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غير مخصص للبيع

عقد استثمار  مشروع منطقة العبدلي 
االقتصادية سيمتد إلى ٥٠ سنة

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» عبر مصادرها 
املطلعــة أن مــدة عقد اســتغالل 
املستثمر ملشروع منطقة العبدلي 
االقتصاديــة في املزايــدة املتوقع 
طرحها قريبا ستمتد لنحو ٥٠ عاما.
وأوضحــت املصــادر أن هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر طلبت 
منح املشروع استثناء بأن تكون 
مدة االستثمار التي تبدأ من فترة 
تســليم األرض للفائــز ممتــدة 
ألكثــر من املدة املعتمــدة تقليديا 
في املزايــدات العامة، وذلك لكون 
املشروع ذا طبيعة خاصة، وحتى 
يتســنى لها اســتكمال إجــراءات 
التجهيز الالزمة واملضي قدما في 

إجراءات الطرح، خصوصا أن دراسة 
اجلــدوى التي أجراها املستشــار 
العاملي «som» أظهرت أن حتقيق 
مســتوى التشــغيل االقتصــادي 
املستهدف ومتكني املستثمرين من 
حتقيق العوائد االقتصادية املتوقعة 
يتطلبان ســنوات طويلة نسبيا. 
وأظهــرت أن املســتثمر أو املزايد 
الفائز سيتولى اإلحالل والصيانة 
اجلذريــة ملكونــات املشــروع كل

٥ إلى ٧ سنوات، وسيلزم بالتجهيز 
لتسليم األرض ومكونات املشروع 
خالل الســنوات الـ ٣ األخيرة من 
االستثمار، ناهيك عن أنه سيقدم 
ضمان تسليم األعمال يغطي السنة 
األخيرة من االستثمار و٢٤ شهرا 

بعدها.

٨٦٫٦ مليون دينار عقودًا ومتديدات 
وأوامر تغييرية في القطاع النفطي

املؤشر الكهربائي يسّجل أعلى حمل 
في تاريخ البالد بـ ١٥٩٠٠ ميغاواط

ترقية ٤١ وكيًال باحملكمة الكلية 
إلى «مستشار» في «االستئناف»

مصطفى صالح

علمت «األنبــاء» من مصادر 
نفطيــة مســؤولة أن شــركتي 
نفط الكويت والبترول الوطنية 
الكويتيــة أصدرتــا موافقــات 
بترســيات عقود ومتديد أخرى 
وإصــدار أوامــر تغييرية لعقود 
بقيمة إجمالية بلغت ٨٦٫٦ مليون 
دينار. وقررت «البترول الوطنية» 

متديد ٣ عقود وإصدار أمر تغييري 
بقيمــة ١٨٫٣ مليون دينار، حيث 
حصلــت الشــركة علــى موافقة 
اجلهاز املركزي للمناقصات على 
التمديد حلني االنتهاء من إجراءات 

املناقصة البديلة.
هذا، وقررت شركة نفط الكويت 
ترســية أحد العقود ومتديد عقد 
آخر بقيمــة إجمالية بلغت ٦٨٫٣ 

مليون دينار.

دارين العلي

سجل املؤشــر الكهربائي امس 
أعلــى حمل في تاريــخ البالد بلغ 
١٥٩٠٠ ميغــاواط في درجة حرارة 
وصلت الى ٤٩ مئوية. وقالت مصادر 
مطلعة في الوزارة لـ «األنباء» إن هذا 

الرقم هو األعلى لهذا العام في ظل 
ارتفاع درجات احلرارة، الفتة إلى أن 
هذا االرتفاع متوقع إذ إن توقعات 
الوزارة أن يتخطى االستهالك ١٦٥٠٠ 
ميغاواط خالل موسم الذروة الذي 
عادة ما ينتهي مع نهاية ســبتمبر 

من كل عام. 

أصدر املجلس األعلى للقضاء 
قــراره رقــم ١٧ لســنة ٢٠٢٢ 
بجلسته املنعقدة في ٢ أغسطس 
برئاسة رئيس املجلس األعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز 
املستشار أحمد العجيل باملوافقة 
على ترقيــة ٤١ وكيال باحملكمة 
الكلية إلى درجة مستشار بعد 
أن اســتوفى كل منهم شــروط 
الترقيــة املنصــوص عليها في 

قانون تنظيــم القضاء. ويأتي 
ذلك في سياق تنفيذ استراتيجية 
املجلــس األعلــى للقضــاء في 
تكويت القضاء، حيث سيتم نقل 
عدد منهم إلى محكمة االستئناف 
لسد النقص بها عوضا عن إعارة 
بعــض املستشــارين مــن غير 
الكويتيني وندب البعض اآلخر 
لرئاسة بعض الدوائر الثالثية 

باحملكمة الكلية.

ال تعديل في شروط الترشح لـ «االنتخابات» 
مراسيم ضرورة غير قابلة للطعن.. وتعديل قانون االنتخاب مع املجلس.. وشهر كامل لعرض برامج املرشحني 

مرمي بندق 

شددت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» على انه ال تغيير في شروط الترشح 
النتخابات ٢٠٢٢، مشــيرة إلــى ان تعديل قانون 
االنتخاب يحتاج إلى دراسة بالتنسيق مع مجلس 
األمة. هذا، ويرأس ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد النواف اجتماعــا اعتياديا ملجلس 
الوزراء اليوم، وينظر املجلس في توصيات إصدار 
مراسيم ضرورة غير قابلة للطعن وإبطال املجلس.  
وذكرت مصادر خاصــة ان احلكومة تتطلع الى 
إجناز وتطبيق املطالبات واملقترحات املمكنة لتنفيذ 
انتخابات محصنة من اي طعون تعرضها لإلبطال. 
وشــددت مصادر وزاريــة علــى ان املطالبة 
بتنفيــذ االنتخابات استرشــادا بالبطاقة املدنية 
ليســت بالسهولة املطروحة، مستدركة: لكن كل 
شــيء من املمكن طرحه للنقاش حــول إمكانية 
التنفيــذ من عدمها. وبينــت مصادر حكومية أن 
اجلهات املختصة حريصة على ان تكون الفترة 
بــني توقيت دعوة الناخبني إلى االنتخابات التي 
يتزامن معها فتح باب الترشح لتسجيل الراغبني، 
وموعد إجراء االنتخابات ال تقل عن شــهر كامل 
يتم خاللها الســماح بإقامــة الندوات االنتخابية 

وعرض برامج املرشحني.

مصادر وزارية لـ «األنباء»: تنفيذها استرشادًا بالبطاقة املدنية ليس بالسهولة املطروحة

تكليف عبير الدعيج بأعمال رئيس ديوان اخلدمة املدنية
مرمي بندق 

علمــت «األنباء» أنه مت تكليف الوكيلة املســاعدة 
لشــؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة في ديوان 

اخلدمــة املدنية عبير الدعيــج بالقيام بأعمال رئيس 
الديوان، وتفويضها بالبت في املوضوعات والقضايا 
املعروضــة. وكان قد مت تكليف الدعيج بأعمال وكيل 

الديوان في مايو املاضي.

السماح بتجديد اإلقامات «أونالين» ما زال معموًال به
مرمي بندق 

فــي  أوضحــت مصــادر مطلعــة 
تصريحــات خاصة لـ «األنباء» أن قرار 
الســماح للوافدين بالبقاء خارج البالد 
ملدة أكثر من ٦ أشهر مازال معموال به. 

واســتطردت املصــادر قائلة: انه لم 
يتم الغاء القرار حتى اآلن، مســتدركة: 
انه مت الغاء القرار لفئة العمالة املنزلية 
التي ال يسمح لها بالتواجد خارج البالد 
أكثر من ٦ أشهر باستثناء تقدم الكفيل 
بطلب املوافقة على بقاء العمالة املنزلية 

التــي على كفالته خارج البالد أكثر من
٦ أشــهر.  وردا على سؤال عن امكانية 
جتديد اقامات الوافدين اثناء وجودهم 
باخلــارج، أجابت املصــادر: نعم مازال 
قرار الســماح بتجديد إقامات الوافدين 
املتواجدين باخلارج «اونالين» معموال به.

قرار السماح للوافدين بالبقاء في اخلارج أكثر من ٦ أشهر.. مستمر

عواصمـ  وكاالت: وافقت إســرائيل 
اإلســالمي»  «اجلهــاد  وحركــة 
الفلســطينية على هدنــة في غزة، 
اعتبارا من مســاء أمس، بوســاطة 
مصرية، بعــد ٣ أيام من التصعيد 
العســكري في القطاع، فيما ارتفع 
عدد الضحايا من القتلى واجلرحى 
الفلسطينيني ثلثهم على األقل من 

املدنيني وبينهم أطفال.
وقبل ســاعات من املوافقة على 
الهدنة، أعلنت «اجلهاد اإلســالمي» 
عــن حتــول نوعــي فــي ضرباتها 
الصاروخية بالعمق اإلســرائيلي، 
حيث أطلقت للمرة األولى صواريخ 
صوب مدينة القدس احملتلة، رداً على 
اغتيــال خالد منصور قائد املنطقة 
اجلنوبيــة في جناحها العســكري 
«سرايا القدس»، فيما كثف االحتالل 
ضرباته اجلويــة على غزة، مؤكدا 
«حتييد القيادة العسكرية العليا» 
حلركة اجلهاد، تزامنًا مع اقتحامات 
جماعية واسعة نفذها مستوطنون 
متطرفون لباحات املسجد األقصى 
املبــارك إلحياء ما يســمى بذكرى 
«خراب الهيكل». ورغم إعالن إسرائيل 
أن عدوانها سيتسمر على غزة «طاملا 
كان ذلك ضروريًا»، فإنها أحملت إلى 
أنها ستوقف إطالق النار «إذا فعلت 
حركة اجلهاد الشيء نفسه»، بينما 
حذرت حركة «حماس» من التوغالت 
اإلسرائيلية في القطاع، مشددة على 
أن ذلك قد يؤدي إلى وضع «ال ميكن 

السيطرة عليه».

مستوطنون متطرفون ينفذون اقتحامات جماعية واسعة لـ «األقصى» في ذكرى «خراب الهيكل»

دخان كثيف يتصاعد نتيجة قصف صاروخي إسرائيلي على رفح جنوبي غزة امس                      (أ.ف.پ)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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إسرائيل تقبل بهدنة في غزة بعد وصول صواريخ «اجلهاد» إلى القدس

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ٢

التفاصيل ص ٢

استقدام العمالة.. ٨٥٠ دينارا من الفلبني
و٧٠٠ من الهند وسريالنكا ونيبال 

٥٠٠ من دول أفريقيا و٣٥٠ للجواز اخلاص

بشرى شعبان

أصدر وزير التجارة والصناعة 
ووزيــر الشــؤون االجتماعيــة 
فهــد  املجتمعيــة  والتنميــة 
الشريعان قرارا وزاريا بتعديل 
أسعار استقدام العمالة املنزلية 
اجلديدة إلى الكويت غير شاملة 

أسعار تذاكر السفر. وحدد القرار، 
الذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، قيمة عقود العمالة املستقدمة 
من الفلبــني بـ ٨٥٠ دينارا، ومن 
كل من الهند وسريالنكا ونيبال 
بـــ ٧٠٠ دينار ومن دول أفريقيا 
بـــ ٥٠٠ دينار، واجلواز اخلاص 

بـ ٣٥٠ دينارا.

التفاصيل ص ٣

التفاصيل ص ١٣

التفاصيل ص ١٠

واشنطن تطلق إستراتيجية لتطويق النفوذ الروسي بأفريقيا
عواصــم ـ وكاالت: بعد أســبوع أميركي 
حافــل بالتوتر والتصعيد أمضاه العديد من 
املسؤولني على رأسهم زيارة رئيسة مجلس 
النواب نانســي بيلوسي الى تايوان حملاولة 
احتواء النفوذ الصيني املتصاعد في منطقة 
آسيا واحمليط الهادئ، وصل وزير اخلارجية 
األميركي انتوني بلينكن، إلى جنوب افريقيا 
في جولة أفريقية تقوده أيضا إلى جمهورية 
الكونغــو الدميوقراطيــة ثم روانــدا، بهدف 
التصدي للنفوذ الديبلوماسي الروسي وإطالق 
اســتراتيجية الواليات املتحدة لـــ «أفريقيا 
جنوب الصحــراء». وتهدف االســتراتيجية 
إلــى تعزيــز دور القــارة األفريقيــة كالعب 
جيواستراتيجي وشــريك رئيسي للواليات 
املتحدة، وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من 
اجلولة األفريقية التي قام بها وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ.  وقال بلينكن في 
بيان، مبناسبة الذكرى السنوية الـ٢٤ لتفجير 
سفارتني أميركيتني بأفريقيا عام ١٩٩٨: «سأكرر 
لشــركائنا األفارقة أن أميركا التزال مصممة 
على العمل مع دول القارة ملواجهة التحديات 
املشتركة التي نواجهها، مبا في ذلك آفة اإلرهاب 
والتطرف العنيف». وتنتمي جنوب أفريقيا 
إلى مجموعة «بريكس» لالقتصادات الناشئة، 

إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصني. 
وفي يونيو، حث الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني دول «بريكس» على التعاون في مواجهة 

«األفعال األنانية» للدول الغربية التي فرضت 
عقوبات غير مســبوقة على موســكو لشنها 

حربا على أوكرانيا. 

بعد محاوالت التصدي للصني في آسيا واحمليط الهادئ

أنتوني بلينكن يضع إكليال من الزهور على نصب هيكتور بترسون ضحية العنصرية في جنوب أفريقيا    (رويترز)

التفاصيل ص ١٥

٦٣٫٦ مليار دينار ودائع العمالء 
بالبنوك الكويتية.. و٦٢ مليارًا قروضهم

«صناعات الغامن» تدرس طرح 
حصة أقلية في «بورصة الكويت» 
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«الصحة»: اقتصار 
العالج باخلارج 

على احلاالت 
الطارئة والعاجلة

عبدالكرمي العبداهللا

اقتصرت وزارة الصحة في 
ابتعاث العالج باخلارج على 
احلــاالت الطارئة والعاجلة، 
حيــث اقتصر انعقاد اللجان 
التخصصية للعالج باخلارج 
علــى املستشــفيات العامــة 
واملراكــز التخصصية ابتداء 
من يوم االربعاء ١٠ اغسطس 
وملدة شهر للحاالت الطارئة 
والعاجلة، والتي يقرر الفريق 
الطبــي املعالــج عــدم توافر 
العالج لهــا في أحــد مرافق 
وزارة الصحة، على أن يقوم 
رئيس قســم املعالج بتقدمي 
طلــب مرفــق بتقرير مفصل 
لرئيس الهيئة الطبية إلجراء 
جلنة تخصصية عاجلة لتلك 
احلالة، ومن ثم رفعه للجنة 
العليا بإدارة العالج باخلارج.
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االثنني ٨ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

ترقية ٤١ وكيًال باحملكمة الكلية
إلى «مستشار» في «االستئناف»

أصــدر املجلــس األعلى 
للقضاء قراره رقم ١٧ لسنة 
٢٠٢٢ بجلسته املنعقدة في 
٢ أغسطس برئاسة رئيس 
املجلــس األعلــى للقضــاء 
التمييــز  رئيــس محكمــة 
املستشــار أحمــد العجيــل 
باملوافقة على ترقية وكالء 
باحملكمــة الكلية إلى درجة 
مستشــار بعد أن استوفى 
كل منهــم شــروط الترقية 
املنصوص عليها في قانون 

تنظيم القضاء.
ويأتــي ذلك في ســياق 
تنفيذ استراتيجية املجلس 
األعلى للقضاء في تكويت 
القضاء، حيث سيتم نقل عدد 
منهم إلى محكمة االستئناف 
لسد النقص بها عوضا عن 
إعارة بعض املستشــارين 
من غيــر الكويتيني وندب 
البعض اآلخر لرئاسة بعض 
الدوائــر الثالثية باحملكمة 

الكلية. واملرقون هم:
محمود إبراهيم محمود املال٭ 
مفرج محمد أحمد املفرج٭ 

حمد حمدان نزال املعصب٭ 
محمد سعد راشد العبهول٭ 
محمــد مشــوح مبــارك ٭ 

احلسيني
بــدر ٭  ناصــر  عبــداهللا 

العصيمي
صالح أحمد السيد عبداهللا ٭ 

الرفاعي
علي ناجي مناور املطيري٭ 
عبدالعزيــز عمــر نايــف ٭ 

العتيبي
محمد نداء رشيد املطيري٭ 
عبــداهللا صالــح عبداهللا ٭ 

البريه
بــدر عــوض رجــا عياد ٭ 

الرشيدي
مطلق عبداهللا مطلق املهمل٭ 
أحمد طلق حميد العتيبي٭ 
خالــد علي حســن محمد ٭ 

الكندري
محمد سامي عبدالرحمن ٭ 

البسام
فيصل راشــد إســماعيل ٭ 

الياسني
يوســف عايــض عياض ٭ 

الرشيدي

ناصــر عيســى إبراهيــم ٭ 
الشهاب

سيف عيد سيف اخلرينج٭ 
طــالل مــرزوق عســيكر ٭ 

املطيري
فيصل راشد سالم احلربي٭ 
عبداحملسن عبداهللا مساعد ٭ 

العجيل
بدر رشيد حمد العنزي٭ 
فالــح راضــي رهيــف ٭ 

العجمي
عمــر عبدالعزيز عبداهللا ٭ 

الغامن
أحمد خلف عواد الشمري٭ 
حسني حميد ناصر القالف٭ 
فيصــل مجيبــل ليلــى ٭ 

العنزي
فــالح ٭  احلميــدي الفــي 

املطيري
راشــد ٭  خليفــة  علــي 

الشحومي
مشــعل يوســف عبداهللا ٭ 

العمار
خالــد يوســف مــرزوق ٭ 

الرشدان
أحمد محمد خالد الدهيشي٭ 

بعد أن استوفى كل منهم شروط الترقية املنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء.

املستشار احمد العجيل

عبداحملســن ٭  عبــداهللا 
محمود مندني

عبداهللا أحمد عبدالوهاب ٭ 
البابطني

خالــد عبدالعزيز خليفة ٭ 
العسعوسي

قتيبة ناصر داود النصر ٭ 
اهللا
بشار عبداللطيف إبراهيم ٭ 

احلسون
طارق عبدالعزيز الياسني٭ 
د.فهيد عبــداهللا حجرف ٭ 

العجمي

الكندري لقياديي «السكنية»: االهتمام 
باملواطنني وإجناز معامالتهم بأسرع وقت

عاطف رمضان 

قام وزير الدولة لشــؤون 
العمراني  اإلسكان والتطوير 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة عيسى الكندري بجولة 
على بعض قطاعات املؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية، 
حيث التقــى الوزير موظفي 
«السكنية» واستمع إلى آرائهم 
والوقوف على ســير األعمال 
ومتابعتها باإلضافة إلى عمل 
زيارة تفقدية لعدد من اإلدارات 
مثل (إدارة خدمــة املواطن- 
إدارة  بــدل اإليجــار-  إدارة 
الطلبات والبحوث اإلسكانية 
ومجموعة من إدارات املؤسسة) 
واستمع الى الكوادر الوطنية 
باملؤسسة وشرحهم التفصيلي 
آللية عمل كل قطاع على حدة.
كافــة  الكنــدري  ودعــا 
املوظفني الى أهمية االهتمام 
باملواطنني وإتاحة الفرصة لهم 
لشرح معامالتهم وتولي أمر 
إجنازها وفق النظم والقوانني 
والالئحة املعمول بها وإجناز 
معامالتهــم بأفضــل صورة 
وأســرع وقت ممكــن حتى ال 
يتكبــدوا عنــاء االنتظــار أو 
املشقة في أي إدارة من إدارات 
املؤسســة. وأضاف الكندري 
أنــه علــى اجلميــع التكاتف 
والتعاون مــن أجل الوصول 
إلى هذا الهــدف النبيل الذي 
نسعى إليه جميعا وهو خدمة 

الكويت.
الوزيــر حرصــه  وأكــد 

التي تواجه العاملني في جميع 
قطاعات املؤسســة املختلفة 
وتوفير أجواء العمل املناسبة 

للعطاء واإلبداع، وضرورة رفع 
مستوى اخلدمات التي تقدمها 

املؤسسة للمواطنني.

قام بجولة على إدارات املؤسسة واستمع إلى آرائهم واطلع على سير العمل

عيسى الكندري يتفقد إحدى إدارات «السكنية» بحضور عمر الرويح

جانب من جولة الوزير الكندري في إدارات «السكنية»

الدائم علــى متابعة العاملني 
في املؤسسة عن كثب ودعمه 
املتواصل حلل جميع العقبات 

٨٥٠ دينارًا الستقدام العمالة املنزلية من الفلبني 
و٧٠٠ من الهند وسريالنكا ونيبال و٥٠٠ من أفريقيا

بشرى شعبان

أصــدر وزير التجــارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشريعان قرارا وزاريا بتعديل أسعار استقدام 
العمالــة املنزلية اجلديدة إلــى الكويت غير 
شاملة أسعار تذاكر السفر. وحدد القرار، الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة منه، قيمة عقود 
العمالة املســتقدمة من الفلبــني ٨٥٠ دينارا،  
ومــن كل من الهنــد، ســريالنكا، نيبال ٧٠٠ 
دينار ومن دول أفريقيا ٥٠٠ دينار، واجلواز 
اخلاص ٣٥٠، وينص القرار على معاقبة كل 
مــن يخالف احلد األقصى الســتقدام العمالة 
على أن يعاد النظر بالقرار بعد مرور ٦ أشهر.

«األنباء» تنشر قرار تعديل األسعار وال تشمل تذاكر السفر

فهد الشريعان

نائب وزير اخلارجية بحث مع السفير الصيني 
تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية

وزيــر  نائــب  اجتمــع 
اخلارجيــة الســفير مجدي 
الظفيري مع سفير جمهورية 
الصني الشعبية لدى الكويت 

تشانغ جيان.
وقد تنــاول اللقاء أوجه 
عالقات الصداقة بني البلدين، 
إضافة إلى تطورات األوضاع 
الســاحتني اإلقليمية  علــى 

والدولية.
وقــد أكــد نائــب الوزير 
موقف الكويت املبدئي والثابت 
الداعــم ملبدأ الصني الواحدة 
والتزامها بذلك املوقف وبكافة 
قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة والتأكيد على ضرورة 
احترام قواعد القانون الدولي 

واســتنكار الكويت القتحام 
املستوطنني باحات املسجد 
املبــارك بحمايــة  األقصــى 
قوات االحتالل االسرائيلية 

في انتهاك صــارخ للقانون 
الدولــي وقرارات الشــرعية 
الدولية ومحاولة للمســاس 
بالوضع التاريخي والقانوني 

للقدس ومقدساتها.
وأكــدت الــوزارة أن هذه 
االعتداءات املتواصلة مدعاة 
لزيادة العنف والتوتر وتهديد 

لالستقرار.
وشــددت الــوزارة علــى 
مطالبــة الكويــت للمجتمع 
لــالضــطـــالع  الــدولــــي 
مبســؤولياته للجــم تلــك 
االعتداءات ووضــع حد لها 
وتوفيــر احلماية للشــعب 
الـفـلـسـطـيـــني الشــقيق 

ومقدساته.

الكويت تستنكر اقتحام املستوطنني باحات املسجد األقصى بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلية

مبا يعزز االستقرار والسلم 
الدوليني.

مــن جانب آخــر، أعربت 
وزارة اخلارجيــة  عن إدانة 

مصادر لـ «األنباء»: تعاون بني «الشؤون» و«التجارة» 
لدعم األسر املنتجة واملشاريع املنزلية

بشرى شعبان

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر خاصة ان العمل جار 
بين «الشؤون» و«التجارة» 
العتماد مذكــرة تفاهم بين 
الوزارتين لتوطيد عالقات 
التعــاون والتنســيق فيما 
يشتعلق بالبرامج واألنشطة 
االجتماعية الخاصة باألسر 
المنتجة والمشاريع المنزلية 
العالقة مع «التجارة»  ذات 
فيما يختــص بالتراخيص 

والعمل التجاري.
إن  المصــادر  وقالــت 
ذلك يأتي في إطار الســعي 
وفقــا  العالقــة  لتطويــر 
الجهتين  لمبادئ وأهــداف 
ومتطلبات وتحوالت العصر، 

من خالل مراحــل تخطيط 
وتنفيذ المشاريع والبرامج 

واألنشطة.
من جانب آخــر، أعلنت 

الهيئة العامة للقوى العاملة 
عــن إدراج التقديــم لطلب 
مكافأة الخريجين عبر منصة 
«فخرنا» ضمن موقع الهيئة 
اإللكتروني- باب الخدمات 
اإللكترونيــة، مؤكــدة أنــه 
الخريجيــن رفــع  بإمــكان 
المستندات المطلوبة عبرها.
على صعيــد آخر، أكدت 
الهيئة إلزام صاحب العمل 
بالحصول على موافقة ولي 
أمر الحدث البالغ من العمر ١٥ 
عاما قبل توظيفه، الفتة إلى 
أن ذلك من ضمن الشــروط 
الحدث،  الملزمة لتشــغيل 
مشــددة على حظر تشغيل 
األحداث تحت عمر الـ ١٥ وفقا 
للمادة ١٩ من قانون العمل 

رقم ٦ لسنة ٢٠١٠.

