 

من هذه الكارثة!.
لذلك أتوجه بالنداء إلى مجلس 
الوزراء الكويتي بأن يعطي األمن 
الغذائي األولوية القصوى في هذه 
املرحلة، وأن تشكيل جلنة لتعزيز 
األمن الغذائــي في الكويت بقرار 
مجلس الوزراء في ٢٣ مايو ٢٠٢٢ 
ليس كافيــا ولكن نتاج عمل هذه 
اللجنــة يجب أن يكــون بتفكير 
خارج الصندوق وأن يتم االستعانة 
بخبراء في مجال الزراعة والثروة 
احليوانية لتحقيق االكتفاء الذاتي 
من خــالل تكنولوجيا التوســع 
التعاون  األفقي والرأسي، وكذلك 
التعاون  مع أشقائنا دول مجلس 
اخلليجي وخاصة اململكة العربية 
السعودية وتخصيص مزارع في 
الــدول الصديقة لتعويض نقص 
اإلنتاج احمللي وخاصة في السلع 
االســتراتيجية كالقمح والتمور 

والشعير والعلف احليواني.
وفي اخلتام أرجو أن يوفقنا اهللا 
لألخذ باألسباب والنجاة من كل أزمة 
ونسأل اهللا السالمة واألمن للجميع.

والتدخل في الشؤون الداخلية وإذا 
سكتت احلكومة الكويتية ووافقت 
على هذه الشروط فنحن في ضعف 
وخنوع لقبولنا التجاوز السياسي 

والديبلوماسي والقانوني.
ولم تعمل السفارة هذا التصرف 
إال عندما رأت منا الضعف ورغم 
وجود عقود موثقــة بني املواطن 
واملكتب وكل هذا ضربت السفارة 
الفلبينية بالعقود عرض احلائط، فال 
بد للدولة ان تكون لها هيبة وال تقبل 
بأي شروط تدل على ضعفنا وتكون 
حازمة بأي عمل يسيء إلى سيادة 
بلدنا الغالي الكويت وأن الكويت ليس 
بالطوف الهبيطة، وعلى الكويت أن 
الدول  تختار اخلادمات من بعض 

األخرى.
الكويت  بلــدي  اللهــم احفظ 
وأميرها وشــعبها ومن عليها من 

املخلصني.
اللهم آمني.

التي تكفل له حق العيش وتكفل له 
مبادئ حقوق اإلنسان كحق التعليم 
والصحة وحق العمل ألنه ال تقدم وال 
تطور لشعب إال باالهتمام بهذا الفرد 
واإلنسان الذي تبدأ منة عجلة التنمية 
والتطوير فعندما نضع القوانني التي 
تكفل له حق العيش بحرية وكرامة 
بذلك صنعنا إنســانا قــادرا على 
مواجهه جميع التحديات واألزمات 
التي تواجه هذا الوطن ألنه اطمئن 
انه كفل واستحق كافة حقوقه لذلك 
تفرغ لواجب خدمة وطنه وســعى 
الى تطويرها وتقدمها لذلك البد أن 
نلتفت إلى هذا اإلنسان وهذا الفرد 
الذي به تصنع حضارة الشــعوب 

وعنده تنتهي. 
دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

ورفع اإلنتاجية بنســبة تصل إلى 
٤٠٪ وهذا مــا نريد أن نحققه في 
الكويت من استراتيجيات ترفع من 
املواطن سواء كان موظفا  إنتاجية 
أو متقاعــدا أو طالبا، ومن جانب 
آخر، فقد أسفرت عن استراتيجية 
الدوام الرســمي ســلفا من خالل 
الضوء على  مقاالت سابقة تسلط 
عدد الساعات الدراسية للطالب فالبد 
من زيادتها ال تقليصها وجعل اجلزء 
األكبر منها يكون بالتعليم من خالل 
البدنية والعقلية متوافقا  األنشطة 
ذلك مع استغالل اإلنتاجية في فصل 
الشتاء واالبتعاد عن حرارة الصيف، 
وهذا مطلب عصري من أجل رفع 
مستوى مخرجات الطالب التعليمية 
والثقافية، وما سبق يحتاج لضخ 
أموال طائلة على العملية التعليمية 
ألجل نهضة ترفع من عطاء املواطن 
الكويتي، وآخرا، عملية املوازنة بني 
الدوام الرسمي للموظفني والطالب 
يحل أزمة باتت من أصعب األزمات 
والتحديــات العصريــة أال وهي 

االزدحام املروري للشوارع.

تضررا من األوبئة واألزمات املناخية 
والغذائية وذلك بسبب االستبداد 
والفســاد اإلداري وغياب الوعي 
املجتمعي واالعتمــاد الكلي على 
استيراد التكنولوجيا في مختلف 
املجاالت وعدم وجود كوادر حقيقية 
متسلحة بسالح العلم تدير األزمات 
تفاديا  وتبادر بخطوات استباقية 
لوقوع األزمــات، وقد وضح هذا 
األمر جليا في الواقع الذي نعيشه 
بعد تفشي وباء كورونا واحلرب 
الروسية األوكرانية وما نتح عنهما 
من التضخم ودخول العالم في أزمة 
غذائية لن ينجو منها إال من استعد 

والكرامة الكويتية، نحن وهللا احلمد 
في الكويــت نعامل اخلدم معاملة 
حسنة كما أوصانا رسولنا الكرمي 
محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم 
بأن «خدمكم خولكم»، أي إخوانكم 
وإذا كان هناك تصرف فردي من 
أشخاص ال يخافون اهللا، فما ذنب 
الكويتي؟ ووصل األمر  الشــعب 
السياسي واإلعالمي  االبتزاز  إلى 

املربع األول في مخطط هرم التنمية 
أال وهو االهتمام باملورد البشري 
ألنه هو الثروة احلقيقية لكل األوطان 
والشــعوب فالبد لنا من االهتمام 
بالفرد واإلنســان ووضع القوانني 

موظف الدولة - اللهو واللغو والغيبة 
والنميمة عند البعض - قتل الوقت 
الطويل باأللعاب اإللكترونية اجلماعية 
وبأخبار (السوشيال ميديا)، وهناك 
الكثير من السلوكيات التي ال يجب 
أن حتدث خلــف كواليس املكاتب 
الوظيفية احلكومية، وعلى املسؤولني 
اإلسراع في حل تلك املعاضل ملا لها 
األفراد  انعكاسات على سلوك  من 
ثقافية فوضوية على  وانعكاسات 

أسرهم أيضا.
حيث دراسة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بخفض عدد ساعات الدوام 
الرسمي بتقليص عدد أيام الدوام 
األسبوعي له من النتائج اإليجابية 
التي عادت بالنفع على الفرد واملجتمع 

أفاد البشــرية غذائيا وصحيا إال 
أنه أوجد أزمة املناخ وخاصة ظاهرة 
التي أفسدت  االحتباس احلراري 
الكثير من احملاصيل الضرورية 
لغذاء اإلنسان، وقد رأينا دولة الهند 
وهي متنع تصدير القمح هذا العام 
بسبب ارتفاع حرارة اجلو التي أدت 
إلى نقــص إنتاجها، باإلضافة إلى 
أن اســتمرار االحتباس احلراري 
ســيؤدي إلى ذوبــان الثلوج في 

القطبني وغرق الشواطئ!
أما في منطقتنا العربية وخاصة 
بعد اخلريف العربي املستمر منذ 
أكثر من عشر سنوات فنجدها أشد 

ومجانية التنقل وخصوصا في حال 
رغبت في الذهاب للســفارة، أي 
ذل هذا؟! ملاذا نفرق بني اخلادمات 

الفلبينيات واخلدم اآلخرين؟!
التصرف  السفارة  هل نسيت 
غير الالئــق عندما قامت بتهريب 
اخلادمات من بيوت كفالئهن؟ كلنا 
نعلم أن هذا جتاوز كبير باألعراف 
الديبلوماسية والتعدي على السيادة 

لن أقول أنني أمتنى! ألن التمني 
بعيد املنال ولكن سأقول إني ألرجو 
أن نحذو حذو هذه الدول في محاكاتها 
بقوانينها في شتى املجاالت وأن نبدأ 
بأولى خطــوات التنمية ونبدأ من 

إدارة الوقت، فنجد الكثير منهم من 
يتهرب من الدوام الرسمي والبعض 
اآلخر يخلق مشاكل مبحيط عمله 
الضطرابات نفسية تعتليه نتيجة 
الفراغ القاتل، حيث مجموعة املوظفني 
حتت ســقف البطالة املقنعة يجب 
حتويلهــا إلى فئــة منتجة، وذلك 
بتضافر جهود مسؤولي القطاعات 
وديوان اخلدمة املدنية في تسليط 
األضواء على تلك املعضلة التي تخلف 
من ورائها الكثير من الســلوكيات 
الكويتي،  املشينة لسمعة املوظف 
ومنها: انحدار التفاعل اإليجابي مع 
العميل - انحدار أسلوب احلوار - 
ثقافة املــأكل وامللبس عند البعض 
والذي أصبحــت «أمور عار» على 

التاريخ واإلنســان  منذ فجر 
يســعى إلى حتقيق أمنه الغذائي، 
وهذا السعي احلثيث منه لسد جوعه 
جعله يطور آليات حتقيق هذا األمن 
الذي حتتاجــه كل الكائنات احلية 
وليس اإلنسان فقط، وباملالحظة 
والتجربة استطاع اإلنسان أن يوفر 
هذا العناء واستغالل ما وهبه اهللا 
التفكير واالبتكار ليس  من ملكة 
فقط ليبقى على قيد احلياة ولكن 
لينطلق في تعمير األرض وتنفيذا 
لسنن اهللا وحكمته ومشيئته التي 
اقتضت أن يكون اإلنسان هو خليفة 

اهللا في األرض.
واحلقيقــة أن األرض ضجت 
بأفعال البشــر وظهر الفساد في 
البر والبحر مبا كســبت أيديهم، 
أزمات غذائية  وأصبحنا نواجــه 
ومناخية وصحية واجتماعية السبب 
فيها هو الفساد واألنانية في أشد 
صورها وأصبحنا نواجه في هذا 
البشري  الفساد  العصر تراكمات 

عبر التاريخ.
الغذائي  أن األمــن  واحلقيقة 
والصحي واملناخي يكمل بعضه 
بعضا، ورغــم أن التقدم العلمي 

معظم الشعب الكويتي مندهش 
وفي حالة من الغضب من العقد املبرم 
بني الكويــت والفلبني ومن البنود 
املقترحة من اجلانب الفلبيني، ومنها 
فرض استخدام العاملة هاتفا حديثا 
خالل فترة الراحة وتوفير سكن الئق 
ومناسب للخادمة، وتوفير امللبس 
واملأكل املناســبني وتوفير العالج 
الطبي عند املرض وفق نظام التأمني 
الصحي في الكويت، وصاحب العمل 
العاملة شهريا  مطالب بدفع راتب 
دون تأخير أو نقصان وتعويضها 
أثناء اإلصابة بالعمل، ويتحمل نفقات 

اجلثة في حالة الوفاة.
ويتضمن أيضا أن تكون فترة 
الراحة ٨ ساعات على األقل وإجازة 
أســبوعية مدفوعة األجر بالكامل 
وعدم احتفاظ صاحب العمل بجواز 
العاملة أو املســتندات الشخصية 
وتسهيل فتح احلساب املصرفي 
للعامل وراتب ال يقل عن ١٢٠ دينارا 

كانوا واليزالون يدرسوننا في 
مناهــج وزارة التربيــة وفي مادة 
االجتماعيات ويرددون ويكررون 
على أذهاننا أن الكويت وجميع الدول 
العربية مبا فيها اخلليجية تعتبر من 
الدول النامية التي التزال حتبو نحو 
التقــدم وتصبو وحتاول أن حتذو 
حذو الــدول املتقدمة كبعض دول 

أوروبا والواليات املتحدة.
ولكن هــل حاولوا بهذه املناهج 
أن يعلمونا كيف نكون كهذه الدول 

املتقدمة بتطورها وتقدمها؟
إلى  هل تســاءلنا هل توصلنا 
الــدول من  إليه هذه  ما وصلــت 
التقــدم والرقي كوضــع اخلطط 
واالســتراتيجيات التي تساهم في 

تطور دولنا النامية؟

يعيش الشعب اليوم في تغيرات 
نفسية واجتماعية وثقافية ضمن 
حتديــات عصريــة، والكثير من 
األمور املنعكســة على آلية اإلدارة 
العامة جلميع قطاعات ومؤسسات 
الدولة، في حني يطمح الكثير لتنمية 
وإنتاجية أفضل، وقد سبق وأن كتبت 
مقاالت بهذا اخلصوص مبناشدة 
لضرورة عمل دراسات مكثفة تدور 
النفسية واالجتماعية  حول احلالة 
ملوظفي الدولــة والطلبة وهذا من 
أجل رصد استراتيجيات جديدة من 
شأنها أن تعلي من إنتاجية موظفي 
الدولة ورفــع املخرجات التعليمية 
للطلبة، فاملوظف والطالب أهم عاملني 
في الدولــة لكونهما محور اإلنتاج 

والتنمية.
فعلى سبيل مثال إصالحي، من 
الدراسات املفترض أن يسلط عليها 
الضوء ساعات دوام املوظفني، حيث 
مجمل إداري الدولة باستثناء الفنيني 
يقطنون على مكاتبهم قرابة السبع 
ســاعات متواصلة، في حني يفتقد 
٩٨٪ من إداريي الدولة مهارات وثقافة 

مساحة للوقت

«نزاهة».. خطابنا 
السياسي!

طارق إدريس

صراحة

العمالة 
الفلبينية

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

زهرة األمارليس

هل يصبح 
احللم حقيقة؟

https://www.instagram.com/sabah.alenaziصباح العنزي/١

للسطور عنوان

دراسات مؤسسية

شيخة العصفور

األمن الغذائي 
األولوية القصوى

الشيخة حصة احلمود السالم احلمود الصباح

وألن فرحة تخّرج أبنائنا الطلبة ال تضاهيها فرحة، كونها تعتبر 
الفرحة املوعودة بالنســبة لنا، والتي ســهرنا ألجلها ليالي طواال، 
لنحصد ثمار تعب أبنائنا لنبتهج ونفتخر بهم ونسعد بحفل تخرجهم.
ذلــك احلفل والذي غالبا ما يتميــز باحلضور املميز احملترم، 
ممزوج بجو من العفوية والتلقائية والفرح واملرح والتصفيق من 
غير تكلف أو تصنع، وهذا شيء طبيعي يعبر عن شدة سعادتهم 
وعمق فرحتهم بعد سنني طوال من اجلهد واالجتهاد، ذلك وباألخص 
بعدما مت حجبها بسبب تفشي وباء كورونا، لذلك لن ينتاب طالبنا 

فرح واحد فقط بل فرحتان.
لنفاجأ لألســف بهجوم الذع بعــد كل حفل تخرج على أبنائنا 
اخلريجني من فئة مشــاهير السفاهة والوقاحة، أولئك من ال خير 
فيهم، التافهون، الســطحيون، الناقصون واملبتذلون، املتعطشون 
للشــهرة الزائفة والذين دائما ما جتدهم يبحثون عن أي محتوى 
ليهرجون وميرجون به على غير معنــى، وكأنهم أفهم الفاهمني، 

ويقومون باستظراف دمهم على حساب مشاعر اآلخرين!
أولئك الذين صنفوا انفســهم بأنهم من الناصحني املصلحني، 
املؤثرين اجتماعيا، احملاربني للظواهر الســلبية واملنزهني، وما هم 
أمانة إال أشــباه احملترمني، أصحاب األلف وجه، وأشباه مثقفني، 
أصحاب حملة الشهادات بال معلومات، الغارقون باملعميات، الذين 
أتوا إلينا بكل غث وغثيث، الرويبضة، التافهون، والذين يتكلمون 
في أمر العامة، ويتدخلون في شؤون غيرهم بالصغيرة قبل الكبيرة!
وذلك فقط لتزداد مشاهداتهم ويزداد في املقابل عدد متابعيهم، 
لذلك عادة ما جتدههم يقومون بتهويل األمور وتضخيمها وتعظيمها، 
ويســتخفون دمهم ويتغصبون النكات من خالل مقاطعهم والتي 
إن دلت على شيء، فهي تدل على الهوة السحيقة، ويتحدثون عنها 
وكأنها من ارذل الرذائل، وبطريقة رخيصة جدا وساخرة، والتي إن 
دلت على شيء أيضا فهي تدل على رخص ودناءة مستواهم، ذلك 
بهدف إضحاك الناس على غيرهم من األشخاص دون أدنى احترام.

فكم متادوا من خالل نقدهم املؤلم اجلارح، على أبنائنا اخلريجني 
بهــدف النصح! وأي نصح هذا والذي ال يزيــد املنقود إال عنادا، 
وهل نصحكم هذا هو من سمح لكم بالتهكم والتحقير والسخرية 

والتهزيء عليهم؟! 
فلقد كان نقدكم واضحا يا ســادة بأنه ليس ذا فائدة، لكنه كان 
بهدف الـ show والشــهرة والضحك عليهــم والتجريح بهم، ولم 
تكتفوا بهذا فقط بل قمتم حتى بالتطاول على أهاليهم الذين كانت 
فرحتهــم ال توصف بأبنائهم واتهمتموهم بعدم حســن تربيتهم 
ألبنائهم! وكيف سمحتم ألنفسكم لتعمموا على اجلميع بتلك الطريقة 
القاسية وتشككوا حتى بأخالقهم! وما انتم سوى حفنة من الطائشني 
املمسوخني سيطر بكم «الدينار» ! وهل أصبحت فرحة التخرج اآلن 
مع تلك التصرفات العفوية التي تصاحبها مقياسا لكل ما قلتموه؟

ومن أنتم أساســا وما موقعكم من اإلعراب لتعلموهم وتعلموا 
أهاليهم األدب واالحترام؟ فهل تعتقدون بقرارة أنفسكم أننا ننتظر أو 
نتعلم األدب واالحترام منكم ومن شخصياتكم الناقصة، املتناقضة؟ 

أو سنجعل منكم قدوة ألبنائنا؟
فما كان نقدكم ســوى من أجل البحث عن العيوب والنواقص 
والتطاول واالستحقار، وإنها لدناءة بأن تتطاول وتستخف حتى على 
هيئة الطلبة اخلريجني وأشكالهم وحتى على أبرز تقاسيم أجسامهم 
دون حياء!، فهل كان تنمركــم هذا ايضا ينطبق من ضمن الئحة 
النصح بالنسبة لكم ومن ضمن محاربتكم للظواهر السلبية ايضا؟

ام انتهت مواضيعكم اآلن؟ يا سفهاء األحالم!
وهل نسيتم أنفسكم وعلى من كنتم تستذبحون بالدفاع عنهم 
ان أخطــأوا أو زلوا وظهروا لنا بصــورة مخزية وحتامون عنهم 

وهم أرذل األرذلون؟! 
فقبل ان تنتقدوا غيركم ابدأوا بالعمل وغيروا واقعكم السحيق 
الغابر، فما انتم سوى أضحوكة ملجتمعنا هذا، ملا كان طرحكم بهذا 

االنحطاط اللفظي املسيء!

في سياق احلياة

سفهاء األحالم

فاطمة املزيعل
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

عنصر كيميائي من ٦ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الرصاص

جوزيف عطية

عاعاالاصجا

رلاجلرموما

يسروصيوغيل

ضبشادااللا

االءفحجااح

لحاةارةاتم

صصايلانلةا

فرلبلليمدل

ححرهـطشداعل

ةبمذيامءمب

الالفطليلي

صالاةئاةاب

السوط - قطع، ٢ - خض - أعوام، ٣ -   - ١
عابرون - قبطان، ٤ - والدة - للنداء (معكوسة) 
- فضاء، ٥ - حارب - حرف جر، ٦ - مطرب 
إماراتي، ٧ - عكس يسرا - غيث، ٨ - متشابهان 
للنصب،  - حماهن، ٩ - موت - متشابهان - 

١٠ - اضطهاد - اكماله.

البحر
الشراع
السباح
األحمال

لبيب
الصفحة

املدينة
املعدة

الصدف
الرمال

جميالت
اللطيفة

املائية
الغوص

رياح
أمواج

اجواء
الشاطئ
الذهبية
عريض

١ - مدينة بائدة - عكس مؤيد، ٢ - رسن - ال يتمنون لي 
اخلير - سيفي، ٣ - جرم سماوي - والدة، ٤ - مخدات، 
٥ - نشتم (معكوسة) - مقبل (معكوسة) - متشابهان، 
٦ - حان - النظرات اخلاطفة، ٧ - من الورد - غيث، 
٨ - قهوة (معكوسة) - خيال، ٩ - ابيح - عشق، ١٠ - 

تقترب - مدببة.

أفقياً: عموديًا:
١ - الكرباج - بت، ٢ - رج - سنون، ٣ - مارون - 
ربان، ٤ - يا (معكوسة) - جو، ٥ - قاتل - في، ٦ 
- محمد املازم، ٧ - عسرا - مطر، ٨ - ا ا - حرسهن، 

٩ - ردى - ا ا - ان، ١٠ - ضيم - امتامه.

١ - إرم - معارض، ٢ - جلام - حسادي، ٣ - قمر - ام، 
٤ - وسادات، ٥ - نسب (معكوسة) - آت (معكوسة) 
- ا ا، ٦ - آن - اللمحات، ٧ - جوري - مطر، ٨ - بن 
(معكوسة) - فارس، ٩ - اجيز - هام، ١٠ - تدنو - مسننة.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

سلطات الفاكهة ونسبة السكر

كشفت د. ناتاليا نيفيدوفا، عضو جمعية خبراء 
التغذية الكندية، عن بعض األساطير املرتبطة بسلطات 
الفاكهة. وتشير اخلبيرة إلى أن هناك أوهاما شائعة 
عند البعض تفيد بأن أطباق الفاكهة حتتوي على 
نسبة عالية من السكر، ولكن وفقا لها، فوائد هذه 

األطباق أكثر من أضرارها.
وتقول، «أوال، نحن ال نحصل على الكثير من 
السكر كما لو كنا نأكل احللوى. وثانيا، نحصل 
مع هذا السكر على السوائل واأللياف واملغذيات - 
ڤيتامينات وعناصر معدنية والبروتينات والدهون 

والكربوهيدرات بحسب نوع الفاكهة».
وتضيف، ويحصل اجلسم مع الفواكه على املواد 
الكيميائية النباتية التي لها تأثير خاص في اجلسم. 
وتقول، «احلديث يدور حول إزالة االلتهابات التي 
تؤدي إلى تطور مختلف األمراض والشيخوخة».

وتضيف: «من وجهة نظر غذائية، ال يوجد 
أو  فرق، ميكن عمل سلطة من أي فاكهة حلوة 
الذوق  حامضة؛ ألن هذا يتوقف على تفضيالت 

واحلالة الصحية للشخص». 
ان  البعض يعتقدون  أن  إلى  وتشير اخلبيرة 
تناول سلطة الفاكهة ميكن أن يؤدي إلى متالزمة 
العصبي، ولكن هذا ميكن أن يحصل  القولون 
السلطة،  بسبب فاكهة معينة تكون ضمن طبق 

وليس طبق السلطة. 
وتضيف، ميكن تناول سلطة الفاكهة قبل تناول 

الطعام وبعده وفي أي وقت من اليوم.
وتنصح اخلبيرة بعدم إضافة أي مواد متبلة 
لسلطة الفاكهة، ألن الفواكه غنية بالسوائل، وميكن 

فقط إضافة املكسرات إليها.

كيف تغير احلرارة تأثير األدوية؟

أعلنت الدكتورة أناستاسيا ليبيدوفا، أخصائية 
أمراض القلب، أن احلرارة ميكن ان تغير تأثير 
األدوية لدى األشخاص الذين يعانون من أمراض 

القلب واألوعية الدموية.
أن مفعول األدوية  إلى  وتشير األخصائية 
ميكن أن يتغير حتت تأثير احلرارة لدى املرضى 
املصابني بأمراض القلب واألوعية الدموية، لذلك 
فإن التجوال أو العمل في مكان مكشوف حتت 
أشعة الشمس من األفضل أن يكون قبل الساعة 

احلادية عشرة، أو بعد اخلامسة عصرا.
وتقول «يجب على الشخص املصاب بأمراض 
القلب واألوعية الدموية االنتباه بصورة خاصة 
إلى جسمه، ألنه حتت تأثير احلرارة العالية تتغير 
حالة األوعية الدموية ويتغير مفعول األدوية، 
وتخرج مع التعرق الغزير عناصر مهمة مسؤولة 
عن تنظيم نبض القلب، كما يصبح الدم أكثر 

كثافة وعرضة للتخثر».
وتضيف: لذلك على مرضى القلب واألوعية 
الدموية عدم التعرض ألشعة الشمس خالل الفترة 
الساعة اخلامسة  ١١ صباحا حتى  الساعة  من 
القيام بأي عمل مبا في  الظهر. وعليهم  بعد 
ذلك مراجعة األطباء قبل هذه الفترة أو بعدها، 
ومن األفضل لهم التواجد خالل الفترة املذكورة 
في مكان مبرد. وهذا يشمل بصورة خاصة 

كبار السن.
وتقول «يجب على األقارب توفير مكان مبرد 
أو فيه تهوية جيدة ملثل هؤالء املرضى، وتوفير 
ماء الشرب لهم. ألن مرضى األوعية الدموية 
الدماغية ال يشعرون عادة بالعطش حتى في 
أن  السوائل في اجلسم». ويجب  حالة نقص 
تكون األطعمة في الطقس احلار خفيفة وحتتوي 
على اخلضراوات املوسمية الطازجة والفواكه، 
وجتنب تناول الوجبات السريعة واملشروبات 

الغازية احملالة، واالكتفاء بشرب املاء املبرد.
وتابعت «عليهم تناول األدوية التي وصفها 
الطبيب بصورة منتظمة. ويجب أن نعلم أنه 
في الطقس احلار يزداد خطر اآلثار اجلانبية 
الدم  لألدوية، فمثال ينخفض مستوى ضغط 
املرتفع، لكن هذا ال يعني عدم تناول هذه األدوية 
قبل استشارة الطبيب، الذي قد يخفض جرعة 

الدواء في الطقس احلار».

املصدر: نوفوستي

املصدر: «صحيفة إزفيستيا»
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«زين» الراعي البالتيني ملعرض التصميم الهندسي

أعلنت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقميــة فــي الكويــت عــن رعايتهــا 
البالتينية ملعرض التصميم الهندسي 
الـ ٤١ ورعايتها جلائزة زين الســنوية 
لالبتكار والتميــز، وهو املعرض الذي 
تنظمه كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت بدعم رسمي من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي في مدينة صباح السالم 
اجلامعية – الشدادية حتت رعاية مدير 

جامعة الكويت د.يوسف الرومي.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أنها شاركت في حفل افتتاح املعرض 
باملركز الثقافي، والذي شــهد حضور 
راعــي احلفــل مدير جامعــة الكويت 
د.يوســف الرومــي، والقائــم بأعمال 
عميد كلية الهندسة والبترول د.عايد 
سلمان، والرئيس التنفيذي للعالقات 
واالتصاالت بشركة زين الكويت وليد 
اخلشتي، ونائب املدير العام للبرامج 
االستراتيجية مبؤسسة الكويت للتقدم 
العلمــي د.خولــة الشــايجي ومديــر 
مركز التدريب الهندســي واخلريجني 
بالكليــة د.دعيج الركيبي وعدد كبير 
مــن قياديي اجلامعــة وأعضاء هيئة 
التدريس والشركات الهندسية بالقطاع 

اخلاص واملهتمني من املهندســني في 
القطاع احلكومي.

وبينــت «زين» أن اســتمرار دعمها 
االســتراتيجي للمعــرض ورعايتهــا 
للجائــزة الســنوية يأتــي انطالقا من 
التزامهــا بدعــم وتنميــة االبتــكار في 
الدولــة وتشــجيع مختلف األنشــطة 
واجلهود التعليميــة والطالبية، وذلك 
حتت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالســتدامة جتــاه تنمية 
قطاع التعليم، حيث تضع الشركة دعم 
املنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، 
وتقوم بالتعاون مع مختلف املؤسسات 
األكادميية لالستثمار في التعليم الذي 
ميثل حجر األساس للنهوض باقتصاد 
الدولــة. ويعتبــر معــرض التصميــم 
الهندســي احلدث األهــم في الدولة من 
اجلانب الهندسي، حيث يتم خالله عرض 
مشاريع التصميم الهندسي من األقسام 
العلميــة املختلفــة، ويعتبــر املعرض 
منظومــة مزدهــرة للبحــث والتطور 
واالبتكار، ويرســم مالمــح القطاعات 
املهمــة نحو ازدهــار الدولة، كما يفتح 
آفاقــا جديدة لم يســبق لها مثيل نحو 

مستقبل هندسي صحي ومستدام.