«القوى العاملة»: تقدمي طلب مكافأة اخلريجني ضمن منصة «فخرنا» 

ومــا تفرضه مــن ضرورة 
العمــل  لتوحيــد مجــاالت 
الحكومي المؤسسي، وعلى 
أســس ومحــددات واضحة 

السفير تشانغ جيانويالسفير مجدي الظفيري

الشوكة لـ «األنباء»: خطة متكاملة لعالج االنحرافات السلوكية في «األحداث»
بشرى شعبان

كشــفت رئيســة قســم 
التوجيه الفني في ادارة رعاية 
الشــؤون  األحــداث بوزارة 
د.لطيفة الشــوكة عن خطة 
متكاملة لعــالج االنحرافات 
الســلوكية واخللل األسري 
لألحداث، موضحة ان القسم 
هو املسؤول عن متابعة العمل 
فــي جميــع الــدور التابعة 
لالدارة، باالضافة إلى متابعة 
حاالت النزالء والتواصل مع 
االسرة ملعاجلة اي خلل في 

تنشئة احلدث.
وقالت الشوكة، في لقاء 
مع «األنبــاء»: نقــوم أيضا 
بتنظيــم حمــالت توعويــة 
لتعديــل ســلوك احلدث في 
مدارس وزارة التربية، وفيما 

يلي التفاصيل:

في البداية، نود أن تعطينا 
نبذة مختصرة عن اختصاصات 

للمجتمــع وأهالــي النزالء، 
باالضافة الى تنظيم ندوات 
ومحاضــرات داخــل الــدور 
اجلهــات  مــع  بالتنســيق 

اخلارجية.

ما أبرز احلاالت التي تركت 
اثرا في نفوسكم خالل عملكم 

في القسم؟
٭ عبــر ســنوات العمل 
الطويلــة ومــع اخلبــرة لم 
نعد نتفاجأ بذلك، ونتعامل 
مع اجلميــع واحلاالت التي 
تكون لديها ســلوكيات غير 
طبيعية أو غير سوية تكون 
على درجات منها البسيطة 
والشديدة، ونستطيع القول 
ان اكثر احلاالت عادية حتتاج 
ملتابعة في تعديل السلوكيات 

اليومية.

بتقييم  كيــف تقومــون 
احلاالت داخل الدور؟

٭ يتولى القســم الفني 

ثالثــة أشــهر، وخاللها يبدأ 
العمل في املقابالت اإلرشادية 
العمل  وتوعيتــه، ويكــون 
على خطني تعديل الســلوك 
والتوعية والعواقب الناجتة 
عن املشكلة، الى جانب دراسة 
اخللل في االسرة والدافع وراء 
حدوث املشــكلة ومعاجلتها 
عبر تقومي أساليب التنشئة 
املتبعــة،  التربيــة  وطــرق 
ونعمل علــى تعديل طريقة 
االسرة في تعاملها مع احلدث، 
وذلــك حلماية املجتمع ككل 
من التصرفات غير املسؤولة، 
الســيما وان هناك مشكالت 
كثيــرة حتدث بني الشــباب 
خارج االســرة منها العنف 
و«التنمر» والسرقة وغيرها، 
وواجبنا كإدارة احداث حماية 
املجتمع وتعديل اي تصرفات 

غير مسؤولة.

هل هناك حمالت توعوية 
للمساهمة  تقومون بتنظيمها 

النفسي بإجراء كل االختبارات 
النفســية اخلاصة بدراســة 
شــخصية احلــدث ومعرفة 
اجلوانب السلبية وااليجابية 
لوضع خطة عمل تركز على 
دعــم اإليجابيــات ومعاجلة 
الى  الســلبيات، باالضافــة 
اختبــارات ملعرفــة القدرات 

الذهنية للنزيل.
األخصائــي  ويقــوم 
اجلماعي خالل الشهر االول 

متابعة العمل في الدور منذ 
دخول احلالة وعلى مراحل 
مختلفة، حيث يتولى العمل 
مع احلالة أخصائي نفسي، 
واجتماعــي، وجماعي ويتم 
خالل الشــهر االول بتوجيه 
من املوجه الفني التنســيق 
الكامــل بني اجلميــع كل في 
مجال عمله جلمع املعلومات 
حــول وضع احلالــة من كل 
اجلوانب، ويقوم االخصائي 

بجمع املعلومات حول وضع 
احلالة من كل اجلوانب وهو 
حلقــة الوصل بني االســرة 
والنزيــل، ويعــد دراســة 
مفصلة عن الوضع االجتماعي 
واالقتصادي لالسرة، وعبر 
تواصله معها يحدد اسباب 
مشكلة النزيل وطبيعة بيئته، 
ويكون املسؤول عن احلدث 
خالل اقامته في دور االيواء 
وتقييم سلوكه وعالقاته مع 
اآلخرين واملســؤولني داخل 
الدار، وأيضا مشــاركته في 
الداخلية وتفاعله  االنشطة 
في احلياة واألنشــطة داخل 
الــدار الى جانــب توفير كل 
احتياجاته طيلة فترة اقامته. 

متــى يبدأ العمــل بخطة 
الســلوك  املعاجلــة وتعديل 

للنزالء؟
٭ فور انتهاء الشهر االول 
وجمع املعلومات يتم وضع 
خطــة العالج للحــدث ملدة 

في حماية األحداث؟
العديــد مــن  ٭ هنــاك 
البروشورات التوعوية التي 
اعدتها االدارة ومت توزيعها 
الدولــة،  علــى مؤسســات 
باإلضافــة إلعداد فالشــات 
لعرضها في الوسائل املرئية 
واملســموعة، وايضــا هناك 
محاضرات تنظم في املدارس 
وتنسيق دائم مع «التربية» 
في هذا الشأن لتنظيم جداول 
خاصة يقوم خاللها الفريق 
الفني بــاإلدارة بزيارات الى 
املدارس وتقدمي محاضرات 
توعوية للطلبة في املراحل 
املتوسطة والثانوية، وأيضا 
نقــوم بعمــل محاضــرات 
بالتعاون مع جامعة الكويت 
و«التطبيقي» ومكتب االمناء 
االجتماعي ووزارة الداخلية، 
وقمنا خالل الشــهر اجلاري 
بتنظيم ملتقى توعوي تضمن 
عــدة محاضرات مبشــاركة 

العديد من جهات الدولة.

رئيسة القسم الفني في إدارة األحداث أكدت تنظيم محاضرات توعوية في املدارس بالتنسيق مع وزارة التربية

(محمد هاشم) لطيفة الشوكة 

ومهام القسم الفني في إدارة 
االحداث؟

٭ يقوم القســم مبتابعة 
عمــل االخصائيــني الفنيني 
داخــل دور الرعاية بتوجيه 
من املوجهني الفنيني، حيث 
يتولــى كل موجــه متابعــة 
دار بكل جوانــب العمل مع 
واملشــرفني  االخصائيــني 
والنزالء، كما يتولى القسم 
الفنــي أيضا اعــداد اخلطة 
التــي  العالجيــة للحــاالت 
تعاني من مشــاكل نفســية 
اما بالنســبة  واجتماعيــة، 
للنــزالء الذيــن ال يعانــون 
من مشــكالت فتتــم متابعة 
سلوكهم اليومي داخل الدور، 
الفني هو املسؤول  والقسم 
إعــداد اإلحصائيــات  عــن 
والشــهرية  األســبوعية 
والفصلية والسنوية وعمل 
النهائي  التقريــر الســنوي 
لإلدارة، ويقوم بإعداد مادة 
التوعويــة  البروشــورات 

هناك مشكالت كثيرة حتدث بني الشباب خارج األسرة منها العنف و«التنمر» والسرقة وغيرهاالقسم الفني يقوم مبعاجلة احلاالت على مراحل مختلفة مبتابعة أخصائي نفسي واجتماعي وجماعي



محليات
االثنني ٨ أغسطس ٢٠٢٢

03

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس احلســن واتارا 
رئيــس جمهوريــة كوت 
ديڤــوار الصديقــة، عبر 
فيها ســموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبــالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية كوت 
ديڤوار وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.

صاحب السمو هّنأ رئيس كوت ديڤوار 
ولي العهد تلقى رسالة شفوية من ولي عهد البحرينمبناسبة العيد الوطني لبالده

حول العالقات األخوية واملستجدات اإلقليمية والدولية

سموه استقبل النواف واخلالد والناصر والرشيد ووزيري اخلارجية واملالية البحرينيني

ســمو ولــي العهــد الشــيخ مشــعل األحمــد مســتقبالً د.عبداللطيــف الزيانــي والشــيخ ســلمان بــن خليفــة بحضــور الشــيخ أحمــد العبــداهللا والشــيخ د.أحمد ناصــر احملمد
وعبدالوهاب الرشيد والفريق م.جمال الذياب والسفير صالح املالكي

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد في 
قصــر بيــان صبــاح أمس 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد النواف. كما 
استقبل سموه في قصر بيان 
صباح أمــس نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدفــاع ووزيــر الداخليــة 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد.

هذا، واستقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
في قصر بيان صباح أمس، 
وزيــر اخلارجيــة الشــيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمــد، 
ووزيــر  املاليــة  ووزيــر 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار عبدالوهــاب 
الرشــيد، ووزيــر  محمــد 
اخلارجية مبملكة البحرين 
الشــقيقة د.عبداللطيــف 
بن راشــد الزياني، ووزير 
املاليــة واالقتصاد الوطني 

صاحب السمو امللكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهــد رئيس مجلس 
البحرين  الوزراء مبملكــة 

االهتمــام املشــترك وآخــر 
املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
حضــر املقابلــة رئيس 
ديــوان ســمو ولــي العهد 
الشــيخ أحمــد العبــداهللا، 
ومديــر مكتب ســمو ولي 
العهد الفريق متقاعد جمال 
محمد الذياب، وسفير مملكة 
البحرين لدى الكويت صالح 

علي املالكي.

تهنئة رئيس كوت ديڤوار
مــن جهة أخــرى، بعث 
ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس احلسن واتارا 
رئيــس جمهوريــة كــوت 
ديڤــوار الصديقة، ضمنها 
ســموه خالــص تهانيــه 
الوطني  العيــد  مبناســبة 
لبــالده، راجيــا لــه وافــر 

الصحة والعافية.

الشقيقة تتعلق بالعالقات 
األخوية الطيبة التي تربط 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
باإلضافة إلى القضايا ذات 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ود.عبداللطيف الزياني

مبملكة البحرين الشــقيقة 
الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة، حيث سلما سموه 
رســالة شــفوية من أخيه 

تعيني الوكالء وتسكني الشواغر وتسريع إنشاء احملطات
ملفات تنتظر احلسم من وزير «الكهرباء واملاء» ضمن األولويات

دارين العلي 

الكهرباء  تنتظــر وزيــر 
واملاء والطاقة املتجددة علي 
امللفات  الكثير من  املوســى 
املعلقة التي توقف العمل بها 
بفعل الظروف السياسية التي 
متر بها البالد والتي خلفت 
وراءها وزارة تدار بالتكليف 
من رأس الهرم مرورا بالسواد 
األعظم من مناصب الوكالء 
املســاعدين وصوال إلى عدد 
كبير مــن مديــري اإلدارات 

والوظائف اإلشرافية. 
ولعــل اخلطــوة األهــم 
التي ســيتعني على الوزير 

دفة هذه الوزارة اخلدماتية 
التي تعتبر من ابرز الوزارات 
التــي يترتــب علــى عاتقها 
مسؤوليات كبيرة في تأمني 
اثنتــني مــن أهــم اخلدمات 

لضمان العيش الكرمي. 
وال يخفــى علــى أحد أن 
الــوزارة حاليــا تقــع على 
عاتق وكيــل مت تكليفه إلى 
جانــب إدارة مهــام قطاعه، 
كما أن هناك ٣ قطاعات تدار 
بالتكليــف وليس باألصالة 
باإلضافة إلى ٣ قطاعات أخرى 
مت تكليف وكالء مســاعدين 
بإدارتهــا إلــى جانــب مهــم 

قطاعاتهم األساسية. 

في البدء بها ســواء املنفذة 
من قبل جهاز الشــراكة مثل 
محطتــي الــزور الشــمالية 
واخليــران او احملطة املزمع 
تنفيذها من قبل الوزارة في 
النويصيب والتي حتتاجها 
الوزارة لتغطية الطلب على 
الطاقة خالل السنوات املقبلة. 
كما أن مشروع العدادات 
الذكية الذي مت البدء مبرحلته 
األولى ما زالت هناك عراقيل 
أمام مناقصات املرحلة الثانية 
ما يهدد بوقف العمل بها مع 
العلم ان الوزارة تعول عليها 
كثيــرا فــي ادارة اســتهالك 

الطاقة في البالد.

وال تقــف املســألة علــى 
إذ إن  الــوكالء املســاعدين 
هناك عددا ال يستهان به من 
املناصب اإلشرافية الشاغرة 
التــي تنتظر تســكينها منذ 

مدة. 
عــن  النظــر  وبغــض 
املطالبــات اإلدارية تســتمر 
مســألة بــدالت املوظفــني 
ومكافآتهم ومكافأة الصفوف 
األماميــة عالقــة بانتظــار 

التعامل معها. 
ولعــل ابــرز مــا يتعلق 
بالقضايا الفنية التي يجب 
التعامــل معها الدفع باجتاه 
إجناز احملطات وعدم التأخر 

إضافة إلى تذليل العقبات أمام استكمال مشروع العدادات الذكية بعد انتهاء املرحلة األولى

علي املوسى

الشــواغر  اتخاذها تســكني 
وتعيــني الــوكالء باألصالة 
من القياديني الفاعلني إلدارة 

املؤشر الكهربائي يسّجل أعلى حمل في تاريخ البالد
بـ ١٥٩٠٠ ميغاواط.. ويعيد املطالبات بضرورة الترشيد

دارين العلي

سجل املؤشر الكهربائي امس أعلى حمل في تاريخ البالد 
بلغ ١٥٩٠٠ ميغاواط في درجة حرارة وصلت الى ٤٩ مئوية.
وقالــت مصــادر مطلعة في الوزارة لـــ «األنباء» إن هذا 
الرقم هو األعلى لهذا العام في ظل ارتفاع درجات احلرارة، 
الفتــة إلى أن هذا االرتفاع متوقع إذ إن توقعات الوزارة أن 
يتخطى االستهالك ١٦٥٠٠ ميغاواط خالل موسم الذروة الذي 

عادة ما ينتهي مع نهاية سبتمبر من كل عام.
وأكدت املصادر أن مســألة تأمني الطاقة واحلفاظ عليها 
والتأكد من الصيانات الالزمة هي املسألة التي جتهد الوزارة 
والقياديني فيها حاليا للعمل عليها، مشــددة على أن جميع 
وحدات التوليد عاملة بالكفاءة املطلوبة وأي وحدة تخرج 
ألســباب فنية تتم إعادتها بأســرع وقت ممكن إلى اخلدمة 

بعد إجراء الصيانات الالزمة عليها.
وأوضحت املصادر أن هناك احتياطيا لدى الوزارة يتراوح  
بني ١٥٠٠ و٢٠٠٠ ميغاواط وفقا لنوع الوقود ودرجات احلرارة 

التي تتحكم بجانب معني بعمليات اإلنتاج.
وشددت املصادر على ضرورة العمل على ترشيد الطاقة 
بأسلوب احترافي يسمح بتخفيض االستهالك الذي من شأنه 
أن يرفع كفاءة الطاقة إلى مستويات عليا ويخفف الضغط 
على محطات اإلنتاج التي تعمل على مدى ٢٤ ســاعة وهي 
عرضة ألي خلل شأنها شأن احملطات في جميع أنحاء العالم.

االرتفاع كان متوقعاً لدى مسؤولي الوزارة في ظل وصول درجة احلرارة أمس إلى ٤٩ مئوية

لدينا احتياطي يتراوح بني ١٥٠٠ و٢٠٠٠ ميغاواط وفقًا لنوع الوقود ودرجات احلرارة التي تتحكم في عمليات اإلنتاج

بدالت املوظفني ومكافآتهم تتصدر املطالبات اإلدارية في امللفات العالقة

رئيس الوزراء استقبل وزيرين بحرينيني

اســتقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد النــواف، وبحضــور وزير 
اخلارجية الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد، 
ووزيــر املالية ووزيــر الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب محمد 
الرشيد، في قصر بيان أمس، وزير اخلارجية 
في مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف 
بن راشد الزياني، ووزير املالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
والوفد املرافق لهما، وذلك مبناسبة زيارتهما 

للبالد.
حضــر املقابلة، رئيس ديــوان رئيس 
مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، 
واملستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ د.باسل الصباح. 
مــن جهــة أخــرى، بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس احلســن واتارا رئيس 
جمهورية كوت ديڤوار الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كوت ديڤوار بالعيد الوطني

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف مستقبال د.عبداللطيف الزياني

فيصل احلمود استقبل سفيرنا لدى كمبوديا

استقبل املستشار في الديوان األميري 
الشــيخ فيصــل احلمــود مبكتبــه بقصر 
بيــان أمــس ســفير الكويت لــدى مملكة 
كمبوديا الصديقة محمد ســعيد الهاجري 
مبناسبة تسلم مهام عمله. وتناول اللقاء 
األحاديث الودية واألخوية، مشيدا باجلهود 
الديبلوماســية التــي يقــوم بها الســفير 

الهاجري، متمنيا له التوفيق خلدمة بلده، 
والدفع بالعالقات بــني البلدين الصديقني 
إلى آفاق أرحب وأوسع في شتى املجاالت.

من جهته، شكر السفير الهاجري الشيخ 
فيصــل احلمــود على حســن االســتقبال 
واحلفاوة وحرصه الدائــم على التواصل 

مع اجلميع.

أشاد بجهوده في الدفع بالعالقات بني البلدين

الشيخ فيصل احلمود مستقبال سفيرنا لدى كمبوديا محمد الهاجري

م عبداهللا العلي محافظ حولي كرَّ

استقبل محافظ حولي علي األصفر في 
مكتبه بديوان عام احملافظة، بحضور محافظ 
مبارك الكبير محمود بوشهري، مدير عام أمن 
حولي السابق الفريق متقاعد عبداهللا العلي.
وتقــدم محافظ حولي بالشــكر اجلزيل 
للعلــي على مــا قدمه من جهــود مخلصة 

وتفانيه في فترة عمله خلدمة الكويت بشكل 
عام ومحافظة حولي بشكل خاص.

وفي هذا اإلطار، قام محافظ حولي بتكرمي 
الفريق متقاعد عبداهللا العلي، وذلك مبناسبة 
انتهاء فترة عملــه، متمنيا له كل التوفيق 

والنجاح في حياته اخلاصة.

علي األصفر والفريق م.عبداهللا العلي ومحمود بوشهري خالل التكرمي
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مشاركة طالبية

طرق التدريس
طرق التدريس خطوات وأســاليب مختارة من قبل 
املعلم يســتخدمها لتوضيح وتبسيط موضوع الدرس 
وحتقيق أهدافه وتعتمد بشكل كبير على املعلومات أو 
املهارات التي يتم تدريسها، ولها العديد من اإليجابيات 
فهي حتفز الطالب على التفكير وتنمي ميولهم وقدراتهم 
وتساعدهم على اإلبداع، وتعلمهم القدرة على حل املشكالت 
بأنفسهم كما تراعي مستوياتهم املختلفة وميولهم ومراحل 
نضجهم وتوفر لهم املصادر التي تساعدهم على الفهم.

وال يقتصر املعلم على استعمال طريقة تدريس واحدة، 
بل ميكنه دمج أكثر من طريقة إن رأى أنها تساعد تالميذه 
في التعلم فيمكن له استخدام طريقة بصرية أو سمعية 
أو اجلمع بني كليهما كعرضه لڤيديو مثال، او استعمال 
غيرهــا من الطرق، فيجب على املعلم التنويع بني طرق 
التدريــس لكي يراعي الفروق الفردية بني طالبه وحتى 
ال يشــعر الطالب بامللل واإلحباط ويجب عليه كذلك أن 
يكون متمكنا من فهم املادة والهدف األساسي الذي يسعى 
إلى حتقيقه. ويختار املعلم طريقة التدريس املناسبة من 
خالل معرفته بالوســائل املتوافرة لديه داخل املدرسة، 
فيختــار الطريقة التي تثير انتباه الطالب على حســب 
أعمارهم ومدى مالءمة الطريقة لوقت احلصة ومستوى 
الطالب واستعداداتهم الذاتية لكي يضمن جناح طريقة 
التدريــس املســتخدمة. ومهما تنوعت طــرق التدريس 
املوجودة فإنها تعتمد على املعلم وكيفية قيادته للفصل 
ومدى معرفته للطريقة األنســب وكيف يســخر قدراته 
وإمكانياته وخبراته للوصول إلى الغاية التي يرجوها 

من التعليم.
هبة أحمد النبهان - كلية التربية - جامعة الكويت

خطباء احلسينيات: ضرورة احترام 
األديان واحلرص على بر الوالدين

عبداهللا الراكان

دعا خطباء احلسينيات ومجالس ذكر 
أهــل البيت النبوي إلــى ضرورة احترام 
االديــان وتعاليمهــا وعــدم االســتهانة 
بشرائعها، مشددين على ضرورة احترام 

الوالدين وبرهم في جميع األحوال. 
جاء ذلك خالل إحياء احلسينيات ليلة 
الثامن مــن احملرم، حيــث تناولت قصة 
استشــهاد القاســم بــن احلســن ومآثره 

ومناقبه. 
وفي حســينية عاشــور، أكد الشــيخ 
عبداهللا مال هادي ان االستخفاف بالدين 
ظاهرة في املجتمعات االسالمية، وتعني 
االنتقاص او االستهانة بالتعاليم الدينية، 
وقد يكون االســتخفاف فكريا بالتشكيك 
فيهــا، أو باالعتقاد وعــدم التطبيق على 
أرض الواقــع، مستشــهدا باآلية الكرمية 
(وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم أن 
تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا»، فعندما 

أمر موسى گ بني إسرائيل بذبح بقرة 
قابلوه باســتهزاء. وأشــار هــادي الى ان 
القاســم بن احلسن گ كان شابا صلب 
االميان لم يبلغ احللم، ولكنه خرج لنصرة 

اإلمام احلسني رغم صغر سنه.
وفي احلسينية اجلديدة، ألقى اخلطيب 
محمد شــبر محاضرة ذكر خاللها ان بني 
اسرائيل كان بامكانهم ان يذبحوا اي بقرة، 
لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم، 
وطلبوا مواصفات دقيقة للبقرة املطلوبة 
وذهبــوا ليبحثوا عنها ولــم يجدوها اال 
عند شاب من بني اسرائيل، حيث اشترط 
عليهم ان يســلخوا جلدها وميألوه ذهبا 
فاضطــروا الى تلبية طلبــه واصبح من 
أغنى النــاس، الفتا الى ان املولى عز جل 
اراد ان يفتــح على الشــاب أبواب اخلير 
النه كان بارا بأبيه. ووجه شــبر رســالة 
الى الشــباب قائــال: «اهللا اهللا في آبائكم 
واحترامهم وبرهم، وعليكم بالتزام األدب 

وعدم اجلفاء معهم».

احلسينيات ومجالس الذكر استعرضت مناقب القاسم بن احلسن

(أحمد علي) جانب من احلضور في حسينية عاشور  

الكندري: اجلمعيات التعاونية صمام األمان 
الغذائي.. ورائدة على مستوى دول اخلليج

محمد راتب

أعلن رئيــس مجلس 
الروضــة  إدارة جمعيــة 
وحولي التعاونية محمد 
يوسف الكندري أنه في عام 
١٩٦٢ صدر قانون تأسيس 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
فتأسست جمعية كيفان 
والشــامية ثــم العديلية 
والروضة وحولي، وتلتها 
باقي اجلمعيات التعاونية 
التي جتــاوز عددها أكثر 

مــن ٧٢ جمعية، وتعــد حاليا من أفضل 
األعمال نفعا للدولة، وهي متميزة على 
مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي.