ويعد احلدث أكبر معرض مختص 
بالتصميم الهندســي لكلية الهندســة 
والبترول منذ إنشــاء الكليــة في عام 
١٩٧٥، حيث شاركت فيه مئات املشاريع 
من جميع األقســام العلمية في الكلية، 
وبتواجــد مئــات الطلبــة والطالبات، 
والذين استعرضوا من خالله مشاريعهم 
الهندســية الواعدة أمام الزائرين، كما 
تقوم جائــزة زين الســنوية لالبتكار 
والتميز بتسليط الضوء على املشاريع 
الطالبية األكثر متيزا وابتكارا عاما بعد 
عام، وذلك وفق مجموعة من املعايير التي 
تضعها وتشــرف عليها كلية الهندسة 

والبترول.
وتكرس «زيــن» املزيد من اجلهود 
واملبادرات التي تعزز من تطوير العملية 
التعليمية بالدولة وفي جميع املجاالت، 
حيث لن تدخر جهدا في تسخير إمكانياتها 
املادية والبشــرية لتعزيز الروابط مع 
اجلهات واملؤسسات التي تعنى بالتعليم 
وتطويره، سواء املؤسسات التعليمية 
أو األندية واالحتادات الطالبية، هذا إلى 
جانب دعم املشــاريع واملبادرات التي 
تسهم بشكل فعال في مجاالت التنمية 

البشرية بشكل عام.

ً الشركة تقدم جائزة «زين» السنوية للمشاريع الهندسية األكثر ابتكاراً ومتيزا

وليد اخلشتي يتسلم تكرمي «زين» من د.يوسف الرومي

موسى: «كيدزانيا» جتربة فريدة ملدينة يديرها األطفال

ندى أبونصر 

أكــد املدير املنــاوب في 
«كيدزانيــا» مدينة األطفال 
النموذجية املصغرة للتعليم 
الترفيهي، محمود موســى 
انها تنقل الترفيه التفاعلي 
والتعليــم إلــى مســتويات 
مختلفــة وجديدة من خالل 
دمــج أداء أدوار الكبــار في 
مهام احلياة الواقعية وتقدم 
جتربة فريدة ملدينة يديرها 
األطفــال لتعليــم وتثقيف 
التعليــم  الصغــار بهــدف 
التجريبي، مما يعزز تنمية 
املهارات احلياتية من منظور 

طفولي مرح. 
وأضــاف موســى: مــن 
افتتحــت  املنطلــق  هــذا 
«كيدزانيــا» جناحا خاصا 
لـ «طلبــات» ليضــاف الى 
مرافق «كيدزانيا»، ونسعى 
اقتراحــات  دائمــا لتلبيــة 
عمالئنا في افتتاح انشــطة 
جديدة لألطفال، موضحا ان 
«كيدزانيــا» مركزا ترفيهيا 
يقوم بتوفير بيئة تعليمية 
واقعية آمنة وفريدة تسمح 
الذيــن تتــراوح  لألطفــال 
أعمارهــم بــني ٤ و١٤ عامــا 

كيدزانيــا والتعــاون الذي 
مت بيننــا، مبينا ان اجلناح 
اجلديــد لـــ «طلبــات» في 
العديد  «كيدزانيــا» يضــم 
مــن االقســام وهــو فرصة 
لتعليــم االطفــال كيفيــة 
اســتالم وتوصيل الطلبات 
وتنمية مهاراتهم في تهيئهم 
لالنخراط قي ســوق العمل 

في املستقبل. 

مــن جانبــه، قــال مدير 
التسويق في «طلبات» أحمد 
ناجي ان خطوتنا أتت كفكرة 
مهمة لفتح خط تواصل مع 
اجليل اجلديد واالستثمار في 
املستقبل، مؤكدا انها نقلة بني 
احلاضر واملستقبل بالنسبة 
لهم وتعلمهم حتمل املشاق 
والتعامل مع املشــاكل التي 
قــد تواجههم اثناء توصيل 
الطلبــات وهــذا مــا يحفز 
افكارهــم ليكونــوا مبدعني 

في املستقبل. 
وذكــر ناجــي ان هنــاك 
الكثير من اخلطوات القادمة 
في جدولنا ومت احلديث عنها 
وسترى النور في املستقبل.

افتتحت جناحاً لـ «طلبات» التزاماً منها بتنمية املهارات احلياتية للصغار

(محمد هاشم) بدر الغامن أمام جناح «األنباء» في «كيدزانيا»  

بدر الغامن خالل جولة بجناح «طلبات» في «كيدزانيا»

صورة جماعية لفريقي «طلبات» و«كيدزانيا»

«جناح طلبات»

أن يفعلــوا ما يتــوارد إلى 
ذهنهم بتمثيل أدوار حياتية 
من خالل محاكاة األنشــطة 
املعتــادة للبالغــني كما هو 
احلــال في العالــم الواقعي 
ويقوم األطفال بتأدية أعمال 
مهنية.  بــدوره، قال املدير 
اإلداري في شــركة «طلبات 
الكويت» بدر الغامن: سعدت 
جدا بزيارتي االولى ملدينة 

مجلس أمناء اجلامعة املفتوحة عقد اجتماعه الـ ٣٧
برئاسة صاحب السمو 
امللكــي األميــر عبدالعزيز 
بن طالل آل سعود رئيس 
أمنــاء اجلامعــة  مجلــس 
العربيــة املفتوحــة، عقــد 
املجلس اجتماعه الســابع 
والثالثني للعام ٢٠٢٢ عبر 
اتصــال مرئــي بحضــور 
أمنــاء  مجلــس  أعضــاء 
اجلامعة في الوطن العربي.

واستعرض املجلس آخر 
تطورات مبانــي اجلامعة 
العربيــة املفتوحــة وعلى 
رأسها املبنى اجلديد لفرع 
اجلامعة في سلطنة عمان، 
كما ناقش مقترح املوازنة 
املالــي  التقديريــة للعــام 
إلى  ٢٠٢٢-٢٠٢٣، إضافــة 
املالــي  اســتعراض األداء 

لالبتكار في أهداف التنمية 
املســتدامة، وتقريــرا عن 
املشاركة في مبادرة «الشرق 
األوســط األخضــر» وآخر 

 ٢٠٢٢» تطــورات حملــة 
شتلة» التي نظمتها اجلامعة 
فــي كل فروعها في الوطن 

العربي.

صورة من االجتماع االفتراضي ملجلس األمناء

للجامعة خالل العام ٢٠٢١-
٢٠٢٢، معتمدا تقرير جلنة 
املراجعة، كما اســتعرض 
تقريرا عن املنتدى العربي 

«stc» راٍع رئيسي حلفل تكرمي أوائل الثانوية

أعلنت شركة االتصاالت 
الرائــدة   ،«stc» الكويتيــة
في متكني التحــول الرقمي 
املبتكرة  وتقدمي اخلدمــات 
واملنصات املتكاملة للعمالء 
فــي الكويت، عــن رعايتها 
الرئيسية حلفل تكرمي أوائل 
الثانوية العامة في الكويت، 
وجتمع اجلامعات اخلاصة 
واحلكومية بحضور الوكيل 
املســاعد للتنمية التربوية 
واالنشطة في وزارة التربية 
فيصــل املقصيــد، واملقــام 
علــى هامــش الفعالية في 
قاعة سلوى الصباح وذلك 
بالتعاون مع إذاعة املارينا 
بحضور نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في شركة جلف سات هشام 
أكبر، ومدير عام إذاعة مارينا 

أف إم مهند يوسف.
وإميانا منها بدور قطاع 
التعليــم فــي دفــع التقدم 
والنمــو، وانســجاما مــع 
قيمهــا املؤسســية القائمة 
االبتــكار والريــادة،  علــى 
حضــر الفعاليــة عــدد من 
قياديي الشركة على رأسهم 

اخلاصة واحلصرية للطلبة 
اخلريجني وكذلك للرد على 
أي استفسارات لدى الطلبة 
وأولياء أمورهم، فضال عن 
ذلك قامت بنشر مقتطفات من 
احلفل عبر قنواتها للتواصل 

االجتماعي
وجاءت املشاركة متاشيا 
مع استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية وحرصها الدائم 
علــى التعاون ودعم جميع 
املبادرات الهادفة من مختلف 
اجلهــات احلكومية ملا فيها 
مصلحــة للمجتمع احمللي 
ومتكني الشباب، وخالل حفل 
التكرمي وزعت «stc» هدايا 
تقديرية وعينيــة للطالب 
املميزين تقديرا وتشجيعا 

لهم على مجهودهم.
وفــي كلمــة لــه خــالل 
الفعالية، أعرب احلربي، عن 
ســعادته وفخره مبشاركة 
«stc» الطلبــة فرحتهم في 
االحتفال بالتخــرج، قائال: 
نحــرص فــي «stc» دومــا 
على دعم النجاح والوقوف 
الى جانب الشباب املجتهد 
واملبتكر في مختلف املجاالت 

العلميــة والعملية، ويأتي 
هذا احلرص اميانا منا بدور 
الشباب املهم واحليوي في 
دفــع تنمية وتطــور بلدنا 
احلبيــب، لذا فنحــن دوما 
ندعم االبتــكار والتميز في 
شتى املجاالت. وأنتم أبنائي 
الطلبة واخلريجون، عماد هذا 
الوطن وقادة املستقبل. وأنا 
على ثقة بأنكم ســتحملون 

رايته بكل حب وعطاء.
وأضــاف احلربي: كانت 
«stc»وستظل سباقة في دعم 
املبــادرات والفعاليات التي 
تهدف إلى متكني جيل الشباب 
وتشــجعهم علــى حتقيق 
أحالمهم وتطلعاتهم، وهو 
األمر الــذي يعكس مكانتها 
كأحد الشــركات الرائدة في 
املتقدمة  قطاع االتصــاالت 
ومتكــني التحــول الرقمي، 
واعدا مبواصلة «stc» إبراز 
دورهــا كإحدى مؤسســات 
الرائــدة  القطــاع اخلــاص 
في دعم الكوادر والكفاءات 
املوهوبة والناجحة واملبتكرة 
مبــا يعــود بالنفــع علــى 

املجتمع.

ترعى جتّمع اجلامعات اخلاصة واحلكومية

 «stc» الرئيس التنفيذي في
م.مزيد بــن ناصر احلربي، 
وفريق العالقات العامة وعلى 
رأسهم دانة اجلاسم مدير عام 
اتصاالت الشركات، من أجل 
مشاركة املتفوقني فرحتهم.

كما شاركت «stc» بتكرمي 
٤٠ طالبا وطالبة من أوائل 
العامــة، وســط  الثانويــة 
أهاليهــم وذويهــم  فرحــة 
مــن  لفيــف  وبحضــور 
األســاتذة واملســؤولني في 
وزارة التربيــة، كمــا ألقى 
احلربي كلمة تشجيعية لهم، 
فضال عن مشاركة «stc» في 
تقدمي جوائز قيمة للطالب 
والطالبــات الذيــن حــازوا 
املراكــز األربعني األولى في 
مرحلة الثانوية العامة خالل 
العام الدراسي املاضي، في 
رسالة لدعمهم والوقوف الى 
جانبهم فــي االحتفال بهذا 

اإلجناز.
وحرصــا منها على دعم 
 «stc» تواجــدت  الطــالب 
في احلفــل بجنــاح خاص 
أقيــم على هامــش احلفل، 
من أجــل تقــدمي عروضها 

..ومكرما إحدى الطالبات املتفوقات

الدروع التكرميية املقدمة من «stc» إلى الطلبة املتفوقني

م.مزيد احلربي يلقي كلمته

احلربي يتوسط فريق اتصاالت الشركات

«االئتمان» نّظم ورشة عمل حول الذكاء االصطناعي
عقد بنك االئتمان ورشــة 
الــذكاء  تقنيــة  عمــل عــن 
االصطناعي في مركز االئتمان 
للتدريب بهدف حتويل خدمات 
البنك إلى خدمات تقدم بتقنية 
الــذكاء االصطناعــي. وأكدت 
الرســمية باســم  املتحدثــة 
البنــك حباري اخلشــتي، أن 
هذه الورشــة تأتي استكماال 
لتوجه إدارة البنك في التحول 
الرقمي وتقدمي خدمات البنك 
بســهولة ويســر علــى مدار 
الســاعة طوال أيام األسبوع 
من خالل البوابة اإللكترونية 
للبنــك والتطبيــق الهاتفــي 
بالبنــك وتطبيــق  اخلــاص 
«سهل». وذكرت اخلشتي أن 
البنك تبنى أحدث تكنولوجيا 

فقط، دون زيارة ألي من فروع 
البنك، ودون تدخل بشري من 
قبل موظفي البنك. كما ذكرت 
اخلشتي أن استراتيجية البنك 
تهدف إلى تقدمي أفضل خدمة 
للمواطنني مــن خالل امليكنة 

والرقمنــة اختصــارا للدورة 
املســتندية ســعيا من البنك 
لتقــدمي خدمــات ذات جودة 
عاليــة. وذكرت أن البنك قدم 
١٥٢ ألف خدمة إلكترونيا خالل 
النصف األول من عام ٢٠٢٢.

صورة جماعية للمشاركني في ورشة العمل

التطبيقــات ويقدم ٣ خدمات 
بتقنيــة الــذكاء االصطناعي 
وهي: القرض العقاري، القرض 
االجتماعــي، ومنحة اإلعاقة، 
حيث ان تقدمي الطلب من خالل 
هذه التقنية يستغرق ٥ دقائق 

«احملاسبة»: ١٫٣٧١ مليار دينار تعاقدات
اجلهات احلكومية بالربع األول من ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

أكدت عضــو فريق إعداد 
التقرير السنوي لقطاع الرقابة 
املســبقة والدعــم الفنــي في 
ديوان احملاسبة دالل البناي 
أن الرقابة املســبقة مارســت 
اختصاصاتها وفقــا لقانون 
انشــاء ديوان احملاســبة ٣٠ 
لســنة ١٠٦٤، ومت ابداء الرأي 
في ٩٣٠ موضوعا بقيمة ١٫٣٧١ 
مليار دينار خالل الفترة من 
٢٠٢٢/٤/١ حتــى ٢٠٢٢/٦/٣٠، 
وتبني أن نسبة ما يقارب ٨٠٫٦٪ 
من إجمالي عدد املوضوعات 
الصادرة خالل الفترة متثلت 
في املوضوعات املعروضة من 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
بقيمة ما يقارب ١٫٢٤٧ مليار 
دينــار، و١٠٪ للموضوعــات 
املعروضة من قبل اجلهات ذات 

اصــدار ٤٨٣ موضوعا بقيمة 
٨٩٩٫٢٨٢ مليون دينار ما بني 
موافقة أو موافقة مشــروطة 
ومت رد أوراق ٣٧٩ موضوعا 
بقيمة ٣٤٠٫٩٥٠ مليون دينار 
لعــدة أســباب ابرزهــا عدم 

التــزام اجلهــة بالتعميــم ٦ 
لســنة ٢٠١٨ بشأن الضوابط 
والقواعــد الواجــب على كل 
اجلهات املشمولة برقابة ديوان 
احملاسبة اتباعها عند عرضها 

على الرقابة املسبقة.
مــن جهتهــا، قالت عضو 
فريق إعداد التقرير السنوي 
لقطاع الرقابة املسبقة والدعم 
الفني فــي ديوان احملاســبة 
إميــان مبارك إنه مت اصدار ٥ 
موضوعــات مخالفة ألحكام 
املادتــني ١٣ و١٤ مــن قانــون 
وبقيمــة  الديــوان،  انشــاء 
مليونــي دينــار، ومت إخطار 
إدارة املخالفات املالية بالديوان 
بذلك، وستتولى رقابة ديوان 
احملاســبة الالحقــة متابعــة 
التدقيق على تلك املوضوعات.

إميان مباركدالل البناي

امليزانيــات امللحقة بقيمة ما 
يقارب ٥٦٫٩٧٩ مليون دينار 
و٩٫٤٪ ملوضوعات اجلهات ذات 
امليزانية املســتقلة بقيمة ما 
يقارب ٦٦٫٧٧٤ مليون دينار.
إلــى  البنــاي  وأشــارت 

«النجاة»: تفاعل كبير مع «وقف العشر»
أثنى نائب املدير العام في جمعية النجاة 
اخليرية د.جابر الوندة على تفاعل احملسنني 
الكبير مع مشروع «وقف العشر» والذي أطلقته 
اجلمعية في ٦ من ذي احلجة ويســتمر حتى 
يوم عرفة. وقال الوندة، في تصريح صحافي: 
بفضل اهللا تعالى تخطت التبرعات للمشروع 
في اليوم األول ١٣٠ ألف دينار، ونأمل أن تكتمل 

املرحلة األولى في وقت قريب، وأن نفتح باب 
التبرع للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن إطالق 
«وقف العشر» تزامن مع سفر وفد من جمعية 
النجاة اخليرية إلــى جمهورية النيجر يضم 
عددا من الشــباب املتطوعني الفتتاح عدد من 
املشاريع الوقفية، ولكي ينقلوا للمتبرعني واقع 

جابر الوندةاملستفيدين وحاجتهم للمشاريع اخليرية.

ملشاهدة الڤيديو
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اخلميس ٧ يوليو ٢٠٢٢ اقتصـاد

«أوالد علي الغامن» تعقد أول اجتماعني جلمعيتها العمومية العادية وغير العادية

عقدت شركة أوالد علي الغامن للسيارات 
أمس، أول اجتماعــني جلمعيتها العمومية 
العادية وغير العادية، بعد اكتمال النصاب 
القانونــي مــن مجمــل املســاهمني. ووافق 
أعضاء اجلمعيــة على كافة البنود املدرجة 
فــي جدول األعمال، والتي مــن ضمنها بند 
يجيــز للشــركة شــراء أو بيــع أو التعامل 
بأسهمها (أسهم اخلزينة)، وذلك وفقا ألحكام 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم (٧) لســنة 

٢٠١٠ وتعديالته.
وكانت شركة «أوالد علي الغامن» قد نفذت 
خطــوة تاريخية أوائل شــهر يونيو املاضي 
بإدراجها رسميا في بورصة الكويت في السوق 
«األول» حتت رمز التداول «الغامن»، كأول شركة 

عائلية خليجية تعمل في مجال السيارات يتم 
إدراجها في سوق األوراق املالية.

وتسعى الشركة لزيادة حصتها السوقية 
فــي الكويــت وتعزيــز وجودهــا في ســوق 
الســيارات اإلقليمي أيضا، وينصب تركيزها 
على قطاع الســيارات الفاخرة ذات األســعار 
املناســبة، وستواصل مســاعيها للتوسع في 
املنطقة وحتديدا في مصر خالل الربع األخير 
من العام احلالي، األمر الذي سينعكس إيجابا 
على حجم مبيعات الشركة. وفي الوقت ذاته 
تستكشف الشــركة الفرص املتاحة لتحسني 
اخلدمات التي تقدمها لعمالئها وحتقيق قيمة 
مضافة من خالل حلول جديدة، وتسريع رحلة 

التحول الرقمي إلثراء جتربة العمالء. 

وتستهدف الشــركة أيضا لزيادة النمو 
في قطاع الســيارات ذات األســعار التي في 
متناول اجلميع مثل جيلي وهافال وجريت 
وول موتورز، حيث تتوقع أن يرتفع الطلب 
على العالمات التجارية الثالث في الكويت 
إلى مستوى الطلب العاملي نتيجة للتحسن 
املستمر في تكنولوجيا هذه السيارات وإقبال 

العمالء عليها. 
وفي الوقت ذاته، تتطلع الشركة لزيادة 
حصتها الســوقية من العالمــات التجارية 
الفاخرة لهذه النماذج ذات األسعار املناسبة. 
ومن املتوقع أن يقود ذلك التوجه إلى كسب 
ثقــة العمــالء املرتقبني في وقــت مبكر مبا 
يســهم في زيادة إجمالي اإليــرادات إضافة 

الرتفــاع الطلب على خدمــات ما بعد البيع 
وقطع الغيار.

وتأمل الشركة من خالل العمل عن كثب مع 
شركائها في تعزيز وجودها اإلقليمي استنادا 
إلى جناحها في التوسع خالل الفترة األخيرة 
في مصر بعد توسعها إلى السوق العراقي خالل 
االعوام املاضية، كما حترص على استكشاف 
فرص جديدة في القطاعات املســاندة لتقدمي 

خدمة شاملة للعمالء. 
وفي هذا اجلانب، فإن الشركة تخطط لطرح 
املزيد من مراكز اخلدمة عبر األقمار الصناعية، 
ومحــالت اخلدمة الســريعة، وتعزيز جتربة 
التعامل عبر اإلنترنت من خالل البيع بالتجزئة 
إلكترونيــا، وصــاالت العــرض االفتراضية، 

واخلدمــات املترابطة. ومتاشــيا مع تركيزها 
القوي على التحول الرقمي، ســوف تستثمر 
«أوالد علي الغامن للســيارات» في املشــاريع 
املتعلقــة بالتكنولوجيا لتوســيع محفظتها 
وبنيتهــا التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومات، 

وحتسني جتربة العمالء بشكل عام.
يذكر أن «أوالد علي الغامن للســيارات» 
هي الوكيل الرسمي لسيارات «بي إم دبليو» 
و«الند روفر» و«رولز رويس» و«مكالرين» 
و«مينــي كوبر» و«جيلــي» و«غريت وول 
موتــوز» فــي الكويت، كما متتلــك وكاالت 
عاملية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات 
واإلطارات، وهي مساهم رئيسي في وكالتي 
«بي إم دبليو» و«ميني» في العراق ومصر.

اجلمعية أقرت بنداً يجيز للشركة الشراء والبيع والتعامل بأسهمها

م.فهد الغامن مترئسا عمومية شركة أوالد علي الغامن للسيارات أمس م. فهد الغامن

استهداف النمو بقطاع السيارات ذات األسعار التي في متناول اجلميع مع إقبال العمالء عليهاالشركة تستكشف الفرص املتاحة لتحسني اخلدمات املقدمة للعمالء وحتقيق قيمة مضافة منها

٢٫٥ مليار دينار القروض املمنوحة من البنوك في ٥ أشهر
عالء مجيد

واصــل االئتمــان املمنوح 
من القطاع املصرفي الكويتي 
معــدالت منــوه خــالل مايو 
املاضي، لترتفع جميع أنواع 
القــروض املمنوحة الى كافة 
القطاعــات االقتصادية بنحو 
٢٫٥ مليــار دينــار خــالل ٥ 
أشهر من ٢٠٢٢، حيث حققت 
التسهيالت االئتمانية مستوى 
قياسيا جديدا عند ٤٤٫٨ مليار 

دينار بنهاية مايو املاضي.
وعلى صعيد شهري، فقد 
ارتفــع االئتمــان املمنوح من 
البنــوك الكويتية خالل مايو 
املاضي بنســبة ١٫٦٪ وبقيمة 
٧٢٢ مليــون دينــار، وذلــك 
باملقارنة مع أبريل املاضي الذي 
بلغ مستوى االئتمان بنهايته 

٤٤٫١ مليار دينار.
ويتزامــن هذا االرتفاع مع 
الواضح لالقتصاد  االنتعاش 
الكويتــي منــذ بدايــة العــام 
احلالــي، واملدعوم من ارتفاع 
أســعار النفط الى مستويات 
قياسية والتحسن التدريجي 
في وتيرة اإلنفاق االستهالكي.
زيــادة  اســتمرت  وقــد 
القــروض االســتهالكية التي 
متنح لشــراء الســلع املعمرة 
والسيارات للشهر الرابع على 
التوالي لتسجل ارتفاعا شهريا 
بنسبة ٠٫٧٥٪ وبقيمة ١٤ ألف 
دينار خالل مايو املاضي لتصل 
الى ١٫٨٦ مليار دينار، مقارنة 
بـ ١٫٨٥ مليار دينار في أبريل 

املاضي.
القــروض  فيمــا شــهدت 
املقسطة والتي متنح للكويتني 
بغرض ترميم أو شراء سكن 
خاص ارتفاعا بنسبة ١٪ خالل 
مايو املاضي لتسجل مستوى 
١٤٫٩٩ مليار دينــار باملقارنة 
بـ ١٤٫٨٤ مليــار دينار بنهاية 
أبريــل املاضي، كما ســجلت 
منويا سنويا قويا بلغ ١٣٫٩٪ 
مقارنة مبســتويات مايو من 
العام املاضــي البالغة ١٣٫١٦٠ 

مبستوياتها في مايو من العام 
املاضي والبالغة ٢٫٥٢٥ مليار 

دينار.
كما شــهد قطــاع النفط 
والغاز ارتفاعا شهريا بنسبة 
١٫١٤٪ لتسجل مستوى ٢٫٢٩٣ 
مليار دينار خالل مايو املاضي 
باملقارنة ٢٫٢٦٧ مليار دينار 
خالل أبريــل املاضي. بينما 
ســجلت ارتفاعا سنويا بلغ 

أن يستمر االئتمان في تلقي 
املزيد من الدعم خالل الفترة 
املقبلــة باإلضافة الى زيادة 
منو االقتصــاد غير النفطي 

للكويت بوتيرة قوية.
وباالنتقــال الــى ودائــع 
القطــاع املصرفي، جند أنها 
شــهدت ارتفاعا خالل شهر 
مايو املاضي بنسبة ٠٫٦٥٪، 
حيث وصــل الى مســتوى 
٤٧ مليــار دينار مرتفعا من 
مستوى ٤٦٫٦٩ مليار دينار 
الــذي مت حتقيقــه خــالل 
شهر أبريل املاضي. ويعود 
هذا االرتفاع إلى السياســة 
احلكيمــة للبنــك املركــزي 
الكويتــي في رفــع معدالت 
الفائدة بالتزامن مع قرارات 
الفيدرالــي في  االحتياطــي 

الفترة املاضية.
وقــد رفعــت احلكومة ٧٧ 
مليون دينار من ودائعها خالل 
مايو املاضــي ليصل إجمالي 
ودائــع احلكومــة باجلهــاز 
املصرفي الــى ٧٫١٧٨ مليارات 
دينــار بارتفــاع شــهري بلغ 
نسبته ١٫٠٨٪ مقارنة بـ ٧٫١٠١ 
بنهاية أبريل املاضي. وبشكل 
ســنوي فقد ارتفعت بنســبة 
١٫٢٢٪ مقارنة مبستوياتها في 
مايو من العام املاضي البالغة 
٧٫٠٩١ مليارات دينار. لتكون 
احلكومــة بذلك قد ضخت ٨٧ 
مليــون دينار مــن أرصدتها 

خالل عام.
القطــاع  وعلــى صعيــد 
اخلــاص، ارتفعــت الودائــع 
بالدينار الكويتي بنسبة ٠٫٥٦٪ 
شهريا خالل شهر مايو لتصل 
الى ٣٧٫١٥٠ مليار دينار بنهاية 
الشــهر بعدمــا ضــخ القطاع 
اخلاص ٢١٠ ماليني دينار من 

ودائعه بالدينار.
كما ارتفعت ودائع القطاع 
اخلاص بالدينار بشكل سنوي 
بلــغ ٢٫٥٦٤ مليــار دينار عن 
مســتويات مايــو مــن العام 
املاضي البالغة ٣٤٫٥٨٦ مليار 

دينار وبنسبة ٧٫٤١٪.

نســبته ١٥٫٨٦٪ باملقارنــة 
مبســتويات مايو من العام 
املاضي والبالغة ١٫٩٧٩ مليار 

دينار.
النشــاط  عــودة  ومــع 
االقتصادي الى ما قبل جائحة 
كورونا وزيادة اإلنتاج النفطي 
للكويت وفق للحصص املتفق 
عليها والزيادة املستمرة في 
أســعار النفط، فمن املتوقع 

الودائع املصرفية ُحتلِّق ملستوى ٤٧ مليار دينار.. والقطاع اخلاص يزيد ودائعه ٢١٠ ماليني دينار خالل مايو

مليار دينــار. وباإلضافة إلى 
ذلك، تعزز منــو االئتمان مع 
تزايد منــو القروض املوجهة 
لشــراء أوراق مالية بارتفاع 
شهريا بنسبة ١٣٫٥٪ لتسجل 
مستوى ٣٫٥٠٩ مليارات دينار 
خالل مايو املاضي باملقارنة بـ 
٣٫٠٩١ مليارات دينار في أبريل 
املاضي وكذلك سجلت ارتفاعا 
سنويا بنسبة ٣٨٫٩٧٪ مقارنة 

األصول االحتياطية للكويت 
تقفز ٤٪ إلى ١٥ مليار دينار

أظهرت بيانات البنك املركزي أن األصول 
االحتياطيــة للكويــت ارتفعت لتســجيل 
مســتوى ١٥٫٠٤ مليار دينــار بنهاية مايو 
املاضي، وذلك بنمو شــهري بلغ ٤٫٣٪ عن 
مستواه البالغ ١٤٫٤١ مليار دينار في أبريل 
املاضــي وتضمنت احتياطيات البالد نحو 
١٣٫٣٩ مليار دينار رصيد الودائع والعمالت 
األجنبية في اخلارج إضافة إلى نحو ١٫٣٣ 
مليار دينار حقوق السحب اخلاصة للكويت 

لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من 
نحو ٢٣٤٫٢ مليون دينار رصيد لدى صندوق 

النقد الدولي.
ويشمل االحتياطي األجنبي للكويت ذهبا 
(مقداره ٧٩ طنا محسوب بالقيمة الدفترية 
منذ شرائه) بنحو ٣١٫٧ مليون دينار بنهاية 
مايو ٢٠٢٢، علما أن االحتياطي األجنبي ال 
يشمل األصول اخلارجية لدى الهيئة العامة 
لالستثمار املتمثلة في الصندوق السيادي.