وأوضح الكندري أن اجلمعيات جنحت 
فــي اإلصــالح والتطوير منــذ انطالقها 
ولم تقتصر أعمالها على تقدمي وتوفير 
اخلدمات الغذائيــة فقط بل تعدت ذلك، 
وأثبتت جدارتها في األعمال االجتماعية 
واالقتصاديــة، وخــالل األزمــات كأزمة 
الغزو الغاشــم حيث قدمــت تضحيات 
كبيــرة وأعمال جليلة إبــان تلك الفترة 
وما قدمته ايضا فــي جائحة «كورونا» 
التي لوال توفيرها للمخزون االستراتيجي 
للجمعيات ألصبحنا بأزمة كبيرة خالل تلك 
السنوات، إضافة إلى وقوف التعاونيني 
بكل تفان في الصفوف األمامية والعمل 
طيلة اليوم، حيث متكنت اجلمعيات من 
تقدمي املنتجات واملساعدات وتوفير الغذاء 
رغم االنتكاسة التي شهدها العالم كله.

وتابــع بــدأ املشــوار 
بتأسيس العمل التعاوني 
عندمــا قــام املؤسســون 
األوائــل بتلــك اخلطــوة 
الوطنية ومنذ ذلك التاريخ 
توالى على رئاسة مجالس 
إدارات اجلمعيات ثلة من 
األسماء الالمعة نكن لهم 
تقديرا وعرفانا ملا قدموه 
من جناحات ونفع للدولة 
وللمواطــن، ومنــذ تلــك 
الذكرى يحق لها أن تكون 
مفتخرة بريادتها وبتكملة 
مشوارها ملتزمة برسالتها القائمة على 
توفير كل احتياجــات املواطن وتطوير 

العمل االجتماعي.
وأشــار الكندري إلــى أن الكويت من 
أفضــل دول العالــم متيــزا وجناحا في 
العمــل التعاوني ملا تقدمــه من تطوير 
مستمر للخدمات بأنواعها من اجتماعية 
واقتصادية ودينية ورياضية وأنشطة 
متنوعة خلدمة الفرد واألسرة واهتمامها 
بإصالح املناطق وخدماتها للمساهمني، 
مؤكــدا ان الدولــة حرصت علــى رعاية 
احلركة التعاونية ملا تلمسته من مشاركة 
فعالــة للجمعيــات التعاونية من خالل 
تطوير وجناح العمل والنظم والسياسات 
التسويقية، فاحلركة التعاونية الكويتية 
رائدة وولدت من رحم املجتمع وهي نتاج 
ما جبل عليه اآلبــاء واألجداد وأهدافهم 
الســامية منذ تأسيســها خلدمة الوطن 

واملواطن.

محمد يوسف الكندري

«التجارة» ملفتشيها: دخول احملالت 
واملخازن خالل أوقات دوامها الرسمي

عاطف رمضان

قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة 
والصناعــة إن الوزارة أصــدرت تعميما 
ملفتشــيها فــي قطــاع الرقابــة التجارية 
وحماية املستهلك تضمن ضرورة االلتزام 

مبقتضيات واجباتهم الوظيفية.
وأضاف املصدر في تصريح لـ«األنباء» 
أن التعميم تضمن العديد من البنود منها، 
التزام املفتش التجاري بعدم الكشف عن 
أســرار املهنة أو أســرار املخالفات لغير 
املعنيني بها، وكذلك منع التفتيش في غير 
أوقات الدوام الرسمي إال بإذن مسبق من 
املسؤول اإلداري، وأيضا منع التفتيش في 
املناطق التي ال تتبع مقر العمل اإلداري إال 
بإذن مسبق من مسؤول املنطقة اإلدارية 

واملسؤول املباشر.
وتابع: وبحسب ما جاء في بنود التعميم، 

فإنه مينع سحب عينات أو حتريز بضاعة 
بدون مستند رسمي بيد املخالف، وممنوع 
أيضا فتح أو إغالق محل بدون منوذج رسمي 
معد بذلك، ووفق التعميم مينع التفتيش 
الشخصي أو تفتيش املقتنيات الشخصية 
ما لم تكن هناك شــبهة بجرمية مشهودة، 
ومينع دخول احملالت التجارية أو املخازن 
أو املصانــع أو ما في حكمها إال في أوقات 
دوامها الرسمي ووجود املسؤولني عليها.

وبــني املصدر انه مينــع أيضا حترير 
مخالفــة اال بوجود مرجع قانوني لها أو 
قرار وزاري، ومينع فتح احملال أو األماكن 
املشابهة عنوة أو فتح اخلزائن واألماكن 
املغلقة إال بواسطة صاحب العالقة أو بأمر 
من النائب العــام وبحضور رجال األمن 
لتنفيذ أمر النيابة، ووفقا للتعميم مينع 
كذلــك التدخني أو األكل والشــرب داخل 

املنشآت حال التفتيش عليها.

دعتهم لعدم الكشف عن أسرار املهنة أو املخالفات لغير املعنيني بها

مينع فتح احملالت عنوة إال بواسطة صاحب العالقة أو بأمر 
من النائب العام وحضور رجال األمن لتنفيذ أمر النيابة

مجلس بلدي

املنفوحي: جوالت ميدانية لرصد العقارات املخالفة

حترير ١٠ مخالفات إعالن حملالت في «مبارك الكبير»
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية بتنفيذ جولة تفتيشية على احملالت واملجمعات التجارية 
واألســواق املوازية مبنطقة أســواق القرين مبحافظة مبــارك الكبير، للتأكد من 
التزامهم بالقوانني واللوائح املعمول بها في البلدية. وفي هذا الســياق، أكد مدير 
إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع بلدية احملافظة طالل عقاب حرص 
الفريق الرقابي في اإلدارة على تطبيق احملالت شروط وضوابط البلدية الواردة 
بالئحة احملالت واإلعالنات من خالل تنفيذ جوالت 
تفتيشية على احملالت التجارية واألسواق املوازية 

بكل مناطق احملافظة.
وأشار إلى أن اجلولة التفتيشية التي مت تنفيذها 
على احملالت التجارية مبنطقة أسواق القرين أسفرت 
عن حترير ١٠ مخالفات إعالن حملالت تضمنت إضافة 
إعالن من دون ترخيص وعدم صيانة اإلعالن وعدم 

جتديد ترخيص اإلعالن.
ولفــت إلى تواصــل اجلوالت التفتيشــية على 
احملالت واألسواق املوازية خالل الفترتني الصباحية 
واملسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كل اإلجراءات 
القانونية حيال مخالفي القوانني واللوائح املعمول 

بها في البلدية.

بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية م. أحمد 
املنفوحي قرارا يتضمن التالي:

مادة أولى: تكليف جلنة متابعة 
مخالفات البناء بالقرار اإلداري رقم 

(A٢٠/٢٠٢٢) باملهام التالية:
٭ عمــل جــوالت ميدانيــة بكافــة 
احملافظات سواء من خالل اعضاء 
اللجنــة او برفقة موظفي اإلدارات 
املعنية وفرق الطوارئ املســتعان 
بهم لرصد جميع العقارات احململة 

باملخالفــات القائمــة منهــا وقيــد 
اإلنشاء.

٭ الوقوف على االجراءات القانونية 
املتخذة من قبل موظفي البلدية حيال 
العقارات املخالفة كل في نطاق عمله.

٭ بيان أوجه القصور واإلهمال في 
اتخاذ االجراءات القانونية من قبل 
موظفي البلديــة (إن وجد) ومدى 
التزام االدارات املعنية بالضوابط 
القانونيــة والتعاميم والتعليمات 

اإلدارية املعمول بها.
٭ احلــق في طلــب احالة املوظف 

املتقاعس عن عملــه الى التحقيق 
دون النظــر الى مســماه الوظيفي 

اإلشرافي.
٭ للجنة في ســبيل إجناز مهامها 
حق طلب اي بيانات او مســتندات 
لدى االدارات املعنية بالبلدية، كما 
لها االستعانة مبن تراه من املوظفني 
علــى ان تنتهي مــن تكليفها خالل 

شهر من تاريخ عقد اول اجتماع.
٭ على اجلهات املختصة تنفيذ هذا 
القرار - كل فيما يخصه - ويعمل 

م. أحمد املنفوحيبه من تاريخ صدوره.

حترير إحدى املخالفات خالل اجلولة طالل العقاب

إحالة املوظف املتقاعس عن عمله إلى التحقيق دون النظر إلى مسماه اإلشرافي

مبناسبة مرور ٦٠ عاماً على تأسيسها

بروفيسور طارق سنان: األشعة التداخلية
تعالج آالم عرق النسا دون احلاجة لتدخل جراحي

كشف استشاري األشعة 
التداخليــة األســتاذ بكلية 
الكويــت  الطــب جامعــة 
بروفيســور طارق ســنان 
عــن قدرة وجناح األشــعة 
التداخلية في عالج أمراض 
عرق النسا التي يعاني منها 
الكثيرون خاصة فئة الشباب 
وكبار السن من اجلنسني.

وأكد بروفيســور سنان 
انــه من املمكــن عالج عرق 
النسا دون جراحة، الفتا الى 
ان ذلك يتم وفقا ملا يشــعر 
به املريض من ألم واسبابه.
وأوضح انــه في حاالت 
االنزالق الغضروفي يتم عمل 
عالج تداخلي بالشــفط او 

األعصــاب القطنيــة فيتــم 
عمل عــالج تداخلي بحقن 
جذور األعصــاب أو التردد 
احلراري جلذور األعصاب 

النهاء االلتهاب.
وبّني بروفيســور سنان 
انه بالنسبة حلاالت التهاب 
او خشــونة مفصل الورك 
أو مفصل احلوض اخللفي 
فيتم عالجهما اوال باحلقن 

او التردد احلراري.
وأضاف انه فيما يتعلق 
بحــاالت التهــاب العصــب 
التهابــات  او  الثمبثــاوي 
األعصــاب الطرفية خاصة 
بالنسبة ملرضى السكري تتم 
الســيطرة على املرض اوال 

األعصــاب مثل االحســاس 
او الصدمــات  بالتـنـمـــيل 

الكهربائية او وخز اإلبر.
بروفيســور  وأوضــح 
ســنان أن مــن األســباب 
العديدة التي قد تؤدي إلى 
اإلصابة بعرق النسا انزالق 
الديسك أو حدوث ضيق في 
العمود الفقري او االنزالق 

الفقاري.
وبــني أن عــالج ســبب 
اإلصابة بآالم عرق النسا يتم 
عن طريق التدخل احملدود 
باستخدام األشعة التداخلية 
حتت تأثير املخدر املوضعي 
دون احلاجــة الــى عمل اي 

فتح جراحي.

ثم يتم تقييم األلم بعدها.
بروفيســور  وأوضــح 
طــارق ســنان أن عــالج 
عرق النســا يتم عن طريق 
التدخل احملدود حتت األشعة 
التداخلية هو اسم يطلق على 
كل ألــم ناجم عن تهييج او 
ضغط شديد على العصب 
الوركي الذي يعتبر العصب 
األطول في جسم اإلنسان، 
حيث يبدأ من الطرف األدنى 
من اجلبل الشــوكي أي من 
خلفيــة احلــوض، مــرورا 
باألرداف والفخدين وصوال 

إلى أكف القدمني.
وأضاف ان األلم يصاحب 
التهــاب  أعــراض  ببعــض 

البروفيسور طارق سنان

الليــزر لعــالج الغضروف 
وبالتالي يخف األلم.

وأضــاف: اما بالنســبة 
التهــاب جــذور  حلــاالت 
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صورة أرشيفية للمدينة الترفيهية

غياب األماكن الترفيهية في الكويت.. معاناة لألبناء واآلباء
مواطنون أكدوا لـ «األنباء» أن إزالتها وإغالقها وعدم إنشاء  غيرها مشكلة بحاجة حللول سريعة.. انظروا للدول األخرى!

مع ارتفاع درجات احلرارة وفي ظل العطلة الصيفية ومع قلة األماكن الترفيهية في الكويت، يفكر الكثير من الناس في السفر الى اخلارج وبعضهم 

سافر بقصد الترفيه، وباألخص من لديهم أطفال وبحاجة ألن يخلقوا لهم بعض األجواء الترفيهية املرحة. وملتابعة بعض اآلراء حول احلاجة إلى أماكن 

ترفيهية ومراكز لأللعاب املتنوعة قامت «األنباء» بجولة اســتطالعية، حيث عبر عدد من املواطنني عن شعورهم باأللم لعدم وجود مدن ترفيهية 

وأماكن للتسلية كمتنفس ألبنائهم، خصوصًا األطفال الذين بات متنفسهم الوحيد البقاء في البيوت وفي أيديهم األجهزة واأللعاب اإللكترونية التي 

بات تأثيرها السلبي مالحظا عليهم بشكل كبير. كما أشار بعض ممن التقيناهم إلى أن الذهاب الى البحر هو اخليار الوحيد، ومع ذلك ال توجد على 

الشواطئ أي خدمات ترفيهية من ألعاب وغيرها، وأنهم في ظل عدم توافر أماكن الترفيه املخصصة لهم، أن كثيرا من العائالت ليست لها القدرة 

املادية على تكاليف ومصاريف السفر خارج البالد، كما أن أسعار األلعاب في بعض املجمعات مرتفعة مقارنة بأنواعها واملدة الزمنية التي يقضيها 

األطفال فيها، مطالبني بإقامة مواقع لأللعاب بأســعار مناسبة واالهتمام باألماكن الســياحية داخل الكويت لتصبح واقعا ملموسا جتذب السياح 

من اخلارج والداخل، وان تكون هناك حلول جذرية لهذه املســألة على مدار العام خصوصا أن الكويت تتمتع بأجواء رائعة خالل الربيع والشتاء،

 وهناك إمكانات مادية، فلماذا ال تكون بلدا سياحيا؟، وفيما يلي التفاصيل:

أجرت التحقيق -  ندى أبو نصر

اخلالدي: ال توجد أماكن 
ترفيهية في الكويت سوى أن 

نأخذ األبناء إلى البحر ونتمنى 
أن تهتم الدولة أكثر بإقامة 

أماكن خاصة لألطفال

الشيخ: املدينة الترفيهية 
كانت متنفسًا للجميع واآلن 

أصبحت األلعاب داخل املوالت 
التجارية وأسعارها مرتفعة 

وال تناسب جميع األعمار

الراشد: الكويت تفتقر إلى 
األماكن الترفيهية احلقيقية 
والكثير من الناس يسافرون 

إلى دول خليجية أخرى 
أو البالد األجنبية للترفيه

عباس: نحتاج إلى حلول 
طويلة األمد لكل أيام العام 

وليس لفترة الصيف فقط 
فاألماكن واإلمكانات متوافرة 

وينقصنا العمل اجلاد

أم علي: «اجلائحة» جعلت 
أطفالنا يجلسون في املنازل 

ألوقات طويلة ونطالب 
اجلهات املعنية بإنشاء أماكن 

للترفيه تكون متنفسًا لهم

في البداية، حتدث أبو 
عبداهللا لـ «األنباء» قائال: ال 
توجد عندنا أماكن ترفيهية 
في الكويت، فال توجد ألعاب 
سوى في بعض املجمعات 
التجاريــة، وغيــر ذلك ال 
توجد أي نشاطات ميكن 
أن تدخل البهجة إلى قلوب 
األطفــال، وبقيــة األماكن 
تعاني من غالء األســعار 
بشكل كبير كالفنادق رغم 
عدم توافر أي رفاهية فيها، 
إضافة الى املناخ وقسوة 
الصيــف، ولهــذا يجــب 
أن تقــام أماكــن ترفيهية 
خاصة لألطفال وبأسعار 
معقولة للجميع، فالكويت 
بلد جميــل وميتلك وفرة 
اقتصاديا،  مالية ورخــاء 
ولكن لألسف ومن احملزن 
أن السياحة لدينا في أدنى 
متســائال:  مســتوياتها، 
ملــاذا متــت إزالــة الكثير 
مــن األماكــن الترفيهيــة 
والتي لــم يتــم إيجاد أو 
إنشــاء بدائل لها كاملدينة 
الترفيهية ومنتزه الشعب 
واألكوابارك وغيرها والتي 
نتمنى أن تتم إقامة أماكن 
مثلهــا بــل وأفضــل منها 
ليستمتع األبناء باأللعاب 
وقضــاء األوقات اجلميلة 
واخلــروج مــن أجــوار 
األلعاب اإللكترونية التي 
تؤثر عليهم وعلى صحتهم.

أماكن لألطفال

بدورهــا، قالــت بــدور 
اخلالدي إنــه ال توجد أي 
أماكن ترفيهية في الكويت 
الــى  ســوى أن نأخذهــم 
شواطئ البحر ونتمنى أن 
تهتــم الدولة أكثــر بإقامة 
أماكن خاصة لألطفال، ففي 
السابق كان الوضع أفضل 
وكانت بعض األماكن التي 
مت ردمها موجودة، ولآلن 
لم تتم اقامة أماكن جديدة، 
وملاذا ال تكون لدينا أماكن 
مميزة مثل باقي الدول التي 
كنا نسبقها في الكثير من 

املجاالت.
اخلالــدي:  وأضافــت 
الوقت  نحــب أن نقضــي 
داخــل الكويت وال نفضل 
السفر، ولكن بنفس الوقت 
ال نعرف كيف جنعل أطفالنا 
بأوقاتهــم  يســتمتعون 
بألعــاب يفرغــون فيهــا 
طاقاتهم بعيدا عن األلعاب 
اإللكترونية وأضرارها، كما 

معقول، والكويت بلد يوجد 
فيه خيــر كثير ويجب أن 
تكــون من افضــل البلدان 
علــى جميــع األصعــدة، 
والــكل عندما يســافر إلى 
دول حتى أفقر من الكويت 
يالحظ انتشار مدن األلعاب 
وأماكن الترفيه في معظم 
املدن حتى الصغيرة منها 

وبأسعار رخيصة جداً.
حلول واقعية

من جانبــه، قال فاضل 
عباس: لدي عيال وال أعرف 
أين آخذهــم، فال يوجد اال 
البحر ولالسف تعبنا ونحن 
نتكلم من دون فائدة، فأين 
املستثمرون وأين املشاريع 
احليوية، كله كالم في الهواء 
فمن قبل كانت هناك املدينة 
الترفيهيــة وعــدة أماكــن 
اخرى، بينما اآلن ال يوجد 
شيء من هذا ونحتاج الى 
حلول واقعية وطويلة األمد 
لكل أيام العام وليس لفترة 
الصيف فقط، فالســفر ال 
عالقة له بهذا األمر، وممكن 
ان يسافر الشخص لفترة 
وجيزة للترفيه، ولكن نحن 
نعاني دائما من عدم وجود 
أماكن يستطيع ان ميضي 

فيها أطفالنا أوقاتهم.
بلد اخلير

مــن ناحيتهــا، قالت أم 
علي: أشعر بأن هذه األجيال 
ظلمــت كثيــرا فأيام زمان 
كانت افضل بكثير، وكانت 
هناك أماكن ترفيهية أكثر 
فــي الكويــت، واآلن نحن 
نضطر ألن نسافر ونأخذ 
أطفالنــا لكــي جنعلهــم 
يستمتعون قليال باألخص 
بعد اجلائحة التي جعلتهم 
يجلسون في املنزل لوقت 
طويل، ونطالــب اجلهات 
املعنية فــي احلكومة بأن 
تقيــم أماكــن ترفيهية في 
جميــع مناطــق الكويــت 
بالشــواطئ  واالهتمــام 
وتوفيــر اخلدمات وأماكن 
ألعــاب لألطفــال، وكذلك 
احلدائق العامة التي يكاد 
يخلو معظمها من األلعاب 
املناسبة لهم، ولكي يكون 
هناك متنفس فالكويت بلد 
خير، ويجب ان تنافس باقي 
الدول في تنشيط السياحة 
سواء الداخلية أو اخلارجية 
خصوصــا أن اإلمكانــات 
متوافرة واألماكن موجودة.

واألحمدي وغيرهما ميكن 
العمل على اقامة العديد من 
الترفيهية فيهما  األماكــن 
ألن الكثيــر مــن العائالت 
ليست لديها إمكانية للسفر 
وباألخــص من لديهم عدد 
من األطفال، فيضطرون ألن 
يأخذوا قرضا ليسافروا هم 
وعائلتهم، وهذا شيء غير 

أن الشــواطئ بحاجة إلى 
اهتمام. 

مــن جانبــه، قــال ابو 
محمد الشيخ: كانت املدينة 
الترفيهية متنفسا للجميع 
جميــع  أصبحــت  واآلن 
األلعــاب موجــودة داخل 
املوالت التجارية وأسعارها 
مرتفعــة جــدا بالنســبة 

لأللعــاب املوجــود فيهــا 
وال تناسب جميع األعمار 
خصوصا الشباب، وكثير 
من العائالت التي لديهم عدد 
من األطفال ودخلها محدود 
اليها،  ال تستطيع الذهاب 
كما أن السفر أصبح مكلفا 
جدا وباألخص بعد جائحة 
«كورونــا» ارتفعت كثيرا 

في جميع املجاالت وتقدمي 
الدعم والتسهيالت، فهناك 
إهمال كبير في هذا اجلانب 
بالكويت بلد اخلير، وهناك 
وفــرة ماليــة ولكن يجب 
استغاللها بشكل صحيح.

بدورها، قالت ام ســعد 
الراشد العنزي لـ «األنباء»: 
الكويت تفتقر الى األماكن 

التذاكــر وأصبح  أســعار 
السفر يحتاج إلى ميزانية 

كبيرة.
علــى  يجــب  ولهــذا 
احلكومــة إنشــاء أماكــن 
ترفيهية بشكل مباشر أو 
االتفــاق مع كبــار التجار 
إلقامة األماكــن الترفيهية 
لتنشيط السياحة الداخلية 

الترفيهيــة والكثيــر مــن 
الناس يسافرون الى دول 
خليجيــة اخــرى أو بــالد 
أجنبيــة للترفيــه، ولهذا 
يجب ان يتم تنشــيط هذا 
اجلانــب وإقامــة األماكن 
الترفيهيــة املتعــددة، أين 
نأخذ أطفالنا فهناك الكثير 
من املساحات في اجلهراء 

االحتفال بالعيد في املدينة الترفيهية

العنجري لـ «األنباء»: األنشطة الترفيهية من الضرورياتاحلربي لـ«األنباء»: اللعب والترفيه من أهم أسس التربية
يوسف غامن

التربوي مبارك  أكد اخلبير 
اللعــب والترفيه  احلربــي أن 
والتسلية من أهم أسس وعوامل 
أو  التربية سواء ضمن األسرة 
املجتمع وكذلك املدرسة، مشيرا 
إلى أن اللعب من احلقوق األساسية 
لألطفال واليافعني وحتى الشباب. 
وفيما يتعلق بغياب مراكز الترفيه 
العامة وحتى اخلاصة، قال احلربي 
ان هذا األمر غريب أن يحدث في 

الكويت التي كانت مثاال في تقدمي األفضل على 
مستوى اخلليج، كما كانت متميزة في الكثير من 
النواحي واألمور التي بتنا نفتقدها بشكل كبير. 
وأشــار احلربي إلى أن لأللعاب دورا كبيرا في 
العملية التربوية وتنشئة األبناء سواء من حيث 
تفريغ الطاقات أو املشاركة والتجريب خصوصا 
في األلعاب التي تبدو غريبة وصعبة نوعا ما وكذلك 
التحفيز على اجلــرأة واملغامرة وإثبات املقدرة 
السيما بني األقران، فالطفل يتشجع عندما يرى 
نظيره يقدم على فعل ما أو جتربة لعبة كان يخاف 

منها، وأيضا تلعب وسائل الترفيه 
دورا إيجابيا في تكوين شخصية 
األبناء من حيث اللعب اجلماعي 
والتعاون واملنافســة والتحدي 
بأســلوب بســيط وبعيد عن 
املخاطر كون تلك املراكز الترفيهية 
عادة ما تكون خاضعة لشروط 
وقواعــد عمل محددة من حيث 
أعمار األشخاص  األمان وكذلك 
إلى  الذين يلعبون فيها، إضافة 
أن العديد من األلعاب تتم دراسة 
تأثيراتها النفسية واجلسدية على 
األطفال واليافعني من حيث األشــكال واأللوان 
وحتى توزيعها املكاني داخــل مراكز الترفيه. 
ودعا احلربي اجلهات املعنية إلى االهتمام أكثر 
باجلانب الترفيهي سواء القطاع العام أو اخلاص 
أو من خالل التعاون املشترك بينهما، متمنيا أن 
تكون لدينا في الكويت مراكز ومدن ترفيهية في 
جميع محافظات الكويت، وأن تكون األلعاب فيها 
مجانا أو بأســعار رمزية لتتمكن جميع العوائل 
من اصطحاب ابنائهم والترفيه عنهم من دون أن 

يشكل ذلك عبئا عليهم.