هيثم الغيص يتولى منصب أمني عام 
«أوپيك» خلفًا للراحل محمد باركيندو

وكاالت: تولــى هيثم 
الغيــص منصــب األمني 
العــام لـ «أوپيــك» خلفًا 
للراحــل محمد باركيندو 
الذي توفي مساء الثالثاء 
عن عمر يناهز ٦٣ عاما، 
وذلك قبل أيام من انتهاء 
فترة عملــه في املنظمة، 
املقــرر  حيــث كان مــن 
أن يتولــى الغيــص ذلك 
املنصــب في أغســطس 
املقبل حسب قرار املنظمة 
في اجتماعها خالل يناير 

املاضي.
جديــر بالذكــر، أن الغيــص هو ممثل 
ســابق في «أوپيك»، وعمل منذ عام ١٩٩٣ 
في مؤسسة البترول الكويتية، فيما تولى 
باركينــدو منصب أمني عــام «أوپيك» في 
أغسطس ٢٠١٦ خالل انعقاد اجتماع وزراء 
نفط املنظمة الـ ١٦٩ خلفا لليبي د.عبداهللا 
البدري. وشــغل باركينــدو وظائف مهمة 

بالقطاع النفطي في نيجيريا، حيث ترأس 
مؤسسة النفط الوطنية كما شغل منصب 
املدير العام باإلنابة ملؤسسة الغاز السائل، 
كما شــغل ايضا منصب املســاعد اخلاص 
لالمني العام لـ «أوپيك» األســبق ريلوانو 
لقمان وعني نائبا لألمني العام ألوپيك في 
عام ٢٠٠٦ وقام بتمثيل نيجيريا في مجلس 

محافظي «أوپيك» عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠.

هيثم الغيصمحمد باركيندو

«هيئة االتصاالت» تتيح لـ «مايكروسوفت» 
تقدمي خدمات احلوسبة السحابية بالكويت

أعلنــت الهيئة العامة 
وتقنيــة  لالتصــاالت 
املعلومات عن منح شركة 
االذن  مايكروســوفت 
لتوفير خدمات احلوسبة 
السحابية « ٣٦٥ Officeو
 Azure Stack»و  ،«Azure
 «Hyperconverged Infrastructure
بالكويت، حيث ميثل هذا 
اإلجنــاز ثمــرة اجلهــود 
التــي بذلتهــا  احلثيثــة 
مايكروسوفت على مدار 
سنوات عدة بالشراكة مع 

الهيئة، ويعكس التزام الشركة بدعم التحول 
الرقمي بالبالد. وتعليقا على هذا املوضوع، 
قال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 
م.ســالم األذينــة: «من الضــروري للهيئات 
احلكومية وشــركات القطاع اخلاص اعتماد 
منتجات وخدمات راسخة وآمنة وقائمة على 
التكنولوجيا الســحابية بهدف دعم االبتكار 

والوصــول إلى طموحاتنا الرقمية وحتقيق 
أهداف رؤية الكويت ٢٠٣٥».

وفــي الســياق ذاتــه، أكــد املديــر العام 
ملايكروسوفت في الكويت عالء الدين كرمي، 
على التزام الشركة بتسريع مسيرة التحول 
الرقمــي اآلمن في الكويت متاشــيا مع رؤية 
الكويت ٢٠٣٥. وقال: «يلعب التحول الرقمي 
دورا محوريا في رحلة الكويت نحو املستقبل».

عالء الدين كرميم.سالم األذينة
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انتخاب الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد رئيسًا ملجلس إدارة «برقان»

أعلن بنك برقان عن انتخاب الشيخ 
عبداهللا ناصر صباح األحمد في منصب 
رئيس مجلس اإلدارة للدورة اجلديدة 
التــي متتد مــن ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ خلفا 
لرئيس مجلس اإلدارة الســابق ماجد 
عيسى العجيل، وذلك إثر انتخابه خالل 
اجتماع اجلمعية العمومية الســنوي 
الســابع واخلمســني للبنك بحضور 
نصاب نسبته ٨٥٫١٣٨٪، وبعد صدور 
موافقة بنك الكويت املركزي على ذلك.

وبهذه املناسبة، قال الشيخ عبداهللا 
ناصر صباح األحمد: «نحن على ثقة 
بأننا سنتمكن بفضل كفاءات وقدرات 
أعضاء املجلس اجلديد، وثقة مساهمينا 
الكــرام، بقدرتنا على مواصلة التقدم 
ببنــك برقان نحــو املزيد مــن النمو 
املستدام والتطور والتميز. وأود بهذه 
املناســبة أن أعبر عن شكري لإلدارة 
التنفيذية للبنك وجميع املوظفني على 
تفانيهم وجهودهم التي عززت املكانة 

الرائدة لبرقان بني املؤسسات املالية 
في الكويت».

تنفيذ اإلستراتيجية

من جهته، قال نائب رئيس مجلس 
إدارة بنك برقان ورئيس اجلهاز التنفيذي 
للمجموعة مســعود حيات: «يســعدنا 
انضمام الشيخ عبداهللا ناصر الصباح 
لقيــادة بنك برقان فــي منصب رئيس 
مجلس اإلدارة في دورته اجلديدة. ونحن 
واثقون من أن الدعم الذي سيقدمه مجلس 
اإلدارة برئاســته سوف يدعم مواصلة 
تنفيــذ خطــط البنك واســتراتيجياته 

بنجاح».
ويشغل الشيخ عبداهللا ناصر صباح 
األحمد أيضا منصب نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة كامكو لالستثمار، وهو عضو 
في مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت 
القابضة وبنك اخلليج املتحد - البحرين، 
كما يترأس جلنة حوكمة الشركات في 

مجلس إدارة بنك برقان.
وقد حاز الشيخ عبداهللا ناصر صباح 
األحمــد على درجــة البكالوريوس من 
األكادميية العسكرية امللكية ساندهيرست 
في اململكة املتحدة البريطانية، وشهادة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من معهد 
نيويــورك للتكنولوجيــا - الواليــات 

املتحدة األميركية.
مركز ريادي

ومنذ تأسيسه في عام ١٩٧٧، ركز بنك 
برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات 
واملؤسســات املالية، حيث يحتل البنك 
مركزا رياديا في القطاع املصرفي الكويتي 
باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث األصول، 
كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب 
مــع قاعدة عمالئــه املتنامية مــن أفراد 
وشركات ومؤسسات. وميتلك بنك برقان 
مصارف تابعة مملوكة لألغلبية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا 

متثل مجموعة بنك برقان وتشــمل بنك 
اخلليج اجلزائر- (اجلزائر)، ومصرف 
بغداد (العراق ولبنــان)، وبنك تونس 
العاملي (تونــس) وبنك برقان - تركيا 
(تركيا)، ولبنك برقان حضور قوي في 
اإلمارات من خالل مكتب الشركة «برقان 

للخدمات املالية احملدودة».
واســتمر البنــك فــي تطويــر أدائه 
منذ تأسيســه من خالل تنويع مصادر 
اإليرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة 
رأس املال. وساهم اعتماد بنك برقان على 
أحدث التقنيات في تقدمي خدماته في دعم 
مركزه الريادي في السوق احمللية وفي 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ويعمل بنك برقان اســتنادا إلى قيم 
الثقــة وااللتزام والتميز والتطور التي 
متثل أســاس املعايير واملمارسات التي 
يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه 
احملوري املتمثل في إرضاء عمالئه عبر 

املنتجات واخلدمات التي يقدمها.

خالل الدورة احلالية املمتدة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٤.. وبعد صدور موافقة «املركزي»

الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد

عبداهللا ناصر صباح األحمد: نثق بكفاءات وقدرات أعضاء املجلس اجلديد لتحقيق املزيد من النمو والتطور
مسـعود حيات: الدعم الذي سـيقدمه مجلس اإلدارة سـيعزز تنفيذ خطط البنك وإسـتراتيجياته بنجاح

«بورصة الكويت» حتصد لقب «أفضل بورصة مستدامة
في الشرق األوسط ٢٠٢٢» من مجلة «بان فاينانس»

أعلنــت بورصــة الكويت 
عــن فوزهــا بجائــزة أفضل 
بورصة مستدامة في الشرق 
األوســط للعام ٢٠٢٢، والتي 
متنحها مجلة بان فاينانس، 
إحدى أهم املجــالت العاملية 
املرموقة املختصة في مجاالت 
التمويل واالقتصاد والتجارة. 
ذلك وأشادت املجلة املرموقة 
باستدامة سوق املال الكويتي، 
ووصفت البورصة بأنها جهة 
إصــدار منوذجية، وشــركة 
تتمتع بعمليات وممارســات 
متميــزة، فضــال عــن كونها 
عنصرا أساسيا في استدامة 
ومرونة سوق املال الكويتي.

وتسعى مجلة بان فايننس 
لتكــون جوائزهــا مؤشــرا 

متنح ملؤسســات تعمل على 
نطــاق محــدود لكنهــا تقوم 
بــأدوار رائــدة. هــذا، ويتــم 
حتديد قوائم الترشيح النهائية 
للجائزة بواسطة فريق املجلة 
الذي يركز على املوضوعات 
ذات الصلــة ويقــرر جــدارة 

اســتراتيجيتها ومــا قامــت 
بعقده من شراكات وتنفيذه 
مــن مبــادرات ضمــن مجال 
تقرير احلوكمة واملسؤولية 
االجتماعيــة والبيئيــة لعام 

.٢٠٢١
إضافــة إلى ذلــك، نظمت 
بورصة الكويت ورشة عمل 
بالتعــاون مــع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي، والتي هدفت 
الى رفع مستوى الوعي بأفضل 
معاييــر وممارســات إعــداد 
تقارير احلوكمة واملسؤولية 
والبيئيــة  االجتماعيــة 
وتطبيقاتها، وضمان توافقها 
مع االســتراتيجية الشــاملة 
للشــركة ومــع أهــداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة.

عرضها والتعريف بها.
الكويت  وكانت بورصــة 
قــد قامت فــي أواخــر العام 
إعــداد  دليــل  بنشــر   ٢٠٢١
تقارير احلوكمة واملسؤولية 
االجتماعية والبيئية لتلبية 
االحتياجات املتزايدة لتوفير 
معلومات شــفافة ومنتظمة 
لكل املعنيني من املستثمرين، 
واملورديــن،  والعمــالء، 
واملنظمــني، وغيرهــم مــن 

أصحاب املصالح.
وفــي إطــار حرصها على 
تطبيق استراتيجيتها لتعزيز 
االستدامة، قامت الشركة في 
شهر أبريل من هذا العام بنشر 
تقريرها األول عن االستدامة 
الذي تطرقت فيه الى تفاصيل 

حقيقيا للتميز، حيث يتم إبراز 
املنشآت واألفراد املتميزين في 
تخصصاتهم، وتسليط الضوء 
على منجزاتهم وريادتهم. ومما 
مييز جوائز املجلة أنها ليست 
مخصصة للشركات العاملية 
الكبرى فحسب، بل كثيرا ما 

«برقان» يعلن ساعات العمل خالل عطلة العيد
أعلن بنــك برقان عن 
أعمالــه خــالل  تعطيــل 
اإلجــازة الرســمية لعيد 
املبــارك، وذلك  األضحى 
ملدة ٤ أيــام، اعتبارا من 
صباح يوم األحد املوافق 
١٠ يوليــو حتــى مســاء 
األربعاء املوافق ١٣ يوليو 

.٢٠٢٢
وحفاظا على استمرار 
مصالــح العمــالء وعدم 
البنك  توقفها يســتأنف 
أعمالــه بشــكل رســمي 
في عدد مــن األفرع يوم 
اخلميس املوافق ١٤ يوليو، 

من الساعة ٨:٣٠ صباحا حتى ٣:٠٠ عصرا، 
في كل من: فرع املقر الرئيسي، فرع األحمدي، 
فرع األڤنيوز، فرع الساملية، فرع اجلهراء 

- تيماء، وفرع القرين.
عالوة على ذلك، تســتمر أعمال البنك 
في فرع املطار بســاعات العمل االعتيادية 
طوال اليوم لـ ٢٤ ســاعة أثناء إجازة عيد 

األضحى املبارك، كما يســتمر مركز خدمة 
العمالء وخدمة الواتساب بالعمل على مدار 
الساعة من خالل الرقم ١٨٠٤٠٨٠، وذلك بهدف 

اإلجابة عن كافة االستفسارات.
ويتقدم بنك برقان بهذه املناســبة لكل 
أبناء الكويت بأطيب التبريكات، وكل عام 

وأنتم بخير.

.. ومستمر في تقدمي خدماته خالل العيد

«األهلي« يوفر خدمة العيادي بالتعاون مع «املركزي»

«املتحد» يوّدع احلجاج ويقدم لهم الهدايا

أعلن البنك األهلي الكويتي 
أبوابــه  أنــه ســوف يغلــق 
مبناسبة إجازة عيد األضحى 
املبارك، وذلك اعتبارا من يوم 
األحــد ١٠ يوليــو ٢٠٢٢ حتى 
يوم األربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢.

وسيعمل البنك على نطاق 
محدود خلدمــة عمالئنا يوم 
اخلميــس املوافــق ١٤ يوليو 
٢٠٢٢، من خالل الفروع التالية 
من الساعة ٨٫٣٠ صباحا حتى 

٣ مساء:
املركز الرئيسي، الفروانية، 
الفحيحيل، الشويخ، اجلهراء 

اجلديد، الساملية، حولي.

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي عــن خدمة توفير 
العيــادي ودعمــه حلملــة 
«عيديتــي»، وهــي مبادرة 
أطلقها بنك الكويت املركزي 
بالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويت والبنوك الكويتية.

وتدعم حملة «عيديتي» 
البســاطة والراحــة  قيــم 
وتضع العمــالء في مقدمة 
األولويات، وتتمحور هذه 
احلملة حول توفير العديد 
من أجهزة الصرف اآللي في 
املواقع احليوية التي يكثر 
عليها إقبال اجلمهور لسحب 
«العيدية» خالل فترة عيد 

مع اقتراب موسم احلج 
املبارك، وجتسيدا ملساهماته 
االجتماعيــة التي تخدم كل 
شــرائح املجتمــع، أعلــن 
البنــك األهلــي املتحــد عن 
تواجد فريق من املتطوعني 
من موظفي البنك في مطار 
الكويــت الدولــي لتوديــع 
احلجاج وتوزيع الهدايا على 
أكبر عدد من املسافرين ألداء 
مناســك احلج إلى بيت اهللا 
احلرام، حيث تعد هذه اللفتة 
اإلنســانية جزءا من الدور 
املجتمعي الرائد للبنك األهلي 
املتحد والهادف إلى املشاركة 
فــي مختلــف املناســبات 
االجتماعية والدينية، خاصة 
هذه املناسبة الدينية املفعمة 

علما أن البنك ســيواصل 
خدماته املصرفية على شبكة 
اإلنترنت املتوافرة وعبر مركز 

باألوراق النقدية من فئات ١ 
و٥ و١٠ و٢٠ دينارا، وتتوافر 
خدمة الصرف اآللي حاليا 
في مول ٣٦٠ ومول الكوت 
وفــي موقعــني فــي مجمع 

األڤنيوز.
ويوفــر البنــك األهلــي 
الكويتــي خدمــة العيــادي 
في جميع أفــرع البنك، مع 
خدمــة توصيــل العيــادي 
لعمالء اخلدمات املصرفية 
اخلاصة وعمالء النخبة. كما 
ستتواجد ســيارة السحب 
اآللــي اخلاصــة بالبنك من 
الســاعة ١٢ ظهــرا وحتــى 
الساعة ٨ مساء في جمعية 

متطوعو البنك في وداعهم 
وتقــدمي الهدايــا املتنوعــة 
التــي يحتاجهــا احلجــاج 
أثناء تأدية مناســك احلج، 
مؤكدين أن «املتحد» كعادته 

االتصال على مدار اليوم أثناء 
العطلة، كما يستطيع العمالء 
االتصال مبركز خدمة العمالء 

«أهال أهلي» على ١٨٩٩٨٩٩.
وبهــذه املناســبة، يتقدم 
البنك األهلي الكويتي بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقــام صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد، والشــعب الكويتي 
الكرمي وجميع املقيمني، داعني 
املولــى القدير أن يعيده على 
األمتني العربية واإلســالمية 

باخلير واليمن والبركات.

الدعية (٧ اجلاري) وجمعية 
اجلــاري)   ٨) اجلابريــة 
وجمعية النصر في اخليران 

من ٩ إلى ١٤ اجلاري.
وفي معرض حديثها عن 
هــذه املبــادرة، قالت جهير 
معرفي، مدير عام اخلدمات 
املصرفيــة لألفــراد باإلنابة 
في البنــك األهلي الكويتي: 
لدينا تقاليدنا التراثية التي 
تدعــم االرتباط الثقافي بني 
املجتمعات، والعيدية تعتبر 
من بني هذه التقاليد العريقة 
التي حتتفل باألطفال وتقوي 
العالقة التي تربطهم بأهلهم 

وبكبار السن.

سباق في القيام باملبادرات 
اإلنســانية التي تؤكد على 
املتميــز  املجتمعــي  دوره 
وحرصه على املشاركة في 
املناســبات االجتماعية  كل 

والدينية املهمة .
وبهذه املناســبة، قالت 
رئيسة املسؤولية املجتمعية 
االجتماعــي  والتواصــل 
بالبنك األهلي املتحد فاتن 
التميمي: تأتي هذه املبادرة 
في إطار حرصنا على توديع 
احلجاج ومشــاركتهم هذه 
املفعمة باإلميان  اللحظات 
والروحانيــة، وأن نقــدم 
لهم هدايا من املســتلزمات 
الرئيسية الستخدامهم خالل 

رحلة احلج.

جهير معرفي

فاتن التميمي تقدم هدايا البنك للحجاج

وســوف يســتأنف البنك 
أعماله املعتادة اعتبارا من يوم 
األحد املوافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢.

األضحــى املبارك. ونتيجة 
للطلب العام املتزايد، ستتم 
تعبئة أجهزة الصرف اآللي 

باإلميان والروحانية.
وقد أعرب املسافرون من 
حجاج بيت اهللا احلرام عن 
ســعادتهم وتقديرهم لهذه 
اللفتة اإلنسانية التي قام بها 
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«املناقصات» يرصد ٦٧ مالحظة تؤخر الترسيات وتستبعد العطاءات
أحمد مغربي - علي إبراهيم

حدد اجلهاز املركزي للمناقصات العامة جلميع 
اجلهات احلكومية أســباب اســتبعاد العطاءات 
املالية واملالحظات العامة على تقارير الترسية 
وآلية صدور األوامر التغييرية، إذ خاطب اجلهاز 
اجلهات احلكومية بصورة رسمية لهذا الغرض 
خــالل اليومني املاضيني، في خطوة من شــأنها 
حتقيق أعلى مستويات الشفافية من قبل «جهاز 
املناقصات» في ســبيل احلفاظ على املال العام، 

واملساهمة في دعم خطط الدولة التنموية.
وجاء في املراســالت الصادرة من قبل األمني 
العام للجهاز املركزي للمناقصات العامة باإلنابة 
م.أسامة إبراهيم الدعيج، إلى اجلهات احلكومية، 
والتي حصلت عليها «األنباء»، أن «املناقصات» 
وفي سبيل توجيه اجلهات احلكومية نحو تسريع 
آلية طرح ودراسة العطاءات والترسية النهائية، 
رصد عددا من املالحظات التي من شأنها تأخير 
الترسية، ومالحظات أخرى شائعة على طلبات 
األوامر التغييريــة والتمديد والتجديد للعقود، 
ومالحظات أخرى تؤدي إلى استبعاد العطاءات 
في جلســة فتح املظاريف وصلت في مجموعها 

إلى نحو ٦٧ مالحظة في تلك اجلوانب فقط.
وتفصيليا، كشــف «جهــاز املناقصات»، ٢٢ 
مالحظة شائعة على طلبات األوامر التغييرية، 
والتمديد والتجديد للعقــود املبرمة املقدمة من 

اجلهات العامة، جاءت كالتالي:
١- عدم تقدمي كافة البيانات واملستندات والوثائق 
املطلوبــة من قبل اجلهاز ضمــن طلبات األوامر 

التغييرية والتمديد والتجديد للعقود.
٢- عدم توفير بيان بجميع األوامر التغييرية أو 
التمديد أو التجديد السابقة إن وجدت من حيث 

التكلفة واملدد الزمنية ونسب اإلجناز.
٣- عدم القيام بدراســة ومقارنة فئات األسعار 
ملختلــف البنود الواردة في العقــد املبرم وتلك 
املطلوبــة في األمر التغييري مــن حيث القيمة 
السعرية وجداول الكميات من ناحية واملواصفات 
الفنية من ناحية اخرى، وبيان نسب الفروقات 

ان وجدت ومبرراتها.
٤- تأخر اجلهات العامة بالرد على استفسارات 
اجلهــاز، األمر الذي من شــأنه التأخر في اتخاذ 

القرار الالزم للرد على الطلب.
٥- عدم وضوح طبيعة األمر التغيري والتمديد 
املطلوب واملدة الزمنية واسم اجلهة املتعاقد معها 

واملبلغ املطلوب.
٦- عدم التحقق من ان نطاق أعمال األمر التغييري 

غير مشمولة بنطاق أعمال العقد املبرم.
٧- عدم بيان أسس احتساب القيمة العادلة لألمر 

التغييري أو التمديد أو التجديد.
٨- عــدم اإلفــادة ببيانــات املناقصــة البديلــة 
وإجراءاتهــا عند تقــدمي طلبات أوامــر التمديد 

والتجديد.
٩- عــدم إرفاق محضر جلنة الشــراء متضمنا 

املوافقة على الطلب.
١٠- عــدم بيان تفاصيل العقد املبرم مثل اســم 
املتعاقد معه، املبلغ االجمالي، املدة الزمنية، تاريخ 
التوقيع، تاريخ املباشرة، تاريخ االنتهاء، نسبة 
األوامر التغييرية والفترة املسموح بها للتمديد 

أو التجديد للعقد.
١١- عدم بيان املبلغ املتبقي للعقد واملبلغ املستخدم 
من إجمالي قيمة العقد واملدد الزمنية املتبقية.

١٢- عدم بيان نسبة اإلجناز للعقد املبرم.
١٣- عــدم إرفــاق جــداول كميات العقــد املبرم 

واملطلوبة باألمر التغييري.

١٤- عــدم تطابق نطــاق املناقصــة البديلة مع 
موضوع التمديد.

١٥- عــدم تقدمي طلبــات األوامــر التغييرية او 
التمديــد أو التجديد قبل انتهــاء تاريخ اإلجناز 

التعاقدي مبدة كافية.
١٦- إصــدار األوامر التغييريــة او التمديد قبل 
احلصول على موافقة اجلهاز املركزي للمناقصات 

العامة وتقدمي الطلب لفترة منتهية.
١٧- عدم التحقق من خضوع املجموع غير اجلبري 
لنسبة األوامر التغييرية بالزيادة او بالنقصان 

لنصاب اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.
١٨ - عدم توضيح أسس احتساب املدد الزمنية 

بأوامر التمديد.
١٩- عدم بيان توافر االعتماد املالي.

٢٠- عــدم احتســاب نســب االســتهالك بعقود 
املركبات.

٢١- عــدم التحقق من اجلهد البشــري املطلوب 
ليتناســب مع األعمال املتبقية بعقود اإلشراف 

على التنفيذ.
٢٢- عدم أخذ موافقة املتعاقد معه في حال جتاوز 
نســبة األوامر التغييرية أو التمديد أو التجديد 

املنصوص عليه بالعقد املبرم.
وتضمــن املالحظات الشــائعة علــى تقارير 
التوصية بالترســية املقدمة من اجلهات العامة 
١٤ مالحظة تتعلق بالبيانات واملستندات، وصوال 
إلى دراسة العطاءات والتقارير التحليلية لدراسة 
فئات األسعار، إذ جاءت تلك املالحظات كما يلي:

١- عدم تقدمي كل البيانات والوثائق واملستندات 
املطلوبة من قبل اجلهاز ضمن تقارير التوصية 

بالترسية.
٢- عدم دراسة جميع العطاءات املتقدمة.

٣- عدم إرفاق تقرير فني متكامل بنتيجة دراسة 
اجلهة للعطاءات ومدى استيفائها من الناحيتني 

الفنية واملالية.
٤- عدم تقدمي كشــف متكامل ملطابقة متطلبات 
املناقصة أو املمارســة وبيان مرجعية أســباب 

االستبعاد.

٥- عــدم تقدمي تقرير التحليــل املالي متضمنا 
جداول تفصيلية ملقارنة فئات األســعار للبنود 
املرتفعة واملنخفضة في عطاءات املناقصني مع 
مقارنتها بالقيمة املقــدرة من قبل اجلهة وبيان 

نسب الفروقات واألسباب (إن وجدت).
٦- عدم التحقق من نســب األخطاء احلســابية 

وتفاصيلها للعطاءات املتقدمة.
٧- عــدم إرفــاق محضر اجتماع جلنة الشــراء 

متضمنا املوافقة على التوصية.
٨- التأخر برفع تقارير التوصية بالترسية ملدة 
تزيد على ما هو محــدد بكتاب إحالة العطاءات 

الصادر عن اجلهاز.
٩- عدم متابعة صالحية سريان التأمني األولي 
واتخاذ الالزم بشأنه قبل انتهاء مدته ومخاطبة 

اجلهاز بهذا اخلصوص.
١٠- القيام باســتكمال البيانات واملستندات من 
املناقصــني أو إجراء موازنة لألســعار قبل أخذ 

موافقة اجلهاز.
١١- عدم تضمني كتاب التوصية بالترسية على 

السعر اإلجمالي الصحيح للعطاء بعد حتقق اجلهة 
من عدم وجود أخطاء حسابية من خالل التدقيق 
على األســعار الفردية والتفصيالت وتطبيق ما 
ســبق على جميع بنود املناقصــة، وذلك عندما 

تكون املناقصة قابلة للتجزئة.
١٢- عدم االلتزام بضوابط وأحكام دعم املنتجات 
احمللية وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
١٣- عــدم توفير وإرفاق املســتندات ومحاضر 
االجتماعات املتعلقة باالستكماالت مع املناقصني.

١٤- عدم التزام اجلهة بضوابط ومعايير االختيار 
وشروط قبول العطاء في التقييم الفني للمناقصات 
أو املمارســات املطروحة بنظام املظروفني وفقا 

لوثائق الطرح.
وحدد «املناقصات» ١٧ مالحظة شائعة قد تؤدي 
إلى اســتبعاد العطاء في جلسة فتح املظاريف، 
من بينها ما يتعلق مبظاريف العطاءات نفسها، 
باإلضافة إلــى مالحظات تعنى بالتأمني األولي، 
وأخرى مرتبطة مباشرة بصيغة العطاء، كالتالي:
١- عــدم تقدمي صيغة العطــاء او عدم تعبئتها 
كاملة حسب الشروط املبينة في وثائق املناقصة 

أو املمارسة.
٢- عدم ختم صيغة العطــاء او التوقيع عليها 

من قبل املفوض بالتوقيع لدى اجلهاز.
٣- إجراء تعديل على املبلغ سواء باحلروف او 

األرقام دون التوقيع واخلتم بجانب التعديل.
٤- إيداع صيغة العطاء او قوائم األسعار وجداول 
الكميات باملظروف الفني للمناقصات أو املمارسات 

التي تطرح بنظام املظروفني (الفني واملالي).
٥- تقدمي صيغة العطاء على أوراق خاصة مبقدم 

العطاء.
٦- تقدمي شيك غير مصدق او خطاب ضمان من 

بنك غير معتمد لدى الكويت.
٧- تقدمي التأمــني األولي املعدل من دون إرفاق 

أصل التأمني.
٨- تقــدمي التأمني األولي موجها للجهة صاحبة 

الشأن وليس اجلهاز.
٩- تقــدمي التأمني األولي مبدة تقل عن ٩٠ يوما 

من تاريخ موعد تقدمي العطاء.
١٠- تقدمي مبلغ التأمــني األولي بقيمة تقل عما 

هو مطلوب وفقا إلعالن الطرح.
١١- عدم تطابق اسم مقدم التأمني األولي مع اسم 

مقدم العطاء.
١٢- عدم إيداع التأمني األولي في املظروف الفني 
للمناقصــات أو املمارســات التــي تطرح بنظام 

املظروفني.
١٣- تقدمي صورة عن التأمني األولي وليس األصل.

١٤- عدم صحة أرقام او وصف البنود في التأمني 
األولي للمناقصات أو املمارسات القابلة للتجزئة.
١٥- عــدم إيداع وثائق املناقصــة في املظاريف 

الرسمية املخصصة لها.
١٦ - وضع عالمة او اشارة على مظاريف العطاءات.
١٧ - تدويــن اســم مقدم العطــاء على مظاريف 

العطاءات من اخلارج.
وتطرق «املناقصات» إلى ١٤ مالحظة شائعة 
على تقارير التوصية بالترســية من بينها عدم 
دراســة جميع العطــاءات املتقدمة، وعدم إرفاق 
تقرير فني متكامل بنتيجة دراسة اجلهة للعطاءات 
ومدى اســتيفائها من الناحيتني الفنية واملالية، 

فيما جاءت املالحظات كالتالي:
١- عدم تقدمي كل البيانات والوثائق واملستندات 
املطلوبة من قبل اجلهاز ضمن تقارير التوصية 

بالترسية.
٢- عدم دراسة جميع العطاءات املتقدمة.

٣- عدم إرفاق تقرير فني متكامل بنتيجة دراسة 
اجلهة للعطاءات ومدى استيفائها من الناحيتني 

الفنية واملالية.
٤- عدم تقدمي كشــف متكامل ملطابقة متطلبات 
املناقصــة/ املمارســة وبيــان مرجعية أســباب 

االستبعاد.
٥- عــدم تقدمي تقرير التحليــل املالي متضمنا 
جداول تفصيلية ملقارنة فئات األســعار للبنود 
املرتفعة واملنخفضة في عطاءات املناقصني مع 
مقارنتها بالقيمة املقــدرة من قبل اجلهة وبيان 

نسب الفروقات واالسباب (إن وجدت).
٦- عدم التحقق من نســب األخطاء احلســابية 

وتفاصيلها للعطاءات املتقدمة.
٧- عــدم إرفــاق محضر اجتماع جلنة الشــراء 

متضمنا املوافقة على التوصية.
٨- التأخر برفع تقارير التوصية بالترسية ملدة 
تزيد على ما هو محــدد بكتاب إحالة العطاءات 

الصادر عن اجلهاز.
٩- عدم متابعة صالحية سريان التأمني األولي 
واتخاذ الالزم بشأنه قبل انتهاء مدته ومخاطبة 

اجلهاز بهذا اخلصوص.
١٠- القيام باســتكمال البيانات واملستندات من 
املناقصــني او إجراء موازنة لألســعار قبل أخذ 

موافقة اجلهاز.
١١- عدم تضمني كتاب التوصية بالترسية على 
السعر االجمالي الصحيح للعطاء بعد حتقق اجلهة 
من عدم وجود اخطاء حسابية من خالل التدقيق 
على االســعار الفردية والتفصيالت وتطبيق ما 
ســبق على جميع بنود املناقصــة وذلك عندما 

تكون املناقصة قابلة للتجزئة.
١٢- عدم االلتزام بضوابط واحكام دعم املنتجات 
احمللية واصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
١٣- عــدم توفير وإرفاق املســتندات ومحاضر 
االجتماعات املتعلقة باالستكماالت مع املناقصني.

١٤- عدم التزام اجلهة بضوابط ومعايير االختيار 
وشروط قبول العطاء في التقييم الفني للمناقصات 
أو املمارســات املطروحة بنظام املظروفني وفقا 

لوثائق الطرح.

أمني عام اجلهاز باإلنابة أسامة الدعيج خاطب بها اجلهات احلكومية كافة لتسريع اإلجراءات واحلفاظ على املال العام

م.أسامة إبراهيم الدعيج

١٧ مالحظة تؤدي إلى استبعاد العطاء.. و١٤ أخرى تؤثر على التوصية بالترسية٢٢ مالحظة شائعة على طلبات األوامر التغييرية والتمديد والتجديد للعقود املبرمة

«املال أوتوموبيلز» توفر محطات شحن مبواقع مختلفة في الكويت
املــال  شــركة  تواصــل 
أوتوموبيلز، إحدى شركات 
واملــوزع  املــال  مجموعــة 
املعتمد والوحيد لســيارات 
مرسيدس- بنز في الكويت، 
جهودها احلثيثة والتزامها 
العملــي  التطويــر  جتــاه 
املســتدام من خــالل توفير 
شبكة واســعة من محطات 
الشحن الكهربائية في جميع 
أنحاء الكويت لسيارات اجليل 
اجلديد التي تعمل على الطاقة 
الكهربائية. ومع االنتشــار 
امللحوظ ملجموعة ســيارات 
Mercedes-EQ، تقدم شركة 
املــال أوتوموبيلــز لعمالئها 
أينما كانوا شبكة واسعة من 
الكهربائية  محطات الشحن 
لتعزز من مجموعة اخلدمات 
تقدمهــا  التــي  الشــاملة 

مرسيدس- بنز لهم. 
تقــدم املــال أوتوموبيلز 
لعمالئهــا ١٧ محطة شــحن 
كهربائية ثابتــة إضافة إلى 
٤ محطات شحن متنقلة في 

جميع أنحاء الكويت. 
وتتوافــر احملطــات فــي 
معارض املال أوتوموبيلز في 

متنقلة في مواقع استراتيجية 
في جميــع أنحــاء الكويت، 
متكــن العمــالء من شــحن 
مركباتهــم خــالل رحالتهم 
من وإلى وجهــات العطالت 

واملنتجعات الترفيهية. 
املــال  وحتــرص شــركة 
أوتوموبيلز على توفير أفضل 

مــع التحــول العاملــي نحو 
السيارات الكهربائية وإعالن 
مرسيدس- بنز عن رؤيتها 
٢٠٣٩ للحد مــن االنبعاثات 
الكربونيــة، توجهــت املــال 
أوتوموبيلز نحو بناء شبكة 
واسعة من محطات الشحن 
الكهربائيــة. تضم سلســلة 
مجموعــة   EQ مرســيدس 
الكهربائية  الســيارات  مــن 
املتوقــع وصولها خالل هذا 
العــام، ومحطــات الشــحن 
الكهربائي هذه سوف تسهم 
فــي تقدمي خدمات الشــحن 
التــي يحتاج اليهــا العمالء 
لتشغيل سياراتهم الكهربائية 
واالستمتاع بتجربة القيادة 
املستقبلية من مرسيدس- 
بنــز، إضافة إلــى توفيرها 
مجموعة واسعة من محطات 
الشحن الكهربائي في مختلف 
مناطق الكويت، وتوفر أيضا 
املــال أوتوموبيلــز لعمالئها 
شاحن حائط للشحن املنزلي 
ذي تكلفة اقتصادية، ميّكن 
العمالء من شحن سياراتهم 
من املنزل وفي الوقت الذي 

يرغبون به.

أنواع املنتجــات واخلدمات 
التي تفوق توقعات عمالئها 
وتلبــي كافــة احتياجاتهم. 
ومــع املجموعــة الواســعة 
للســيارات الكهربائية التي 
تقدمهــا مرســيدس- بنــز، 
توفــر لعمالئهــا خيــارات 
متعددة لشــحن مركباتهم. 

لتعزيز جتربة القيادة الفريدة مع مركبات مرسيدس- بنز الكهربائية الفاخرة

الري والشــويخ الصناعية 
واألحمــدي وفــي مواقــف 
ســيارات مرســيدس- بنز 
املخصصة فــي األڤنيوز - 
B٣، باإلضافة إلى مواقف برج 
الوطني ومجمــع الراية في 
مدينة الكويت، كما توفر املال 
أوتوموبيلز محطات شحن 

«وربة»: خدماتنا مستمرة في إجازة «األضحى»
تزامنــًا مع حلــول عيد 
األضحى املبارك يواصل بنك 
وربة تقدمي خدماته املصرفية 
لعمالئه الكرام خالل اإلجازة 
الرسمية بدءا من يوم األحد 
املوافق ١٠ يوليو حتى يوم 
األربعــاء املوافــق ١٣ يوليو 
عبر أجهــزة EBM في أفرع 
األڤنيوز والشهداء واملطار، 
وذلك لتسهيل تقدمي اخلدمات 
للعمالء، إضافة إلى استمرار 
خدمة االتصال الهاتفي عبر 
مركــز االتصــال ١٨٢٥٥٥٥ 

ومنصات البنك لدى مواقع التواصل االجتماعي 
أو عبر «األونالين»، باإلضافة إلى ذلك سيستمر 
فرع املطار في العمل على مدار الساعة طوال 
أيام األسبوع خالل عطلة العيد، بينما ستعمل 
الفروع التالية يوم اخلميس املوافق ١٤ يوليو 
وهي كل من: الراية، حولي، الفروانية، اجلهراء، 

الفحيحيل، أبوفطيرة.
الشــعيل  وأفاد عبداهللا 
مدير إدارة أول إدارة الفروع 
فــي املجموعــة املصرفيــة 
لألفراد، بأن «وربة» مستعد 
خلدمــة عمالئه عبــر تقدمي 
جميــع خدماتــه املصرفية 
خالل هــذه اإلجازة وتوفير 
كافــة اخلدمــات املصرفيــة 
لعمالء البنك مبا فيها خدمات 
أجهزة EBM، حيث تقدم هذه 
األجهزة مجموعة من احللول 
املصرفية املتنوعة عبر أفضل 
التقنيات اآلمنة من بينها خدمات إيداع األموال 
والشيكات، كما تتيح لعمالء بنك وربة إدراج 
أموال الشيكات ضمن حساباتهم فور إيداعها، 
وتقوم أجهزة EBM بأداء دور مهم في تقدمي 
عدد من اخلدمات اإللكترونية منها الســحب 

واإليداع النقدي.

عبداهللا الشعيل

«الكويتية» توقع اتفاقية الرمز املشترك
مع اخلطوط السريالنكية

في إطار مســاعيها املستمرة 
شــبكة  لتوســيع  والدؤوبــة 
خطوطها حــول العالم وتطوير 
خدمــة العمالء، ومنــح خيارات 
ســفر متنوعة لعمالئها الكرام، 
أعلنت شــركة اخلطوط اجلوية 

الكويتية عن توقيع اتفاقية الرمز املشــترك 
مع شــركة اخلطوط اجلوية «السريالنكية» 
فــي تاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ وتتيح االتفاقية 
لـ«الكويتية» إدراج رمزها ضمن رحالت طيران 
«السريالنكية» كما تتيح أيضا لـ«السريالنكية» 
إدراج رمزها ضمن رحالت «الكويتية» على 
خــط كويت - كولومبــو- كويت. وفي هذا 
الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية م.معن رزوقي: تعمل هذه 
االتفاقية على تعزيز العالقة التجارية القائمة 
بــني اخلطوط اجلويــة الكويتية واخلطوط 
اجلوية السريالنكية املمتدة ألكثر من ٤ عقود 
منــذ عام ١٩٧٨ وترتقي بها إلى آفاق جديدة، 

وتلبية ملتطلبات عمالئنا الكرام 
سيتم تشغيل ٣ رحالت أسبوعية 
إلى كولومبو اعتبارا من أكتوبر 
املقبــل وباملثل تقــدم اخلطوط 
الســريالنكية خدماتها  اجلوية 
للمســافرين على هذا اخلط منذ 
عام ١٩٩٩ وتشغل حاليا رحلة واحدة يومية إلى 
الكويت. من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي 
للخطــوط اجلوية الســريالنكية ريتشــارد 
نوتال: يسعدنا دخول فصل جديد في العالقة 
طويلة األمد بني اخلطوط الكويتية واخلطوط 
السريالنكية والتي من املتوقع أن حتقق قيمة 
لعمالئنا بطرق متعددة، مؤكدا أهمية سوق 
الشرق األوسط للخطوط اجلوية السريالنكية، 
كما أننا نســعى باستمرار لتوسيع شبكتنا 
ومجموعة منتجاتنا خلدمة هذا القطاع بشكل 
أفضل متطلعني إلى العمل مع اخلطوط اجلوية 
الكويتية وخلق املزيد من التعاون بني شبكاتنا 

املدمجة لصالح مسافرينا.
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«الوطني» يرعى معرض االستثمار البشري 
والفرص الوظيفية ٢٠٢٢ بجامعة الكويت

الذهب قرب أدنى مستوياته منذ ديسمبر
العربية: تراجعت أسعار الذهب مقتربة 
من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر أمس، 
إذ أضرت قــوة الــدوالر وتوقعات رفع 
الفائدة بسعر املعدن الذي ال يدر عائدا.
وهبط الذهب في املعامالت الفورية 
لألوقيــة  دوالرا   ١٧٦٠٫٩٠ إلــى   ٪٠٫٢

(األونصة) بحلول الساعة ١٠٥٣ بتوقيت 
غرينتــش، بعد انخفاضــه بنحو ٢٫٦٪ 
الثالثاء املاضــي، ونزلت العقود اآلجلة 
األميركية للذهب ٠٫٣٪ إلى ١٧٥٩٫٠٠ دوالرا 
لألوقية، بحسب «رويترز». وارتفع سعر 
الدوالر، املنافس للذهب كمالذ آمن للقيمة، 

مقتربا من أعلى مستوياته في ٢٠ عاما، 
ما جعل الذهب املقوم بالدوالر أقل جاذبية 
للمشــترين بالعمالت األخــرى. وواجه 
الذهب آثار رفع أسعار الفائدة وعائدات 
السندات على مســتوى العالم، ما يزيد 
من تكلفة الفرصة البديلة القتناء املعدن.

«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة
لسكن الطالب في الواليات املتحدة

في إطار الدعــم املتواصل 
الذي يقدمه بنك الكويت الوطني 
للطالب حديثــي التخرج في 
أولى خطوات حياتهم املهنية، 
قــدم البنــك رعايتــه ملعرض 
االســتثمار البشري والفرص 
الوظيفية ٢٠٢٢ بجامعة الكويت 
والذي أقيم خالل الفترة من ٤ 

إلى ٧ اجلاري.
وتأتي مشاركة «الوطني» 
في معرض جامعة الكويت 
الوظيفي إميانا منه بأهمية 
دعم فئة الشباب من الطلبة 
التخــرج وتوفير  وحديثي 
فرص العمل املناســبة لهم 
في قطاع مهــم مثل القطاع 
املصرفــي واملالــي، حيــث 
علــى  الوطنــي  يحــرص 
الفعاليــات  املشــاركة فــي 
التي تدعم الكفاءات الوطنية 

الواعدة في الكويت.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام املوارد البشرية ملجموعة 
بنك الكويــت الوطني عماد 
العبالني: يشكل اخلريجون 
رافــدا مهما بالنســبة لبنك 
الكويت الوطني في استقطاب 
املواهــب التــي تســاهم في 
أجنــدة التغييــر والتحول 
الكبير الذي يشهده البنك مبا 
لديهم من طاقات وإمكانيات 
حتتاج إلــى توجيهها، فيما 
يوفر البنك بيئة فريدة في 
التدريــب والتطوير  مجال 
لصقل مهارات وبناء مسيرة 

مهنية احترافية ملوظفيه.
وأضاف أن رؤية ورسالة 
البنــك تتمثــل دائمــا فــي 
االستثمار وبقوة في الكفاءات 
احملليــة، وهــو مــا يجعل 
الوطني جهــة العمل األكثر 

جذبا للكفاءات الكويتية.
وأشــار إلــى أن الوطني 
يتمتع بثقافة بيئة عمل قوية 
ودعم كبيــر ملوظفيه، فضال 
عن توفير فرص استثنائية 
بصفــة  املهنــي  للتطويــر 

أعلنت مجموعة جي إف 
إتش املالية عن استحواذها 
على محفظة لسكن الطالب 
تقارب قيمتهــا ٣٠٠ مليون 
دوالر، وتقع عقاراتها بالقرب 
من جامعات مختارة تعد من 
األعلى تصنيفا في تكساس، 
ميتشــجان وميسوري في 
الواليات املتحدة األميركية. 
مت االستحواذ على احملفظة 
بالشــراكة مــع ســتيودنت 
كوارترز، وهي شركة تابعة 
ملجموعة جي إف إتش، مقرها 
في والية أتالنتا ومتخصصة 
فــي إدارة محافظ العقارات 

اخلاصة بسكن الطالب.
وتشمل األصول اخلمسة 
التــي مت االســتحواذ عليها 
منشــآت تقــع بالقــرب من 
جامعة تكســاس إيه آند إم، 
جامعــة واليــة ميتشــجان 
وجامعة والية ميســوري، 
وتضــم احملفظــة أكثر من 
٢٠٠٠ ســرير، مــع أصــول 
على مســافة قريبة جدا من 
اجلامعات التابعة لها، وهي 
جديدة نسبيا وتضم مختلف 
وســائل الراحــة املصممــة 

هــذه املعــارض فرصة مهمة 
بالنســبة للطلبــة حديثــي 
التخــرج للتعــرف واالطالع 
علــى الفرص الوظيفية التي 
تناسبهم، وترضي تطلعاتهم 
وطموحاتهم، كمــا متثل في 
الوقت ذاته منصة مهمة لبنك 
الكويت الوطني للتعرف عن 
كثب على الكفاءات واملواهب 
الوطنية التي يسعى لضمها 

إلى منظومته االحترافية.
وقالت إن جناح الوطني في 
املعرض شهد إقباال كبيرا من 
املشاركني، حيث قام موظفو 
البشــرية  املوارد  مجموعــة 
في البنك بالــرد على جميع 
االستفسارات املطروحة من 
قبــل الطــالب الذيــن قامــوا 
التوظيف  بتعبئــة منــوذج 
الشاغرة  اخلاص بالوظائف 
واملتاحــة، وذلــك فــي إطار 

بشكل عام فقد شهد القطاع 
نقصا في العرض، مع احلاجة 
إلى إنشاء أصول مخصصة 
لسكن الطالب تقع على مقربة 
من كبرى اجلامعات املصنفة 
ضمــن املســتوى األول في 
مختلف أنحاء البالد لتلبية 
العــدد املتزايد مــن الطالب 
املسجلني والتوافر احملدود 
للسكن املقدم من اجلامعات. 
وقــال نائــل مصطفــى، 
إلدارة  مشــارك  رئيــس 
االستثمار العقارات في جي 
إف إتش: في إطار األنشطة 
العقاريــة املتناميــة جلــي 
إف إتش، يســرنا مواصلة 
اســتثمارنا في قطاع سكن 
الطالب، الذي يشــهد زخما 
إيجابيــا بالنظر إلى ارتفاع 
معدل التسجيل في اجلامعات 
بالواليات املتحدة األميركية، 
والناجت عن النمو السكاني 
املستمر في الواليات املتحدة 
وقلة املعروض من األصول 
أ»  املصنفــة ضمــن «الفئة 
مــن اجلامعــات  القريبــة 
واملشــيدة لغــرض ســكن 
إلــى  باإلضافــة  الطلبــة، 

حرص البنك على تشــجيع 
هؤالء اخلريجني على االلتحاق 
بالقطاع املصرفي، الذي يلعب 
دورا كبيرا ومحوريا في تنمية 

االقتصاد الكويتي.
وأضافــت أن البنك يقدم 
العديد من الفرص الوظيفية 
املميزة للشباب الكويتيني من 
اجلنســني انطالقا من سعيه 
الدائم إلى استقطاب الكوادر 
الشابة ومساعدتها  الوطنية 
على تطوير مهاراتها وتوفير 
بيئة عمل تناســب تطلعاتها 

وأهدافها املستقبلية».
وأكــدت أن البنك يواصل 
تكريــس موقعه الريادي في 
القطاع  صــدارة مؤسســات 
اخلــاص، التــي دأبــت على 
اســتقطاب املواهب الوطنية 
وتدريبهــا وصقــل مهاراتها 
وتأهيلها، لتتبوأ مواقع قيادية 

في املستقبل.
وتلتقي جهود بنك الكويت 
الوطني في استقطاب الكفاءات 
الوطنية بخططه التطويرية 
والتدريبية الساعية لالستثمار 
بالكوادر الوطنية وإعداد جيل 
مصرفــي واعــد. ويحــرص 
البنك على تقدمي سلسلة من 
الدورات التدريبية والبرامج 
األكادميية احملترفة باعتباره 
من رواد املؤسسات املصرفية 
في الكويت التي تبنت تنظيم 

برامج تدريبية للشباب.

ذلك فــإن شــركتنا التابعة 
جلي اف اتش، ســتيودنت 
كوارترز، متنح جي إف إتش 
ومساهمينا ميزة عظيمة في 
هــذا القطاع مــن خالل دعم 
القيمــة، مواءمــة  حتقيــق 
املصالــح والتركيــز علــى 
حتقيق العوائد املســتهدفة 
جلي إف إتش ومستثمريها. 
تتمتع الشركة بسجل حافل 
وخبرة واسعة في مجالها، 
وتصنف على الدوام ضمن 
أكبر ٢٥ من مديري األصول 
ســكن الطالب في الواليات 

املتحدة األميركية.
ســتيفاني  وقالــت 
لينــش، رئيس االســتثمار 
فــي ســتيودنت كوارتــرز: 
متحمسون بتنمية محفظتنا 
من خالل شراء أصول عالية 
اجلودة مبواقع متميزة في 
أسواق استثنائية تقع على 
مقربة من كبرى اجلامعات. 
نتطلع إلــى مواصلة تقدمي 
فــرص اســتثمارية واعدة 

وحتقيق نتائج جيدة.

بقيمة تقارب الـ ٣٠٠ مليون دوالرفي إطار دعمه للخريجني الكويتيني وحرصه على توفير أفضل الفرص الوظيفية لهم

غدير الكوهجيعماد العبالني

جناح البنك في املعرض

مبنى سكن الطالب               ستيفاني لينش              نائل مصطفى

مستمرة ويشمل ذلك برامج 
العملية  التدريب واخلبــرة 
التي تهدف إلى مساعدتهم على 
تطويــر مهاراتهم وخبراتهم 
لقيادة جهود تطوير القطاع 

املصرفي في املستقبل.
وأكد العبالني أن استراتيجية 
املوارد البشرية للمجموعة 
ترتكــز علــى جــذب أفضل 
املواهب ودعم أهداف رؤية 
كويت جديدة ٢٠٣٥ والسعي 
لزيــادة توظيــف املواطنني 
القطــاع  فــي  الكويتيــني 
املصرفــي ودعــم االقتصاد 
الوطني من خالل استقطاب 

املواهب احمللية.
من جانبهــا، قالت مديرة 
إدارة اســتقطاب املواهب في 
البشــرية  املوارد  مجموعــة 
الوطنــي  الكويــت  لبنــك 
غدير الكوهجي: تشــكل مثل 

خصيصا لتلبية احتياجات 
الطالب. تشمل هذه املرافق 
برك سباحة، ساحات لعب، 
مقاهي، قاعات دراسة، نوادي، 
غرف ألعــاب ومراكز لياقة 

بدنية.
وتركز استراتيجية جي 
إف إتــش فــي قطاع ســكن 
الطالب على إنشاء محفظة 
متنوعة تستهدف اجلامعات 
املصنفــة ضمــن أكبــر ١٥٠ 
جامعــة عامة فــي الواليات 
املتحدة، والتــي تعتبر من 
اجلامعات النخبة في والياتها 
املعنية. وهي مؤسسات ذات 
مكانة راسخة، سجل أكادميي 
قوي ومرافق رياضية متميزة 
والتي أظهرت منوا مطردا في 
عدد الطالب املسجلني على 

أساس سنوي. 
تاريخيــًا، حقــق قطــاع 
ســكن الطــالب أداء جيــدا، 
حتــى أثنــاء فترة تفشــي 
اجلائحة، كمــا يتضح ذلك 
من متوسط معدل اإلشغال 
الذي جتاوزت نسبته ٩٠٪ 
ومــا يعادل ذلــك من معدل 
القيمة اإليجارية.  حتصيل 

العبالني: حريصون على جذب أفضل املواهب ودعم رؤية ٢٠٣٥ في زيادة توظيف الكويتيني

الكوهجي: نكرس موقع البنك الريادي في صدارة مؤسسات القطاع اخلاص األكثر توظيفًا للكويتيني

«اخلليج» يعلن تشغيل فرع املطار ٢٤ ساعة يوميًا

«التجاري» عّرف رواد «األڤنيوز» على «بحر/ جو»

ضمن استراتيجية ٢٠٢٥، 
وفــي إطار التزامــه بتقدمي 
أفضــل اخلدمــات واحللول 
املصرفيــة للعمــالء، أعلن 
بنك اخلليج عن تشغيل فرع 
املطار، بصالــة الوصول - 
املبنــى رقم ١، على مدى ٢٤ 
ســاعة يوميا، وطــوال أيام 
األسبوع، وذلك اعتبارا من 
اليوم اخلميــس، املوافق ٧ 

اجلاري.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
مدير عام اخلدمات املصرفية 
الشخصية لألفراد مدير إدارة 
الفروع باسل األسد إن زيادة 
فترة الدوام في فرع املطار، 
تأتــي في إطــار مســاعينا 
املتواصلــة لتوفيــر أفضل 
اخلدمات لعمالئنا في املكان 

على مدى أسبوع كامل، 
التجــاري  البنــك  تواجــد 
الكويتي في مجمع األڤنيوز 
(املرحلة الثانية)، حيث مت 
إطــالع رواد املجمــع علــى 
تفاصيــل ومميــزات حملة 
بحر/ جو الصيفية املوجهة 
لعمــالء البنــك مــن حاملي 
بطاقات التجاري االئتمانية 
من ڤيزا وماستر كارد والتي 
تتيح لهم فرصا للدخول في 
الشهرية للفوز  السحوبات 
بالعديد من اجلوائز القيمة. 
تتضمــن حملــة بحــر/ 
جــو جوائــز مختلفة وهي 
عبــارة عــن باقــات ســفر 
مميزة، باإلضافة الى معدات 
ومركبات تستخدم في البحر 
داخل الكويت يستفيد منها 
الفائز بشــكل مباشــر وفي 
جميع األوقات، وغيرها من 
اجلوائز األخرى خالل فترة 
احلملة املمتدة من ١ يونيو 
٢٠٢٢ حتــى ٣١ أغســطس 

.٢٠٢٢
وعلى هامــش التواجد، 
نظم البنك مســابقة خاصة 
للجمهور، وذلك عن طريق 
دعوتهم للمشاركة بتصوير 
جنــاح حملــة بحــر/ جــو 
الصيفية في مجمع األڤنيوز 
علــى حســابهم اخلــاص 
علــى تطبيق االنســتغرام 
هاشــتاق  واســتخدام 
#التجاري_بحر_جو لدخول 
السحب للحصول على ساعة 

اخلليج املصرفية متواصلة 
كذلك على مدار ٢٤ ســاعة، 
من خالل املوقع اإللكتروني، 
وتطبيــق اخلليــج علــى 
«املوبايــل»، وعبــر خدمتي 
القصيرة  النصية  الرسائل 
 Visit و«الواتساب»، وتطبيق
Gulf Bank لألجهزة النقالة، 
الــذي يتيــح للعميل حجز 
مكانه في صف االنتظار في 
أي وقــت وأي مكان، فضال 
عن إمكانية فتح احلســاب 
«أونالين» في دقيقة واحدة، 
وهو أسرع وقت لفتح حساب 

مصرفي في الكويت.
وأشار إلى أن استراتيجية 
البنك اخلمسية تضع العميل 
في بؤرة اهتمامها، وتستهدف 
توفير جتربة مصرفية مميزة 

إطــار أنشــطة املســئولية 
االجتماعية والبيئية للبنك 
التجاري الكويتي ومتاشيا 
مع التوجه العاملي والوطني 
الهادف إلــى حماية البيئة 

وسهلة وسريعة، من خالل 
تطبيــق مشــروع طمــوح 
الرقمــي للخدمات  للتحول 
واملنتجــات، التــي تكــرس 
مكانة بنك اخلليج الريادية 
في الكويت كبنك للمستقبل.
املطــار  أن فــرع  وذكــر 
متكامــل اخلدمــات، يقــدم 
للعمــالء كافــة اخلدمــات 
املصرفية من فتح حسابات 
وطلب قروض والتقدمي على 
البطاقات االئتمانية، وإجراء 
عمليــات الســحب واإليداع 
العمالت،  وحتويل وصرف 
إضافة إلى خدمــة اإلصدار 
الســحب  الفوري لبطاقات 
اآللي، كاشفا عن توفير خدمة 
صناديــق األمانات للعمالء 

املسافرين قريبا جدا.

ومكافحــة التغير املناخي، 
وضمن جهوده وأنشــطته 
في حملة «التحول األخضر» 
«Go Green»، فقــد جــرى 
تصنيــع اجلنــاح اخلاص 
للبنــك فــي هــذه الفعالية 
بصورة فنية مبتكرة ومبواد 
صديقة للبيئة، ويأتي ذلك 
تأكيــدا على حــرص ودعم 
البنك للمنتجات واملشاريع 
التــي تراعــي  اخلضــراء 
اجلوانب البيئية واحملافظة 
العناصــر واملكونات  على 
الطبيعية في الكويت وحث 
جميع أفــراد املجتمع على 
احلفاظ على البيئة ونشر 
الوعي واملسؤولية البيئية. 
هذا، وقد شهد جناح البنك 
إقباال الفتا من رواد املجمع.