نبيلة العنجري

عاطف رمضان

قالت الوكيلة السابقة لقطاع 
السياحة واملديرة العامة لشركة 
«ليدرز غروب لالستشارات»، 
نبيلة العنجري إن غياب األماكن 
السياحية واألنشطة الترفيهية 
في الكويت من القضايا املؤرقة 
للمجتمع الكويتي، موضحة أن 
الترفيه ليــس من الكماليات، 
بل مــن الضروريات خاصة 
أن  لألطفال والشــباب، كما 

الكثير من املواطنني يقترضون من البنوك من 
أجل استكمال نفقات السفر. ولفتت العنجري 
إلى أن إنفاق الكويتي ســنويا على السياحة 
والسفر والترفيه يبلغ ١٠٪ من دخله بحسب 
بعض الدراسات، حيث يتصدر املرتبة األولى 
خليجيا والسادسة عامليا على مستوى متوسط 
إنفاق الفرد، كما أن احلكومة في حال أنفقت 
في الداخل عشــر ما ينفقه الكويتيون على 
السياحة اخلارجية ضمن برنامج ميتد لعدة 
أشهر لتمكنت من استنهاض السياحة احمللية، 

فمن الضروري تطوير البيئة 
الســياحية احمللية في جميع 
املجاالت، منوهة الى أن السياحة 
ال تكون سياحة أصيلة ودائمة 
اذا لم تكن جــزءا من البيئة 
املناخية والثقافية، والتراثية. 
ولفتت الى أن املجمعات احلديثة 
واملطارات واملالهي واأللعاب ال 
تكفي لتشكيل بيئة سياحية 
جاذبــة ألي دولة بل يجب أن 
تقتــرن مبشــاريع ومرافق 
ومنشــآت تعكــس هويتها 
التاريخيــة والوطنية، مثــل املتاحف واآلثار 
والفنون واملهرجانات احمللية. وذكرت أن جناح 
مشروع مدينة احلرير واملنطقة االقتصادية 
الشمالية وغيرها من املشاريع مرهون بوجود 
قطاع ســياحي وترفيهي داخلي نشط.وعن 
املشاريع التي تناســب طقس الكويت، قالت 
السياحة  العنجري: مشاريع اجلزر وأنشطة 
الرياضية والسياحة الصحراوية أو الطبيعية 
أو البيئية تناسب طقس الكويت ومن املمكن 

أن حتقق جناحا كبيرا.

مبارك احلربي
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«زين» رعت برنامج «القبس ماستر كالس الصيفي»

اختتمت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقمية فــي الكويت رعايتها لبرنامج 
«القبس ماستر كالس الصيفي» - الدورة 
الصيفية ٢٠٢٢، والذي نظمته مؤسسة 
القبس اإلعالمية على مدار ثالثة أسابيع 
بهدف املســاهمة في تطويــر الكفاءات 
اإلعالمية وفقا ألعلــى املعايير املهنية 
واإلبداعية وحتقيقا للريادة في مجال 
التدريــب والتطوير اإلعالمــي املهني 

االحترافي بالكويت.
وشاركت «زين» في احلفل اخلتامي 
للبرنامج الذي أقيم في مسرح األوبرا 

باملركز الثقافي التابع جلامعة الشرق 
األوســط األمريكيــة (AUM) مبنطقة 
العقيلة، والذي شهد حضور مدير إدارة 
العالقات املؤسسية في زين الكويت حمد 
املصيبيح، واملدير التنفيذي ملؤسسة 
القبس اإلعالمية ناصر املؤمن، باإلضافة 
إلــى املتدربني واملتدربــات وعائالتهم 
واحملاضرين والرعاة. وأتى دعم «زين» 
لهذا البرنامج انطالقا من إميانها بأهمية 
دور القطاع اخلاص في دعم املنظومة 
اإلبداعية بالدولة وتبني مستقبل الشباب 
الكويتي، حيث تعتمد من خالل دعمها 

للعديد من الفعاليات األكادميية كالبرامج 
التدريبيــة وورش العمــل واملعارض 
الوظيفية على جذب وتطوير الكفاءات 
الوطنيــة القادرة علــى إثراء املجتمع، 
حيث تؤكــد زين علــى التزامها بدعم 
قطاع الشباب، وتعتبره من القطاعات 
التي تقــع علــى رأس أولوياتها ملا له 
من دور محوري في مســيرة التنمية. 
وقامت «زين» باملشاركة في تقدمي إحدى 
الدورات التدريبيــة لبرنامج «القبس 
ماســتر كالس الصيفــي» التي أقيمت 
في جامعة الشــرق األوسط األمريكية 

(AUM)، بحيث عرفــت املتدربني على 
جتربتهــا الرائدة في مجــال العالقات 
العامة واإلعالم، وقامت بتعريفهم على 
طبيعــة عمــل واســتراتيجيات قطاع 
العالقات واالتصاالت في الشركة، ودوره 
في تعزيز العالمة التجارية للمؤسسة. 
كما قامت «زين» بتعريف املتدربني على 
أبرز مهام قطاع العالقات واالتصاالت 
في «زين»، وأهمية القطاع ودوره في 
التواصل مع املجتمع، واالستراتيجيات 
املتبعة في كل من اإلدارات فيه، والتي 
تشمل العالقات املؤسسية، والعالقات 

اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي، 
واملســؤولية االجتماعية واالستدامة، 
باإلضافة إلى االبتكار وريادة األعمال. 
ويعتبر «القبس ماستر كالس» برنامجا 
تدريبيا فريدا من نوعه، حيث ســلط 
الضوء على املجاالت اإلعالمية األساسية 
خالل فترة اإلجازة الصيفية، وقدمته 
مؤسســة القبس للشباب الكويتي من 
اجلنسني، واشتمل على ورش تدريبية 
ومحاضرات وزيارات ميدانية، ودرب 
وحاضر فيه مجموعــة من املختصني 
وأصحــاب اخلبــرة مــن األكادمييــني 

واإلعالميني. وشملت محاور البرنامج 
مجموعة من املهارات اإلعالمية األساسية، 
مثل كتابــة وحترير اخلبر الصحافي، 
والصياغــة اللغويــة، وكتابــة املقال، 
وإعداد املقابلــة والتحقيق، واإلنتاج، 
والتصويــر الفوتوغرافي، والتصوير 
الذكــي، وتصوير  الهاتف  باســتخدام 
الفيديــو، باإلضافة إلى كيفية صناعة 
احملتوى، وإعداد احلمــالت اإلعالنية، 
وإعداد حمالت العالقات العامة، وإدارة 
حســابات مواقع التواصل االجتماعي، 

والتسويق.

عرفت املتدربني على جتربتها الرائدة في مجال العالقات العامة واإلعالم

املصيبيح مشاركا في تكرمي أحد الطلبةناصر املؤمن مكرما املصيبيح على رعاية «زين»

حمد املصيبيح وناصر املؤمن يتوسطان الطلبة والطالبات

مركز احلمراء للتسوق يطلق «تيرمنال احلمراء»
استقبلت شركة احلمراء 
العقاريــة مؤخــرا موســم 
ملهمــة  بأفــكار  الصيــف 
للســفر والســياحة، بهدف 
متكني سعداء احلظ من ربح 
مغامرتهم القادمة، مع تقدميها 
ألنشــطة متنوعة، وجوائز 
مميزة هدفت إلى إضفاء جو 
من التشويق وإتاحة الفرصة 
لسعيدي احلظ، من رواد مركز 
تسوق برج احلمراء من ربح 
مغامرتهم القادمة والسفر إلى 
وجهات مميزة عامليا، حيث 
أطلقــت حملتهــا الصيفيــة 
اخلاصة مبركز التسوق لعام 
٢٠٢٢  حتت عنوان «تيرمنال 
«احلمراء». وشملت احلملة، 
التي تستمر حتى ٢٤ سبتمبر، 
العديد من األنشطة املخصصة 
للمتسوقني، والتي تتيح لهم 
فرصا حصرية للفوز بتذاكر 
سفر على درجة رجال األعمال 
إلى أفضل وجهات العطالت 
الصيفية، فــي جميع أنحاء 
أوروبا وشرق آسيا وأميركا 
الشــمالية، بالتعــاون مــع 
«الكويتية». وبالشراكة مع 

للحملــة فــي ٢١ أغســطس، 
على أن يليه «شــهر أميركا 
الشــمالية»، وتتيــح حملة 
شــركة احلمــراء العقاريــة 
الفرصة لرواد مركز احلمراء 
دخــول الســحوبات علــى 
جوائزهــا املختلفــة ومقابل 
كل ٢٠ دينــارا يتــم إنفاقهــا 
فــي أي من متاجــر احلمراء 
ســيحصل  إذ  للتســوق، 
املتسوقون املشاركون على 
فرصة للفوز بإحدى تذكرتي 
سفر على درجة رجال األعمال 

كل شهر.

استكشف مكان عطلتك التالية.. مع فرصة للفوز برحلة ممتعة هذا الصيف

«الكويتية» تستعد املجموعة 
األولــى من الفائزين لشــهر 
إلــى أوروبا  يوليو للســفر 
علــى مــنت «الكويتية» على 

فئة درجة رجال األعمال.
وفي املرحلة الثانية ترتكز 
احلملة على شــعار «شــرق 
آسيا» وتستضيف مجموعة 
متنوعة من األنشطة املوجهة 
للزوار مركز التســويق، من 
بينها مهرجان قاعة احلمراء 
لـلطعــــام، يــومــي ١٧ و١٨ 

أغسطس.
وسيكون السحب الثاني 

«النجاة» قامت بجولة لزيارة املؤسسات الوقفية السعودية
في إطار حرصها على تنمية واســتدامة 
املــوارد املالية، قام وفــد من جمعية النجاة 
اخليريــة يتكــون مــن مديــر إدارة الوقف 
واالستثمار املستشار فيصل الشراح، ومدير 
الرقابة الشرعية د.عبدالرحمن البالول بزيارة 
عدد من املؤسسات الوقفية باململكة العربية 
السعودية بهدف تبادل اخلبرات في تنمية 
وتطوير األوقاف، وزيادة التعاون في اجلوانب 

املتعلقة باألبحاث والدراسات الوقفية.
الزيــارة شــملت ٦  إن  الشــراح  وقــال 

مؤسســات، هي: وقف ســليمان الراجحي، 
ووقف محمد اجلميح، ووقف العنود، واملركز 
اخليري لتعليم القرآن، ومؤسسة «استثمار 
املستقبل» املتخصصة في األوقاف والوصايا، 
ومؤسسة واقف (خبراء الوصايا والوقف)، 
موضحــا انــه مت االطالع على مــا لدى هذه 
املؤسسات من دراســات متعلقة باجلوانب 
الشــرعية والقانونية واحملاسبية للوقف، 
واحلصــول علــى بعض النمــاذج اخلاصة 

«النجاة» تكّرم األمني العام لوقف العنودبالصكوك الوقفية.

اختتام «إدارة املرافق» ضمن «صناع العمل»
اختتمت الهيئة العامة للشــباب البرنامج 
التدريبي إلدارة املرافق واألمن والسالمة والبيئة 
املقام ضمن مشروع صناع العمل املوسم الثالث 
واملدرج في برنامج العمل احلكومي الذي أشرف 
عليه مركــز التميز فــي اإلدارة بكلية العلوم 
اإلداريــة في جامعة الكويــت، وذلك بحضور 
القائم بأعمال عميد كلية العلوم اإلدارية ورئيس 

مجلس أمناء مركز التميز في اإلدارة د.إبراهيم 
عبــداهللا ميرزا، ورئيس فريــق صناع العمل 
د.هاشم الطبطبائي، في مسرح الكلية مبدينة 

صباح السالم اجلامعية
وذكــر د.ميرزا إميان جامعــة الكويت مبد 
جسور التواصل وتعزيز مسيرة التنمية اإلدارية 
وبناء قنوات بني اجلامعة مع مؤسسات الدولة.
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معظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومةمعظمهم مبتعثون للعالج من احلكومة

في البداية، نود أن تعطونا 
نبذة عن املستشفى، ومتى مت 

تأسيسه؟ وهل هناك خطط 
الفتتاح فروع جديدة في 

منطقة اخلليج ومنها الكويت؟
٭ نرحــب بكــم وبجريــدة 
املوقــرة، ونحــن  «األنبــاء» 
سعداء بوجودكم معنا اليوم 
فــي مستشــفى مبروجنراد 
الدولي املستشفى األميركي في 
بانكوك، وقد تأسس املستشفى 
عام ١٩٨٠، وكان رائدا عامليا في 
تقدمي خدمات الرعاية الصحية 
ذات املســتوى العاملي ودعم 
املرضــى الدوليني ملــا يقرب 
من أربعة عقود، كما انه أحد 
أكبــر املستشــفيات اخلاصة 
في جنوب شرق آسيا، ويقع 
مستشــفى مبروجنــراد في 
قلب بانكوك - تايلند، وهو 
مستشفى معتمد دوليا ومتعدد 
التخصصــات ومــدرج فــي 
بورصة تايلند منذ عام ١٩٨٩، 
علمــا أن املستشــفى يعتني 
بأكثــر من ١٫٢ مليون مريض 
من ١٩٠ دولة سنويا، ويعتبر 
مستشــفى مبروجنراد أو ما 
يعرف باملستشفى األميركي 
مستشفى قائما بذاته، وحاليا 
ال توجــد أي خطة لفتح فرع 

جديد في املستقبل القريب.
تخصصات وخبرات

ما التخصصات الطبية التي 
يقدمها املستشفى للمرضى؟

٭ أنشـــــأ مستـــشفــــــى 
الدولــي فرقــا  مبروجنــراد 
متعــددة التخصصــات مــن 
األخصائيــني الطبيــني ذوي 
اخلبرة العالية لدمج العالج 
اجليد، ما يجعله وجهة رعاية 
صحية شاملة جلميع أنواع 
املرضى، ويلبــي احتياجات 
احلــاالت املعقدة، ويعمل في 
مستشفى مبروجنراد الدولي 
أكثر مــن ١٣٠٠ طبيب وأكثر 
مــن ٩٠٠ ممــرض وما يقرب 
من ٤٠٠٠ متخصص، علما أن 
غالبية األطباء في املستشفى 
قــد حصلــوا على شــهادات 
دولية من البورد الدولي من 
املتحــدة واململكة  الواليــات 
املتحدة وأســتراليا واليابان 
وغيرها مــن الدول املتقدمة، 
كمــا يتيح ويســهم التعاون 
املتكامل للخبرات بني فريقنا 
الطبي بإعطــاء نتائج جيدة 

وممتازة في عالج املرضى.
حجز املواعيد

وكيف يتم حجز املواعيد في 
املستشفى للمرضى من خارج 

تايلند؟
٭ ميكن للمرضى من مختلف 
أنحــاء العالم الوصــول إلى 
مستشفى مبروجنراد من خالل 
عــدة قنوات مختلفة لتحديد 
املواعيــد واخلدمات األخرى 
مثل: «طلب اخلطة العالجية، 
تقديــر التكلفــة التقريبيــة 
للعالج، استشارة الطبيب عن 
ُبعد، اإلخالء الطبي».. إلخ، عبر 
املكاتــب التمثيلية املتوافرة 
في البلدان الرئيسية، واملوقع 
اإللكتروني للمستشــفى، او 
االتصال املباشر مع موظفي 
املستشفى من خالل معلومات 
االتصال املتاحة على موقعنا 

باإلنترنت.

هل هناك مواعيد انتظار في 
املستشفى؟

٭ ليست لدينا قوائم انتظار، 
ومبجرد طلب اخلدمة ميكن 
للمريض القــدوم في املوعد 

الذي يحدده بشكل مسبق.
املرضى الكويتيون

كم عدد املرضى الكويتيني الذين 
تلقوا العالج في مستشفاكم؟ وهل 
أتوا على حسابهم اخلاص؟ أم 
مت ابتعاثهم للعالج من الكويت؟
مستشــفى  يســتقبل  ٭ 
أو مــا يعــرف  مبروجنــراد 

٥٠٠٠٥٠٠٠ كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ لـ مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقباكشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ ي العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راكشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ ي العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األكشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن اكشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقباكشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ ت الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقباكشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ كشفت كبير كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال املستشفى ما يقارب الـ كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى «مبروجنراد» أو ما يعرف باملستشفى األميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال 

برنامج تعاون مستدام تستفيد 
منه جميع األطراف بحيث يتم 
تقدمي أفضل اخلدمات الصحية 
للمرضى في جميع املجاالت 
الطبية، كما نسعى دائما إلى 
التعاون في سبيل النهوض 
مبستويات اخلدمات الصحية.

ما العالجات الطبية املتاحة 
في املستشفى األميركي في 

تايلند؟
٭ يضم املستشفى أكثر من 
٣٠ مركزا متخصصا، ومرافق 
تشخيصية وعالجية مكثفة 
على أحدث طراز في مركز طبي 
متكامل، كما يوجد باملستشفى 
أكثر من ٨٠ تخصصا سريريا 
وتخصصات فرعية، علما أن 
خبرة األطباء واجلودة العالية 
ملرافــق املستشــفى مدعومة 
التقنيــات  مبجموعــة مــن 
املتخصصــة، وتشــمل هذه 
 Vagus األجهزة املتطورة مثل
Nerve Stimulation، واملعروفة 
باسم «جهاز تنظيم ضربات 
القلــب للدمــاغ»، والتي تتم 
زرعهــا جراحيا فــي الصدر 
ومتصلــة بالعصــب املبهــم 
األيسر، ما مينع النوبات عن 
طريق إرسال نبضات منتظمة 
مــن الطاقــة الكهربائية إلى 
الدماغ. كما يعد قسم جراحة 
العمود الفقري باملستشــفى 
من أبرز األقســام التي تزود 
املرض بعالجات متخصصة 
مرتفعــة،  جنــاح  بنســبة 
حيث يســتخدم تقنيات مثل 
استئصال القرص باملنظار و

TILF مع نظام األشعة ثالثي 

واألشعة تقريبا في املستشفى 
ويتــم االنتهاء مــن االختبار 
وتقــدمي النتائــج في أقل من 
ساعة، وهناك بعض التحاليل 
التــي يتــم إرســالها خــارج 
املستشــفى، ولكــن إذا حدث 
ذلك، فإنه يتم كذلك في وقت 
مختصر، ويتم تسليمها عبر 
البريــد اإللكتروني أو ميكن 

تسلمها شخصيا.
وفي املستشــفى شــبكة 
نقل تعمل بتقنيــة األنابيب 
الهوائيــة، مت تصميمها لنقل 
عينات التحاليل من العيادات 
واملراكــز املختلفة في جميع 
طوابق املستشفى إلى املختبر 
املركزي مباشــرة ليبدأ فنيو 
االختبــار على الفور بعملهم 
واجلهــد  الوقــت  وتوفيــر 

واإلجناز بأسرع ما ميكن.
رسوم ورعاية مميزة

بالنسبة للرسوم املالية للمرضى 
من اخلارج، هل هي مكلفة؟

٭ تكلفة العالج في مستشفى 

ضمن أفضل ١٥٠ مستشفى في 
العالم، وهــي مجلة إخبارية 
أميركيــة أســبوعية رائــدة، 
حيــث مت تصنيفــه مــن بني 
٢٢٠٠ مستشفى في ٢٧ دولة 
كأفضل مستشفى في تايلند 

ملدة عامني على التوالي.
ويسهم هذا التصنيف في 
ترســيخ الثقة بكفاءة تايلند 
من ناحية تقدمي رعاية طبية 
عالية اجلــودة، والتي تلبي 
معاييــر اجلودة والســالمة 
الســياحة  الدوليــة، وتنمي 
العالجية التي جتذب السياح 
الدوليني إلى البالد بكل ثقة.

هل يضم املستشفى فندقا للسكن؟
٭ مبا أن املستشفى يقع في 
قلب بانكوك، وهو موقع تقع 
فيه فنادق عديدة قريبة جدا 
من املستشفى، فإننا ال نوفر 
إقامة فندقية داخل املستشفى، 
وهــذا األمــر قد يكــون أكثر 
مالءمة للمرضى ومرافقيهم، 
حيث يســتطيعون اكتشاف 
املدينة ومعاملهــا إضافة إلى 

تواجدهم للعالج.

مستشفى مبروجنراد يعرف 
باملستشفى األميركي.. ما 

حقيقة هذا األمر؟
٭ هناك ٣ أسباب وراء تسمية 
بـــ  مستشــفى مبروجنــراد 
«املستشفى األميركي» منها:

١ - مستشــفى مبروجنــراد 
هــو أول مستشــفى يحصل 
على اعتمــاد اللجنة الدولية 
املشــتركة في آسيا، علما أن 
اللجنة املشــتركة هــي أقدم 

األبعاد، ما يســمح بتلف أقل 
للعضالت وشفاء أسرع بعد 

اجلراحة.

وما أكثر احلاالت التي تراجع 
املستشفى؟

مستشــفى  ألن  نظــرا  ٭ 
مبروجنراد هو مركز اإلحالة 
اإلقليمي، فإن معظم احلاالت 
احملولة إلينا هي حاالت معقدة، 
وتعتبــر حــاالت الســرطان 
وأمــراض القلــب والتدخــل 
العصبي وجراحة األعصاب 
هي األكثر طلبا نظرا لكفاءة 
الفــرق الطبيــة واســتخدام 
األجهزة والتقنيات احلديثة 
في العالج، إضافة إلى اخلبرات 
الطبيــة الكبيرة التي يتمتع 
بهــا فريــق العمــل املتكامل 

باملستشفى.
حتاليل ونتائج

ماذا عن التحاليل 
والفحوصات الفورية؟

٭ تتم جميع أنواع التحاليل 

مبروجنــراد أقل نســبيا من 
تكلفة العالج فــي أوروبا أو 
الواليات املتحــدة األميركية 
ومســتوى خدماتنــا مســاو 
ملستوى خدماتهم، كما يتميز 
املستشــفى بخدماته الطبية 
املقدمــة للمرضى  املتكاملــة 
وبأســعار مناسبة جدا وأقل 
بكثير من نظيراتها في املراكز 
واملستشــفيات األوروبيــة، 
وهــذا مــا يلمســه اجلميــع 
خــالل مراجعتهم أو عالجهم 

في املستشفى.

وما الذي مييز مستشفى 
مبروجنراد عن املستشفيات 

األخرى في تايلند؟
٭ يــشتــــهر مسـتشــــفــى 
مبروجنــراد الدولــي بتقدمي 
رعاية طبيــة عالية اجلودة، 
فهو مستشــفى معتمد دوليا 
يوفر فريقا من املتخصصني 
فــي جميع املجــاالت الطبية 
الرئيســية، مــع اســتخدام 
التكنولوجيا املتقدمة، وتقدمي 
رعاية صحية جيدة لضمان 
احلصول على أفضل جتربة 
عالج جلميع مرضى مستشفى 

مبروجنراد الدولي.
جائزة

سمعنا عن حصول املستشفى 
على جائزة أفضل مستشفى 

في تايلند من مجلة نيوز ويك 
األميركية؟ حدثينا عن هذا؟

٭ مت تصنيــف مستشــفى 
مبروجنراد مــن طرف مجلة 
نيوزويــك األميركية كأفضل 
مستشفى في آسيا وجاء من 

وأكبر هيئــة لوضع املعايير 
واالعتماد في الواليات املتحدة 

في مجال الرعاية الصحية.
٢ - معظم أطباء مستشــفى 
مبروجنــراد حاصلــون على 

البورد األميركي.
٣ - في بداية تأسيسه كانت 
إدارة املستشفى «أميركية».

هل هناك تنسيق بينكم 
وبني املستشفيات الكويتية 

الستكمال عالج املرضى 
الكويتيني الذين تلقوا العالج 
في مستشفاكم في الكويت؟

٭ فــي الوقــت احلالي، نقدم 
خدمــات املتابعــة «عن بعد» 
للمرضــى بعد عالجهم داخل 
املستشــفى، كما أننا نسعى 
في املســتقبل للتعــاون مع 
مستشفى محلي في الكويت 
ملواصلــة ومتابعــة الرعاية 
مبجرد عودة املريض إلى بلده.

هل لديكم مترجمون 
للمرضى؟

٭ يتحــدث جميــع أطبــاء 
مستشــفى مبروجنراد اللغة 
اإلجنليزية، ويعمل باملستشفى 
أكثر مــن ٢٠٠ مترجم فوري 
لتغطية االحتياجات اللغوية 
للمرضى من أي بلد تقريبا، مبا 
في ذلك أكثر من ١٠٠ مسؤول 
دعم ثقافــي يتحدثون اللغة 
العربيــة، ونوفــر مترجمني 
باللغة العربية في حال احتاج 

املريض ومرافقوه لذلك.