باسل األسد

فريق «التجاري» خالل تواجده في جناح البنك في «األڤنيوز»

جناح حملة بحر/ جو الصيفية في «األڤنيوز»

الــذي يرغبون في تواجدنا 
به، وبالوقت الذي يحددونه، 
من خالل شبكة فروع تضم 
٥٣ فرعا تنتشر في مختلف 

مناطق الكويت.
وأوضح أن خدمات بنك 

Fitbit لــكل فائز، علما بأنه 
سوف يكون هناك ٣ رابحني 
مع تطبيق الشروط واألحكام 

اخلاصة باملسابقة.
وعلــى جانب آخر، وفي 
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حجاج بيت اهللا احلرام يقضون «التروية» في مشعر منى اليوم
مكة املكرمــة - وكاالت: 
يتوجــه حجــاج بيــت اهللا 
احلــرام، اليــوم، الثامن من 
ذي احلجة (يــوم التروية) 
محرمني على اختالف نسكهم، 
إلى صعيد مشعر منى، اقتداء 
بسنة الرســول الكرمي ژ، 
واستعدادا للتصعيد إلى جبل 
عرفــات غدا، حيــث «الركن 

األعظم» في احلج.
وأدى ضيــوف الرحمن، 
امس، «طواف القدوم» حول 
الكعبة املشرفة وسط أجواء 
روحانيــة ال يعكرها شــيء 
متفرغني للعبادة وأداء مناسك 
فريضة احلج بقلوب مطمئنة 

وأرواح خاشعة.
وأعلنــت وزارة الصحة 
 ٤ جاهزيــة  الســعودية 
مستشفيات و٢٦ مركزا صحيا 
خلدمة ضيوف الرحمن في 
مشــعر منى، حيــث فتحت 
العيادات الستقبال احلجاج 
املرضى وخدمتهم، على مدار 
الســاعة، فيمــا رفعــت من 
جاهزيتهــا الســتقبالهم في 
يوم الترويــة، ويوم النحر 

وأيام التشريق.
فــي  الــوزارة  وذكــرت 
بيان أوردتــه وكالة األنباء 
أن  «واس»  السعـوديـــــة 
فــي  الصحيــة  املنشــآت 
املشــاعر املقدسة تقدم كافة 
اخلدمات الوقائية والعالجية 
واإلسعافية لضيوف الرحمن 
من خالل كوادر متخصصة 
ومؤهلة، عبر تقنيات حديثة 
وجتهيزات طبيــة متقدمة، 
مبينــة أن املراكــز الصحية 
تتوزع لتغطي كافة املواقع 
في مشــعر منى، لكي يسهل 
وصول ضيوف الرحمن لها.
مراكــز  أن  وأضافــت 
الرعايــة الصحية  خدمــات 
األوليــة تقــدم حلجاج بيت 

باالستعداد والتجهيز، حيث 
خضعت ملشاريع تطويرية 
بدأت منذ نهاية موسم احلج 
العام املاضي، تالها جتهيزها، 
وانتهــت بوصــول الطواقم 
البشــرية مــن املمارســني 
الصحيني واإلداريني إلكمال 
اســتعداداتها وتشــغيلها، 
ثــم أقامــت مجموعــة مــن 
العمــل والتدريــب،  ورش 
واالفتراضــــيات إلكمـــــال 
جاهزية العاملني وتأهيلهم، 
وبعدها تنظيم حمالت التبرع 
بالــدم لتزويــد بنــوك الدم 

مبستشفيات املشاعر.
أكــدت قــوات  بدورهــا، 

علــى تهيئة بيئة مناســبة 
وكل  للحجيــج،  وآمنــة 
القطاعات التي تقوم بالعمل 
في خدمة احلجاج، وتكثيف 
أعمال اإلشراف الوقائي طوال 
موسم احلج من قبل زيارات 
مستمرة ملفتشي السالمة في 
كل املشاعر املقدسة، وإزالة 
أي مســببات تهدد ســالمة 
احلجيــج، إضافــة إلى قوة 
اإلشراف الوقائي، التي تضم 
عددا كبيرا من فرق الدراجات 
النارية، التي تتولى متابعة 
الســالمة فــي  اشــتراطات 
مخيمــات احلجاج، ومقرات 
العاملــني علــى خدمتهــم، 

عظيمة عند املســلمني كافة، 
وتقــوم حكومة الســعودية 
بالعنايــة بترجمــة اخلطبة 
عبر مشــروع خادم احلرمني 
الشريفني لترجمة خطبة عرفة 
وخطب احلرمني الشــريفني، 
لتصــل للعالم أجمع في هذا 

العام بـ ١٤ لغة.
إلــى ذلــك، أفــاد الرئيس 
املســجد  لشــؤون  العــام 
احلــرام واملســجد النبــوي 
الشريف الشيخ د.عبدالرحمن 
الســديس، بصــدور توجيه 
سامي بأن يكون تسليم كسوة 
الكعبة املشرفة لكبير سدنة 
بيــت اهللا احلــرام فــي يوم 

الدفــاع املدنــي الســعودية 
أنها أعدت خططا استباقية 
للتعامل مع أي طارئ، سواء 
للحجــاج أو مقرات إقامتهم 
أو طــرق تنقالتهــم، وفــق 
إجراءات سلســة وسريعة، 
وذلك بالتعاون مع القطاعات 
األمنية والصحية واجلهات 

احلكومية املعنية.
وتتمركــز في أرجاء مكة 
املكرمة واملشــاعر املقدســة 
مراكــز ميدانيــة ســريعة 
االستجابة، يعمل فيها فرق 
متنوعــة لإلطفــاء واإلنقاذ، 
التدخــل الســريع  وفــرق 
واإلشــراف الوقائي، للعمل 

واألماكن احليوية وغيرها، 
والتأكــد من فاعليــة أنظمة 
اآللــي، ومخــارج  اإلطفــاء 
الطــوارئ، وكذلك توفر كل 

وسائل السالمة.
وفي غضون ذلك، صدرت 
احلرمــني  خــادم  موافقــة 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز، على تكليف الشيخ 
د.محمد بن عبدالكرمي العيسى 
عضو هيئة كبار العلماء في 
اململكة األمــني العام لرابطة 
العالــم اإلســالمي، باخلطبة 
والصالة يوم عرفة مبسجد 
منرة حلج هذا العام ١٤٤٣هـ.

خطبة يوم عرفة لها مكانة 

عيد األضحى املبارك املوافق 
العاشر من شهر ذي احلجة 
للعام ١٤٤٣هـ، وأن يكون موعد 
استبدالها غرة محرم من العام 

١٤٤٤هـ.
وأكــد الســديس - وفقا 
لوكالــة (واس) - أن اململكة 
ســباقة لــكل مــا من شــأنه 
االرتقاء مبســتوى اخلدمات 
املقدمة في احلرمني الشريفني، 
وقد أولت الكعبة املشرفة جل 
اهتمامهــا من خــالل العناية 
بها وصيانة كسوتها وإحالل 
كسوة جديدة لها كل عام، ملا 
لها من قدســية عظيمة لدى 

عموم املسلمني.

أّدوا «طواف القدوم» بروحانية.. ويصعدون على جبل عرفات غداً واخلطبة بـ ١٤ لغة.. ونقل كسوة الكعبة املشرفة الستبدالها أول أيام العيد

(واس) حجاج بيت اهللا احلرام يؤدون «طواف القدوم» في املسجد احلرام أمس  

اهللا احلــرام، والعاملني في 
املشاعر املقدسة، إضافة إلى 
تقدمي اخلدمات اإلســعافية، 
والتدخــل إلنقــاذ احلــاالت 
الطارئــة واإلســعافية مثل 
اإلجهاد احلراري، واإلنعاش 
القلبي الرئوي، مشيرة إلى أن 
أسطوال من النقل اإلسعافي، 
مكونا من ١٠٠ سيارة إسعاف 
صغيرة، و٧٥ سيارة إسعاف 
كبيرة، ملباشــرة أي حاالت 
طارئة، يساند هذه املنشآت 

الصحية.
وأشــارت الوزارة إلى أن 
مستشفيات ومراكز املشاعر 
كانت قد بدأت منذ وقت مبكر 

«بشرى زمزم» جهاز ذاتي اخلدمة 
في مساكن ضيوف الرحمن

منــى - واس: أطلــق 
جهــاز للخدمــة الذاتيــة 
الرحمن  لتمكني ضيوف 
من احلصول على عبوات 
ماء زمزم في مســاكنهم 
مجانــا، مــن دون تدخل 
بشري من مقدمي اخلدمة، 
حيث دشن اجلهاز الذي 
أطلق عليه (بشرى زمزم) 
في ١٠ مواقع للخدمة في 
مســاكن احلجــاج مبكة 
املكرمــة. ووفقــا لوكالة 
األنباء السعودية «واس» 

ميكــن للحجــاج من خالل هــذه اخلدمة 
احلصــول على ٣ عبوات مــن ماء زمزم 
يوميا، من خالل بطاقة احلج الذكية عبر 
«باركود» مخصص. ويحفظ جهاز (بشرى 
زمزم) العبوات في درجة برودة معتدلة، 
ويوفر كميات يومية تغطي جميع املساكن 

التــي اختيرت للبدء في هــذه التجربة، 
ويحتوي على شاشة للعرض بعدة لغات، 
فيما يقوم فريق من الشركة بقياس مدى 
فاعلية اجلهاز للخروج بأفضل املمارسات 
امليدانية والتوســع في هذه التجربة في 

مواسم احلج القادمة.

حجاج يستخدمون جهاز «بشرى زمزم»    (واس)

موجة استقاالت من حكومة جونسون: بريطانيا تستحق األفضل
لندنـ  وكاالت: واجه رئيس 
البريطاني بوريس  الــوزراء 
جونسون مزيدا من الضغوط 
من أجل االســتقالة والرحيل 
عــن املنصــب بعــد سلســلة 
التي  االســتقاالت اجلماعيــة 
ضربت العديد مــن احلقائب 
الوزارية حكومته، كاشفة عن 
انحسار الدعم عنه بشكل كبير. 
واحتلت االستقاالت عناوين 
وســائل اإلعــالم البريطانية 
التي تســاءلت عن مدى قدرة 
جونسون على تفادي السقوط 
السياســي. وشــهدت جلسة 
مجلس العموم البريطاني امس 
موجة من استقاالت الوزراء من 
مناصبهم بحكومة جونسون، 
والــذي كان يتــم اســتجوابه 
خاللها. وقال ساجد جاويد في 
خطاب استقالته من منصبه 
وزيرا للصحة «على الرغم مما 
قد يبــدو عليه األمر، إال انني 

لست ممن يستسلمون».
كمــا أعلن وزير اإلســكان 
البريطاني ســتيوارت أندرو 
استقالته من منصبه، موضحا 
«حزبنــا، والســيما أعضاؤنا 
واألهم من ذلك بلدنا العظيم، 
يستحق األفضل»، أما وزيرة 
البيئــة جو تشرشــل فقدمت 
أيضا استقالتها من منصبها، 
مشيرة إلى أن «األحداث األخيرة 
قد أظهرت أن النزاهة والكفاءة 

جونسون إظهار صالبة موقفه 
خالل جلسة برملانية في مجلس 
العموم أمس، كما اتخذ إجراءات 
الحتواء التصدع الذي أصاب 
صفوف فريقه الوزاري، حيث 
عني ناظم الزهاويـ  املنحدر من 
أصول عراقيةـ  وزيرا للمالية، 
والــذي يوصــف بأنــه النجم 
الصاعد في حزب «احملافظني»، 
إذ ينســب إليــه الفضل على 

من احلكومــة احلالية لكونها 
«خفيفــة الــوزن». وجاء في 
نتائج استطالع للرأي أجراه 
معهــد «يوغــوف» ونشــره 
مؤخــرا أن ٦٩٪ من الناخبني 
البريطانيــني يــرون أن على 
جونسون االســتقالة، ويرى 
٥٤٪ مــن الناخبني احملافظني 
أن على رئيس الوزراء مغادرة 

منصبه.

نطاق واسع في جناح توزيع 
لقاحات «كوفيد-١٩»، كما عني 
رئيس الوزراء البريطاني مدير 
مكتبه ســتيف باركلي وزيرا 
للصحة خلفا لساجد جاويد. 
لكن أداء جونسون في الرد على 
أسئلة املشرعني قوبل بإمياءات 
صامتة، وفــي بعض األحيان 
بضحــك صريح، فيما ســخر 
زعيم حــزب العمال املعارض 

واحلكم كلها أساســيات لدور 
رئيس الوزراء»، مشددة على 
أن «الدولة واحلزب يستحقان 
األفضل ولذلك ومع قلب مثقل 

قد قررت تقدمي االستقالة».
وفي الوقت نفسه، انسحب 
أعضــاء آخرون فــي مناصب 
أدنى من احلكومة بينهم ثالثة 
برتبة ســكرتير دولــة. ومع 
تزايد عزلته السياسية حاول 

أوكرانيا تدمر منظومة صاروخية روسية 
بـ «الطائرات االنتحارية»

عواصم - وكاالت: أعلنت القوات األوكرانية 
انها دمرت منظومة صواريخ روســية ذاتية 
الدفع، كما ثالثة صواريخ أطلقتها موســكو 

باجتاه أوكرانيا من البحر األسود.
وقالت قوات العمليات اخلاصة األوكرانية، 
إنه مت القضاء على العديد من وحدات املدفعية 
الروســية، بفضل «العمل اجلماعي املنسق» 
بني األوكرانيني، وفقا ملا نقله موقع «بريفادا».

ونشرت عبر حسابها مبوقع «يوتيوب»، 
مقطع ڤيديو يوثق تدمير املنظومة الروسية، 

باستخدام «طائرات انتحارية» دون طيار.
وأضافت أن القوات الروســية نقلت تلك 
املنظومــة لقصف قوات الدفــاع األوكرانية، 
واســتهداف املدنيــني، لكنها لم تكشــف عن 
موعد أو مكان العملية التي أجنزها اجلنود 
األوكرانيون. واعترف مصدر عسكري روسي 
بأنه مت استخدام السالح الكهرومغناطيسي 
الروسي «ستوبور» ألول مرة خالل العملية 
العســكرية في أوكرانيا للتصدي للطائرات 
دون طيار. وأشار املصدر - الذي رفض ذكر 
اســمه، حســبما نقلت قناة (روسيا اليوم) 
اإلخبارية امس- إلى أن استخدام هذا السالح 
اجلديد تكلــل بالنجاح بشــكل كامل، مؤكدا 
احلاجة امللحة لهذه األجهزة احملمولة املضادة 
للطائــرات دون طيار بســبب عددها الكبير 
فضال عن مختلف املروحيات الصغيرة التي 

يستخدمها جيش أوكرانيا.
وفي سياق متصل، أسقط الدفاع اجلوي 

للقــوات األوكرانية، ثالثــة صواريخ كروز 
أطلقها الروس من البحر األسود بحسب بيان 
للقيادة اجلوية للقوات املسلحة األوكرانية.

وقال املتحدث باسم إدارة أوديسا اإلقليمية، 
ســيرهي براتشــوك، إن الدفاعــات اجلوية 
األوكرانية اعترضت ودمرت ثالثة صواريخ 
أطلقتها القوات اجلوية الروسية على ميناءي 
أوتشاكوف وتشرنومورسك بغرب أوكرانيا 
على البحر األسود، وفقا ملا نقلته «رويترز».

فيما قال رئيس بلدية ميكواليف، أولكسندر 
ســينكيفيتش، إن صواريخ روسية أصابت 
املدينة اجلنوبية، الواقعة على الطريق السريع 
الرئيسي بني خيرسون وأوديسا، امس االول.

في هذه االثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية 
إن قواتها دمرت راجمتي صواريخ متطورتني 
صناعة أميركية، ومخازن ذخيرة خاصة بهما 

في شرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة في بيان امس أن روسيا 
دمرت اثنتني من راجمات الصواريخ من طراز 
(هيمــارس) التي تــزود الواليــات املتحدة 

وحلفاؤها كييڤ بها.
ولفتت الى ان القوات الروسية دمرت ايضا 
مستودعني لتخزين الصواريخ املستخدمة في 
منظومة «هيمارس» بالقرب من خط املواجهة 
في قرية إلى اجلنوب من كراماتورســك في 
منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي أصبحت 
محط التركيز الرئيسي للقوات الروسية بعد 

استيالئها على لوغانسك.

موسكو تستهدف راجمتي صواريخ أميركيتني من طراز «هيمارس»

العالم يخشى عودة «كورونا» مع االرتفاع القياسي في اإلصابات اليومية
عواصــمـ  وكاالت: عاد العالم من جديد 
يترقب تطورات جائحــة «كورونا» أمس، 
مع االرتفاع القياســي في عــدد اإلصابات، 
السيما في أوروبا وآسيا، فيما قررت قطر 
إلزام املواطنني واملقيمني والزائرين بارتداء 
الكمامات في األماكن العامة املغلقة اعتبارا 

من اليوم.
وذكرت جامعة جونز هوبكنز األميركية، 
في أحدث إحصائياتها، أن حصيلة اإلصابات 
املؤكدة بـ «كوفيد-١٩» حول العالم ارتفعت 
إلى ٥٥١ مليونا و٢٨٣ ألفا و٦٧٨ إصابة، فيما 
ارتفع إجمالي الوفيات إلى ٦ ماليني و٣٤٢ 

ألفا و٣٢٢ حالة وفاة.
وأعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا 
اليوميــة  بــرون أن حصيلــة اإلصابــات 
بالڤيروس «ستتخطى ٢٠٠ ألف»، الفتا إلى أن 
املوجة السابعة من التفشي الوبائي «تشهد 
في األيام األخيرة تزايدا»، مبعدل يومي بلغ 
نحو ١٢٠ ألف إصابة خالل األسبوع األخير.

وباملــوازاة، أمرت قبــرص امس بإعادة 
فرض استخدام الكمامة ملكافحة «كوفيد-١٩»، 

بعد أكثر من شــهر بقليل من إلغائه، وذلك 
مع عودة اإلصابات لالرتفاع مرة أخرى.

وقال وزير الصحة ميشاليس هادجبانتيال 
إن شرط وضع الكمامات في األماكن املغلقة 

يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد.
وأضــاف بعد اجتماع ملجلــس الوزراء 
أن خبــراء الصحة أوصــوا باخلطوة بعد 
سلسلة من اإلصابات ألشخاص لم يتخذوا 

االحتياطات املناسبة.
وكانــت قبرص قد رفعت شــرط وضع 
الكمامات في معظــم املناطق في األول من 

يونيو املاضي.
وفي آســيا، فــرض حجر صحــي على 
ماليني السكان في الصني أمس بسبب عودة 
انتشار الوباء الذي أثار مخاوف خصوصا 
في شنغهاي من عودة القيود بعد شهر من 

إنهاء عزل طويل ومرهق.
وفرض العزل على أكبر مدينة في الصني 
ملدة شــهرين في الربيع لوقف أسوأ تفش 
للوباء في البالد منذ بدايته، وشكلت القيود 
الصارمــة في العاصمــة الصينية اختبارا 

صعبا لســكانها البالغ عددهــم ٢٥ مليون 
نســمة الذين يواجهون مشاكل في توريد 

املنتجات الطازجة.
وحتدثت وزارة الصحــة الصينية عن 
نحــو ٣٠٠ إصابة جديدة بڤيروس كورونا 

على مستوى البالد امس.
واملنطقة الرئيسية املتضررة هي مقاطعة 
آنهوي (شــرق) حيث يخضــع ١٫٧ مليون 
شخص في مقاطعتني ريفيتني حاليا للحجر.

وســجلت أكثر من ألف إصابة في هذه 
املنطقة منذ األســبوع املاضي مع انتشــار 
العدوى في مقاطعة جيانغســو (شــرق) 
املتاخمة لشنغهاي ومنطقة صناعية مهمة.

وقــال تينغ لو من مصــرف نومورا إن 
املتحورة أوميكرون مازالت متثل «مشكلة 

رئيسية لالقتصاد الصيني».
واستنفرت اليابان للتأكد من مدى جاهزية 
جميع مستشفياتها، وذلك وسط االرتفاع 
فــي حاالت اإلصابات اليومية، فيما أعلنت 
الهند تسجيل أكثر من ١٦ ألف حالة إصابة 

جديدة خالل آخر ٢٤ ساعة.

قطر وقبرص تُعيدان فرض إلزامية الكمامة.. وفرنسا تتوقع ٢٠٠ ألف إصابة يومياً.. والصني تفرض اإلغالق على ماليني السكان

صينيون يرتدون الكمامات خالل إحدى رحالت مترو العاصمة بكني أمس   (رويترز)
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: مستمرون في العمل بالعاصمة اإلدارية 
رغم التكلفة والظروف الصعبة

القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
السيســي أهميــة وأولويــة 
استمرار العمل في العاصمة 
اإلداريــة اجلديــدة رغــم ما 
تتكلفه من أموال طائلة وفي 
ظل ظروف صعبة، وقال ان 
انتقادات  أو  هناك تساؤالت 
الســنوات اخلمــس  خــالل 
املاضية بشأن إنشاء العاصمة 
اإلدارية، الفتا إلى أن الدول ال 
تسير بهذا الشكل من التفكير 
وإمنا حتتاج إلى أفكار تؤدي 
إلى إقامة دولة ذات شأن مثلها 

مثل الدول املتقدمة.
وأوضح الرئيس السيسي، 
في مداخلة مبستهل افتتاح 
عدد مــن مشــروعات مصر 
لــوزارة االتصاالت  الرقمية 
وتكنولوجيا املعلومات مبركز 
بالقاهرة  املنارة للمؤمترات 
اجلديــدة امــس، أن شــركة 
العاصمة اإلدارية اجلديدة هي 
التي أقامت العاصمة من خالل 
مواردها الذاتية، ولم تنشــأ 
العاصمة بأمــوال احلكومة 
وشركة العاصمة تطلب حاليا 
من احلكومة ٤ مليارات جنيه 
سنويا كحق انتفاع الستخدام 
احلي احلكومي في العاصمة 

اإلدارية اجلديدة.
وأشار الرئيس السيسي 
إلى أن تكلفة الشبكات الرقمية 
اإلدارية  املؤمنة بالعاصمــة 
اجلديــدة تبلــغ ١٠٠ مليــار 
جنيه فقط كإنشاءات مدنية 
إلقامة شبكة محصنة ال ميكن 
اختراقهــا على عمق ١٥ مترا 
حتت األرض تضم اخلوادم 

إلى أنه مت وسيتم افتتاح عدد 
كبير من الكليات واجلامعات 
التخصصــات  التــي توفــر 
التي  التكنولوجية اجلديدة 
يحتاجها ســوق العمل مثل 

الذكاء االصطناعي.
وأوضح الرئيس أن اهتمام 
أبنائها على  األسر بحصول 
الــدروس من أجــل النجاح 
والتفوق يعكس وعي املجتمع 
املصــري بأهميــة التعليــم 
ولكــن يتبقــى االهتمام مبا 
هو مســتهدف مــن التعليم 
وعــدم االكتفــاء باحلصول 
على الشهادة ولكن االهتمام 

بنوعية الشهادة والتعليم.
ولفــت الرئيــس إلــى أن 
الكليــات احلديثــة التــي مت 
التعليــم  إنشــاؤها توفــر 
واملستقبل احلقيقي «ورمبا 

إنه نظرا لضعف الدخول في 
مصر، فإن الناس تشعر بأي 
ضغط في األسعار وتتأثر به.. 
وأعلم أن الظــروف صعبة، 
لكن ال ميكن في الوقت نفسه 
أن أضيع مستقبل البلد وأي 
تقدم أو تطوير حقيقي لتغيير 
حيــاة النــاس، ندعمــه قدر 

اإلمكان.
وتطرق الرئيس إلى تكلفة 
ســعر رغيف اخلبر املعدل، 
مشيرا إلى أن الرغيف الواحد 
يكلــف الدولة من ٧٥ الى ٨٠ 
قرشــا ويبــاع للمواطنــني 

بخمسة قروش.
وتعهد الرئيس السيسي 
ببذل قصارى جهده لتحقيق 
مســتقبل كــرمي للمواطنني 
الذين ائتمنوه على أنفسهم 
ومســتقبلهم، وقال: سأبذل 
قصــارى جهــدي لتحقيــق 
مســتقبل كرمي لهم، أنا وكل 
مصري مخلص في احلكومة 
وفي أي قطاع بالدولة، وشدد 
علــى أنــه ال ميكــن تعديل 
الدخول البسيطة إال من خالل 

العمل احملترف.
وأعلن الرئيس السيسي 
امس رســميا إطالق منصة 
الرقميــة» إلتاحــة  «مصــر 
اخلدمات اإللكترونية لكافة 

فئات الشعب.
وقال السيسي إنه إميانا 
بأهميــة بنــاء دولــة رقمية 
عصريــة حديثــة وحرصــا 
على تيسير إتاحة اخلدمات 
اإللكترونيــة لكافــة فئــات 
الشــعب املصــري، أعلــن 
اإلطالق الرسمي ملنصة «مصر 

الرقمية».

نكــون مقصرين في اإلعالن 
عن تسويق هذه التخصصات 
التــي يحتاجهــا  اجلديــدة 

املجتمع».
وقــال إن ثــروات مصــر 
محــدودة باســتثناء القليل 
من الغــاز والبترول حتى ال 
يتوهم أحد أن الدولة املصرية 
لديها ثروات كبيرة، مضيفا 
أنــه «التقــى أحــد شــيوخ 
البحــث والتنقيب في مصر 
وسأله عن خريطة مواردنا 
وثرواتنا املعدنية، فأجاب بأن 
لدى مصر ثالثة أنواع فقط 
هي الرمل والرخام واحلجر 
اجليري»، موضحا أن الثروة 
مبعناها احلقيقــي الهائل ال 
توجد لدينا باستثناء الغاز 

والبترول.
الرئيس السيســي  وقال 

أشار إلى أن رغيف اخلبز الواحد يكلّف الدولة من ٧٥ إلى ٨٠ قرشاً ويباع للمواطنني بخمسة قروش

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح عددا من مشروعات مصر الرقمية

الرئيسية للشبكة الرقمية.
وأشار الرئيس السيسي 
إلــى أن احلــي احلكومــي 
بالعاصمــة اإلدارية مميكن 
ويوفر بيئــة للعمل الرقمي 
للدولــة مــن خــالل مراكــز 
البيانات وأماكن لعمل ٥٠ ألف 
موظف، باإلضافة إلى الشبكة 
املؤمنة، وبهذا ميكن أن تتحول 
الدولة من األداء الورقي إلى 
الرقمي باإلضافة إلى استخدام 
الذكاء االصطناعي وكل ذلك 

يتكلف الكثير من األموال.
ودعا الرئيس السيسي إلى 
تغيير ثقافة التعليم في مصر 
بحيــث ال يصبح الهدف هو 
حصول الطالب على شهادة 
جامعية وإمنا التوجه نحو 
التخصصــات اجلديدة التي 
يحتاجها سوق العمل، مشيرا 

غارات روسية تكسر هدوء شمال غربي سورية

١٠٠ فرنسية ونحو ٢٥٠ طفًال 
مازالوا محتجزين في مخيمات

وكاالت: اســتهدفت الطائرات الروسية 
بعدة غارات جويــة مواقع مختلفة بريف 
إدلب اجلنوبي بعد هدوء استمر ألشهر على 
الصعيد امليداني دون معلومات عن أضرار.
وقــال «الدفــاع املدنــي الســوري» إن 
الطائرات احلربية الروســية شنت امس، 
عدة غارات جوية اســتهدفت محيط قرى 
شــنان وســرجة وبينني جنوبي محافظة 

إدلب، دون وجود إصابات.
وتزامن القصف اجلوي مع آخر مدفعي 
مصدره اجليش السوري استهدف املناطق 

نفسها، بحسب «الدفاع».
وبحســب «عنب بلدي»، فإن طائرتني 
حربيتني روســيتني تناوبتا على تنفيذ ٥ 
غــارات جوية على ريــف إدلب اجلنوبي، 
صباح امس، تبع ذلك بساعات قليلة غارتان 

جويتان استهدفتا املنطقة نفسها.
فــي األثناء، تســتمر الغــارات اجلوية 
الروسية، وقصف قوات سوريا الدميوقراطية 
(قسد) ملناطق شمالي حلب، وهو ما يعيق 

عودة ماليني السوريني إلى بلدهم، بحسب 
الفريق.

وتخضــع محافظــة إدلــب إلــى اتفاق 
«موســكو»، الذي جاء عقب محادثات بني 
روسيا وتركيا، ونص على وقف إطالق النار 
في إدلب على خط التماس الذي مت إنشاؤه 
وفقا ملناطق «خفض التصعيد»، وإنشــاء 
ممر آمن بطول ٦ كيلومترات إلى الشــمال 

واجلنوب من طريق «M٤» في سورية.
إضافــة إلى العمل علــى توفير حماية 
شــاملة لكل الســوريني وإعادة النازحني، 
وتســيير دوريات تركية وروســية، على 
امتــداد طريق حلــب- الالذقية (M٤) بني 
منطقتي ترنبة غرب سراقب، وعني احلور 

بريف إدلب الغربي.
وكان أحدث عمليات القصف التي شهدتها 
مناطق نفوذ املعارضة شمال غربي سورية 
من قبل الطيران الروسي في أبريل املاضي، 
إذ استهدف سالح اجلو الروسي بعدة غارات 
جوية قرى وبلدات عدة بريف محافظة إدلب.