كم عدد الدول التي تبتعث 
مرضاها للعالج في 
املستشفى؟ وما هي؟

مستشــفى  يســتقبل  ٭ 
مبروجنــراد الدولــي مرضى 
مــن ١٩٠ دولة حــول العالم، 
وهناك ١٠ دول تعتبر األعلى 
من حيث العدد وهي: ميامنار، 
بنغالديش، كمبوديا، الكويت، 
قطر، اإلمارات العربية املتحدة، 
الواليــات املتحدة األميركية، 
اململكة املتحدة، إثيوبيا، عمان 

... إلخ.

حدثينا عن املركز الدولي 
خلدمات املرضى؟

٭ بالنسبة للنزالء األجانب، 
تخصص مستشفى مبروجنراد 
الدولــي خلدمــات  «املركــز 
املرضى»، والذي يوفر خدمات 
الترجمــة الفوريــة وخدمات 
ومســاعدة  الكونســيرج 
الســفارة وحتويــالت مطــار 
VIP وتنسيق التأمني الدولي 
الدوليني،  الطبيني  واملنسقني 
من عمليــات الفحص وحتى 
جراحــة القلب، وهــذا املركز 
يســهم بتخفيــف الكثير من 
األعباء عــن املرضى وذويهم 
ويسهل عليهم إجراءات السفر 

والوصول إلى املستشفى.

كلمة أخيرة توجهينها للقراء؟
٭ نســعى دائما إلــى تطوير 
اخلدمــات املقدمــة للمرضــى 
والتأكيد علــى مهارة كوادرنا 
الطبية والتمريضية والفنية 
العملة في املستشفى، ونتمنى 
من جميــع املرضى إبــداء أي 
مالحظة حيث نعمل ونتواصل 
معهم لتعزيز اإليجابيات وتالفي 
أي أمور ســلبية قد تظهر ألن 
خدمتهم هدفنا وسالمتهم هي 
غايتنا جميعا. وبخالف اجلودة 
االســتثنائية املتميزة للعالج 
واخلدمات املقدمة باملستشفى، 
فــإن املركــز الدولــي خلدمات 
املرضى وجد لتســهيل جميع 
اإلجــراءات، ويشــمل خدمات 
الطبي واملترجمني  التنســيق 
الفوريــني وتنســيق التأمــني 
ومركــز اإلحالة ومكتب متديد 
التأشيرات ومساعدة السفارات 
واالستقبال من املطار واملساعدة 
في إجــراءات الســفر، وكذلك 
يوجد باملستشــفى ٣٨ مكتب 

إحالة خارجي في ٢٣ دولة.

مركز االستقبال باملستشفىأمل راضي متحدثة للزميل عبدالكرمي العبداهللا

مركز فايتل اليفاملستشفى مكون من طوابق عديدة تضم مختلف التخصصاتمنتجع ركسا الطبي

باملستشــفى األميركــي مــا 
يقرب من ٥٠٠٠ مريض كويتي 
سنويا، معظمهم يتم ابتعاثهم 
عبر حكومــة الكويت لتلقي 
العالج ملختلف احلاالت والتي 
يتم عالجها وحتقيق الفائدة 

لهم بشكل كبير.
سفارة الكويت

وماذا عن التنسيق بينكم وبني 
سفارة الكويت في بانكوك فيما 

يخص املرضى الكويتيني؟
٭ تعد سفارة الكويت واملكتب 
العسكري الكويتي هما نقطة 
االتصال الرئيسية ألي مريض 
يتــم حتويلــه للعــالج الــى 
مستشفى مبروجنراد الدولي، 
وقــد خصــص املستشــفى 
فريقا للتنســيق مع ســفارة 
الكويت في بانكوك واملكتب 
الكويتي لتسهيل  العسكري 
رحلة املريــض أثناء عالجه 
باملستشفى والتواصل املستمر 
معــه ملتابعة احلــاالت، وهم 
متعاونون جدا في هذا اإلطار 
واجلميــع يســعى ملصلحــة 
وراحة املرضى خالل فترات 

العالج.
خبرات ومرافق

هل هناك توجه لتبادل 
اخلبرات الطبية مع الكويت 

في مجال التعليم املستمر او 
التدريب او استقطاب أطباء 
زوار إلجراء عمليات معقدة؟

٭ يعمل مستشفى مبروجنراد 
بشكل وثيق مع وزارة الدفاع 
ووزارة الصحة واملستشفى 
العسكري في الكويت لتطوير 

أجرى احلوار: عبدالكرمي العبداهللا ـ بانكوك

ممثل «مبروجنراد» في الكويت
كشفت كبير مديري العالقات الدولية في مستشفى 
مبروجنراد في مملكة تايلند أمل راضي عن وجود ممثل 
للمستشــفى فــي الكويت وهي إميان خلــف، داعية من 
يريد التواصل مع املستشفى من املرضى الكويتيني إلى 
التنســيق معها على الرقم ٩٩٣٣٦٠٠٥ لتحديد املواعيد 
وإرســال التقارير الطبية واإلجابة عن أي استفسارات 
تتعلــق بحالتهم الصحية، وذلــك لضمان توفير أفضل 

معايير اجلودة في اخلدمات املقدمة لهم.

معظم احلاالت احملولة إلينا من مختلف الدول معقدة .. وحاالت السرطان وأمراض القلب والتدخل العصبي وجراحة األعصاب األكثر طلبًا

نسعى مستقبًال إلى التعاون مع مستشفى محلي في الكويت ملواصلة ومتابعة الرعاية للمريض مبجرد عودته إلى بلده

املستشفى يضم أكثر من ٣٠ مركزًا متخصصًا ومرافق تشخيصية وعالجية إلىجانب أكثر من ٨٠ تخصصًا سريريًا وتخصصات فرعية
أطباؤنا حاصلون على أفضل الشهادات مبختلف التخصصات الطبية.. وتكلفة العالج أقل نسبيًا من أوروبا والواليات املتحدة وخدماتنا ممتازة

«مبروجنراد» يعمل بشكل وثيق مع وزارتي الدفاع والصحة واملستشفى العسكري بالكويت لتطوير برنامج تعاون مستدام يستفيد منه اجلميع
مستشفى مبروجنراد الدولي يستقبل مرضى من ١٩٠ دولة حول العالم منها الكويت وقطر وُعمان واإلمارات العربية املتحدة وأميركا

ملشاهدة الڤيديو
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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:

رحالة عربي شهير من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ابن بطوطة

هشام سليم

ااقاروالاا

للةلامعلاب

ااةقيرطلان

مبااةعمداا

تتللقبنولل

حكمتمطهربب

ااعررومدرو

نردارباعاا

نيةبنزامءد

مةحبارملاي

يبةيلحملاط

لرةليمجلاة

١ - سالمة - مخيف، ٢ - أغنية ألم كلثوم - مجهول، 
٣ - أنثى حمار الوحش - متشابهة - عالمة موسيقية، 
٤ - من مشتقات احلليب - للتوجع - أمر مستعجل، 
٥ - بسط - ضجر - لالستفهام، ٦ - الكدمة - والدة، ٧ - 
يقوم بجولة (معكوسة)، ٨ - الوقت - للنصب (معكوسة)، 

٩ - أصله - خامل، ١٠ - لقياس املسافة - الفوز.

األوراق
اجلميلة
البوادي

قمر

عابر
االمتحان

العمالة
بر

البراء
مازن
نهم

الطريقة

احمللية
املعدة
ورد

التراب

املخبز
املرابحة

دمعة
االبتكاري

منيل

١ - الوجع - ود، ٢ - ظالم - مقبل، ٣ - نذل ونخضع 
- القيد، ٤ - إبداع - كثيرة الضجر، ٥ - للنفي - أحد 
بحور الشعر، ٦ - اساسه - ذل وإهانة، ٧ - يصدر 
رنينا - متوقف، ٨ - مخلوق نوراني - مرض 
صدري، ٩ - ما يكتمه املرء - بعد وهجر، ١٠ - علم 

مؤنث - عكس طالح.

أفقياً: عموديًا:
١ - أمن - مريع، ٢ - لسه فاكر - سر، ٣ - اتان - ن 
ن - ري، ٤ - لنب - أه - مهم، ٥ - مد - مل - هل، ٦ 
- الرض - أم، ٧ - يجول (معكوسة)، ٨ - الزمن - ان 

(معكوسة)، ٩ - أسه - كسول، ١٠ - متر - الفالح.

١ - األلم - حب، ٢ - مستبد - آٍت، ٣ - نهان - األسر، 
٤ - فن - ملوله، ٥ - ما - الرجز، ٦ - ركنه - ضيم، 
٧ - يرن - نكف، ٨ - مالك - سل، ٩ - سره - نوى، 

١٠ - مرمي - صالح.
الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

مواد غذائية لزيادة الهيموغلوبني

كشفت د.يفغينيا ديغتيانيكوفا، خبيرة 
التي تساعد على  الغذائية  املواد  التغذية عن 
زيادة الهيموغلوبني في الدم. وتشير اخلبيرة 
في حديث إلى وكالة نوفوستي الروسية لألنباء، 
إلى أن اللحوم احلمراء وڤيتامني C تساعد على 

زيادة الهيموغلوبني في الدم.
وتقول: «عند نقص الهيموغلوبني في الدم، 
يساعد تناول اللحوم احلمراء (حلم البقر والضأن) 
الكبد وغيره، واملــواد احملتوية على  وكذلك 
ڤيتامني C مثل امللفوف املخمر والليمون والكيوي 
والبروكلني التي تساعد على امتصاص احلديد».
إلى  الهيموغلوبني  وتضيف: يؤدي نقص 
ضعف اجلسم - مشكالت في عمل الغدة الدرقية، 
الكبد وإزالة السموم. ويسبب نقص  وعمل 
الهيموغلوبني تساقط الشعر وتكسر األظافر 
الرغبة في االستيقاظ والنهوض  وحتى عدم 

صباحا.
وتقول: «سيعاني الشخص من انخفاض 
مستوى ضغط الدم واخلفقان، وظهور تشققات 
في الشفاه، التي تشير إلى نقص احلديد في 

اجلسم».

ملاذا تعتبر التمارين الرياضية مهمة حسب العلم؟

تخبرنا أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم 
أن التمرين هو وسيلة رائعة للحفاظ على لياقتك 
وصحتك. ولكن ما الفوائد الفسيولوجية الفعلية 

لرفع معدل ضربات القلب؟
ويشرح ليام والتون، رئيس التحقق في شركة 
الهندسة الرياضية بعض األسباب الرئيسية التي 
جتعل التمرين مهما للغاية ومفيدا لوظيفة اإلنسان، 
التمارين  فيقول والتون: «واحدة من أهم فوائد 
الرياضية هي تقليل مخاطر اإلصابة بأمراض مرتبطة 
بنمط احلياة مثل مرض السكري أو أمراض القلب. 
وثبت علميا أن التمارين اليومية أثبتت فعاليتها 
لتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب، حيث تكفي 
٣٠ دقيقة من التمارين املعتدلة ٥ مرات في األسبوع 

إلحداث فرق».
وسماع أن التمرين ميكن أن يكون مفيدا لصحة 
القلب قد ال يكون شيئا جديدا بالنسبة لك. ولكن 
ملاذا بالضبط له مثل هذا التأثير اإليجابي؟. ويقول 
والتون: «القلب عضلة، ومثل كل العضالت يحتاج 
إلى حتفيز منتظم ليبقى قويا وصحيا. ومن دون 
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تتراكم املواد 
الدهنية في الشرايني ما يزيد من خطر اإلصابة 

بنوبة قلبية».
وأفادت دراسة نشرت عام ٢٠١٨ بأن «التدريب 
على التحمل يرتبط مبستويات مرتفعة من البروتني 
الدهني عالي الكثافة (HDL)، وبدرجة أقل، انخفاض 
في مستويات الدهون الثالثية - كال التغيرين ميكن 
أن يقلل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية». 
ويضيف الحقا: «ميكن للنشاط البدني أن يخفف 
مجموعة متنوعة من عوامل خطر اإلصابة بأمراض 
الدموية مثل دسليبيدميا (عدم  القلب واألوعية 

توازن الدهون) أو ارتفاع ضغط الدم».
ويقول والتون: «قد يكون من الصعب على 
الشباب أن يتخيلوا أنهم مسنون وأن الكثير من 
الناس ميارسون الرياضة فقط من أجل اجلماليات، 
ولكن يجب اعتبار التمارين الرياضية مبنزلة استثمار 
التمتع بالصحة والنشاط اآلن  طويل األجل. إن 
العظام (وهي حالة  سيمنع حاالت مثل هشاشة 
صحية تضعف العظام، وجتعلها أكثر عرضة للكسر) 
في وقت الحق من احلياة، والتي ميكن أن يكون 
لها تأثير كبير على التنقل ونوعية احلياة عندما 
نتقدم في السن». وتتضمن ممارسة طول العمر 
اإليجابي العناية بأعضائك وعضالتك ومفاصلك.

ويضيف والتون: يجب أن تفكر بجسمك كسيارة 
إلى صيانة مستمرة ليظل يعمل  - فهو يحتاج 
بشكل جيد. وبالنسبة لعظامنا ومفاصلنا، ميكن 
أن يؤدي تدريب املقاومة إلى زيادة كثافة العظام، 
وميكن القول إن أفضل تأثير موثق للتمرين هو 
قدرته على التأثير في تكوين اجلسم، والذي يشمل 
عوامل مثل نسبة الدهون في اجلسم وكتلة العضالت.

املصدر: «اليف ساينس»

املصدر: «نوفوستي»
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وقفة

د.طالل صالح الشيحة

التشكيلة الوزارية «اجلديدة القدمية» هي بطبيعة 
احلال تشــكيلة مؤقتة أو انتقالية إلــى أن تنتهي 
االنتخابات وتتــم مراجعة مخرجات االنتخابات ثم 
تبدأ عملية البحث املضني عمن يحمل مسؤوليات 
احلقائب احلكومية. في احلكومات السابقة كان من 
أصعب األمور على رئيس احلكومة هو إيجاد وزراء 
حلمل احلقائب احلكومية، وكان من أهم أسباب هذا 
العزوف عنــد غالبية من تعرض عليهم الوزارة هو 
اخلوف من احلرق سياسيا بسبب ضعف احلكومة 
آنذاك، وعدم وجود ضمانات حلماية من تعرض عليه 
الوزارة من املساءلة السياسية خاصة إذا كانت تلك 
املساءلة لتصفية حسابات أو بسبب تضارب املصالح 

أو أسباب أخرى غير جادة.
في السابق كانت احلكومات قوية بتضامنها مع 
وزرائها ودعمهم الال محدود ومساندتهم مهما كان 
الوضع السياســي القائم كمساءلة وزير أو لتقدمي 
قانون ما أو تقدمي مقترح من أحد الوزراء، فتجد كل 
الوزراء صفا واحدا في مواجهة االستجواب، أتذكر 
متاما حني كان املغفور له سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد رئيسا للوزراء وكان هناك تصويت 
علــى قانون مهم، كثر اللغط عليه وزادت الضغوط 
على بعض الوزراء من بعــض النواب، كانت قاعة 
عبداهللا السالم ممتلئة باجلمهور والصحافة وكان كافة 
أعضاء املجلس حضورا بانتظار دخول احلكومة إلى 
القاعة، وحانت الساعة وخرجت احلكومة من قاعة 
استراحة الوزراء يتقدمهم سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، ومبعيته كل أعضاء احلكومة وقتها، 
وكان املنظر أقل ما يوصف باملهيب، وكان وقع هذا 
التضامن أثناء ولــوج احلكومة للقاعة على النواب 
واجلمهــور والصحافة أن كان غالبية احلضور في 
حالة استحسان لهذا التضامن، فساد الصمت لبرهة 
ثم بدأ الهمس وتبادل كلمات الترحيب. الرسالة كانت 
واضحة بأن احلكومة متضامنة مهما حاول البعض 
التشكيك، أو حاول شق صفها حتى أثناء التصويت، 

للعلم احلكومة انتصرت في نهاية التصويت.
القصد: إن تضامن احلكومات ومتاسكها وتآلفها 
هو من أهم أسباب جناحها في أداء عملها وجناحها 
في إجناز مشاريعها وبرنامجها، ويبقى على رئيس 
الــوزراء دور مهم في اســتمرار حكومته باملتابعة 
واحملاسبة املستمرة دون مجاملة أو تراخ أو محاباة، 
كما يجب على الوزراء االلتفاف حول الرئيس دعما 
ووالء وإخالصا له وللقيادة وللوطن، وأال يخرج أي 
وزير عن هذا املثلث، لن أسهب في هذا األمر واحلر 

تكفيه اإلشارة.
سمو الرئيس نهنئكم على نيل ثقة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وسمو 
ولي العهد األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، 
ونتمنى لكم النجاح في مهامكم، ونتمنى من سموكم 
إعادة عادة قدمية كان يقوم بها شيوخنا وهي زيارة 
الدواوين لتكون قريبا من أبناء هذا الوطن، ولتسمع 

منهم ما ال يصل إلى مسامعكم.. ودمتم.

وأنت تخوض معركة احليــاة عليك أن حتاول 
كل الوقت أن تكون من «املبعدين»، عليك أن تعمل 
بعملهم، وتسير بحسب مســارهم، حتى تصيب 
ما أصابوا، فتنــال الدرجات العال واملنزلة الرفيعة، 
فأولئك (املبعدون عنها) قد نالوا الرضا فاستحقوا 
أن يبعدوا عنها، وعن عذابها الشديد، فهو إبعاد غير 
ذاك اإلبعاد البشري الذي ال قصد منه إال الشر، فقد 
يبطش اإلنسان ويحكم «باإلبعاد» على الغير والطرد 
من الديار جورا وظلما، فاإلنســان له يد متيل عن 

طريق احلق في أحيان كثيرة.. وكثيرة.
فما أحتدث عنه هو شيء مختلف، وقد يتساءل 
البعض عن أي «مبعدين» أحتدث، إنني في حقيقة 
األمر أحتدث عن املبعدين الذي ذكرهم اهللا في كتابه 

العزيز.. فقال سبحانه:
(إن الذين ســبقت لهم منا احلسنى أولئك عنها 

مبعدون).
فهذه اآلية الكرمية قرأها اإلمام في صالة املغرب 
وجعلني أغوص بالتفكير فيها، وأرجع إلى التفسير 
وأهله، وأحتقق من ذاك «اإلبعــاد» الذي ورد بها، 
وعلمت بأنه «إبعاد» إلى اخلير وليس إبعادا كإبعاد 
البشــر الذي يتخذونه من أجل التعزير والتعذيب 
وإحلاق الضرر، فهو «اإلبعاد» املبارك الذي يقود الى 
اجلنة، فاهللا سبحانه قد من على أولئك الذين (سبقت 
لهم) باإلبعاد عن جهنم ولهيبها والفوز باجلنة، فهو 
يعلم سبحانه بعلمه «الغيبي» أنهم من أهل الفضل 
وأهل العمل الصالح، فمن عليهم باجلنة وكتب لهم 
اإلبعاد عن النار، فما أجمل هذا «اإلبعاد» الذي مّن اهللا 
به عليهم، فهو إبعاد يدخل اجلنة ويباعد عن النار.

أيهــا الكرام، أريد أن أنتهز هذه الفرصة أيضا، 
وألفــت أنظاركم إلى جانب آخر، وهو جانب التدبر 
والتفكر في كتاب اهللا، فعلينا دائما ونحن نستمع 
الى كل آية كرمية، أن نتحقق وأن نتدبر في معانيها 
قدر اإلمكان، ونرجع إلى أهل العلم املختصني حتى 
نقف عند املعنى املراد منها بشــكل أوضح وأدق،، 
فاآليات الكرمية التي أنزلها اخلالق ســبحانه هي 
القانون الكامل والتام والذي يعلو كل قانون، والذي 
ال يلحقه النقص أبدا، فمن تعلق به كان أكثر حكمة 
وأكثر قربا من الكمال، فنحن مطالبون بالسير إلى 
الكمال ومداره، طوال تواجدنا في هذه احلياة، نعم 
أدرك وأعلم أننا لن نبلغ الكمال، ولكن املسير ومجرد 
املســير نحو الكمال هو أمر مندوب لنا، ولن نبلغ 
أوجه الكمال إال من خالل الشرب من املعني الصافي 
والينبوع املوصوف بالكمــال، وهو القرآن الكامل 

والتام، املنزل من اخلالق الكامل سبحانه.
فكل آية حتمل عبرة، وتوجيها، ونصيحة، ودعوة، 
وترغيبا، وترهيبا، وخيرا وفيرا ال حصر له، فانظروا 
إلى اآليات الداعية للخير ومتســكوا بها، واآليات 
الناهية عن الشر وجتنبوا نواهيها، ونسأل اهللا متام 

الفضل والنعمة والتوفيق.
بسم اهللا الرحمن الرحيم: (ال يأتيه الباطل من بني 

يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد).

العربي  ارتفعت أعــالم الوطن 
والبوسنة عالية، في دولة البوسنة 
الصديقــة وذلك فــي مهرجان ٤ 
أغسطس اجلاري، بتواجد مجموعة 
من دول مجلس التعاون اخلليجي 
وســط حشــد جماهيري شعبي 
ورسمي في افتتاح مركزها للسنة 
السادسة والذي تضمن كلمة د.جاسم 
الكندري، وحضــور مندوبني من 
التعاون اخلليجي  سفارات مجلس 
ومكاتب السياحة الصيفية واملوسمية، 
ومراكزها الصحية واملطاعم العربية 
والبوسنية، ورواد األطراف املدنية 
في سراييڤو التي ترحب بالبرامج 
املستمرة ٤ أيام كاألعوام املاضية.

وقد برزت سعادة اجلميع بالفكرة 
الراقية ملثل هذه املواسم السياحية ما 
بني الطرفني األقرب لعالم السياحة 
الراقية، وبــرز الود ما بني اجلميع 
احترامــا والتزاما مبجهود يتنامى 
مع مرور األعوام السابقة والالحقة 
على مدى قرابة ٢٠ عاما بعد بروز 
السالم في البوسنة من ويالت حروب 
عرقية مدمرة كادت تدمر األخضر 
واليابس، وكان للجانب العربي الدور 

األكبر في إخمادها.
كما ظهــر جليا تكاتف اجلميع 
بنسيج أطراف هذه املناسبة ونعيم 
سالمها واستقرارها بإذن اهللا، وطالب 
احلضور بعد شكر القائمني على هذا 
االحتفال السنوي برسم برامج أكثر 
رقيا، وأعم حتصيال ومتيزا مما هي 
عليه مبا يعود باملزيد من الفوائد على 
الطرفني مع التزام جماهير البلدين 
املطلوب منها،  باالحترام وااللتزام 
وقد أبدى املعلمون في البوســنة 
متيزا في ترحيبهم بضيوفها كما 
هو احلــال اآلن، وكانوا حريصني 
على حتاشي بعض السلبيات غير 
املقصودة من اجلانبني، سعيا ألن 
يكون لبلدهم السبق كقلعة سياحية 
ال يعلو عليها في القادم من األعوام، 

واهللا ولي الصاحلني.

الرشــيد.. خبرة  عبيد عبداهللا 
مصرفية مميزة تبلورت على مدى 
أكثر من ثالثة عقود، وجنح بفضل 
خبرته وكفاءتــه في أن يصبح من 
األعــالم الرائدة في قطاع الصناعة 

املصرفية السعودية.
حصل عبيد الرشيد على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من 
جامعة والية سان خوسيه في الواليات 

املتحدة األميركية عام ١٩٨٣.
املمتدة  العملية  وخالل مسيرته 
لنحو ٤٠ عاما شغل العديد من املناصب 
الهامة، ليصبح أحد الكفاءات املصرفية 
السعودية املميزة، حيث شغل منصب 
نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي 
الوطني للخدمات املصرفية اخلاصة 
وقطاع التجزئة ملدة ١٠ سنوات حقق 

خاللها جناحات كبيرة ومتعددة.
وإلــى جانب ذلك، فــإن خبرة 
الرشيد وكفاءته أهلته سابقا الختياره 
وبجدارة كعضو في مجالس إدارات 
عدد من الشركات السعودية الرائدة 
من بينها: شــركة «مــالذ للتأمني» 
وشركة «اخلطوط السعودية لهندسة 
وصناعة الطيران» وشركة «أسمنت 
تبوك»، وهو اليوم عضو مجلس ادارة 
الدكتور سليمان احلبيب  مجموعة 
للخدمات الطبية، ويشغل إلى جانب 
نائــب رئيس مجلس  ذلك منصب 
اإلدارة لكل من الشــركة السعودية 
لتمويل املساكن «سهل»، والشركة 

الكيميائية السعودية.
حقق عبيد الرشيد جناحات مميزة 
في مختلف املناصب التي شــغلها، 
فخبرته العمليــة واإلدارية الكبيرة 
واجتهاده املستمر جعاله قادرا على 
ترك بصمات الفتة في مختلف املواقع 
القيادية التي أوكلت إليه، وارتقى إليها 

بسبب كفاءته ومتيزه.
في فبراير ٢٠٢١ تقلد الرشــيد 
منصب العضــو املنتدب والرئيس 
التنفيذي للبنك العربي الوطني، وذلك 
الواسعة  تتويجا خلبرته املصرفية 
ومسيرته الطويلة مع البنك العربي 

الوطني.
الرشيد،  البنك بقيادة  وشــهد 
تطورا وتقدما ملموسا في منو أعماله 
وتطور خدماته، تعكسه مؤشرات األداء 
املتنامية خالل الســنوات األخيرة، 
إلى جانب حزمة واسعة من اجلوائز 
املرموقة التي اســتحقها البنك من 
بيوت اخلبرة العاملية تقديرا لتفوق 

خدماته ونشاطاته.

احلكومة للشعب، في محاولة لقفل باب 
املادة  السياســية، وبينت  احملســوبية 
السادسة من الدســتور أن نظام احلكم 
في الكويت دميوقراطي، الســيادة فيه 
لألمة، التي هي مصدر السلطات جميعا.

وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود 
خير شاهد على اإلصالح والتجديد، ومنها 
جترمي انتخابات الفرعيات وضبط املخالفني 
في سرعة متناهية وفق القانون ونستبشر 

خيرا بالقادم بإذن اهللا.
ويجب أن تكون مسطرة القانون واحدة 
على اجلميع، وإن انتخاب النواب اجلدد 
مسؤولية شــرعية ووطنية، وعلى كل 
مواطن كويتي أن ينتخب من لديه برنامج 
انتخابي حقيقي واضح تنموي مستدام، 
نائب يحمل أفكارا إبداعية للنهوض بالوطن، 
وعلينا أن ننظر إلى نزاهة املرشح وسجله 
ودوره الوطني، ألن ممارسته السياسية 
التنموية، مقدمة ملستقبل  والتشريعات 
الوطن املتقدم واملزدهر لألجيال القادمة، 
لذا علينا أن نقــول (نعم آللية انتخابية 

جديدة ملجلس ٢٠٢٢).

واملساواة، وهي مكانة متميزة ال يجب 
التفريط بها بتصريحات غير مدروسة 
وغير مسؤولة عن الوافدين بدون مبرر 

أو مببررات غير مناسبة. 
ولنتعلم من درس هجرة الرسول ژ 
من موطنه فــي مكة املكرمة إلى املدينة 
املنورة، فكان أهل املدينة األنصار مدرسة 
راقية في التعامل مع إخوانهم املهاجرين 
الذين هم بلغة عصرنا احلالي من الوافدين 

إلى املدينة املنورة.
 إن الرزق بيد اهللا ســبحانه وتعالى 
وقسمه بني عباده، وكل إنسان سيحصل 
على رزقه أينما كان سواء كان في دولته 
أو في دولة أخرى، واهللا هو من يعطي 
الرزق ملن يشاء ومينعه عمن يشاء. وإن 
أعمارنا محدودة وآجالنا محتومة وأرزاقنا 
مكتوبة، ولن ينال غيرنا شيئا من رزقنا، 
فالكل ميوت بانقضاء أجله بعد أن يكون 

قد استكمل رزقه الذي كتب له.

عنوانا للشــخصية واملكانة االجتماعية 
وحتدد قيمتهم في أعني اآلخرين، فضال 
عن أن البعض يعتقدون أن ارتداء املاركات 
يساعد على تعزيز مكانتهم في املجتمع. 

بنظري أن بساطة املظهر منبع الثقة.
والبساطة في املظهر جيدة جدا وتعطي 
دوما انطباعــا بالعديد من املميزات في 

الشخصية البسيطة.
واإلنسان الذي يحافظ على مظهره 
بسيطا أنيقا، أمر جيد جدا، وينعكس على 
الشخصية البسيطة ذاتها، هذا أن اإلنسان 
من مظهره البسيط األنيق ميكن أن يعطي 
انطباعا جيدا ملن يراه، وهو أن يراه واثقا 
في نفسه وليست املاركة عالمة رقي أو 
ثقافة أو متيز، ولكن احذر يا مشــتري 
املاركات العاملية غالية الثمن إنها ال جتلب 
السعادة الداخلية مع حتياتي ملن يقفون 
بالطوابير لنيل أغلــى املاركات، عليكم 
بالعافية وتقطعونها بالفرح والســعادة، 
إذا كانوا مــن ذوات الدخل املرتفع، أما 
من دخله متوسط فليعلم أن البساطة مع 
القناعة أمر غاية في الراحة وأن القناعة 
والرضا والسعادة ليست بلبس املاركات.

شأننا ككويتيني، يقدس صغيرنا كبيرنا، 
حتى لو جار عليه، لن تؤثر بنا تلك الرسائل 
غير اللفظية (املخازز) املرســلة مع سبق 
اإلصرار والترصد في شوارع وحدائق 
ومطارات الدول األخــرى، ولن تغير أو 
تزحزح مواقع املــودة واالحترام بيننا، 
فاملتعمق بخلجات نفوس الكويتيني يجد 
مســاحات واسعة تستوعب قبول اآلخر 

وال ترفضه البتة.
 نعــم قد ال يرغب البعض أن جتمعه 
الصدف بأبناء بلده عند متثال (...) أو (...) 
عند مدخل ذلك املتجر العاملي أو بالقرب 
بأحد بحيرات جبــال األلب ويعبر عنها 
البلدان والقارات،  امتعاض عبرت  بخزة 
لكنها تختلف عن تلك التي يوجهها صغار 
قومنا من املراهقني في ســاحات املوالت 
وشوارع ديرتنا، ألن الفارق كبير واملعنى 
أكبر والفهم واإلدراك أعمق في املقصد. 
نحتــاج إلــى القليل مــن املبادرات 
املســتحيلة بيننا في الكشــف عن ذلك 
التقدير الذي يعكس ذلــك القدر الكبير 
من اخلوف على بعضنا البعض ومدى قدر 
احترامنا لبعضنا والتحامنا عندما نعبر عنه 
بعد كل الصلوات في مساجدنا ودواوين 
فرجاننا، بدل أن نعبر عنها باملخازز! هل 

نقدر؟ ال أعتقد!

هذه احلالة؟!
وقد الحظنــا أن الظــروف مواتية 
لتغيير األفكار واملســارات واالعتبارات 
املوروثــة في زمن االنتخابات ســابقا، 
وعلينا اختيار النائب الكفاءة في املجلس 
املقبل، ويجب البعد كل البعد عن انتخاب 
«نائب املعامالت»، وأرى احلكومة اجلديدة 
فسحت الطريق لالختيار األمثل للنائب 
احلقيقي الوطني الذي يخاف على مصلحة 
الشعب والوطن وتلك فرصة ذهبية منحتها 

اإلنســان، وهو ما يؤثر على مكانة أي 
دولة في املجتمع الدولي وفقا للمعايير 
العاملية. وإنني أدعو اجلهات ذات الصلة 
إلى التفكير في تداعيات األحاديث عن 
الوافدين في األحوال املختلفة على مكانة 
الدولة في املجتمــع الدولي، وحرصها 
االلتزام بحقوق اإلنسان والعدالة  على 

والبذخ املبالغ فيــه، فينفق أغلب دخله 
عليها ومن املمكن أن يغرق في الديون 
نتيجة لذلك، وهنا يتحول األمر إلى مشكلة 
كبيرة إذا كان من متوسطي الدخل، أما 
من أنعم اهللا عليهم فعليهم بألف عافية.
ما أجمل البساطة في امللبس املريح.

وللعالقة بيني وبني عدة طبقات من 
املجتمع اخلليجي والعربي أجد الكثير من 
األشخاص من مختلف الطبقات االجتماعية 
على الظهور مرتدين أحدث املاركات العاملية 
بصرف النظر عن سعرها، باعتبارها متثل 

من ربعنا ويؤكدون عليه مرارا وتكرارا 
حتى بات التأكيد على كويتية هذا السائح 
أو السائحة هي سهام النظرات (املخازز) 
التي نوجهها لآلخريــن من بني جلدتنا 
وننفرد بها عن غيرنا من اجلنســيات! 
سلوك مستغرب لكنه غير مكروه، عادة غير 
محببة لكنها ليست غير حميدة، تصرف 
غير مقبول لكنه (ينبلع) يعني مهضوم، 
والسبب معرفتنا بأصل املعنى واملغزى. 
للكويتيني أصول متجــذرة لفهمنا 
مبقاصد ونوايا بعضنا، وما تعتريه أنفسنا 
من مشاعر صادقة جتاه بعضنا البعض 
يغلفه دون أدنى شك احترام بعضنا لبعض! 
وتقدير كل لآلخر محتفظني بعلو وعزة 

عن ضرورة صدور مرسوم بتغيير آلية 
االنتخاب حني الدعوة لالنتخابات العامة 
ملجلس ٢٠٢٢، وأيضا الكثير من املواطنني 
سيقترعون ببطاقاتهم املدنية وقد يكون 
املواطن مؤجرا بعنوان ســكن في دائرة 
انتخابية والسكن املذكور في البطاقة املدنية 
في دائرة أخرى، أرى أن على احلكومة 
إيجاد مخرج لهــذا األمر وفق إجراءات 
جديدة، خذ عندك.. هناك من يحول بطاقته 
املدنية لنقل قيده، ماذا يفعل املواطن في 

من بالدهم املختلفة، وتهيئ لهم ظروف 
العمل الشريف للمساهمة في التنمية. 

املناقشــات حول  أن تكون  ويجب 
الوافدين هادفة وليست مجرد صخب 
مــن آن آلخر وصراخ غيــر هادف قد 
تصل تداعياته إلــى العنصرية أو عدم 
االمتثــال ملعاهــدات واتفاقيات حقوق 

وشراء املاركات العاملية غالية الثمن، هربا 
من الضغوط العصبية وحاالت االكتئاب 
التي ميــرون بها، حيــث أكدت بعض 
الدراســات على أنه عند التسوق يفرز 
اجلسم هرمونا يعطى شعورا بالسعادة 

والرضا.
إن املوضة عبارة عن فن يعكس ذوق 
اإلنسان واختياراته، لكن من املمكن أن 
يتحول الشغف باملوضة إلى هوس يجعل 
اإلنسان يقبل على شراء املاركات غالية 
الثمن دون تفكير ومتييز بني الشــغف 

من شوارع ومقاه بعينها مالذا للتجول أو 
التجمع اليومي. حتى لو صادفت كويتيني 
فــي املطار أو في املطاعم أو في احلدائق 
واألماكن الترفيهية املنتشرة هنا وهناك جتد 
القاسم املشترك للسلوك العفوي الفردي أو 
اجلماعي وهو اإلسراع في (خزني وأخزك) 
دون أي سابق مقدمات، بدال من إلقاء التحية 
أو حتى توجيه ابتســامة عابرة نوزعها 
دون مقابل، بل «خزة» نرسل من خاللها 
برسائل غير لفظية وغير محببة وكأننا 
نقول «احنا منحاشني عنكم في الكويت 
شجايبكم معانا في هذا البلد؟! أو هذا شنو 
البس وذاك شكله غير بالبنطلون! وهكذا».

 يسود هذا السلوك لبعض املصطافني 

يترقب الشــعب الكويتي مرســوم 
الضرورة الذي سيعلن من خالله الدعوة 
إلى االنتخابات العامة ملجلس األمة الكويتي 
٢٠٢٢ من قبل احلكومــة اجلديدة، بعد 
اإلخفاقات التي شهدتها الساحة السياسية 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، وما 
عاد على الوطن من تعطيل حلركة التنمية 
في البالد، يرى الشارع الكويتي أن املجالس 
الســابقة لم حتقق إال ما قل ويسر أمام 
الكبيرة  امللحة  املواطن وحاجاته  مطالب 

واملصيرية.
ومع االنطالق نحو اإلصالح اإلداري 
ومكافحة الفســاد مــع العهد احلكومي 
اجلديد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، 
سدده اهللا تعالى، وما توارد على صفحات 
التواصل  الكويتية ووســائل  الصحافة 
االجتماعي عن االقتراع بالبطاقة املدنية، 
خطوة حقيقية نحــو العهد اجلديد من 
اإلصالح والتجديد، بدأت في آلية االنتخاب 

ملجلس ٢٠٢٢.
ومع تأييدي لالقتراع بالبطاقة املدنية، 
إال أن األمر شائك، وهناك عدة آراء حتدثت 

كلمة الوافدين تتكرر في جميع الدول 
واملجتمعات، إما لوصف التركيبة السكانية 
أو لتبرير بعض السياسات وتداعياتها أو 
في نطاق جتاذبات سياسية، ولكن في 
جميع األحوال ال توجد دولة وال يوجد 
مجتمع مــن دون وافدين، فهم عليهم 
واجبات ولهم حقوق، كما أن املواطنني 
يتحملون واجبــات وحقوقا ليس هذا 
مجال عرضهــا، وال يختلف اثنان على 
الشراكة في التنمية التي يسهم في تقدميها 
الوافدون مع املواطنني في جميع املجاالت. 
وهناك بعض املجاالت التي ال تستقطب 
املواطنني وال يرغبون بالعمل فيها مثل 
بعض األعمال احلرفية البسيطة وخدمة 
املنازل والتنظيف ولكنها هامة للمجتمع. 
وإن احلديث املستمر عن مجتمع الوافدين 
بقيمــه وعاداته ليس حديثا في مجتمع 
محدد أو دولة محددة، ولكنه يتكرر في 
جميع الدول التي تســتقطب الوافدين 

طوابير طويلة من النساء الفاضالت 
في لندن من مختلف اجلنسيات تصطف 
حتت تأثير الشمس احلارة في صيف لندن 
خالل هذه السنة، كي يسمح لهن بالدخول 
لشراء املاركات العاملية التي ضحك عليهن 
األغنياء باسم املوضة والبرستيج املزيف، 
وكأنهن في هذه الطوابير سيحصلن على 
املنتج بال ثمن. وبعد الوقوف لســاعات 
تدخــل احملل فيقولون لك املنتج نفد او 
طلبك يصل بعد ٦ شهور أو سنة. اللهم يا 
مثبت القلوب ثبت قلوب من تولع باملاركات 
غالية الثمن بال حاجة فقط «هوس املاركة».
وقد أكد مســؤول جتاري فرنسي 
في تصريح لــه إن «املاركات» هي أكبر 
كذبة تسويقية صنعها «األذكياء» لسرقة 
«األغنياء» فصدقها «الفقراء»، ويسلط ذلك 
الضوء على ظاهرة منتشرة  التصريح 
في جميع املجتمعات حول العالم، وهى 
أن الكثير من الناس أصبح لديهم هوس 
العاملية حتى وإن كانت  املاركات  بشراء 

ظروفهم املادية ال تسمح.
ووفقا لدراســتي ولعدد من علماء 
النفس، يلجأ بعض األشخاص إلى التسوق 

أكاد أجزم لو تعرض أحدنا في اخلارج 
ألي موقــف «مرض مفاجئ، ال قدر اهللا، 
حادث سرقة نقود، عارض يتعلق بنسيان 
متعلقات مهمة، دواء ومفاجآت غير متوقعة 
تنغص علينا وأسرنا راحتنا وإجازتنا.. الخ»، 
لن جند مغيثا من بعد اهللا سوى الكويتي 
من أبناء الديرة، هو من سيقف معنا دون 
أدنى شك، ال ينتظر منا حمدا وال شكورا، 
بل يفزع بطيب نفس وبشــعور الواجب 
املؤكد جتاهنــا، هكذا هي أخالقياتنا وما 
يتوجــب علينا القيام به من باب الواجب 
القيمي املتأصل بتربيتنا وأسس القواعد 
الراسخة بعاداتنا التي تقود سلوكنا الفطري 
دون أن يجبرنا عليه أحد، تلك هي ثقافتنا 
التي جبلنا عليها (أكيد لسفاراتنا دور مهم 
ولكن املقال يتحدث عن أمر آخر)، هناك 
منطقة وســطى بني القيام بهذا الواجب 
(الفزعة، احلمية) وبني ما يقوم به البعض 
في خالل تواجدنا في اخلارج سواء أثناء 

إجازة الصيف أو غيرها. 
تزخر شوارع بعض الدول املشهورة 
لدينا ســياحيا، بأفواج ربعنا الكويتيني 
(أفرادا، شبابا، عائالت، جماعات متفرقة 
هنا وهناك) يتمشون ويستمتعون بأوقاتهم 
ســواء بالتفرج واالســتمتاع مبقومات 
السياحة لهذا البلد أو ذاك، البعض اتخذ 
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االثنني ٨ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

ودائع العمالء وقروضهم وسلفياتهم بالبنوك الكويتية
 في  نهاية النصف األول من ٢٠٢٢

القروض والسلفياتالودائعاسم البنك

١٨٫٩٢٢٠٫١٣البنك الوطني
١٦٫٠٠١٢٫٢١بيت التمويل الكويتي (بيتك)

٥٫٦٤٥٫٧٤بنك بوبيان
٤٫٥٧٤٫٨٨بنك اخلليج
٤٫١٥٤٫١٩بنك برقان

٤٫١٢٣٫٦١البنك األهلي
٣٫١٧٣٫٤١األهلي املتحد

٢٫٦٥٢٫٨٢بنك وربة
KIB٢٫٢٨٢٫٦٠

٢٫٠٦٢٫٣١البنك التجاري
٦٣٫٦١٦١٫٩٣اإلجمالي

* األرقام باملليار دينار

٦٣٫٦ مليار دينار ودائع العمالء بالبنوك.. و٦٢ مليارًا قروضهم
عالء مجيد

ارتفــع اجمالــي ودائــع 
العمالء لدى البنوك الكويتية 
العشــرة التــي اعلنت عن 
نتائجهــا املاليــة للنصــف 
العــام احلالــي  االول مــن 
املنتهيــة فــي يونيو ٢٠٢٢ 
بنسبة بلغت ٦٫٧٦٪ حيث 
بلغت قيمــة ودائع العمالء 
بنهاية يونيو املاضي نحو 
٦٣٫٦١ مليــار دينار مقارنة 
بـــ٥٩٫٥٨ مليار دينار خالل 
نفس الفترة من ٢٠٢١ بزيادة 

٤٫٠٣ مليارات دينار.
ارتفــع اجمالــي  فيمــا 
قروض وســلفيات العمالء 
للبنــوك الكويتية بنســبة 
منــو بلغــت ٩٫٨٨٪ علــى 
أســاس ســنوي مقارنــة 
بنهاية يونيو من عام ٢٠٢١ 
وقد بلغت قروض وسلفيات 
العمالء خالل النصف األول 
مــن عام ٢٠٢٢ بقيمة ٦١٫٩٣ 
مليار دينار مقارنة بـ٥٦٫٣٦ 
مليار دينار في نفس الفترة 
املقارنة من العام ٢٠٢١ بزيادة 

٥٫٥٦ مليارات دينار.
ويشير هذا النمو اجليد 
حلجــم ودائــع وقــروض 
لــدى  العمــالء  وســلفيات 
إلــى  الكويتيــة،  البنــوك 
جناحها في توسع ميزانيتها 
وتقوية مركزهــا املالي في 
ظل بيئة تشــغيلية تشهد 
أبرزها  متغيرات متنوعــة 
دورة التشــديد النقدي من 

املالي قدرة املؤسسات على 
النمــو وحتقيق  مواصلــة 
الربحيــة فــي املســتقبل 
والوصول الى اقصى استفادة 
ممكنــة من حتســن البيئة 
التشــغيلية وخاصــة فــي 
قطاعات مثل البنوك األكثر 
حساسية ألداء االقتصاد، وقد 
العمومية  امليزانية  أظهرت 
الكويتية  البنــوك  ألغلــب 
بنهايــة النصــف األول من 
٢٠٢٢ توسعا إيجابيا وسط 
ارتفاع النفط وحتسن البيئة 

التشغيلية للقطاع.
وبالعــودة إلــى توزيع 
ودائع العمالء لدى البنوك 

فيما حل ثالثا بنك بوبيان 
بحجم ودائع عمالء بلغ ٥٫٦٤ 
مليارات دينار وبنسبة منو 
سنوية بلغت ٤٫٢٢٪ مقارنة 
بـــ٥٫٤١ مليــارات دينار في 
نفس الفترة املقارنة من عام 
٢٠٢١. وجاء بنك اخلليج في 
املركز الرابــع مبقدار ٤٫٥٧ 
مليارات دينار وبنسبة منو 
سنوية بلغت ٩٫٧٪ مقارنة 
بـــ٤٫١٦ مليــارات دينار في 
الفتــرة املقارنــة مــن عام 
٢٠٢١. كما جــاء بنك برقان 
في املرتبة اخلامسة بحجم 
ودائع عمالء بلغ ٤٫١٥ مليار 
دينار وبنسبة تراجع ٤٫٣٩٪ 

وحل ثامنا بنك وربة بحجم 
ودائع بلغ ٢٫٦٦ مليار دينار 
وبنسبة منو سنوية بلغت 
١٥٫٤٩٪ مقارنة بـ٢٫٣٠ مليار 
دينار في الفترة املماثلة من 

عام ٢٠٢١.
وفي املرتبة التاسعة جاء 
 (KIB) بنك الكويت الدولي
بحجم ودائــع عمالء بلغت 
٢٫٢٨ مليار دينار وبنســبة 
زيادة سنوية بلغت ٢٨٫٨٪ 
مقارنة بـ١٫٧٧ مليار دينار. 
واخيرا جاء البنك التجاري 
عاشــرا بحجــم ودائع بلغ 
٢٫٠٦ مليار دينار بنسبة منو 
سنوية بلغت ١٫٠٤٪ مقارنة 

الكويتيــة، فقد جــاء البنك 
الوطني في املرتبة االولى من 
حيث ودائع العمالء مبقدار 
١٨٫٩٢ مليار دينــار بنهاية 
يونيو ٢٠٢٢ وبنســبة منو 
سنوية تبلغ ٨٫٧٤٪ مقارنة 
بـ ١٧٫٤٠ مليار دينار خالل 
نفس الفترة من عام ٢٠٢١. 
الثانيــة  املرتبــة  وفــي 
حل بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» بحجم ودائع عمالء 
يبلــغ ١٦٫٠٠ مليــار دينــار 
وبنسبة منو سنوية بلغت 
١٫٤٢٪ مقارنة بـ١٥٫٧٧ مليار 
دينار في الفترة املقارنة من 

العام ٢٠٢١.

مقارنة بـ٤٫٣٤ مليارات دينار 
فــي الفترة املقارنة من عام 

.٢٠٢١
كمــا جاء البنــك االهلي 
في املرتبة السادسة بحجم 
ودائع عمالء بلغ ٤٫١٢ مليار 
دينار وبارتفاع سنوي بلغ 
٢٥٫٨٤٪ مقارنة بـ٣٫٢٧ مليار 
دينــار في الفتــرة املقارنة 
من عــام ٢٠٢١. وفي املرتبة 
الســابعة جــاء بنــك اهلي 
املتحــد بحجم ودائــع بلغ 
٣٫١٧ مليار دينار وبنســبة 
منو بلغــت ٣٫٤٤٪ مقارنة 
بـ٣٫٠٦ مليــارات دينار في 
الفترة املقارنة من عام ٢٠٢١. 

بـ٢٫٠٤ مليار دينار في الفترة 
املقارنة من عام ٢٠٢١.