عواصــم - وكاالت: مازالت أكثر من 
١٠٠ امرأة فرنســية ونحو ٢٥٠ طفال في 
مخيمــات احتجــاز مســلحني خاضعة 
لسيطرة األكراد في سورية، بعد عملية 
إعادة ٣٥ طفال و١٦ امرأة نظمتها السلطات 
الفرنسية، على ما أعلنت مصادر رسمية 

امس.
قبل العودة املنظمة لألطفال واألمهات 
كان هناك «١٢٠ امرأة ونحو ٢٩٠ طفال» 
فرنسيني معتقلني في معسكرات بشمال 
شرق سورية يسيطر عليها األكراد، كما 
أفاد لوران نونيز منســق االستخبارات 

ومكافحة اإلرهاب إلذاعة «ار إم سي».
وأضــاف: «كلما اســتطعنا ســنقوم 
بعمليات إعادة ألسباب إنسانية ومرتبطة 
باألمن، وهي أسباب أخذت في االعتبار 
خالل العملية األخيــرة، نتيجة لزيادة 

عدم االستقرار في املنطقة».

وأوضح أن «هناك تهديدات، قد تكون 
بعمليات تركيــة، مع إعادة بناء تنظيم 
«داعش» خالياه في الصحراء السورية 
والتخطيط للذهاب وحترير هؤالء النساء 

واألطفال».
وذكر نونيز أن تركيا سلمت فرنسا 
«٣٢٠ بالغــا و١٥٠ طفــال» من ســورية 
والعراق «في السنوات األخيرة». وقال 
إنه رغــم أن التهديد اإلرهابــي عادة ما 
يكــون «داخليا»، دعــا نونيز إلى «عدم 

إهمال» التهديدات اخلارجية.
وأوضح «لدى تنظيم داعش دائما نزعة 
(لتنفيذ هجمات)، ونحن نرى أنه يعيد 
تشكيل نفسه ونعلم أن بعض املسلحني 
الذين كانوا في املنطقة عادوا إلى بالدهم، 
إلى املغــرب العربي أو البلقان، دون أن 
تتم مالحقتهم بالضرورة، وهذا ما طرح 

تهديدات لنا».

النائب نزيه متى لـ «األنباء»: صمت رئيس 
اجلمهورية أكثر خطرًا من تصرفات حزب اهللا

بيروت - زينة طّبارة

رأى عضـــــو تكتــــل 
النائب  القوية  اجلمهورية 
نزيه متى، أن مسيرات حزب 
اهللا فــوق حقــل كاريش، 
ليست خطرا على االستقرار 
األمني فحسب، إمنا واألهم، 
انه قد تكون تخفي محاوالت 
لنسف املفاوضات مع الكيان 
اإلســرائيلي، وفــي كلتــا 
احلالتني تأكيد ال ريب فيه 
أن كالم األمني العام حلزب 

اهللا السيد حسن نصراهللا بانه يسلم مبا 
تقرره الدولة اللبنانية بخصوص اخلط ٢٣ 
و٢٩، موقــف حق يراد منه باطل، علما انه 
يدرك اكثر من سواه أن الرسائل اإليرانية 
بان احلزب قادر على اســتهداف املنشــآت 
النفطية في إســرائيل، فإن األخيرة قادرة 
على تدمير لبنان، إمنا هذه املرة وسط غياب 
االهتمــام العربــي بإعادة إعمــار ما دمرته 

آلتها العسكرية.
ولفت متى في تصريح لـ «األنباء»، إلى أن 
األكثر خطرا من تصرفات حزب اهللا املبرمجة 
إيرانيا، هو صمت رئيس اجلمهورية ميشال 
عون، حيال تهديد احلزب أمن لبنان، وانتهاك 
سيادته، ومحاولته نسف املفاوضات حول 
ترســيم احلدود البحريــة، وكأنه بصمته 
يبارك مغامرات احلزب متاما كما باركه أمام 
الكرسي الرســولي في حاضرة الڤاتيكان، 
مــن خالل قوله إن حزب اهللا يحمي لبنان 
واملسيحيني، معتبرا بالتالي أن الرئيس عون 
يتحمل مع حليفه حزب اهللا مسؤولية الدفع 
بلبنان الى فم التنني، في وقت املطلوب منه 
بحسب القسم الرئاسي، السهر على حماية 
الدســتور والسيادة واالستقالل، ال حماية 
حزب مسلح هنا، وتيار منقلب على مفهوم 

الدولة والسيادة، هناك.
علــى صعيــد مختلــف، لفت متــى الى 
أن مشــهد تأليف احلكومة، أكــد املؤكد أن 
املســؤولية الوطنيــة واحلس اإلنســاني 
مفقودان لدى املنظومة احلاكمة واتباعها، 
ففي الوقت الذي ينهار فيه لبنان على كل 
املستويات، ويعانق الشعب اللبناني املوت 

في البحار هربا من اجلحيم، 
نرى الســلطة السياســية 
تتلهــى بتقاســم احلقائب 
ان  بــدال مــن  الوزاريــة، 
تترفع عن املنفعة اخلاصة 
واحلزبيــة والتيارية، من 
أجل استيالد حكومة أزمة 
خالل ٢٤ ساعة، تتمكن خالل 
ما تبقى من عمر العهد، من 
اتخــاذ قــرارات إصالحية 
توقــف االنهيار، وحتد من 
يأس الشعب وخوفه على 

املصير.
وردا على سؤال، أكد متى أن مسؤولية 
الرئيــس املكلف تشــكيل احلكومة جنيب 
ميقاتي، ال توازي مسؤولية جبران باسيل 
في عرقلة التأليف، وذلك نظرا ألطماع األخير 
بحصص وازنة تضمن استمراريته سياسيا 
بعد انتهاء والية عمه، وتفتح أمامه الطريق 
ليكــون اخللف ألســوأ عهد عرفــه تاريخ 
لبنان، معتبرا بالتالي ان الرئيس ميقاتي، 
وبالرغــم من انه ال تتوافر فيه املواصفات 
املطلوبة لقيادة الســفينة احلكومية خالل 
املرحلة الراهنة، ال يالم، ويفعل ما بوسعه 
إلخراج تشكيلته من عنق الزجاجة، وسط 
ضغوطات وعرقالت باسيلية معهودة، معربا 
بالتالي عن اعتقــاده باننا أمام نهاية عهد 
دون حكومة فاعلة. وعليه ختم متى مؤكدا 
انه في حال اســتمرت األمــور على حالها، 
فإن لبنان ســيتحول في وقــت غير بعيد 
الى مأوى للعجزة وفندق للمغتربني، داعيا 
بالتالي القوى السيادية وقوى املعارضة دون 
اســتثناء، الى التوحد في مواجهة مخاطر 
الركب اإليراني، والتوافق بالتالي فيما بينها 
كفرصة أخيرة على شخصية سيادية لرئاسة 
اجلمهورية، تكون قادرة على إعادة تصويب 
البوصلة وتوجيه السفينة اللبنانية نحو 
بر األمان، بعد ان تاهت وســط األنواء مع 
انتخاب العماد عون على رأس اجلمهورية، 
على ان تكون األولوية لسيادة لبنان ومن 
ثم النهوض بالبالد، محذرا من مخاطر عدم 
التوحد ألنه في ظل استمرار أغلبية متحركة 
داخل مجلس النواب، يعني متديد االنهيار 

٦ سنوات أخرى.

النائب نزيه متى

االحتباس السياسي بني الفريق الرئاسي وميقاتي 
ُيسقط احتمال والدة احلكومة قبل نهاية الوالية

بيروت ـ عمر حبنجر

املســـــار احلكومـــــي 
متوقف على محطة اللقاء 
الثالــث املنتظر بني رئيس 
اجلمهوريــة ميشــال عون 
والرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة جنيــب ميقاتي، 
واألجواء العامة امللبدة منذ 
رات حزب اهللا  اختراق مسيَّ
«جدار الصمت» فوق منصة 
التنقيب عن الغاز في البقعة 
غير املتفق عليها، عند حدود 
لبنــان اجلنوبيــة، تــزداد 
احتباسا، مع اتساع دائرة 
االختالف، لتشــمل املوقف 
الرســمي حيال  اللبنانــي 
انطالق هذه املســيرات، ان 
من حيث املبدأ أو من حيث 
التوقيت، مبــا زاد املعادلة 

احلكومية تعقيداً.
هذه املعادلة كانت موضع 
نقاش بــني رئيس مجلس 
النواب نبيه بري والرئيس 
ميقاتي يوم الثالثاء، والذي 
أتــىـ  أي اللقاءـ  على وقع 
انقســام أهــل احلكم حول 
البيان الرسمي الذي صدر 
عــن اجتمــاع ميقاتــي مع 
وزيــر اخلارجيــة عبداهللا 
بوحبيــب، واملتبــرئ من 
رات حزب اهللا، بالتالقي  مسيَّ
مع دعم أميركي- فرنسي 
العتماد قاعدة «االستقرار 
واالستمرار» في التفاوض 

مع اجلانب اإلسرائيلي.
وبدا واضحا أن رئيس 
املجلس هو من هوى الرئيس 
املكلف، املتمسك بتشكيلة 
مــن ٢٤ وزيــرا خالية من 
أي فريــق لم يســِمه خالل 
االستشارات امللزمة، مقابل 
إصــرار الرئيس عون على 
مة  حكومة ثالثينيــة مطعَّ
بسياســيني لضمان وجود 
وريثــه السياســي النائب 
جبران باسيل داخلها، ومعه 
وزارة الطاقة، التي يرفض 
ميقاتــي إبقاءها مع التيار 
احلــر، بعدما جف ضرعها 
مــن كل طاقة على العطاء، 

مائيا وكهربائيا.
املصادر املتابعة قطعت 
األمــل مــن إمكانيــة والدة 
احلكومــة قبــل عطلة عيد 
األضحى، وال حتى بعدها، 
وحتديدا قبل نهاية الوالية 

يريد املشاركة في حكومة، 
لم يســم رئيســها املكلف، 
ضمانــا لدوره السياســي 
بعــد انتهاء والية عمه، بل 
هــو يتحدث عن الشــراكة 
التامة لرئيس اجلمهورية 
في تسمية الوزراء وتوزيع 
را احلكومة  احلقائــب، ُمزنِّ
الناســفة، وفي  بالشروط 
مقدمها شرط اإلطاحة بحاكم 
مصــرف لبنان مبعزل عن 
ضــرورة اختيــار البديــل 

املناسب أوال.
وفي مناغشــة واضحة 
حلزب اهللا، أعاد باسيل في 
السياســية عصر  إطاللته 
الثالثاء طرح معادلة حزب 
اهللا القائلة «غاز إسرائيل 
مقابل غاز لبنان» ليكرس 
معادلة «كاريش مقابل قانا»، 
متخطيــا وجود املرســوم 
٦٤٣٣ الــذي يكرس حدود 
لبنــان البحرية باخلط ٢٩ 
بدال من ٢٣، احملتجز في درج 

رئيس اجلمهورية.
وفــي معطيات املصادر 
املتابعــة، ان حــزب اهللا، 
سيان عنده، تشكلت حكومة 
جديدة أم اســتمر االعتماد 
على مصرفة األعمال، طاملا 
أن املوقــف السياســي في 

ان تطلــب من عــون إزالة 
العقبات من طريق تشكيل 
احلكومة حتى ال يرد عليها 
بطلب سياسي مقابل لعهد 
بــات علــى أبــواب نهايــة 
الوالية، في حني ان ميقاتي 
رئيس حكومة مكلف بتزكية 
نيابيــة ورئيــس حكومة 
تصريــف أعمــال مبوجب 

الدستور.
وهنا يرد النائب جورج 
عطــا اهللا، عضــو كتلــة 
التيــار احلــر بقوله: ليس 
مــن حق رئيــس احلكومة 
استعمال ترف الوقت، ألن 
واجبــات الرئيــس املكلف 
تشــكيل حكومة، وأضاف 
إلذاعة التيار احلر (صوت 
املدى): ميقاتي لم يعط أي 
انطباع برغبته في تشكيل 

احلكومة!
في ســياق آخر، توقف 
متابعون أمام عدم صدور 
موقــف مــن البطريركيــة 
خبــر  حيــال  املارونيــة 
تداولته املواقع نســب إلى 
بكركي طرح ثالثة أســماء 
لرئاســة اجلمهورية وهم: 
قائد اجليش جوزف عون، 
والوزيران الســابقان زياد 
بارود وكميل أبوسليمان.

قبضة يده. أما عن استياء 
احلــزب مــن بيــان وزيــر 
اخلارجية الذي أذاعه بعد 
لقائه الرئيس ميقاتي حول 
رات كاريش»، فهو لم  «مسيَّ
يفســد في الود قضية بني 
الرئيس ميقاتي واحلزب، 
الذي عبرت قنــاة «املنار» 
عن استيائه بحديثها «عن 
قصر نظر بعض املرجعيات، 
وتفريطها بورقة وقوة في 
يدها، وان احلزب أبلغ هذه 
املرجعيات أن هذه الطريق 
في املواقف واألداء تفريط 
بحقوق لبنــان، وانصياع 
كامل للمطالب األميركية».
وثمــة مــن كان يراهن 
على موقف فرنسي ضاغط 
الرئاســي  الفريــق  علــى 
بخلفية دعم باريس ملسار 
الرئيس املكلف، وإذ بدا ان 
الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون مهتم أكثر مبسألة 
ترسيم احلدود البحرية مع 
إسرائيل، وهذا ما أكد عليه 
خالل لقائه رئيس حكومة 
تصريف األعمال اإلسرائيلية 

يائير لبيد.
أما عن تشكيل احلكومة 
اللبنانيــة، ففــي تقديــر 
املتابعني ان باريس تتجنب 

ه.. وظهور ثالثة أسماء على الئحة بكركي الرئاسية الرئيس املكلف يرفض األخذ مبشورة َمن لم يزكِّ

(محمود الطويل) وقفة احتجاجية لنقابة عمال ومستخدمي املعاينة امليكانيكية 

الرئاســية فــي ٣١ أكتوبر 
املقبل، ولــن يغير من هذا 
االنســداد السياسي زيارة 
ثالثة أو رابعة من ميقاتي 

إلى بعبدا. 
من هنــا، يتعني مراقبة 
حتــول احلراك السياســي 
باجتاه االستحقاق الرئاسي 
بعد عطلة األضحى مباشرة، 
بســبب حالة االستعصاء 
التي بلغتها مساعي تشكيل 
احلكومــة، حتــت وطــأة 
إصرار «السلطان جبران»، 
كما يلقبه البعض نســبة 
«للسلطان ســليم» شقيق 
الرئيس االستقاللي بشارة 
اخلــوري (١٩٤٣ - ١٩٥٢) 
والذي أفسد له عهده، على 
شراكة رئيس اجلمهورية 
في تشكيل احلكومة، بخالف 
الدستور الذي يعطي هذه 
املهمــة لرئيــس احلكومة 
النواب، وفق  املســمى من 
املادة ٦٤ من الدستور التي 
تنيط به إجراء االستشارات 
النيابية لتشكيل احلكومة، 
ويوقع مع رئيس اجلمهورية 
مرســوم تشــكيلها، ومــن 
دون أي إشارة إلى شراكته 
بالتشكيل أو التأليف الذي 
يتحدث عنه باسيل، والذي 

القاضية عون متُثل أمام املجلس التأديبي
بيروت - يوسف دياب

مثلت املدعية العامة االســتئنافية في 
جبــل لبنــان القاضية غــادة عــون، أمام 
رئيس املجلس التأديبي للقضاة القاضي 
جمال احلجار، الذي اســتجوبها بحضور 
وكيل الدفاع عنها حول عدد من املخالفات 
والتجاوزات الى ارتكبتها في عدد من امللفات 
املفتوحة أمامها، وبناء على شكاوى مقدمة 
ضدها مــن متضررين، وأيضــا بناء على 
تصريحــات ومواقف سياســية أدلت بها 
لوســائل اإلعالم وعبر وســائل التواصل 

االجتماعي. وأكد مصدر قضائي لـ «األنباء» 
أن القاضي احلجار استجوب عون «بصفته 
مقــررا في املجلس التأديبي على أن يرفع 
تقريره للمجلس في األيام املقبلة ملناقشته 

وإصدار العقوبة بحقها».
وأوضــح املصدر أنه «يحــق للقاضية 
عون أن تستأنف قرار املجلس التأديبي أمام 
املجلس األعلى للتأديب الذي يرأسه رئيس 
مجلس القضاء األعلــى إذا كانت العقوبة 
قاسية، كما يحق لهيئة التفتيش القضائي 
أن تستأنف القرار إذا جرى تبرئة القاضية 
عون أو في حال وجدت أن العقوبة مخففة».
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اخلميس ٧ يوليو ٢٠٢٢ فنـون

نبيل شعيل لـ «األنباء»: «الهي ٢٠٢٢» هديتي للجمهور
عبداحلميد اخلطيب

يستعد «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل لطرح ميني 
ألبوم جديد يحمل اسم «الهي ٢٠٢٢»، من انتاج وتوزيع شركة 
«روتانا» للصوتيات واملرئيات، ويتضمن ٤ أغنيات متنوعة.

وفي هذ الصدد قال بوشعيل في تصريح لـ «األنباء»: «الهي» 
ميني ألبوم مختلف من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، وفيه 
أقدم أكثر من لون إلرضاء جميع األذواق، وأعتبره هديتي للجمهور 
مع بداية فترة اإلجازات والصيف، وأمتنى أن ينال إعجاب كل 

من يسمعه، واعدا بالعديد من املفاجآت في القادم من األيام.
وأغنيــة «الهي» من كلمــات واحد، وأحلان وليد الشــامي، 
وتوزيع مهند خضر، كما يضم امليني ألبوم ايضا أغنيات «والهم 
يحزنــون»، «يا مدور»، «نهاب»، ومــن املقرر طرحه على قناة 
«روتانا» في «يوتيوب» و«أنغامي» وعدد من املنصات املوسيقية.

اجلدير بالذكر ان الفنان القدير نبيل شعيل طرح العام املاضي 
ميني ألبوم «يقولون»، وضم ثالث أغنيات هي: «يقولون» من 
أحلان ميثم عالء الدين وكلمات أحمد الصانع، و«أسوأ أيامي» 
كلمات وأحلان علي بو غيث، و«أنا احتراك» كلمات أحمد الصانع 
وأحلان عبداهللا اجلاســم، وتوزيع األغاني عثمان عبود، علي 

املتروك وزيد ندمي.

جديد مهدي الصايغ.. «سجى الليل»«ميني ألبوم» يطرح قريباً من إنتاج وتوزيع «روتانا»
مفرح الشمري

الكاتــب القديــر مهــدي 
الصايغ، شافاه اهللا وعافاه، 
العديــد مــن األعمــال  لــه 
الدراميــة الناجحة مثل «يا 
متلف الروح» و«أبناء الغد» 
و«يا خــوي» باإلضافة الى 
العديد من املسرحيات، منها 
مسرحية «طار الفيل» التي 
عرضت عام ١٩٩٥ وأخرجها 
مسرحيا الراحل فؤاد الشطي 
الراحل كنعان  وتلفزيونيا 

حمد.
حفــظ  مــع  الصايــغ، 
االلقاب، على الرغم من غيابه 
بسبب ازمته الصحية فإنه 
متابع جيد ملــا يعرض في 
الدراما اخلليجية والعربية 
وله العديــد من اآلراء فيما 

يعرض حاليا.
الكاتب مهــدي الصايغ 
خص «األنباء» بخبر انتهائه 

من كتابة مسلسل درامي معاصر بعنوان 
«سجى الليل» يحمل بني طياته العديد من 
القضايا االجتماعية واالنسانية التي نعاني 
منها. ومتنى الصايغ ان يرى هذا املسلسل 
النور، خصوصا انه كتبه في ظل االجواء 
الصحية التي يعيشها حيث ساعدته هذه 
االجواء على كتابة هذا املسلسل املعاصر.
«األنباء» تتمنى الشفاء التام للكاتب 

القديــر مهدي الصايغ ليتواجد دائما في 
اعمالنا الدرامية ألنه من الكتاب الذين يشار 
لهم بالبنان للبحث عن قضايا انســانية 
لم تناقش بالشــكل املطلوب في الدراما 
التلفزيونية، اضافــة الى انه يعتبر من 
الكتــاب الذين يحرصون على التأني في 
الكتابــة حتى يظهر العمــل الذي يكتبه 

بالشكل املطلوب شكال ومضمونا. مي عبداهللا: «جناة» مفاجأتي للجمهور في «بالغ نهائي»

ياسر العيلة

حالة من النشاط الفني تعيشها النجمة مي عبداهللا 
هذه الفترة من خالل مشاركتها في اكثر من عمل فني 
جديد منوع بني الدراما واملســرح، باإلضافة ملشروع 

سينمائي. 
«األنبــاء» التقــت مي لتحدثنا عــن تفاصيل هذه 
األعمال، فقالت: مشــغولة حاليا بتصوير دوري في 
املسلسل اجلديد «بالغ نهائي»، من تأليف عبداحملسن 
الروضان، وإخراج ســلطان خسروه، وإنتاج شركة 
«ماجيك لنس» لألخوين محســن وأحمد مال حسني، 
ودوري في العمل سيكون مبنزلة صدمة للمشاهدين 
الذين تعودوا على مشاهدتي في شخصيات معينة، 
حيث أجسد دور «جناة» وما أدراك ما «جناة»، فالدور 
جديد وجريء بكل ما حتمله الكلمة من معاني، مشيرة 
الى انها تشــارك في املسلســل مع نخبــة كبيرة من 
جنــوم الكويت واخلليج والعراق منهم على ســبيل 
املثال عبدالعزيز احلداد وتركي اليوسف وهند كامل 

من العراق، وآخرين.
فيما كشفت مي عبداهللا أنها تستعد لعمل درامي 
قوي وأيضا لفيلم سينمائي تراهن عليهما، مؤكدة ان 
العملني مختلفان ويحمالن رؤية فنية غير تقليدية، 
متحدثة عن سبب غيابها عن أعمال رمضان املاضي، 
قائلــة: بالفعل هــذه أول مرة ال أتواجد في الســباق 
الرمضاني، وكنت أمتنى أن يعرض مسلسل «الرهائن» 
في الشهر الكرمي، ولكنه ُعرض عبر منصة إلكترونية، 
لذلك لم يأخذ حظه من املشاهدة الكافية، وأتوقع ان 
يحقق جناحا كبيرا عند عرضه تلفزيونيا ألن العمل 
وبدون مجاملة من أجمل األعمال التي أنتجت في الفترة 

األخيرة، باإلضافة الى التعامل الراقي واملتميز مع كل 
فريق املسلسل من قبل شركة «البراق» لإلنتاج الفني 
اجلهــة املنتجة. مكملــة: دوري فيه جميل جدا، وهو 
المرأة من ضمن رهائــن يتم اختطافهم واحتجازهم 

بإحدى اجلزر وسط أجواء من اإلثارة واألكشن.
مــن جانب آخر، كشــفت عبداهللا انهــا انتهت من 
تصوير مسرحية تلفزيونية جديدة مع النجم الكبير 
طارق العلي، وإنتاج مركز «فروغي» بعنوان «محظوظ 
ومبروك» وســتعرض عبر منصة «شــاهد» في عيد 
األضحى، وهي فكرة عيســى العلوي، وتأليف أحمد 
فارس، وإخراج د.موسى آرتي، ويشارك في البطولة 
محمد الصيرفي والنجم السعودي خالد الفراج وشهد 

سلمان، وغيرهم.
وأضافت: أجسد في املسرحية ثالث «كاركترات» 
مختلفة، األولى «اجلنية»، والثانية السكرتيرة احللوة 
الدلوعة، والثالثة فتاة من املشهورات بتغريداتهن على 
«تويتر» واملشاكل التي حتدث من وراء هذه التغريدات.
 وعــن الكيمياء التــي جتمعها مع طارق العلي 
الــذي تعمل معه منذ عــام ٢٠٠٣، ردت: أبو محمد 
أخــي الكبير وجنمي املفضل فــي عالم الكوميديا، 
وأردفت: املسرحية أجوائها «جتنن» وكلنا فيها على 
قلب واحد، باإلضافة الى ان كواليسها حلوة وكلها 
بهجة وسعادة، ومسرحية «محظوظ ومبروك» هي 

الرابعة لي مع د.طارق العلي.
وحول تعاملها للمرة األولى من خالل املســرحية 
مع الفنان الســعودي خالد الفراج، قالت مي: جتربة 
حلوة وسعيدة جدا بها، وخالد جنم، وأحلى شيء فيه 
إجادته االرجتال على خشبة املسرح بالرغم من انها 
التجربة األولى له مسرحيا، وشكلنا معا ثنائيا ناجحا.

أكدت لـ«األنباء» أن طارق العلي جنمها املفضل وسعيدة مبشاركته في «محظوظ ومبروك»

.. ومع الفنان السعودي خالد الفراج.. وفي مشهد من املسرحية مع العلي والفراجمي مع طارق العلي من كواليس «محظوظ ومبروك»

تلفزيونيـًا..  عرضـه  وأنتظـر  األعمـال  أجمـل  مـن  «الرهائـن» 
ناجحـًا ثنائيـًا  معـًا  وشـكلنا  االرجتـال  فـي  جنـم  الفـراج  اخلضر: أغنياتي حتمل معنى ورسالةو 

سماح جمال

الفنان حمود  كشــف 
اخلضر عــن حتضيراته 
لتقدمي مجموعة حفالت 
في مدينة الدمام باململكة 
العربية السعودية، وقال 
لـــ «األنبــاء»: احلفــالت 
ســتكون ابتداء من ثاني 
أيام عيد األضحى املبارك 
ومتتد لنهاية أيام العيد، 
وستقام على مسرح إثراء 
الثقافــي التابع ألرامكو، 
وهــو أكبر مركــز ثقافي 
يحتــوي علــى مســرح، 
وستكون املشاركة الفنية 
لي مع فرقتي املوسيقية.
وأعــرب اخلضــر عن 
سعادته باملشاركة في هذا 
احلفل خاصــة أنه يأتي 
بعــد تعاونــه مــع مركز 
إثراء فــي أغنية طرحت 
قبل فترة وجيزة، وكانت 
خاصة بالتشــجيع على 
القــراءة، وكانت بعنوان 

«بني السطور».
وأكمل قائال: هذا احلفل 
ســيتيح لي الفرصة مع 
فرقتي املوسيقية لتقدمي 
العــزف احلــي لألغنيــة 
وسط حضور اجلمهور. 
فــي  الســر  وحــول 
اهتمامــه بإعــادة توزيع 

وتقدمي األغنيات في حفالته مع اجلمهور، 
قال: دائما ما يرتبط بها اجلمهور بصورة 
خاصة، ومتنحنا مجاال إلعادة تقدميها بأكثر 
مــن طريقة مثــل اجللســات وغيرها، هذا 
باإلضافة الــى الطاقة التي متنحها فرصة 

التسجيل لألغنية. 
وكشف اخلضر عن حتضيراته اجلديدة، 
فقال: أستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة 
املصرية ألول مرة، وهذه اخلطوة جاءت بعد 

متابعة نسب املشاهدات في مصر لألعمال 
عبــر املنصات والقنوات اإللكترونية، كما 
أن اجلمهور املصري يعرف عنه حبه للفن 

وتذوقه له. 
وحول اســتمراره في تقدمي كل أعماله 
بنفس اخلط الذي يسير عليه، قال: أحرص 
دائما على التجديد لكن في الوقت نفســه 
أحافظ على أن تكــون أغنياتي ذات معان 

وحتمل رسالة.

يستعد إلقامة حفالت العيد في الدمام ملدة ثالثة أيام

لطيفة: مني مستني األلبوم اجلديد؟
شّوقت الفنانة التونسية لطيفة 
جمهورهــا ومتابعيها ملوعد طرح 
ألبومها اجلديد، والذي حتضر له 
منذ فترة، مؤكدة أن األلبوم ينتظر 
طرحــه قريبا، وســيضم أغنيات 
التونســية واملصرية  باللهجــات 
والعراقية، وفي الوقت نفسه تقوم 
بالتحضيــر ألغنيــات جديدة مع 
ثالثي التلحني األشهر في مسيرتها 
الغنائية زياد رحباني ومحمد رحيم 

ووليد سعد.
ونشرت لطيفة صورة لها عبر 
حســابها الرســمي فــي «تويتر»، 
وعلقت: «مساء اخلير.. مني مستني 
ألبومي اجلديد؟»، وردت لطيفة على 
تعليق يؤكد الرغبــة في تعاونها 
مع زيــاد رحبانــي ومحمد رحيم 
ووليد سعد، قائلة: «كل األساتذة 
اللي ذكرتهم األعمال معاهم بتتحضر 
على نار هادية، وده وعد مني، بس 
فــي األلبوم ده حنــروح أنا وانت 
واللي بيحبوا يسمعوني الى عالم 
آخــر وأحاســيس أخــرى يــا رب 

تعجبك».
وأشــارت لطيفة، حسب موقع 
«سيدتي نت»، الى أن األلبوم اجلديد 
سيضم أغنيات باللهجات التونسية 
واملصرية والعراقية، ورغم تفاعلها 
مع أغلب التعليقات، إال أنها جتاهلت 
متاما الرد على السؤال املتكرر حول 
املوعد النهائي لطرح األلبوم اجلديد.