وجاء البنك الوطني في 
املرتبــة االولــى مــن حيث 
قروض وســلفيات العمالء 
حيث بلغت بنهاية النصف 
األول من عام ٢٠٢٢ املنتهية 
فــي يونيو املاضــي ٢٠٫١٣ 
مليار دينار وبنســبة منو 
٨٫٨٤٪ مقارنة بـ١٨٫٥٠ مليار 
دينار خالل نفس الفترة من 
عام ٢٠٢١. وفي املركز الثاني 
حل بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» بحجم قروض بلغ 
١٢٫٢١ مليار دينار وبنسبة 
منو بلغــت ١٠٫١٦٪ مقارنة 
بـ١١٫٠٨ مليار دينار في الفترة 

املقارنة من عام ٢٠٢١.
وحل ثالثــا بنك بوبيان 
بحجم قروض وسلفيات بلغ 
٥٫٧٤ مليار دينار وبنســبة 
منو ١١٫٥٨٪ مقارنــة بـ٥٫١٥ 
مليار دينار في الفترة املقارنة 
مــن العــام ٢٠٢١. وجاء في 
املرتبة الرابعة بنك اخلليج 
بحجــم قــروض بلــغ ٤٫٨٨ 
مليارات دينار وبنسبة منو 
بلغت ١٣٫٩٪ مقارنة بـ٤٫٢٨ 
مليــارات دينار فــي الفترة 

املقارنة من العام ٢٠٢١. 
بينما حل بنك برقان في 
املركز اخلامس بحجم قروض 
بلــغ ٤٫١٩ مليــارات دينــار 
وبنسبة تراجع سنوية بلغت 
١٫١٪ مقارنة بالفترة املقارنة 
من العام ٢٠٢١ البالغة ٤٫٢٣ 

مليارات دينار.

الودائع ارتفعت ٦٫٧٪ بقيمة ٤ مليارات دينار.. والقروض قفزت ٩٫٨٪ بقيمة ٥٫٥ مليارات

رفع البنوك املركزية ألسعار 
الفائدة بوتيرة لم تشهدها 
منذ عقــود كان آخرها رفع 
الفيدرالي األميركي الفائدة 

٠٫٧٥٪ في يوليو املاضي.
ودائما ما حتقق البنوك 
اســتفادة من رفــع الفائدة 
وضع في البنوك الكويتية 
ال يشبه غيرها من بنوك دول 
اخلليج، حيــث اختار بنك 
الكويت املركزي الكويتي رفع 
الفائدة بوتيــرة أقل بكثير 
مــن نظيره األميركي ورفع 
في املقابل الفائدة أخر مرة 

٢٥ نقطة أساس فقط.
وغالبا ما يعكس املركز 

عقد «العبدلي االقتصادية».. ٥٠ سنة

علي إبراهيم 

علمــت «األنبــاء» عبــر مصادرها 
املطلعة أن مدة عقد استغالل املستثمر 
ملشروع العبدلي االقتصادية في املزايدة 
املتوقــع طرحها قريبا ســتمتد لنحو 

٥٠ عاما.
وأوضحت املصادر أن هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر أعربت لوزارة املالية 
عن تطلعها إلى موافاتها باملوافقة على 
طرح املشروع، مع منحه استثناء بأن 
تكون مدة االستثمار التي تبدأ من فترة 
تسليم األرض للفائز ممتدة ألكثر من 
املــدة املعتمدة تقليديا فــي املزايدات 
العامة، وذلك لكون املشروع ذا طبيعة 
خاصة، وحتى يتســنى لها استكمال 
إجراءات التجهيز الالزمة واملضي قدما 

في إجراءات الطرح. 
ولفتــت املصــادر إلــى أن هيئــة 
تشجيع االســتثمار املباشر خاطبت 
وزارة املالية بــأوراق املزايدة املزمع 
طرحها، وأوضحت أن املشروع يتطلب 
انفاقا رأســماليا كبيــرا ومن املتوقع 
وفق دراســة اجلــدوى التــي أجراها 
املستشــار العاملي «som» أن يتطلب 
حتقيق مستوى التشغيل االقتصادي 
املســتهدف ومتكني املســتثمرين من 
حتقيق العوائد االقتصادية املتوقعة 
سنوات طويلة نسبيا وذلك وفقا لـ٥ 

معطيات رئيسية كالتالي: 
١ـ  يتضمن املشــروع انشاء وتشغيل 
البنية التحتية للمنطقة االقتصادية 
وتصميم وانشاء وتشغيل واستثمار 
قسائم صناعات متوسطة وصناعات 
خفيفــة وأنشــطة تخزيــن وخدمات 
لوجيستية، وكذلك أنشطة داعمة لها 
جتارية وسكنية بأنواعها وسكن عمال 
وفندق، باإلضافة إلى البنية التحتية 

االجتماعية واخلدمات العامة.
٢ ـ تطويــر وانشــاء وإجنــاز البنية 
التحتيــة واملرافــق حســب املكونات 
واالستعماالت لكافة مكونات املنطقة 
االقتصادية بالعبدلي، والتي ســتتم 
على مراحل متتد لسنوات طويلة من 
تاريخ تسليم األرض للمزايد الفائز.

٣ـ  حجم االستثمار املستهدف يتضمن 
تطوير ما يصل إلى ٥٫٠٢ ماليني متر 
مربع وهو حجم اســتثمار كبير جدا 
يتطلب موارد مالية تشغيلية كبيرة 
ينفقها املستثمر خالل فترة التطوير 

والتشغيل 
٤ـ  متطلبات املزايدة تفرض على املزايد 
الفائز عمل إحالل واستبدال وصيانة 
جذرية ملكونات املشروع واملعدات خالل 
دورات مــن ٥ إلى ٧ ســنوات، بحيث 
تكون كافة مكونات املشــروع بحالة 
ممتازة عند انقضاء فترة االســتثمار 
وتســليم األرض ومكونات املشروع 

لهيئة تشجيع االستثمار.
٥ ـ متطلبــات املزايدة حتــدد أن يتم 
التجهيــز لتســليم األرض ومكونات 
املشــروع خالل الـ٣ سنوات األخيرة 
من االســتثمار، ويتعــني على املزايد 
تقدمي ضمان تســليم األعمال يغطي 
الســنة األخيرة من فترة االســتثمار 

باإلضافة إلى ٢٤ شهرا بعدها.
وتستند «تشجيع االستثمار» في 
خطواتها إلى قــرار مجلس الوزراء 
القاضــي بـ«تكليف هيئة تشــجيع 
املباشــر بالتنسيق مع  االســتثمار 
اجلهات التي تراها مناسبة للمضي 
قدما باخليار الذي انتهت إليه إدارة 
الفتوى والتشــريع إلى جواز طرح 
املشــروع كمزايدة علنية مباشــرة 
من خالل الهيئة وذلك وفقا للقواعد 
واإلجراءات املعمول بها في هذا الشأن 

ومبا يعزز من مشاركة القطاع اخلاص 
بتنفيذ املشروعات التنموية ويخفف 
مــن األعبــاء املاليــة علــى ميزانية 

الدولة».
إثــر ذلــك قامــت هيئــة  وعلــى 
تشجيع االســتثمار بإعداد الدراسات 
اخلاصــة باملخطــط الهيكلــي العــام 
وتوزيع استعماالت األراضي ملنطقة 
العبدلي االقتصادية وإعداد التصميم 
التفصيلي للبنيــة التحتية للمنطقة 
وإجنــاز مســتندات الطــرح كمزايدة 
بني املستثمرين للترخيص بتخطيط 
وتطوير وإجناز وتشــغيل وصيانة 
واســتغالل واســتثمار املنطقة وذلك 
وفقا للنصوص واإلجراءات املعمول 
بها في هذا الشأن وطبقا للتعميم رقم 
٤ لسنة ١٩٩٧ بشأن املزايدات احلكومية 
مع األخذ باالعتبار ما جاء في القانون 
رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٣ في شان تشجيع 
االستثمار املباشر في الكويت وما جاء 
من إدارة الفتوى والتشــريع في هذا 

الصدد.
وفي السياق ذاته، طالبت «املالية» 
هيئــة تشــجيع االســتثمار مبراعاة 
التعديالت التي أجرتها على مشروع 
املزايدة واإلعالن عنها وفقا ملا نصت 
عليه املادة رقــم ٦ من الفصل الثالث 
من التعميم رقم ٤ لســنة ١٩٩٧ بشأن 
املزايدات احلكومية، وااللتزام بتنفيذ 
إجراءات املزايدة وفقا للتعميم، وكذلك 
وجــوب حتديــد القيمــة التقديريــة 

للمزايدة قبل طرحها.
وأعطــت وزارة املالية «تشــجيع 
االستثمار» احلق في إضافة أو تعديل 
أي بنــد من بنود وثيقة املزايدة وفقا 
ملا تراه مناسبا ومالئما لطبيعة عملها 
بعد موافقة إدارة نظم الشراء في وزارة 

املالية.

«تشجيع االستثمار» طلبت استثناء فترة االستثمار ألكثر من املدة املعتمدة تقليدياً في املزايدات العامة

التشـغيل االقتصادي املسـتهدف وحتقيـق املسـتثمرين للعوائد يتطلب سـنوات طويلة
املسـتثمر يتولـى اإلحـالل والصيانة اجلذريـة ملكونات املشـروع كل ٥ إلى ٧ سـنوات
التجهيز لتسـليم األرض ومكونات املشـروع خالل الـ ٣ سـنوات األخيرة من االسـتثمار

«صناعات الغامن» تدرس طرح حصة أقلية في «البورصة»

علي إبراهيم

تدرس شركة صناعات الغامن طرح 
حصة أقلية لالكتتاب العام في السوق 
األول ببورصة الكويت، وذلك إميانا من 
الشركة بأن تلك اخلطوة ستعزز تطوير 

واستمرار أعمالها بشكل مستدام.
وفي هذا الصدد، وّجه رئيس مجلس 
اإلدارة التنفيــذي في املجموعة، قتيبة 
الغامن، رسالة إلى موظفي الشركة، قال 
فيها: «أبلغكم بأننا في طور دراسة طرح 
حصــة أقلية من مجموعة قتيبة الغامن 
(صناعات الغــامن) لالكتتاب العام في 
السوق األول لبورصة الكويت، وأؤكد 
أن املوضوع ال يزال في مرحلة الدراسة، 
إال أنني ارتأيت أن أشارككم وجهة نظري 

حول هذا املوضوع».
وأضاف: «اســم (صناعــات الغامن) 
اقترن على مدار أكثر من ١٠٠ عام بالعديد 
مــن النجاحات واإلجنازات في مختلف 
املجاالت، بينما نحن على مشارف التوسع 
في قطاعــات ومناطــق جغرافية، لدي 
اعتقاد راســخ بأن االنضباط والتدقيق 
الذي يعد جزءا أساسيا في رحلة االكتتاب 
العام سيسهم في تعزيز مكانتنا لتحقيق 
هذه اخلطط التوسعية الطموحة، ناهيك 
عن آراء كبار اخلبراء حول العالم، الذين 
يجدون أن االكتتاب العام هو أحد أفضل 
املمارسات إلضفاء الطابع املؤسسي على 
الشــركات العائلية والذي ســاهم على 

استدامتها على املدى الطويل».
وأكــد أن لوائح الشــفافية املرتبطة 
باالكتتاب العام ودخول مساهمني جدد 
مع خبــرات وآراء مختلفة ومســتقلة، 
ستســهم فــي تعزيز عمليــة احلوكمة 
خاصة عند تضافر جهود مســتثمرين 
محليني مع مستثمرين إقليميني وعامليني 
للمشاركة في منو أعمال الشركة وكسب 

قيمة مضافة.
وقــال قتيبة الغامن: «نحن اآلن على 
أعتاب مرحلة جديدة في تطور أسواق 
رأس املــال في منطقتنا والتي أصبحت 
محط اهتمام املستثمرين في كافة أرجاء 
العالم، وقد جتلى ذلك في عدد من عمليات 
االكتتــاب التي حظيــت بنجاح منقطع 
النظير، ما يؤكد مواءمة البيئة التخاذنا 

مثل هذه اخلطوة».

الصيانة في املنطقة.
وفي القطاع الصناعي تقدم الشركة 
منتجات العزل بجودة عالية حيث توفر 
حلول عزل موفــرة للطاقة، ناهيك عن 
عملهــا فــي قطاعــات الصلــب، وكذلك 
توفيرها حلول املباني الفوالذية حيث 
متتد مشروعات الشركة إلى دول أخرى، 
ومــن بني إجنازاتها في هــذا القطاع ما 
تعمل عليه بتوســع كبيــر في صناعة 
الصلــب بالهند، بعدما بــدأت صناعات 
الغامن بإنشــاء منشــأة تصنيــع مبان 
فوالذية سابقة الهندسة (PEB) في والية 
غوجارات، خامس أكبر والية في الهند.

وباإلضافــة إلى مصانعها في الهند، 
تضم الشــركة شــبكة مصانع «كيربي 
للمباني احلديثة» منشــآت في الكويت 
واإلمــارات الشــقيقة وڤيتنــام، بطاقة 
إنتاجية مشتركة جلميع مصانعها تزيد 
على ٤٠٠ ألف طن متري سنويا، كما أن 
الشــركة في طور تشــغيل مصانع في 
السعودية، وذلك ملواكبة خطط التنمية 

الطموحة في السوق السعودي.
أما قطاع األغذية، فقد ســجلت فيه 
صناعــات الغامن خطوات مشــهود لها، 
وذلــك من خالل حصولها على االمتياز 
التجــاري لعالمة «كوســتا» ووصولها 
بعدد األفرع في الكويت لـ١٠٠ فرع ناهيك 
عن توسعها بالعالمة خليجيا، وصوال 
إلى استثماراتها في قطاع املطاعم عبر 

العالمة التجارية «ويندز».
وفــي قطــاع الســلع االســتهالكية 
واملعمــرة، تقدم الشــركة خدماتها عبر 
٣ مراكــز قويــة، وهي: «اكس ســايت» 
العالمة األشهر في بيع األجهزة الكهربائية 
واإللكترونيــات والســاعات والعطور 
للمســتهلكني، ناهيك عن «صفاة هوم» 
والتي تعد واحدة من أكثر الوجهات إقباال 
من قبل املستهلكني الراغبني في جتهيز 
منازلهــم بصورة مميزة، إذ توفر حتت 
سقف معارضها كل ما يحتاجه العمالء 
بتيسيرات وأذواق تناسب كافة الشرائح، 
وصوال إلى خدمــة التوزيع التي توفر 

ماركات كثيرة لقطاع السوبر مارك.
ويتضمن قطاع اخلدمات الذي تعمل فيه 
الشركة عدة مجاالت يأتي على رأسها املجال 
املالي، باإلضافة إلى الســياحة والســفر، 
والنقل واللوجستيات، واملكاتب الذكية.

الشركة بنت منوذجاً تشغيلياً على ٦ قطاعات رئيسية تتضمن ١٨ مجاالً لألعمال

قتيبة الغامن

يأتــي ذلــك فيما يتضمــن النموذج 
التشــغيلي لصناعــات الغــامن نحو ٦ 
قطاعات رئيسية تتضمن نحو ١٨ مجاال 
رئيسيا لألعمال ما بني بيع وشراء وتأجير 
وخدمات ما بعد البيع للسيارات، وصوال 
إلى صناعات الصلب والسياحة والسفر 
واخلدمات املالية واخلدمات الهندسية.

وتفصيلياً، يتمثل القطاع األول ألعمال 
املجموعة في مجال السيارات والذي يضم 
تشــكيلة واســعة من ٨ ماركات عاملية 
ذات الثقل وتاريخ طويل باإلضافة إلى 
عالمات جتاريــة أخرى واعدة، إذ تأتي 
حتت مظلة الغامن للسيارات العالمتني 
التجاريتني شيفرولية وكاديالك، وحتت 
مظلة الغامن موتورز، تأتي سيارات هوندا 
ولوتس، أما الغامن أوتو فتضم عالمات 
فورد ولينكولن، فيما يأتي حتت مظلة 
الغامن أوتومبيل عالمتي شيري وأكسيد.
ومتتد خدمــات صناعات الغامن في 
قطاع السيارات إلى مجال دعم السيارات 
من خالل ما تقدمه من اخلدمات السريعة 
باإلضافة إلى التعديل على السيارات عبر 
عمليات التخصيص التي توفر كماليات 
وتعديالت على السيارات، وصوال إلى 

خدمات تأجير السيارات.
وفي قطاع الهندســة تقدم الشــركة 
خدمات رائدة في مجال التركيبات، ناهيك 
عــن خبرات متتــد ألكثر مــن ٦٠ عاما، 
كانت شركة Fixly املزود الرائد خلدمات 

الشـركة وكيل لــ ٨ عالمـات سـيارات عاملية لهـا أسـواق مسـتقرة وواعدة
حتقـق منـوًا متزايـدًا فـي قطـاع األغذيـة عبـر عالمتيهـا «كوسـتا» و«وينـدز»
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التضخم يدفع 
األميركيني القتراض 

٤٠ مليار دوالر 
في شهر واحد

وكاالت: أثقل األميركيون 
كاهلهــم بديــون إضافيــة 
بقيمــة ٤٠٫١ مليار دوالر في 
يونيو، وفق ما قاله مجلس 
الفيدرالي يوم  االحتياطــي 
اجلمعة املاضي، مشيرا الى 
أن الرقم كان أعلى بكثير من 

توقعات االقتصاديني.
فــي  االقتــراض  ومنــا 
أميــركا بنســبة ١٠٫٥٪ فــي 
يونيــو املاضــي، مقارنــة 
بـ ٦٫٣٪ في مايو، وفقا لتقرير 
االئتمان االستهالكي ملجلس 
االحتياطي الفيدرالي، وارتفع 
الدين املتجددـ  تقريبا أرصدة 
بطاقات االئتمان املستحقة ـ 
بنسبة ١٦٪ بعد زيادة بنسبة 

٧٫٨٪ في مايو.
غيــر  الديــون  ومنــت 
املتجــددة، والتــي تشــمل 
قروضا مثل قروض السيارات 
وقروض الطالب، بنسبة ٨٫٨٪ 
بعد زيادة بنســبة ٥٫٨٪ في 
مايو، وهذه األرقام ال تشمل 
أرصــدة الرهــن العقــاري، 
والتي متثــل معظم الديون 

التي حتملها األسر.

«بوبيان»: أكثر من ٢٥٠ مبادرًا تقدموا للمشاركة 
«Boubyan Accelerator» في

أعلــن بنك بوبيــان عن 
انتهاء املرحلة األولى لبرنامج 
«Boubyan Accelerator» الذي 
أطلقه البنك مؤخرا بالتعاون 
مع DIFC FinTech Hive التابع 
ملركــز دبــي املالــي العاملي 
والذي يهدف إلى تسريع منو 
وتوســع الشركات الناشئة 
في مجال التكنولوجيا بكل 
اشــكالها وإطــالق أفكارهم 
وتسريع تطبيقاتها بتميز 

وجناح.
وأعرب الرئيس التنفيذي 
املـصـرفـيــة  للخــدمـــــات 
الشخصية والرقمية في بنك 
التويجري  بوبيان عبداهللا 
عــن فخــر البنــك بإطــالق 
البرنامــج ليكون بذلك أول 
بنــك يطلق مســرعة اعمال 
للشركات الناشئة اإلقليمية 
التــي تتطلــع للعمــل فــي 
الكويــت ملســاعدتهم على 
إطــالق أفكارهم وتســريع 
تطبيقها. وأضاف أنه قد مت 
االنتهــاء من املرحلة األولى 
للبرنامج وهي مرحلة تقدمي 
الطلبات ومراجعتها وعمل 
املقابالت مع املتقدمني الذين 
انطبقــت عليهم الشــروط، 
وســيتم االعالن قريبا عن 
الذين سينتقلون  املتقدمني 
الــى املرحلــة التاليــة مــن 

البرنامج.
وأضــاف: منــذ تعاوننا 
 DIFC FinTech Hive مــع 
 Boubyan) إلطــالق برنامج
الــذي يعتبر   (Accelerator
األول من نوعه على مستوى 
الكويت كان هدفنا ترسيخ 
اســتراتيجية بنــك بوبيان 
التــي  املميــزة  وخطواتــه 
بدأها منذ سنوات في ريادة 
مســتقبل القطاع املالي في 

التواصــل  إلــى  باإلضافــة 
مــع شــركاء ومســتثمرين 
اســتراتيجيني بالســوقني 

احمللي واخلليجي.
قطــاع  ان  وأضــاف 
الشركات الناشئة السيما في 
مجال التكنولوجيا يشــهد 
منوا متسارعا في السنوات 
االخيرة، مؤكدا ان بنك بوبيان 
أخذ على عاتقه دعم مختلف 
املشاريع الشبابية الكويتية 
القطاعــات  فــي مختلــف 
واملجاالت ومبا يحقق أهدافها 
في النمو والتوسع، مشيرا 
إلى أن الكثير من التطبيقات 
الرقميــة فــي  واملشــاريع 
الكويــت كان للبنــك دور 
رئيسي في دعمها وجناحها.

ولفت الــى ان البنك من 
خالل البرنامج يســعى ألن 
يكون له دور إقليمي في دعم 
الشركات الناشئة خاصة تلك 
التي متتلك مبادرات مميزة 
ومشــاريع ميكن أن حتقق 
جناحا كبيرا وحتقق الفائدة 
ملختلــف قطاعــات املجتمع 
انطالقا من مسؤولية البنك 

االجتماعية.
مــن ناحية أخــرى، قال 
التويجري: ان إدارة بوبيان 

تؤمن باألهميــة التي باتت 
حتتلها الشــركات الناشئة 
مثلها متاما مثل الشــركات 
العريقة واملعروفة خاصة ان 
هذه الشركات سريعة النمو 
وحتقق جناحات كبيرة إذا ما 
مت منحها الفرصة لالنطالق 

والنمو.
وأكد أن البرنامج سيعمل 
علــى تســريع دورة حياة 
الشركات الناشئة اإلبداعية 
التــي بــدأت حديثــا دخول 
الســوق الكويتــي او تلــك 
التي تنوي االنطالق وذلك 
من خــالل ضغط ســنوات 
من اخلبرة في أشهر قليلة 

للغاية. 
وأضاف: من هذا املنطلق 
يســعى البنك إلى توظيف 
التكنولوجيا بشكل إيجابي 
علــى مســتوى اخلدمــات 
تشــجيع  وإلــى  املاليــة، 
الشركات الكويتية الناشئة 
علــى االســتفادة مــن هذه 
التكنولوجيا وأن تســتفيد 
هــذه الشــركات مــن خالل 
برنامــج  فــي  عضويتهــا 
بوبيان من جميع اخلبرات 
واإلمكانات التي ســيضعها 

بوبيان بني أيديها.

DIFC Fintech Hive أول بنك يطلق مسرعة أعمال للشركات الناشئة اإلقليمية بالتعاون مع

التويجري وفريق «بوبيان» خالل اختيار املشاريع املشاركةعبداهللا التويجري

الكويــت وتعزيــز موقعــه 
كرائد في االبتكار واخلدمات 
الرقمية واملبادرات وريادة 

األعمال.
وتقــدم للمشــاركة فــي 
البرنامــج منــذ مت اإلعالن 
عنه في مايــو املاضي أكثر 
من ٢٥٠ مشــروعا وشركة 
ناشــئة مــن الكويت ودول 
اخلليج في مختلف املجاالت 
السيما التكنولوجيا املالية 
والتعليم والعقارات وغيرها 
حيث متت تصفيتهم الى ٣٠ 
مشروعا مت اختيار ١٠ منهم 
بعد اجراء اللقاءات الالزمة 

لالختيار.
وأوضح التويجري انه من 
 (Boubyan Accelerator) خالل
ســيعمل بنــك بوبيان على 
تطوير خطة العمل اخلاصة 
الناشئة وتطوير  بالشركة 
التكنولوجيــا املســتخدمة 
في تقــدمي اخلدمة، وتقدمي 
العديــد مــن ورش العمــل 
واقامة الفعاليات التي تسمح 
ألصحاب الشركات الناشئة 
بالتواصل مع املســتثمرين 
وعرض مشاريعهم إلى جانب 
التســويق  مســاعدتهم في 
واحلسابات واإلدارة املالية، 

«KIB» يطلق ٣ عروض جديدة ضمن حملته التمويلية
الكويــت  يواصــل بنــك 
تعزيــز   (KIB) الدولــي 
خدماته التمويلية بسلسلة 
مــن احلمــالت الترويجيــة 
والعــروض املتميزة، والتي 
يقدمها مبجموعة من املزايا 
احلصرية تلبيــة ملتطلبات 
واحتياجــات عمالئه، حيث 
أعلن البنك عن حملة منتجات 
التمويــل اإلســالمي، والتي 
تتضمــن إطــالق ٣ عروض 
على باقاته التمويلية القائمة.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
مديــر أول عمليات االئتمان 
 ،KIB املصرفــي لألفــراد في
محمــد العبيد: باعتباره من 
أهــم املؤسســات املالية في 
القطــاع املصرفــي احمللــي 

إلى ابتــكار وتطوير حلول 
متويلية مرنة، وتقدميها لهم 
بتسهيالت ومزايا حصرية»، 
مشــيرا إلى عــرض احلملة 
األولــى مــن KIB، بعنــوان 
«أنســى قســطك وادفع في 
٢٠٢٣»، حيث مينح عمالءه من 
فئة املواطنني فرصة خاصة 
لتأجيل استحقاق أول قسط 
من املرابحات دون احتساب 
أرباح إضافية، وملدة ١٢ شهرا 
ملعامالت التمويل اإلسكاني 
(ســواء متويــل جديــد، أو 
حتويــل/ ســداد مديونية)، 
و٦ أشهر ملعامالت التمويل 

االستهالكي.
أمــا عــن عــرض احلملة 
الثاني فقد أشار العبيد إلى 

تقدمي البنك متويال من دون 
أرباح حتى ٢٥٪ من املرابحة، 
مــع فترة ســداد تصــل الى 
٧ ســنوات، ســاريا لعمالء 
البنك ممن يرغبون بتحويل 
مديونياتهم من بنوك أخرى 
أو احلصــول علــى متويــل 
إسكاني أو استهالكي جديد. 
الثالث  وبالنســبة للعرض 
من احلملــة التمويلية، فهو 
مينح عمالء البنك خصما على 
أرباح مرابحتهم، يزيد كلما 
زادت قيمة ودائعهم، بشرط 
أن تصل قيمتها اإلجمالية الى 
٢٧٫٥٠٠ دينــار أو أكثر، وأال 
يقل مبلغ التمويل عن ٢٥٫٠٠٠ 
دينار لالستفادة الكاملة من 

العرض.