سوزان جنم الدين 
تؤكد خبر خطبتها

مصطفى شعبان
يبحث عن ممثلة أجنبية

دمشق - هدى العبود

أكدت الفنانة سوزان جنم 
الدين خبر خطبتها من 
رجل أعمال، لكن رفضت 
ذكر اسمه، كما رفضت 
ذكر املزيد من التفاصيل، 

لكنها أكدت اخلبر.
ســوزان  وحتدثــت 
جنم الدين عن خطيبها 
خالل لقاء لها عبر قناة 
«أغاني أغاني»، وكشفت 
أن خطيبهــا رجل أعمال 
ســوري األصــل ويحمل 
اجلنسية اإلماراتية، مشيرة 
إلى أن خطيبها ال يرغب في 
أن تتحدث عنه كثيرا لوســائل 
اإلعالم. ولفتت الى أنها تعرفت على 
خطيبها بينما كانت في طريقها إلى 
باريس، علــى منت الطائرة، قائلة: 
«صــارت شــرارة احلب مــن أول 
نظرة»، ملمحة الى أنه رمبا تكون 
«عروس ٢٠٢٢»، إال إذا حدث شيء 
ما غير محســوب، كاشفة احلرف 
األول من اسم خطيبها، حيث قالت 

إنه يبدأ بحرف «الباء».

القاهرة - محمد صالح

الفنان مصطفى شــعبان في حالة انشــغال كامل وعقد 
جلســات مســتمرة للبحث عــن فنانة أجنبيــة تؤدي دور 
البطولة لفيلم «اللي سرق حاجة يرجعها»، وهو اسم مؤقت، 
ويتــم حاليا اختيار طاقم العمل، وأماكن التصوير، خاصة 
أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي رومانسي، وسيتم 

التصوير في عدد من الدول األوروبية.
ويعود شعبان في «اللي سرق حاجة يرجعها» بعد غياب 
استمر أكثر من ١٢ عاما عن استديوهات السينما من جديد، 
حيث كان آخر أعماله الســينمائية فيلــم «الوتر» مع غادة 
عادل وأحمد السعدني وأروى جودة وسوسن بدر وإخراج 

مجدي الهواري، والذي مت إنتاجه عام ٢٠١٠.



سينما عاملية
اخلميس ٧ يوليو ٢٠٢٢

17
إعداد: محمود منير

الواقعية اإليطالية 
(١- ٢)

يتمحور حول احلزن غير القابل للشفاء

الواقعية اإليطالية اجلديدة أو الواقعية اجلديدة هي حركة ثقافية سينمائية 
ظهرت في إيطاليا في األربعينيات (١٩٤٢-١٩٦١)، واملعروفة أيضا باسم 
«العصــر الذهبي»، هي حركة أفالم وطنية تتميز بقصص تدور حول 
الفقراء والطبقة العاملة، مت تصويرها في املوقع، وكثيرا ما تســتخدم 

ممثلني غير محترفني.
تتعامل أفالم الواقعية اجلديدة اإليطالية في الغالب مع الظروف االقتصادية 
واألخالقية الصعبة في فترة احلرب العاملية الثانية وما بعدها، وتعتمد 
على التصوير املباشر والبسيط ملعاناة الطبقات الفقيرة في املجتمع، 
وتتميز مبيزتني رئيستني، األولى هي التصوير اخلارجي في الشوارع 
واألســواق والتجمعات الســكنية الفقيرة بصورة أقرب إلى األفالم 
الوثائقية، وامليزة الثانية هي استعانة مخرجي هذه احلركة دائما مبمثلني 
غير محترفني للقيام باألدوار الرئيسية في أفالمهم، وكانت حياة الفقر 
والبطالة الشديدة التي خيمت على إيطاليا بعد انتهاء احلرب هي امللهم 

لظهور هذه احلركة بصورتها املميزة.
تطورت الواقعية اجلديدة على يد مجموعة من النقاد السينمائيني الذي 
كانوا يعملون في مجلة الســينما، ويعد كل من روبرتو روســيليني 
ولتشينو فيسكونتي وفيتوريو دي سيكا من رواد هذه احلركة، كما 
تأثر كتاب الوقعية اجلديدة كثيرا باملذهب الواقعي الفرنسي وتقنيات 
العني السينمائية لدزيجا فيرتوف والواقعية الفرنسية السوداء، وكانت 
تهدف إلى عكس الواقع كما هو، حيث كانت تهدف إلى تقدمي السينما 

داخل اإلطار االجتماعي القادر على متثيل احلرب وذروتها.
تستمد الواقعية اجلديدة أهميتها من أنها تركت آثارا كبيرة وواضحة 
على املخرجني والســينمائيني في العالم كله وسرعان ما تأثر اجلميع 
بهذه احلركة وخرجت الكاميرات إلى الشــارع بعد أن كانت حبيســة 

االستديو طوال سنوات عديدة.
ظهــرت الواقعية اإليطالية اجلديدة مع انتهــاء احلرب العاملية الثانية 
وســقوط حكومة بينيتو موسوليني، مما تســبب في فقدان صناعة 
السينما اإليطالية مركزها، وكانت الواقعية اجلديدة عالمة على التغير 
الثقافي والتقدم االجتماعي في إيطاليا، فقدمت أفالمها قصصا وأفكارا 
معاصرة وغالبا ما مت تصويرها في املوقع، حيث تضررت استديوهات 

أفالم «شينشيتا» بشكل كبير خالل احلرب.
منــع النقاد إلى حد كبير من الكتابة عن السياســة، حيث كان رئيس 
حترير املجلة فيتوريو موسوليني، ابن بينيتو موسوليني، وهاجموا 
أفــالم الهواتف البيضاء «الهاتف األبيض» التي هيمنت على الصناعة 
في ذلك الوقت كمقابلة لألفالم الســائدة الشعبية، شعر بعض النقاد 
بأن السينما اإليطالية يجب أن تتحول إلى الكتاب الواقعيني منذ مطلع 

القرن العشرين.
في ربيع عام ١٩٤٥، أعدم موسوليني ومت حترير إيطاليا من االحتالل 
األملاني، هذه الفترة املعروفة باسم «الربيع اإليطالي» خرجت عن األساليب 

القدمية وعززت نهجا أكثر واقعية في صناعة األفالم.
انتقلت السينما اإليطالية من اســتخدام مجموعات االستديو املتقنة 

إلى التصوير في املوقع في شوارع الريف واملدينة بأسلوب واقعي.
على الرغم من أن البداية احلقيقية للواقعية اجلديدة قد مت التنازع عليها 
على نطاق واسع من قبل املنظرين وصانعي األفالم، يعتقد عموما أن 
أول فيلم واقعي جديد هو فيلم «هوس فيســكونتي»، الذي صدر في 

١٩٤٣، أثناء االحتالل.
اشتهرت الواقعية اجلديدة عامليا في ١٩٤٦ مع فيلم روبرتو روسيليني 
«رومــا املدينة املفتوحة» عندما فاز باجلائزة الكبرى في مهرجان كان 

السينمائي كأول فيلم رئيسي يتم إنتاجه في إيطاليا بعد احلرب.

من فيلم «روما املدينة املفتوحة»

تدور أحداث الفيلم حول «كونور» 
الذي يجد نفسه في مواجهة العديد 
من المواقف بعــد قتله لعضو 
في إحــدى عصابات المخدرات 
إلى  العصيبة، ويلجأ  الخطيرة، 
طلب المساعدة من فريق عمليات 
عسكرية قديم من أجل إنقاذه قبل 
فقدانه كل من يحب.  الفيلم من 
إخراج: ويز ميلر، بطولة: بروس 
ويلس، فرانك غريلو، كيفين ديلن، 
ومن المقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» ٢١ الجاري.

في إطار كوميدي، تدور أحداث 
الفيلــم حول اجتمــاع عائلي 
لالحتفــال بعيــد الفصح يوم 
األحد، ويستند العمل إلى تجارب 
«جو كوي» الحياتية والعروض 

الكوميدية التي يشتهر بها.
الفيلــم مــن إخــراج: غــاي 
شاندراسيكار، بطولة: جو كوي، 
ليديا جاستن، براندن واردل، 
ومن المقرر عرضه على شاشات 
«سينسكيب» ٤ أغسطس المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من 
التشــويق واإلثارة، حيث يجد 
المقربــان «بيكي»  الصديقان 
و«هانتر» نفسيهما على قمة برج 
إذاعة يبلغ ارتفاعه ٢٠٠٠ قدم. 

الفيلم من إخراج كل من: جوناثان 
فرانك وســكوت مان، بطولة: 
جريس كارولين كوري، فيرجينيا 
غاردنر، جيفري دين مورغان، 
ومن المقرر عرضه على شاشات 
«سينسكيب» ١١ أغسطس المقبل.

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية 
والقادمة..   وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر  

لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

A Day to Die

Easter Sunday

Fall

 All the Old» قــد ال يكــون
Knives» فيلما يعطي شــعورا 
بالســرور، لكنــه ينجــح في أن 
يكــون مرضيا فــي نطاقــه، وقد 
يحمل بعض العيوب إال انه ميثل عودة 
مرحبا بها للماضي، والتي توفر ابتعادا 
عن أفالم األبطــال اخلارقني واألفالم 
املليئة مبؤثــرات CGI التي تعج بها 
دور السينما حاليا، وفي حني قد ال 
يكون أفضل األفالم من نوعه، غير 
انه دراما رائعة حول الشخصية، 
حيث يســتفيد مــن األداء القوي 

لطاقم ممثلني مذهل.
منذ أكثر من ٨ سنوات بقليل لعب «كريس 
 Jack Ryan: Shadow» باين» دور البطولة في
Recruit»، وهو دور آخر في سلسلة محاوالت 
«Paramount» الطويلة لصنع ريبوت حول 
اجلاسوس الفائق من «توم كالنسي»، وعلى 
الرغم مــن أن هذه احملاولــة التي كانت من 
احملتمل أن تتحول إلى سلســلة قد تالشت 
على الشاشة الكبيرة، لكن باين كان مناسبا 
للشخصية وعاملها، لذا فإن دوره الرئيسي 
في «All the Old Knives»، الذي يعرض اآلن 
 Tom» إلى جانب مسلسل Amazon Prime على
Clancy›s Jack Ryan»، ميثل عودة مرحبا بها 
للنجم إلى هذا النوع، وإن كان ذلك مبوجب 

أوامر إدارية مختلفة متاما.
يأتــي «All the Old Knives» مبنيــا على 
رواية حتمل العنوان نفســه للمؤلف أولني 
شــتاينهوار والتي صدرت فــي ٢٠١٥، وهو 
يعود إلى حقبة سابقة من روايات التجسس 
ويستحضر (من ناحية الطموح والتنفيذ) 
 «Soldier» روايات املؤلف جون لي كاري مثل

.«The Tailor of Panama»و
إنه فيلم يتعمق بالشخصية ببطء، والذي 
كان قــد يفضل في وقت من األوقات أن يتم 
إنتاجه كفيلم سينمائي ضخم، لكن في عصر 
 Amazon شبكات البث، تصدر أفالم كهذه على
Prime وغيرها وتكتسب ضجة ألسبوع أو 
اثنني قبل أن تنغمــر حتت ضجة الفيلم أو 

املسلســل الكبير التالي واخلوارزميات، إنه 
ألمر مؤسف.

تبــدأ أحــداث الفيلــم في أعقــاب عملية 
اختطاف إرهابية لطائرة في ٢٠١٢، ثم تقفز 
إلــى عــام ٢٠٢٠، حيــث يقوم محلــل وكالة 
االستخبارات املركزية هنري بيلهام (باين) 
بتعقــب زميلة محللــة وصديقته احلميمة 
السابقة سيليا هاريسون (ثانديوي نيوتن)، 
التي أصبحت لديها اآلن عائلة وتقاعدت من 
اخلدمة، بالطبع، كون الفيلم من نوع جتسس 
وإثارة، ميكننا أن نفترض أن األشــياء أكثر 

تعقيدا مما تبدو عليه.
يقوم رئيس املركز فيك والينغر (لورانس 
فيشبورن) بتكليف «بيلهام» بإغالق الكتاب 
بشأن بعض األسئلة التي لم تتم اإلجابة عنها 
من ذاك اليوم املأساوي، حيث فقد جميع ركاب 
الطائرة حياتهم، وهكذا يعاود هو وســيليا 
التواصل بعد ٨ سنوات من عملية اختطاف 
الطائرة، مع اســتمرار الشغف بينهما حتت 
الســطح، ولكن ال يطول األمــر قبل أن تبدأ 

تلك السكاكني القدمية في الظهور.
التجســس مؤذ، وهذا الفيلم الذي يأتي 
من إخراج جانوس ميتز بيدرســن يتجنب 
االنفجارات واملشاهد الضخمة التي رأيناها 
في أفالم «بوند» و«رايان» لصالح تقدمي فيلم 
أكثر حميمية وهدوءا، يركز إلى حد كبير على 
اللقطات املقربة التي نرى فيها الشخصيات 
املختلفة والتي حتدق في بعضها البعض عبر 
الطاوالت في املطاعــم والصاالت، ويتعمق 
مبســائل التجسس، وباخلســائر العاطفية 
والنفسية التي ينطوي عليها حتريك ناس 
حقيقيني هنا وهناك كما لو كانوا مجرد بيادق 

على رقعة شطرجن خيالية.
ومن هذه الناحية يبدو هذا الدور مالئما 
لباين بشكل فريد، حيث يستفيد بشكل كبير 
مما يقرب من ١٠ ســنوات من اخلبرات التي 
جمعها منذ مغادرته «Jack Ryan»، إنه يجسد 
بشكل رائع من خالل عينيه احلذر والتروي 
البارد واالضطراب الواضح وتساعده بشكل 
كبير تلك اللقطات املقربة املذكورة أعاله، كما 

يبدو االنسجام بني املمثل و«نيوتن» ملموسا 
خالل األحداث، ليس فقط في مشاهد احلب 
بينهما، بل أيضا في الشــوق واملسافة التي 
يجســدانها، حيث تتكشف تفاصيل احلبكة 
بشكل منهجي، ويضيء تقاطع كل منهما من 
املاضي إلى احلاضر واملزيد من التفاصيل في 
خليط معقد للغاية من األحداث املصيرية.

بالنســبة إلى تلك احلبكة (مع سيناريو 
من تأليف شتاينهوار نفسه)، لسنا متأكدين 
متاما حول كيف سيكون الشعور بعد بضع 
ســاعات من املشــاهدة، لكن بالتأكيد خالل 
اللحظة، هناك الكثير من املفاجآت والتقلبات 
التي تبرر انسجام املشاهدين، وفي حني ملن 
املزعج أنه مجرد فيلم هوليوودي آخر يبرز 
الصور النمطية املخيفة لإلرهابيني الهمجيني، 
إال أن هناك على األقل محاولة إلبراز تعقيدات 
هذه األمور أكثر من الكثير من األعمال التي 
تركــز على خطاب «انهم يكرهوننا بســبب 

حريتنا» في أعقاب ١١ سبتمبر.
هناك جو من السوداوية املنسوجة بطريقة 
منهجية في «All the Old Knives»، فبعيدا عن 
الشــعور بالبطولة أو النبل، يضفي الفيلم 
شــعورا بأن هذا النوع من العمل (رغم أنه 
ضروري في كثير من األحيان) قد حطم إلى 
حد ما جميع األشخاص املكلفني بتنفيذه ليس 
فقــط «بيلهام» و«هاريســون»، ولكن أيضا 
«والينغــر» والضابط الــذي يليه رتبة بيل 
كومبتون (جوناثان برايس)، وصحيح أن 
الفيلم يتمحور حول املوت واخليانة واملأساة، 
لكنه في الغالب يتمحور حول احلزن، حزن 

غير قابل للشفاء.

ملشاهدة الڤيديو
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اجلهراء يضم العنزي ملوسم واحداملوسى مديرًا ملنتخب الناشئني
مبارك اخلالدي

قررت اللجنة الفنية باحتاد كرة القدم أول 
من امس إنهاء مهمة مدير منتخبنا الوطني 
للناشــئني محمــد احلريص وإســناد إدارة 
املنتخب الى العب نادي القادســية السابق 
عبدالرحمن املوسى، وذلك في خطوة ستتبعها 
خطوات قادمة نحو تغيير األجهزة اإلدارية 

العاملة في منتخباتنا الوطنية.
وعقــد املوســى اجتماعا مســاء اول من 
امس مع اجلهازين الفني واإلداري والالعبني 
للتعــارف وشــرح برنامــج إعــداد األزرق 
للمرحلــة املقبلة وفي مقدمتها االســتعداد 

خلوض تصفيات كأس آســيا في ســبتمبر 
املقبل واملقررة في مدينة الدمام بالسعودية.
جدير بالذكــر أن احلريص من الكفاءات 
اإلداريــة املميزة وعمل مع قطاع الناشــئني 
لعشر سنوات، تدرج من خاللها الكثير من 
الالعبني الذين كانوا حتت قيادته الى منتخبات 
الشباب واألوملبي والفريق األول بأنديتهم، 
حيث شهدت الوفود التي ترأسها انضباطا 

عاليا داخل الكويت وخارجها.
أمــا عبدالرحمن املوســى فمثل عددا من 
األنديــة احمللية منها القادســية والســاملية 
والنصــر وانضم الــى صفــوف املنتخبات 

الوطنية.

مبارك اخلالدي

تواصــل إدارة الفريــق االول لكرة القدم 
بنادي اجلهراء مساعيها لتعزيز قدرات الفريق 
قبل انطالق االستعدادات خلوض منافسات 
املوســم املقبل في ٢٨ أغسطس املقبل، وفي 
هذا اإلطار، وّقعــت إدارة النادي عقدا لضم 
الالعب بدر العنزي قادما من نادي النصر.

وكانــت إدارة النادي قد قطعت خطوات 

من التفاوض مع عدد من  الالعبني من بينهم 
عبــداهللا البريكي واحمــد الظفيري واحمد 
الرياحي وعلي جــراغ ونايف زويد لكن لم 
يكتب لها النجاح بسبب العائق املادي نظرا 

لقلة االستثمارات في النادي.
اجلدير بالذكر ان تدريبات الفريق ستنطلق 
في منتصف الشهر اجلاري حتضيرا للسفر 
الى معسكر خارجي، حيث التزال املفاضلة 

قائمة بني القاهرة أو صربيا.

«يد» النصر يستعد النطالق 
املوسم بتعاقدات جديدة

يعقوب العوضي

تعاقدت إدارة نادي النصر مع احملترف النيجيري 
أوبينا رسميا مساء أول من أمس لتدعيم صفوف فريق 
اليد األول، وتفاضل اإلدارة حاليا بني محترفني آخرين 
أحدهما أوروبي واآلخر أفريقــي، كما جددت عقود 
العبيها ســاير العنزي وحارس املرمى جابر العازمي 
رســميا وفقا لقانون «الالعب ذو الـ ٣٠ عاما» والذي 
ينــص على حرية الالعب في اخلروج من النادي بعد 

بلوغه ٣٠ عاما.
وعزز العنابي مركز حراســة املرمى بالفريق عبر 
استعادة حارس مرماه الشاب الواعد واملعار للقادسية 
املوسم املاضي فهد صلبوخ رسميا، وسينضم لتدريبات 
الفريق التي تنطلق بعد العيد بقيادة املدير الفني مناور 
دهش حلني وصول مــدرب الفريق اجلزائري صالح 
بوشكريو ليستأنف مهامه بداية أغسطس املقبل. ومن 
املنتظر ايضا انضمام القوة الضاربة باسل الهاملي فور 

تعافيه من اإلصابة.
إلى ذلك، عينت إدارة النصر عضو مجلس اإلدارة 
مطلق العدواني رئيسا للجهاز اإلداري لكرة اليد وهو 
املنصب الذي شغله رئيس النادي خالد الشريدة املوسم 
املاضي. كما تعاقدت مع املدرب املصري بالل البدري 
لقيادة فريقي األشبال والناشئني وعينت الوطني محمد 
مجبل في اجلهاز الفني أيضا، ومصطفى التونسي مدربا 
للشباب حتت ١٩ سنة، وحمادة معوض لفريق املدرسة 
حتت ١٠ سنوات، واملدرب الوطني نايف الرندي مديرا 

فنيا للمراحل السنية.
وحول آخر التطورات الفنية اكتفت اإلدارة بإعداد 
الفريق محليا ووضعت خارطة إعداد أخرى للقســم 
الثانــي بعد فترة التوقف من بطولــة دوري الدرجة 
األولى، حيث ستشــهد اخلطة إقامة معسكر خارجي 
تتحدد تفاصيله بعد الدراســة مع اجلهازين اإلداري 

والفني للفريق.
وفــي اإلطار ذاته، أكد مدير اللعبة في النادي فالح 
الزعبي، أن التعاقدات اجلديدة هدفها تدعيم صفوف 
الفريــق، وأن اجلهازين اإلداري والفني لديهما هدف 
واحــد وواضح متمثل في التأهل إلى الدوري املمتاز، 
ولدينا العبون على قدر املسؤولية امللقاة على عاتقهم.

دشتي إلى خيطان

انتقل ميثم دشــتي العب فريق اليد األول بنادي 
القرين سابقا إلى صفوف فريق خيطان، ومن املنتظر 
أن ينهــي الطرفان الصفقة رســميا عقب إجازة عيد 
األضحى املبارك. اجلدير بالذكر أن دشتي خضع لعميلة 
جراحية ناجحة بعد إصابته املوسم املاضي بقطع في 
الرباط الصليبي بالركبة وأنهى العالج التأهيلي مؤخرا.

املقصيد: ١٠٠ العب بأكادميية كرة القدم

يواصل مشــروع صيفنا 
فــي مدارســنا الــذي أطلقه 
الرياضي  الكويتــي  االحتاد 
املدرســي والتعليــم العالي 
الشــهر املاضــي العمــل من 
خالل مراكز املوهوبني لتأهيل 
وصقل املواهــب الرياضية، 
والــذي يتضمــن أنشــطة 
وبرامج ومهرجانات متنوعة 
من خالل ٥ مراكز للموهوبني 
الذين ظهروا مبستوى متميز 
خالل مراكــز التدريب التي 
أقامها االحتاد في احملافظات 
الست وحتظى بإقبال كبير 
مــن جانب الطلبــة وأولياء 

أمورهم.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
املدرســي  الرياضي  االحتاد 
العالــي فيصــل  والتعليــم 
املقصيد، أن مشروع «صيفنا 
في مدارســنا» الــذي أطلقه 
االحتاد خالل الفترة الصيفية 
يهدف إلى شغل أوقات فراغ 
الطلبــة ورفــع مســتواهم 
الفني والبدني اثناء العطلة، 
مضيفا أن اكادميية كرة القدم 
العشبي تضم حتى اآلن ١٠٠ 
العب حتت إشراف جهاز فني 
وإداري عالي املستوي، والفتا 
الى االهتمام الكبير من اولياء 

االمور بأبنائهم ودعمهم في 
اداء التدريبــات هــو العامل 
التحفيزي الذي كنا نفتقده 

خالل الفترات السابقة.
وأشــار املقصيــد الي ان 
خطة االحتاد خالل الصيف 
حتظى برعاية من قبل القيادة 
السياســية ومبتابعــة مــن 
الكويتية  اللجنة األوملبيــة 
برئاسة الشيخ فهد الناصر 
واالحتــادات املعنيــة، كمــا 
أن االحتــاد حريــص علــى 
تعزيز الشــراكة املجتمعية 
مــع مختلــف املؤسســات 
واجلهات الوطنية التي تعنى 

بالشباب والرياضة، لتقدمي 
إضافة كبيرة ومهمة في حياة 

الطالب.
وفي نفس السياق اشار 
الوطنــي د. علــى  املــدرب 
الضاحــي، الــى ان االحتــاد 
املدرسي اطلق مشروع صيفنا 
في مدارســنا خالل العطلة 
الصيفية الستهداف شريحة 
واسعة من الطلبة، لتحقيق 
أهداف عديدة لتعزيز اهمية 
الرياضة املدرسية لدى النشء 
عبر جذب الطلبة لالنخراط 
في فعاليات وبرامج تنعكس 

إيجابا عليهم.

خالل تفقده مراكز املوهوبني ملشروع «صيفنا في مدارسنا»

فيصل املقصيد يتحدث الى الالعبني

جانب من تدريبات الالعبني

عقلة: جميع الالعبني املوسم املقبل «محترفون».. ونظام «الهواة» انتهى

عبدالعزيز جاسم

كشــف نائب رئيس احتاد كرة القدم للشؤون اإلدارية 
واملالية أحمد عقلة عن التعديالت اجلديدة التي طرأت على 
الئحة االحتراف وأوضاع الالعبني ومنها عدم قدرة أي العب 
على املشاركة مع الفريق األول في الدوري املمتاز إن لم يكن 
ميتلك عقدا رسميا مع النادي، مؤكدا أن الالعبني سيكونون 
«هواة» فقط في دوريات املراحل السنية أي حتت ٢١ عاما.

جاء ذلــك خالل املؤمتر الصحافي الــذي أقيم امس في 
مقر احتاد الكرة بحضور عضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز 
الســمحان، واألمني العام لالحتاد صالح القناعي، واألمني 
العام املساعد لشؤون املسابقات واخلدمات املساندة د.صالح 

املجروب.
وأكد عقلة لوســائل اإلعالم أن صدور الالئحة يأتي في 
ظل رغبة االحتاد بتنظيم عملية انتقال الالعبني ما يحفظ 
حق النادي والالعب مستقبال، مشيرا إلى أن عقود الالعبني 
ملزمة لألندية وســتكون بني ٥ ســنوات كحد أقصى وعام 
واحــد كحد أدنــى، فيما يحق ألي العــب التفاوض مع اي 
ناد آخر إذا كان هناك ٦ أشــهر متبقية في عقده وهو األمر 
املتبــع في جميع التعاقدات بالعالــم وفقا لالحتاد الدولي 

لكرة القدم «فيفا».
وأشــار إلى أن احتاد الكرة ملزم بتطبيق اللوائح التي 
يفرضها االحتاد الدولي، لذلك يجب أن يكون لكل ناد مدير 
لالحتراف وفق شــروط سهل تطبيقها في الوقت احلالي، 
منهــا أن يكون حاصال علــى بكالوريوس مع خبرة ال تقل 
عن ٤ ســنوات في مجال الرياضــة، أو ميتلك خبرة ملدة ٨ 
ســنوات في املجال الرياضي، باإلضافــة إلى ذلك يجب أال 
ينتمــي ألي مجلــس إدارة في أي ناد رياضي، الفتا إلى أن 
هناك عددا من الدورات والورش ســيتم تنظيمها مستقبال 
بالتعاون مع االحتادين الدولي واآلسيوي يجب أن يشارك 

فيها مدير االحتراف.
وبني عقلة أن االنتقادات التي طالت االحتاد في وقت سابق 
بسبب انتقاالت العبور أو اجلسرية انتهت مبجرد تطبيق 
الالئحة في ١٤ اجلاري وهو أمر حرصنا على تطبيقه، لذلك 
على األندية االســتفادة من الالئحة والتوقيع مع الالعبني 
خالل األيام املقبلة، موضحا أن األندية قادرة على التعاقد 
مع الالعبني، الســيما أن عامل االستثمار مفتوح في معظم 
األنديــة وكذلك تقليص عدد األلعــاب، فضال عن ان زيادة 
االحتاد مكافأة بطل الــدوري إلى ١٠٠ ألف دينار ووصيفه 
٦٠ ألفــا وصاحب املركز الثالث ٤٠ ألفا سيســاند املداخيل 

املوجــودة فــي النــادي، خصوصا أن احلــد األدنى ألجور 
الالعبني يعتبر بسيط جدا وفي متناول اجلميع ٣٥٠ دينارا 
لالعب الدوري املمتاز و٢٥٠ دينارا لالعب الدرجة األولى.

٦ أندية استوفت شروط التراخيص

من جهته، قال األمــني العام لالحتاد صالح القناعي إن 
هيئة الرياضة ومن خالل تعاونها مع الرياضيني قررت خالل 
الفتــرة املاضية منح الالعبني تفرغــا رياضيا منذ انطالق 
املوسم حتى نهايته، لذلك على الالعبني االستفادة من هذا 

القرار بالتركيز على التدريبات واملباريات.
وأضاف ان هناك ٦ أندية اســتوفت شروط التراخيص 
وحتصلت عليها وهناك ٩ أندية متبقية عليها العمل على 
ذلك خالل الفترة املقبلة خصوصا ان االحتاد فتح باب تلقي 
الطلبات أمس وفق املعايير التي وضعها االحتادين الكويتي 
واآلسيوي، الفتا إلى ان هناك نوعني من التراخيص محلية 

وأخرى قارية للمشاركة في البطوالت اآلسيوية.
وبني أن األندية التســعة عليهــا االنتهاء من موضوع 
التراخيص خصوصا ان النادي الذي لن يقوم باســتيفاء 
الشــروط لن يتمكن من املشــاركة في مســابقات موسم 

.٢٠٢٣-٢٠٢٤

القناعي: تفرغ رياضي طوال فترة املسابقات.. والتراخيص شرط إلزامي للمشاركة في ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

أحمد عقلة يتوسط عبدالعزيز السمحان وصالح القناعي وصالح املجروب وسطام السهلي وأحمد املطيري ومحمد اجلبر  (ريليش كومار)

األحكام االنتقالية لالعب احملترف
٭ يبقى الالعب هاويا بناديه الى نهاية املوســم الذي يبلغ فيه 
سن احلادية والعشرين (٢١ ســنة) وميكنه املشاركة مع الفئة 
الســنية (حتت سن احلادية والعشــرين) مبا ال يخل بإمكانية 

توقيعه على عقد احتراف.
٭ يحق لالعب املسجل كهاو بناد ميارس االحتراف تقدمي طلب 
لالحتراف لناديه اذا توافرت فيه شــروط االحتراف املذكورة 
باملادة ١٤ مع تزويد النادي بعنوانه اإللكتروني والعناوين املقررة 

حسب األحوال.
٭ على النادي الرد على طلب الالعب في أجل ال يتجاوز شهرا 

من تاريخ علمه بالطلب.
٭ في حالة قبول الطلب يوقع الطرفان على عقد احتراف طبق 
عــرض النادي على اال يقل الراتب عــن االجر االدنى املضمن 

باملادة ١٦ من هذه الالئحة.
٭ في حالة رفض النادي طلب الالعب يبقى الالعب مســجال 
بالنادي كهاو الى نهاية املوسم الرياضي الذي بلغ فيه سن احلادية 
والعشرين (٢١) ويشارك مع فئته السنية ثم يصبح حرا ويحق له 
التوقيع مع اي ناد آخر وال يستحق ناديه األصلي بدل التدريب.

٭ في حالة رفض الالعب توقيع العقد املعروض عليه من طرف 
النادي بعد طلبه االحتراف يبقى الالعب مسجال بالنادي كهاو 
الى نهاية املوسم الرياضي الذي بلغ فيه سن احلادية والعشرين 
(٢١) ويشارك مع فئته السنية ثم يصبح حرا ويحق له التوقيع 
مع اي ناد آخر مع اســتحقاق النادي االصلي لبدل التدريب أو 
قيمة تعويض تساوي كامل القيمة املالية للعرض املقدم لالعب 
(ايهمــا اكثر) ويكون هذا األخير وناديه اجلديد متضامنني في 

دفع التعويض املذكور.
٭ للنادي الذي ميارس االحتراف ان يقدم لالعبه الهاوي املسجل 
عنده عرضا لتوقيع عقــد احتراف مع االلتزام باحلد االقصى 

ملدة العقد واحلد األدنى لألجر.
٭ على الالعب الرد على عرض النادي في مهلة ال تتجاوز شهرا 

من تاريخ علمه بالعرض.
٭ اذا رفض الالعب عرض النادي يبقى مسجال بالنادي كالعب 
هاو الى نهاية املوســم الرياضي الذي بلغ فيه ســن احلادية 
والعشرين (٢١) ويشــارك مع فئته السنية ثم يصبح حرا في 
االنتقال الى ناد آخر مع استحقاق النادي االصلي لبدل التدريب 
او قيمة تعويض تساوي كامل القيمة املالية للعرض املقدم لالعب 
(أيهمــا اكثر) ويكون هذا االخير وناديه اجلديد متضامنني في 

دفع التعويض املذكور.
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ُأنس جابر .. تكتب التاريخ وُتبهر «وميبلدون»
باتــت أُنــس جابــر، التي 
وصافــة  مؤخــرا  احتلــت 
التصنيف العاملي كأول عربية 
تبلغ هذا املركز، أولى العرب 
ســيدات ورجاال تبلغ نصف 
نهائــي بطولة كبرى، بفوزها 
التشــيكية بوزكوڤــا  علــى 
٣-٦،٦-١ و٦-١ في ساعة و٤٧ 
دقيقة في ربــع نهائي بطولة 
وميبلدون اإلجنليزية، ثالثة 
البطوالت األربــع الكبرى في 
التنــس، وتأمــل أنــس بلوغ 
املباراة النهائية للمرة األولى 
في مســيرتها االحترافية في 
ســعيها إلــى اللقــب الغالــي 
عندما تالقي اليوم «صديقتها» 
األملانية تاتيانا ماريا العائدة 

من اإلجناب للمرة الثانية.
أنــس  أول  كمــا باتــت 

أفريقية تبلغ نصف النهائي 
في إحدى البطوالت الكبرى 
بعد اجلنوب أفريقية أماندا 

كوتزر في العام ١٩٩٧.
وفي املجمل، فإن جابر هي 
رابع العبة أفريقية تصل إلى 
الدور نصف النهائي لبطولة 
كبرى بعد الالعبات اجلنوب 
أفريقيــات أنيــت دو بلــوي 
(روالن غاروس ١٩٦٨)، إيفون 
فيرماك (وميبلــدون ١٩٨٣)، 
وكوتزر (أستراليا املفتوحة 
١٩٩٦ و١٩٩٧، وروالن غاروس 

.(١٩٩٧
وقالت الالعبة البالغة ٢٧ 
عاما بعد الفوز على بوزكوڤا: 
«أنا سعيدة للغاية، خصوصا 
ألنه حــدث على هــذا امللعب 
الــذي أحبــه»، مضيفــة كنت 

أعلــم أنهــا ســتجعلني أعمل 
من أجل كل نقطة، ويسعدني 
أنني استيقظت في املجموعة 
الثانية ومن ثم لعبت بشــكل 

جيد للغاية في الثالثة.
وحققت جابر هذا املوســم 
٣٥ فــوزا، ووحدهــا املصنفة 
أولى عامليــا الپولنديــة إيغا 
شــفيونتيك التي أقصيت من 
الدور الثالث، حققت عددا أكبر 

من االنتصارات (٤٤).
وستواجه جابر التي كانت 
أول العبــة عربيــة تبلغ ربع 
نهائي بطولة كبرى في أستراليا 
املفتوحة عام ٢٠٢٠، صديقتها 
ماريا، للتنافــس على بطاقة 
النهائــي، ومتنــي النفس في 
بلوغ املباراة النهائية وتتويج 
مسارها الرائع باللقب الكبير 

الغالي، وقالت: «إجنازي للعرب 
وأفريقيا يعني الكثير بالنسبة 
لــي، كنــت أمنــي النفس منذ 
البداية في البقاء أطول فترة 
ممكنة في املنافســة، توقفت 
مسيرتي بعض املرات في ربع 
النهائي وأنا سعيدة بتخطي 

هذا احلاجز».
وعن مواجهة ماريا، قالت: 
«ســتكون مباراتنــا حافلــة 
بالكــرات القصيرة الســاقطة 
ســأتوقع ذلك لكنني سألعب 
مباراتي، أعرف أنه بإمكاني أن 
أكون قتالية أو أن ألعب كــرات 

ساقطـــــــة قصيرة، بإمكاني 
تغيير إيقاع اللعب».

وفي منافسات الرجال، بلغ 
الصربي حامــل اللقب نوفاك 
ديوكوڤيتــش نصف النهائي 
احلادي عشــر له فــي بطولة 
وميبلــدون، بانتصار ملحمي 
مثير على منافســه اإليطالي 
يانيك سينر بعدما كان متأخرا 
مبجموعتني، وفاز ديوكوڤيتش 
بنتيجــة ٥-٧،٢-٦،٦-٣،٦-
٢، و٦-٢، ليضرب موعدا مع 
البريطاني كاميرون نوري الذي 
بلغ أول نصف نهائي «غراند 
سالم» في مسيرته بفوزه على 
البلجيكي دافيد غوفني ٣-٦،٧-
٥،٢-٦،٦-٣، و٧-٥، خلطــف 
إحدى بطاقات املباراة النهائية 

املرتقبة األحد.

أول عربية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى.. وتلتقي األملانية ماريا اليوم

غالتييه يرفع التحدي: الفوز بـ «األبطال» أولوية
أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة 
القدم، التعاقد رسميا مع املدرب كريستوف غالتييه، خلفا 
لألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو املقال، في سعيه إلحراز 

لقب دوري أبطال أوروبا للمرة األولى في تاريخه.
وبات غالتييه (٥٥ عامــا) الذي تخلى عن تدريب 
نيس في نهاية يونيو بعد أن قاد ليل الى لقب الدوري 
في ٢٠٢١، سابع مدرب في نادي العاصمة بعد انتقال 
ملكيته إلى شركة قطر لالستثمارات الرياضية عام 
٢٠١١، ليكمل ثورة سان جرمان التي بدأت مع متديد 
عقد مهاجمه كيليان مبابي وإقالة مديره الرياضي 
البرازيلي ليوناردو وتعيني املستشار الرياضي 

البرتغالي لويس كامبوس بدال منه.
وقدم سان جرمان مدربه اجلديد في مؤمتر 
صحافي وأكد «قدرتي على رفع التحدي، 
مع هدف واضح ومطلق وأولوية، وهو 
دوري أبطال أوروبا»، مضيفا: أقيس 
بدقة املسؤولية املعطاة لي، لضمان أن 
يخوض باريس ســان جرمان موسما 
رائعا، لقد أعــددت لذلك، إذا قبلت هذه 

املسؤوليات، فذلك ألنني قادر على ذلك.
الباريسي رمزا لنهج  وميثل غالتييه للنادي 
جديد، أقل «ملعانا» من أســالفه، علما أن مدرب 
نيس السابق ميلك بني يديه مجموعة كبيرة من 
النجوم. وعندما سئل عن الشائعات التي تتحدث 

عن إمكانية رحيل البرازيلي نيمار (٣٠ عاما) الذي تعاقد 
مع سان جرمان في عام ٢٠١٧ مقابل صفقة قياسية بلغت 
٢٢٢ مليون يورو، قال: «بالطبع أود أن يبقى نيمار، النه 
عندمــا متلك العبني من العيــار العاملي من األفضل أن 
يكونــوا في صفك بدال من مواجهتك». ونبه غالتييه انه 
لن يتردد في وضع العبني ال ينصاعون لألوامر جانبا، 
مؤكدا «أنا مصمم أن أعمل على أن يكون الفريق متحدا 
ومتطلبا ومصمما ليخوض أفضل موسم، في حال خرج 
العبون عن هذا اإلطار فسيتم إهمالهم»، محذرا «ال يوجد 
أي العــب فوق الفريق وموقعــه». وعن عالقته باملدير 
الرياضي كامبوس الذي سبق له أن تعاون معه عندما كان 
يشرف على تدريب ليل، قال: «عملت معه لفترة ٣ أعوام 
وعالقتنا لم تنقطع. يــدرك ماذا انتظر من هذا الفريق، 
وكامبوس يقوم بالتعاقدات لكنه لم يتعاقد مع أي العب 

من دون موافقتي».
وعن كونه يتحدر من مرســيليا غرمي سان جرمان، 
قال: «ولدت في مرسيليا وهذا واقع. لكن نريد أن نفوز 
بأكبر األلقاب وتدريــب أفضل الالعبني. ال يوجد مكان 
أفضل من باريس لفعل ذلك. لقد وضعت جانبا جذوري 
من مدينة مرسيليا». وكان سان جرمان أكد انتهاء فترة 
بوكيتينو في بيان جاء فيه «يؤكد باريس ســان جرمان 
أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوكيتينو، يود النادي أن 
يشكر ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهما ويتمنى 

لهما التوفيق في املستقبل».

يخوض برشلونة وصيف بطل الدوري 
اإلســباني لكرة القدم جولة في الواليات 
املتحــدة هذا الشــهر يالقــي خاللها إنتر 
ميامي األميركــي، ومواطنه ريال مدريد، 
ويوڤنتوس اإليطالي ونيويورك ريد بولز 
األميركي، قبل العودة إلى إسبانيا ملواجهة 

بوماس في كأس خوان غامبر.
وقد أعلن برشلونة أمس، أنه سيالقي 
بوماس املكسيكي بدال من روما اإليطالي 
في أغسطس املقبل على لقب كأس جوان 
غامبر الودية املخصصة، لتقدمي الفريق 
ملشجعيه في كامب نو قبل انطالق املوسم.

وكان مقررا أن يلتقي برشلونة 
مع روما في السادس من أغسطس 
على ملعب النادي الكاتالوني الذي 
بات يحمل اسم «سبوتيفاي كامب 

نو»، في نسخة كانت ستجمع أيضا 
بني فريقيهما للسيدات، لكن فريق 
العاصمــة اإليطالية أعلن تراجعه 

عن خوض املواجهتني.
وسيحل فريق مونبلييه الفرنسي 
مــكان رومــا فــي مواجهة ســيدات 

برشــلونة اللواتي خســرن املباراة 
النهائية ملسابقة دوري أبطال أوروبا 
هذا املوسم أمام ليون الفرنسي ١-٣.

وتقام املباراة على ملعب «يوهان 
كرويف»، مركز تدريبات «البالوغرانا» 

في ٢٣ أغسطس.

برشلونة يلتقي «الريال» و«اليوڤي» وديًا 
ويواجه بوماس على كأس «غامبر»

اجلامعة األمريكية بالكويت 
تشارك في ألعاب «الباناثلون» ببلجيكا

شارك رياضيون من اجلامعة األمريكية 
في الكويت (AUK) في ألعاب أندية الباناثلون 
اجلامعية PCU في دورتها الثالثة والعشرين 
ببلجيكا، حيث كانت بعثة اجلامعة األمريكية 
في الكويت هي الوحيدة التي تضم رياضيني 
من العالم العربــي، وقد تكونت البعثة من 
٣٢ عضوا من الطلبة واملوظفني واملدربني، 
وشاركت ٤ فرق من اجلامعة في رياضة كرة 
القــدم للرجال وكرة قدم الصاالت للرجال 
وفريق كرة الطائرة للسيدات، وفريق كرة 

الطائرة للرجال.
وامتدت البطولة ملدة ٣ أيام، بدأت بحفل 
االفتتــاح، وترحيب خاص من رئيس جلنة 
ألعاب الباناثلون اجلامعية بيتر فيربوفن ببعثة 
اجلامعة األمريكية بالكويت، كما تخلل التجربة 
املميزة مجموعة من األلعاب واالجتماعات مع 

أعضاء «الباناثلون» ورؤساء البعثة.
وأعرب رئيــس بعثة اجلامعة األمريكية 

بالكويت واملنسق الرياضي األول في مكتب 
احلياة الطالبية باجلامعة محمد الصالح، عن 
امتنانه ملا قدمته اجلامعة من دعم للرياضيني 
ومنحهم الفرصة للتنافس عامليا، وقال: لقد 
جنحت هذه الرحلة الرياضية على مختلف 
األصعدة، ونتقدم بالشكر للجامعة األمريكية 
إلتاحة فرصة التنافس على مستوى دولي 
ساهم في مساعدة الرياضيني خلوض جتارب 
جديدة، ونثمن أيضا النتائج اإليجابية التي 
ملسناها خالل الرحلة ونتطلع إلى مزيد من 

الرحالت الرياضية في املستقبل.
وأعربت عميدة الشؤون الطالبية باجلامعة 
األمريكية بالكويت هالة العبدالرزاق عن فخرها 
بالرياضيني، مؤكدة: نحن نفخر باملستوى 
الرياضي الذي وصلنا له في اجلامعة األمريكية 
وسنواصل دعم الرياضيني فيها كي يستثمروا 
وقتهم خالل الدراسة اجلامعية، كما نرجو 

أن يكون احلظ حليفهم دائما.

وليامس يفضل غانا على إسبانيا
أعلن مهاجم أتلتيك بلباو اإلسباني إينياكي 
وليامس أنــه قرر من اآلن وصاعــدا الدفاع 
عن ألوان منتخب غانا وليس إســبانيا، آمال 
املشاركة في صفوف األخير في مونديال قطر 

الحقا هذا العام.
ولــد وليامس في بلباو في بالد الباســك 
اإلسبانية من أبوين غانيني، لكنه استدعي الى 
صفوف منتخب إسبانيا مرة واحدة عام ٢٠١٦.
وقال وليامــس (٢٨ عاما) على وســائل 
التواصل االجتماعي: «أشــعر بأن الوقت قد 
حان كي أعــود الى جذوري، فأفريقيا وغانا 
تعنيــان لي الكثير ولعائلتي»، مضيفا أريد 

رد جــزء صغيــر من األشــياء الكثيرة التي 
حصلنــا عليها، ألن غانــا لعبت دورا مؤثرا 
جلعلي الشــخص الذي أنا عليه اآلن، هناك 
حتــد جديد يبدأ من اآلن وصاعدا، ســأدافع 
عن قميص غانا وسأبذل قصارى جهدي من 
أجلــه، أنا احد أفراد النجوم الســوداء (لقب 

منتخب غانا)».
ويأتي قرار وليامس كدفعة معنوية هائلة 
لغانا التي أوقعتها القرعة في مجموعة تضم 
البرتغال واألوروغــواي وكوريا اجلنوبية، 
في النهائيــات املقررة من ٢١ نوفمبر الى ١٨ 

ديسمبر املقبلني.
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

عمولة «الدليڤري» حتت مجهر 

«التجارة».

إدراج قصر نايف على قائمة 

التراث اإلسالمي العاملي.

 العالم يحتفي بتراثنا الذي نفخر به.
 األسعار بروحها مرتفعة

ال تسمحوا بزيادة األعباء

على الناس.

«سأختار املمثلة جوليا لويس درفوس»
جو بايدن، الرئيس األميركي، يطلق 
دعابة بصدد اختيــاره املرأة التي 
ستترشــح معه كنائبــة للرئيس، 
ويصرح مداعبا باسم املمثلة التي 
جتســد دور نائبــة الرئيس في 
التلفزيوني األميركي  املسلســل 

الشهير Veep «نائبة الرئيس».

«روح رياضية عالية»
األميــر البريطاني وليام، عن قفز 
التنس  نوفاك ديوكوڤيتش، العب 
الصربي، فوق شبكة امللعب ملساعدة 
خصمه اإليطالي جانيك سنر، الذي 
سقط وعجز عن الوقوف إلصابة 
كاحله، في مباراة ببطولة وميبلدون.

«زعموا أن زواجنا لن يستمر»
فيكتوريا بيكهام، املغنية وســيدة 
البريطانية، تــرد على  األعمــال 
منتقديها عبر انســتغرام، خالل 
احتفالها مبرور ٢٣ سنة على زواجها 

من ديفيد بيكهام.

«انتكاسة صحية خطيرة»
كارلوس ســانتانا، املغني وعازف 
اجليتار األميركي الشهير، البالغ ٧٤ 
سنة، يسقط على املسرح، بعد ٤٠ 

دقيقة من الغناء والعزف.

«عيد ميالد بصوت أديل وكعكة فراولة»
توم كروز، املمثل األميركي، يحتفل 
بعيد ميالده الستني، خالل حفل أديل 
التي غنت له بصوتها «عيد ميالد 
سعيد»، أثناء تناوله كعكة فراولة مع 

أصدقائه في هايد بارك.

أبعد من الكلمات

٣:٢٠الفجر
٤:٥٤الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٢العشاء

أعلى مد:
٠٥:٤٢ ص ـ ٠٤:٤١ م

أدنى جزر:
١١:٢٨ ظ ـ ١١:٢٨ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٣٠

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

البقاء هللا

داوي عجيل طايس الشمري: ٨٣ عاما - العقيلة - ق٣ - ش٣٤٠ 
- م١١ - ت: ٩٩٧٢٨٦٧٧ - ٦٦٦٦٥١٩٩ - شيع.

بدرية عبدالعزيــز البرجس: ٨٣ عاما - العزاء في املقبرة - ت: 
٦٦٦٥٧٥٧٦ - شيعت.

أمني أبوالقاسم يعقوب معرفي: ٧١ عاما - الرجال: حسينية معرفي 
القدمية - شرق (صباحا وعصرا) - ت: ٦٦٠٢٢١٤٤ - النساء: 
دار معرفي - الدسمة - ق١ - شارع الردعان - م١ ( عصرا 

فقط) - ت: ٢٢٥١٩٩٩١ - شيع.
عجيبه منصور عطااهللا: (أرملة برجس مفرج الدوســري) ٩٢ 

عاما - ت: ٩٩٣٨٨٨٦٦ - شيعت.

رسالة صوتية من خادم كادت
«توهق» جامعيًا في ١٥ سنة سجنًا!

عبدالكرمي أحمد

التمييز حكم  ألغت محكمــة 
محكمة االستئناف باحلبس ١٥ عاما 
ملواطن مع تغرميه ١٠ آالف دينار، 
وقضت مجددا ببراءته من تهمة 
حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية 
بقصد االجتار والتعاطي. ودفع 
احملامي طالل العنزي ببراءة املتهم، 
مشيرا إلى أن مداهمة منزل موكله 

جاءت عقب رصد رسالة صوتية من 
اخلادم والعثور على املضبوطات، 
وقدم ما يثبت ان املدعى عليه كان 
خارج البالد للدراســة اجلامعية.  
وطعن احملامي فــي أدلة اإلثبات 
والقرائــن التي ســاقتها النيابة 
باعتبارها ال تكفي إلثبات مقارفة 
موكله ما نسب إليه من حيازة لقصد 
االجتار، وأن أوراق القضية خلت 
من دليل ميكن الوثوق به باإلدانة.

٤ قادمني من أوروبا عبر املطار
سقطوا مباريغوانا ومخدرات سائلة

محمد اجلالهمة

أحال رجال جمــارك مطار الكويت الدولي إلى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ٤ مسافرين قدموا الى البالد من 
دول أوروبية وبحوزتهم مواد مخدرة متثلت في ٧ أكياس 
ماريغوانا ومواد مخدرة ســائلة. وقــال مصدر جمركي 
لـ«األنباء» إن املسافرين ٣ مواطنني وأوروبي، مشيرا إلى أن 
ضبط املسافرين جاء عقب االشتباه بهم من قبل املفتشني. 
وأشار املصدر إلى أن أي شخص يحوز مواد محظورة تبدو 
عليه عالمات االرتباك حتى ولو حاول اإليحاء بعكس ذلك.

تبصيم  متسولة و٩ نساء ورجال يديرون 
شبكة «آداب» على مواقع التواصل 

عبداهللا قنيص

 متكنت إدارة حماية اآلداب 
العامة واالجتار باألشخاص من 
ضبط ٩ أشخاص (٥ نساء و٤ 
رجال) يديرون شبكة لترويج 
األعمال املنافية لآلداب العامة 
التواصل  من خالل مواقــع 
االجتماعي، وضبط بحوزة 
شبكة اآلداب على مبالغ مالية 
واجهزة ذكية واجهزة كمبيوتر 
تستخدم في التعامل مع راغبي 

املتعة احملرمة. من جهة أخرى، متكن رجال اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة من ضبط متسولة خالل قيامها بالتسول مقابل سوق جتاري أثناء 
حملة تفتيشــية في محافظة األحمدي، ومتت احالة املوقوفني إلى اإلبعاد 
لتبصيمهم مع وضع أسمائهم على قوائم املمنوعني من دخول البالد مجددا.

عناصر شبكة األعمال املنافية

حترير ٤٥٠ مخالفة في ٣ مناطق

مبارك التنيب

نفذ قطاع املرور والعمليات يوم أمس عدة حمالت مرورية 
في مناطق «الضجيج» و«صباح السالم» و«جابر األحمد».  
وقد أسفرت حملة منطقتي «صباح السالم» و«جابر األحمد» 
والتي شاركت فيها ٤٧ دورية عن حترير نحو ٤٥٠ مخالفة 
متنوعة، فيما تركزت حملة الضجيج الصباحية ومبشاركة 
نحو ٨ دوريات على حيازة السائقني لرخص سوق عامة، 
وجرى حترير مخالفات أمن ومتانة وانتهاء دفاتر التأمني.

جانب من املخدرات املضبوطة

عمان - أ.ف.پ: أعلن الديوان امللكي األردني 
في بيان أمس األربعاء عن خطوبة األميرة 
إميــان، ابنة العاهل األردنــي امللك عبداهللا 
الثانــي وامللكة رانيا، من جميل ألكســاندر 
ترميوتس املتحدر من أصول يونانية. واقيم 
حفل اخلطوبة الثالثاء بحضور العاهل األردني 
امللك عبــداهللا الثاني وزوجته امللكة رانيا، 
وولي العهد األمير احلسني بن عبداهللا الثاني، 
واألميرين هاشم وســلمى، إضافة إلى عدد 
من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس. 
واألميرة إميان من مواليد ١٩٩٦، وهي االبنة 
األولى للملك عبداهللا وامللكة رانيا، والثانية 
في ترتيب األسرة املالكة بعد ولي العهد األمير 
احلســني بن عبداهللا الثاني. وهي خريجة 
جامعة جورج تاون األميركية. أما خطيبها 
جميل ألكساندر ترميوتس فهو من مواليد 
العاصمــة الفنزويلية كــراكاس عام ١٩٩٤، 
ويتحدر من أصول يونانية. كما يحمل درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال، ويعمل في 

األميرة إميان وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتسقطاع اخلدمات املالية في نيويورك.

ملشاهدة الڤيديو

أخبار أمنية ومحاكم

٨ ماليني دوالر سعرًا متوقعًا  
لهيكل عظمي نادر لديناصور

قرية فرنسية حتظر تنظيف 
األسنان مبياه الصنبور!

نيويــورك - (أ.ف.پ): يطــرح للبيع ضمــن مزاد لدار 
سوذبيز في نيويورك هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو 
نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة «تي-ريكس» وعاش 
قبل أكثر من ٧٧ مليون سنة، في ظل حماسة املشترين لهذا 
النوع من البقايا القدمية. ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي نحو 
٣ أمتار، أما طوله فيبلغ ٦٫٧ أمتار، وعثر عليه سنة ٢٠١٨ في 
التشكيل اجليولوجي لنهر جوديث بوالية مونتانا األميركية، 
وكان حتى اليوم في حوزة جهات خاصة. وتعتزم سوذبيز 
طرحه بسعر تقديري يتراوح بني ٥ و٨ ماليني دوالر. وعاش 
الغورغوصــور، وهو على غــرار «تي-ريكس» ينتمي إلى 
عائلة التيرانوصوريات («السحالي الطاغية»)، في العصر 

الطباشيري املتأخر وانقرض قبل نحو ٧٧ مليون سنة.

باريــس ـ د.ب.أ: حظــرت قرية جنوبي فرنســا على 
سكانها تنظيف أسنانهم باستخدام مياه الصنبور، نظرا 
لتأثيرات اجلفــاف التي رمبا تكون قد حولتها إلى مياه 

غير صاحلة لالستخدام اآلدمي.
وأعلنت قرية بارجيمون الواقعة بإقليم كوت دازور عبر 
موقعها اإللكتروني أنه ينبغي عدم شرب ماء الصنبور أو 
استخدامه في حتضير حليب األطفال أو األغذية النيئة.

ومت إخبار السكان بدال من ذلك باحلصول على زجاجات 
مياه من مبنى البلدية.

(ا.ف.پ) الديناصور عاش قبل أكثر من ٧٧ مليون سنة 

خطوبة ابنة العاهل األردني
من شاب يوناني األصل

«سترينجر ثينجس» األكثر شعبية على «نتفليكس»
لوس أجنيليسـ  رويترز: قالت شركة نتفليكس 
للبث الثالثاء املاضي ان املوسم األخير من مسلسل 
«ســترينجر ثينجس» (أمور غريبة) الذي تعرضه 
الشــبكة علــى منصتها شــهد ارتفاعا فــي مجموع 
مشــاهداته ليتجــاوز ١٫١٥ مليار ســاعة مشــاهدة. 
وأصبح مسلسل اخليال العلمي من بطولة وينونا 
رايدر وميلي بوبي براون أكثر املسلســالت باللغة 
اإلجنليزية شعبية على الشبكة. ولم يتجاوز مسلسل 
آخر على «نتفليكس» حاجز املليار ســاعة مشاهدة 
سوى مسلســل الدراما الكورية اجلنوبية «سكويد 
جيم» (لعبة احلبار). وقالت الشركة إن «سترينجر 
ثينجس» تربع أيضا على رأس قائمة أفضل عشرة 
أعمال لنتفليكس في ٩١ دولة، وهي أول مرة يحقق 
فيها مسلسل تلفزيوني باللغة اإلجنليزية هذا اإلجناز. 
وانتهت أحداث املوســم الرابع من املسلسل بإطالق 
آخر حلقتني منه األسبوع املاضي، ليهرع ملشاهدتها 
متابعو املسلسل، مما أدى إلى تعطل التطبيق اخلاص 
وينونا رايدربالشبكة لفترة وجيزة. وبدأ إطالق السلسلة عام ٢٠١٦.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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