محمد العبيد

التي تتمتــع بريادة وخبرة 
شــاملة في مجال التمويل، 
يحــرص البنك علــى تلبية 
احتياجات مختلف شــرائح 
العمالء، ســاعيا باســتمرار 

٢٩٫٨ مليون دينار أرباح «املباني» 
في النصف األول.. بنمو ١٢٫٥٪

بنسبة ارتفاع بلغت ٨٫٩٪ لذات الفترة. 
اجلدير بالذكر أن الشركة حترص على 
العمل لتحقيق أفضل ممارسات احلوكمة 
 (ESG) البيئية واالجتماعية واملؤسسية
حيث حترص على دمجها ضمن تخطيط 
وتنفيذ االســتراتيجيات القادمة، وذلك 

من أجل حتقيق النمو املستدام.

بنسبة ٤٫٥٪ لتبلغ ١٫١ مليار دينار مقابل 
الفترة نفسها في عام ٢٠٢١. وفيما يخص 
حقوق املساهمني فقد بلغت ربحية السهم 
٢٣٫٩٦ فلسا حيث ارتفعت بنسبة ١٢٫٤٪ 
مقارنة بالنصف األول لعام ٢٠٢١، كما بلغ 
إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي 
الشــركة األم ٥٤٤٫٢ مليون دينار وذلك 

أعلنت شــركة املباني عــن نتائجها 
املالية للنصف األول من العام احلالي، 
حيث سجلت ٢٩٫٨ مليون دينار، إذ ارتفع 
صافي الربح بنسبة ١٢٫٥٪ مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي، كما ارتفع صافي 
الربح التشغيلي بنســبة ١٢٫٣٪ ليبلغ 
٣٤٫٦ مليون دينــار مقابل ٣٠٫٧ مليون 
دينار في نفس الفترة من العام ٢٠٢١. 

وأوضحــت إدارة شــركة املباني في 
بيــان صحافي أنها مســتمرة في اتباع 
نهــج سياســة تنويــع االســتثمار من 
خالل اســتهداف قطاعــات جديدة مثل 
الفنادق واملشروعات متعددة االستخدام 
والسكنية، إضافة إلى تطوير املشاريع 
الضخمة التي تتناســب مع احتياجات 

كل سوق ومنطقة. 
كما أكدت اســتمراريتها في تطبيق 
استراتيجية االستثمار في تطوير وإدارة 
مراكــز التســوق والترفيــه والضيافة 
حتــت اســم «األڤنيــوز» الــذي أصبح 
عالمة جتارية مميــزة محليا وإقليميا. 
وقد حقق «األڤنيــوز ـ الكويت» نتائج 
جيدة حيث بلغت نسبة اإلشغال ٩٥٫٦٪ 
فــي نهاية يونيو ٢٠٢٢، مما ســاهم من 
زيادة إيرادات األڤنيوز مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي. أما فيما يتعلق 
بإجمالي اإليرادات التشغيلية فقد متكنت 
الشركة من حتسني أدائها بنسبة ٩٫٨٪ عن 
العام املاضي لتبلغ ٥٣٫٣ مليون دينار، 
كما حققت الشــركة ارتفاعا في إجمالي 
املوجودات في النصف األول لعام ٢٠٢٢ 

٩٫٨ ٪ ارتفاع اإليرادات التشغيلية إلى ٥٣٫٣ مليون دينار.. و٤٫٥٪ منو املوجودات إلى ١٫١ مليار

«الكويتية» تطلق قوائم طعام جديدة
خططهــا  إطــار  فــي 
لتقــدمي أفضــل اخليارات 
لعمالئهــا الكــرام، أطلقت 
شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة قوائــم الطعام 
اجلديــدة، والتــي ســيتم 
علــى  قريبــا  طرحهــا 
مــنت طائــرات اخلطــوط 
اجلوية الكويتية، لتناسب 
جميــع أذواق املســافرين 
الكــرام وتلبــي رغباتهم، 
حيث أقامت الشركة عرضا 
لهــذه القوائــم بحضــور 
عــدد كبيــر مــن الطهــاة 
املتخصصــني واخلبــراء 
الفنـــــادق  ومســـــؤولي 

ابــدوا اعجابهــم بالقوائم 
التــي أعــدت علــى أيدي 
الوطنية.  الكــوادر  أمهــر 

وبهذه املناسبة، قال مدير 
دائــرة خدمــة العمالء في 
الشركة مشــعل املطيري: 
«الكويتيــة»  إطــالق  إن 
لقوائــم الطعــام اجلديدة 
يأتي ضمن حرص الشركة 
على تقدمي وتوفير خدمات 
متنوعة ومختلفة لعمالئها 
الكرام ومبا يتماشــى مع 
خططها االستراتيجية نحو 
تطوير وحتسني املنظومة 
بالكامل مبا يلبي احتياجات 
وطموحات عمالئنا األعزاء 
ويحقق األهداف املنشودة 
التي تصل بالطائر األزرق 

إلى آفاق أرحب. 

مشعل املطيري يطلع على القوائم اجلديدة مع املتخصصني

العامليــة لتقييم أحدث ما 
أطلقته الشركة من قوائم 
متنوعة ومتميزة، والذين 



اقتصـاد
االثنني ٨ اغسطس ٢٠٢٢
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«اخلليج».. زخم إيجابي وأداء قوي في جميع األعمال
عقد بنــك اخلليــج يوم 
اخلميــس املاضــي مؤمتــرا 
للمحللــني واملستثمريـــن، 
الستـعـــراض ومنـاقشـــة 
األداء املالــي للبنــك خــالل 
األشــهر الســتة األولــى من 
العــام مبشــاركة كل مــن: 
راغونانــدان مينــون نائب 
الرئيس التنفيذي بالوكالة، 
وديفيــد تشــالينور رئيس 
وأدارت  املاليــني.  املــدراء 
احلوار دالل الدوسري رئيس 
عالقات املستثمرين وتنظيم 
 .EFG Hermes املجموعة املالية
واستعرض راغو مينون 
خالل املؤمتر بعض النقاط 
املتعلقة بالبيئة التشغيلية 
في الكويــت للنصف األول 
٢٠٢٢، حيث قال: لقد واصلنا 
الزخم اإليجابي الذي بدأناه 
منذ مطلع عام ٢٠٢٢، ويسرني 
أن أعلــن بأن بنــك اخلليج 
حقــق صافــي ربــح مبقدار 
٣٠ مليــون دينــار للنصف 
أي  عــام ٢٠٢٢  مــن  األول 
بزيادة ملحوظة بلغت ٨٣٪ 
باملقارنة بنفــس الفترة من 
العام املاضي. ونواصل األداء 
القوي في جميع األعمال كما 
نحقق تقدما جيدا من خالل 
استراتيجية النمو ومبادرات 
التحــول الرقمــي. ويعكس 
مركزنا املالي القوي اجلودة 
العالية حملفظة قروض البنك 
واإلدارة الســليمة ملخاطــر 

االئتمان.
وأضاف: وما زلنا نشهد 
منــوا ملحوظا فــي قروض 
القطــاع املصرفــي. ووفقــا 
ألحدث البيانات الصادرة عن 

الرقمية. كما عقد بنك اخلليج 
دورة تدريبية حول تصنيف 
البيانــات للموظفــني اجلدد 
واحلاليــني بهــدف تقــدمي 
حلول تقنية مبتكرة ومتكني 
املساهمة الفعالة في خطط 

التحول الرقمي للبنك.
االستدامة

ونوه مينون الى برنامج 
االستدامة في بنك اخلليج 
قائــال: فقد قمنــا بتضمني 
ممارسات احلوكمة البيئية 
واالجتماعية واملؤسســية 
في استراتيجيتنا. ويعتبر 
متكني املرأة والشباب وذوي 
االحتياجــات اخلاصة من 
اخلطوات الهامة التي اتخذها 
البنــك نحــو االســتدامة. 
كمــا نولــي اهتماما خاصا 
لألقليــات ونحــرص على 
تنفيــذ خطط تســاهم في 

للجهالة للنظر في جدوى هذا 
االقتــراح مبا يعود بالفائدة 
على مساهمي البنك. وتتطلب 
هذه اإلجراءات احلصول على 
املوافقــات الالزمــة من بنك 
املركــزي واجلهات  الكويت 
الرقابيــة واجلمعية العامة. 
كما ســيتم اإلفصاح عن أي 
تطورات مســتقبلية بشأن 

هذا األمر. 
أداء مالي سليم

وخلص مينون نتائج بنك 
اخلليج للنصف األول ٢٠٢٢ 

في ست نقاط أساسية:
١ـ  شهد صافي الربح منوا 
بواقــع ٨٣٪ للنصــف األول 
من عام ٢٠٢٢ ليصل إلى ٣٠ 
مليون دينار، مقارنة مببلغ 
١٧ مليون دينــار في الفترة 

نفسها من عام ٢٠٢١. 
٢ ـ ارتفــع العائــد علــى 

بلغت نســبة القروض غير 
املنتظمة ١٫٤٪. وباإلضافة إلى 
ذلك، ال يــزال البنك يحتفظ 
مبخصصات وفيرة لتغطية 
القروض غير املنتظمة بنسبة 

 .٪٥٣١
٥ ـ عــادت احلدود الدنيا 
الرقابية لرأس املال التي كان 
قــد مت تخفيضهــا في ٢٠٢٠ 
تدريجيــا إلى ما كانت عليه 
ابتداء مــن أول يناير ٢٠٢٢ 
وستبقى كذلك للمدة املتبقية 
من العام. وبالتالي فإن البنك 
يحتفظ مبصــدة تبلغ ٣٥٨ 
نقطة أساس للشريحة األولى 
من رأس املال، ومبصدة تبلغ 
٢٧٣ نقطة أساس ملعدل كفاية 

رأس املال. 
٦ ـ حافــظ البنــك علــى 
 «A» تصنيفاته فــي املرتبة
من قبــل وكاالت التصنيف 
االئتمانــي الثــالث الكبرى، 
وفيما يلي سرد لتصنيفات 

البنك احلالية:
٭ أبقت وكالة موديز خلدمات 
املســتثمرين على تصنيف 
الودائع علــى املدى الطويل 
للبنك في املرتبة «A٣»، مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ وأبقــت وكالــة كابيتــال 
إنتليجنــس تصنيف البنك 
للعمالت األجنبية على املدى 
الطويل في املرتبة «A+»، مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة».

٭ وقامت وكالة فيتش برفع 
تصنيف اجلدوى املالية للبنك 

تعزيز الشمول واالستقالل 
املالي لهم.

التعاون مع بنك األهلي الكويتي

وحــول آخــر التطورات 
املتعلقــة بالتعاون احملتمل 
بــني بنــك اخلليــج والبنك 
علــق  الكويتــي،  األهلــي 
مينــون: تلقــى كال البنكني 
اقتراحا من كبار املساهمني، 
وعلى وجه التحديد شــركة 
الغــامن التجاريــة وشــركة 
بهبهانــي لالســتثمار وذلك 
للنظر فــي إمكانية التعاون 
بــني البنكــني مــع احلفــاظ 
الكيانــني وحتويــل  علــى 
أحدهــم إلى بنك متوافق مع 
الشريعة اإلسالمية، وقد مت 
عرض االقتراح على مجلس 
إدارة بنك اخلليج وأعطيت 
املوافقة على املضي قدما في 
النافية  الدراســة  إجــراءات 

متوســط حقوق املساهمني 
ليصل إلى ٩٫١٪ للنصف األول 
من عــام ٢٠٢٢ من ٥٫٢٪ في 
نفس الفترة من العام املاضي. 
٣ ـ بلغ إجمالي القروض 
العمــالء ٥٫٢  إلــى  املقدمــة 
مليارات دينــار، أي بزيادة 
قدرها ٥٩٩ مليون دينار أو 
بنسبة ١٣٪ مقارنة بالنصف 
األول مــن عــام ٢٠٢١. وجاء 
هذا النمو مدعوما من قطاعي 
األفراد والشركات بالرغم من 
أن وتيــرة النمــو في قطاع 

األفراد كانت األسرع. 
جــودة  حافظــت  ـ   ٤
املوجــودات فــي البنك على 
قوتهــا، حيث بلغت نســبة 
القروض غير املنتظمة ١٫٠٪ 
فــي الربــع الثاني مــن عام 
٢٠٢٢، ويشــكل هذا حتسنا 
عند مقارنته بالفترة نفسها 
مــن العــام املاضــي حيــث 

 «-bbb» إلــى  «+bb» مــن
وتثبيــت عجــز املصدر عن 
الســداد على املــدى الطويل 
فــي املرتبــة «A»، مع نظرة 

مستقبلية «مستقرة».
٭ كما أبقت وكالة ستاندرد 
آند بورز تصنيف املصدر في 
املرتبــة «BBB+» مع نظرة 

مستقبلية «مستقرة». 
ربحية متزايدة

من جانبه، تناول ديفيد 
املالية  البيانات  تشــالينور 
للنصــف األول ٢٠٢٢ مبزيد 
من التفاصيل: ميكننا مشاهدة 
التطور في صافي الربح من 
١٦٫٥ مليون دينار إلى ٣٠٫٣ 
مليــون دينــار، أي بزيــادة 
مبقدار ١٣٫٨ مليون دينار في 
النصف األول من عام ٢٠٢٢. 
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة 
بشكل رئيسي بتراجع إجمالي 
املخصصــات مبقــدار ١٣٫٥ 
مليون دينار وبلغت تكلفة 
املخاطــر ٣٣ نقطــة أســاس 
فقط في النصــف األول من 
عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١١٢ نقطة 
أساس في العام املاضي مما 
يدل على التحسن العام في 
محفظــة البنــك االئتمانية. 
كمــا حققنا صافــي إيرادات 
من غير الفوائد أعلى بواقع 
١٫٧ نتيجة الستئناف األنشطة 
بالبيئة  االقتصادية مقارنة 
املقيــدة التي ســادت خالل 
النصف األول من عام ٢٠٢١.

استعرض خالل مؤمتر احملللني أهم النقاط املتعلقة بالبيئة التشغيلية واألداء املالي خالل النصف األول من ٢٠٢٢

ديفيد تشالينور دالل الدوسريراغوناندان مينون

بنك الكويت املركزي، فقد بلغ 
منو إجمالي قروض العمالء 
حتى شــهر مايو ما نسبته 
٥٫٩٪، بينما حقق البنك منوا 
بنســبة ٦٫٧٪ حتــى يونيو 

 .٢٠٢٢
وقال: وال نزال نشهد ثباتا 
في اإلنفاق االســتهالكي في 
الكويت حيث ينعكس ذلك في 
األداء القوي حملفظة قروض 
األفــراد التابعة للبنك بينما 
تواصل اجتاهها التصاعدي. 
وفي املرحلة القادمة ونظرا 
الرتفــاع مســتوى أســعار 
النفط، نتمنى أن نشهد املزيد 
من التأثيرات اإليجابية على 
االقتصاد الكلي في الكويت 
مع حتسن األنشطة التجارية 
واســتمرار التعافي لإلنفاق 
احلكومي وفي الوقت نفسه 
بقاء التضخم إلى حد ما حتت 

السيطرة.
وحول آخر املســتجدات 
فيما يخــص رحلة التحول 
الرقمــي لبنــك اخلليج، قال 
مينون: نلبــي االحتياجات 
املتغيــرة للعمــالء بشــكل 
اســتباقي من خالل االبتكار 
الرقمي. هذا، وقد قمنا بتنفيذ 
العديد من املبادرات لتزويد 
موظفينا مبجموعة جديدة من 
املهارات والفرص الستخدام 
البيانات بشكل مستدام حيث 
شــهدت مســابقة الداتاثون 
(ماراثون البيانات) األولى في 
الكويت للبيانات والتحليالت 
الرقمية التــي أجراها البنك 
العديد من املشاركني في مجال 
تصنيف البيانات والتصوير 
البياني للبيانات والتحليالت 

«عقارات الكويت» تقفز بأرباحها ٤٢٪ 
إلى ٤٫٧ ماليني دينار بالنصف األول

إدارة  اعتمــد مجلــس 
شــركة عقــارات الكويــت 
املاليــة  الشــركة  نتائــج 
للفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢، والتي أظهرت 
حتقيــق الشــركة أرباحــا 
صافيــة بقيمة ٤٫٧ ماليني 
دينار، بربحية ٥٫١٨ فلوس 
للسهم، محققة بذلك قفزة 
بنسبة ٤٢٪، وذلك مقارنة 
بأربــاح ٣٫٣ ماليني دينار، 
بربحية ٣٫٧٤ فلوس للسهم، 
خالل الفترة ذاتها من العام 

املاضي. 
وفي هذا الســياق، قال 
رئيس مجلس إدارة شركة 
إبراهيم  الكويــت  عقارات 
الذربان: «ارتفعت اإليرادات 
التأجيريــة خالل النصف 
األول إلى ١٣٫٩ مليون دينار، 
مقارنة بـ ١٠٫٢ ماليني للفترة 
ذاتها من العام املاضي. كما 
بلغت موجودات الشــركة 
٣٥٤٫٧ مليون دينار، مقارنة 
بـ ٣٢٧٫١ مليون دينار خالل 

في البيانات املالية للشركة 
الى جناح اإلدارة في تنفيذ 
االستراتيجية التي وضعها 
للنمــو  اإلدارة  مجلــس 
والتوسع في داخل الكويت 
وخارجها». من جانبه، قال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للشركة 
طالل جاسم البحر: «شهدنا، 
وهللا احلمد، تغيرا إيجابيا 
ونتائــج ممتازة للشــركة 

خــالل النصــف األول من 
العــام احلالــي. وكان من 
أهم إجنازات الشركة تسليم 
وحــدات مشــروع ميامي، 
وعددها ٢٣٣ وحدة، وافتتاح 
فندقي يوتل ميامي وفندق 
ذا٨ النخلة، وهو ما انعكس 
إيجابيا على نتائج الشركة 

في النصف األول».
«حققــت  وأضــاف: 
الشــركة منوا ايجابيا في 
الناجتــة عــن  اإليــرادات 
النشاط التشغيلي لفندق 
النخلــة بدايــة مــن  ذا٨ 
العام احلالي. اما بالنسبة 
للمشــاريع قيــد التطوير 
محليا ودوليا، فهي تسير 
وفقــا للخطــة املوضوعة 
لهــا. ونأمل أن حتقق هذه 
املشاريع عوائد مجزية منها 
مبا يعــود بالفائــدة على 
الشركة ومســاهميها. كما 
نتطلع ملزيد مــن النتائج 
اجليدة خالل الربعني الثالث 

والرابع».

٥٫١٨ فلوس ربحية السهم الواحد.. ومنو اإليرادات التأجيرية إلى ١٣٫٩ مليون دينار

إبراهيم الذربانطالل جاسم البحر

النصــف األول مــن العام 
املاضي».

الـــذربان:  وأضـــــاف 
«ارتـفعـــت املصـــاريف 
التشــغيلية من ١٫١ مليون 
دينار في النصف األول من 
٢٠٢١ لتبلغ ٣٫١ ماليني دينار 
في النصف األول من ٢٠٢٢ 
ويعود اغلبها إلى تشغيل 
املشاريع الفندقية اجلديدة 
في الشركة. كما يعزى النمو 

إبراهيم الذربان: منو النتائج يعود إلى جناح تنفيذ إستراتيجية التوسع داخل الكويت وخارجها

فيصل صرخوه: منوذج أعمالنا وتنوع خدماتنا دعما منو اإليرادات وتعزيز مركزنا املالي

طالل البحر: مشاريع الشركة قيد التطوير محليًا ودوليًا تسير وفقًا للخطة املوضوعة لها

«أكسفورد إيكونوميكس»: االقتصاد السعودي يتجاوز 
التريليون دوالر للمرة األولى هذا العام

 OXFORD إيكونوميكــس  أكســفورد  توقعــت 
ECONOMICS أن يتجاوز االقتصاد الســعودي حاجز 

التريليون دوالر للمرة األولى هذا العام.
وأشارت إلى أن منو الناجت احمللي السعودي سيصل 
إلــى ٧٫٥٪ فــي ٢٠٢٢، علما أن صنــدوق النقد الدولي 

يتوقع أن يكون النمو في حدود ٧٫٦٪.
ومــن بني أهداف «رؤيــة اململكة ٢٠٣٠»، أن تصبح 
الســعودية من بني أكبــر ١٥ اقتصادا عامليا في ٢٠٣٠، 
وأن تسجل ناجتا محليا متوقعا بـ ١٫٧ تريليون دوالر.

وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة لإلحصاء 
الســعودية، يــوم أمس، منو النــاجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي للسعودية بنسبة ١١٫٨٪ في الربع الثاني من 

٢٠٢٢، مقارنة بالربع املماثل من العام ٢٠٢١.
وأعلنت وزارة املالية الســعودية، األرقام الفعلية 
للميزانيــة في الربع الثاني من العــام احلالي، والتي 
كشــفت حتقيق إيرادات جتــاوزت ٣٧٠٫٣ مليار ريال، 

شملت إيرادات نفطية بأكثر من ٢٥٠ مليار ريال.
وحققت امليزانية السعودية فائضا يقارب ٧٨ مليار 
ريــال في الربع الثاني، مســتفيدة من قفزة اإليرادات 

النفطية بنسبة تقارب ٩٠٪.
وجتاوز الفائض في األشهر الستة األولى من السنة 
١٣٥ مليار ريال، بينما كانت امليزانية التقديرية تتوقع 

فائضا بـ ٩٠ مليار ريال في السنة اجلارية بأكملها.

٤٫٦ ماليني دينار أرباح «كامكو إنفست» بالنصف األول

أعلنت شركة كامكو إنفست عن 
بياناتها املالية لفترة الســتة أشهر 
املنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، حيث 
حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 
٤٫٦ ماليــني دينــار، وبلغت ربحية 
السهم ١٣٫٥٧ فلسا، وذلك باملقارنة 
مع أرباح بقيمة ٦٫٣ ماليني دينار في 
الفترة نفســها من ٢٠٢١، وبربحية 
للســهم بلغت ١٨٫٤١ فلســا. وكانت 
الشركة قد حققت أرباحا صافية خالل 
الربــع الثاني بلغت ١ مليون دينار، 
بربحية للسهم بلغت ٣٫٠٤ فلوس، 
وذلك مقابل أرباح بقيمة ٤٫٨ ماليني 
دينار في الربع الثاني من العام ٢٠٢١، 
وبربحية للسهم بلغت ١٣٫٨٩ فلسا. 
وقد بلغت إجمالي اإليرادات بالنصف 
األول ١٤ مليون دينار، باملقارنة مع 
١٥٫٩ مليون دينار بالنصف األول من 
٢٠٢١، متأثرة إيجابا بارتفاع إيرادات 
الرســوم والعموالت باإلضافة إلى 
أداء محفظة اســتثمارات الشــركة 
التــي منت بوتيرة أقــل مقارنة مع 
النصف األول من ٢٠٢١. وقد ارتفعت 
إيرادات الرسوم والعموالت بنسبة 
٢٣٫١٪ مقارنــة بالنصف األول ٢٠٢١ 
لتصل إلــى ١٠٫٦ ماليــني دينار، ما 
ميثل ٧٥٫٦٪ من إجمالي اإليرادات، 
فيما بلغ حجم األصول املدارة ١٣٫٨ 
مليار دوالر في نهاية يونيو ٢٠٢٢ 
في احملافظ والصناديق االستثمارية 
التي تديرها الشركة لصالح العمالء.

وفي معرض حديثه عن النتائج 
املاليــة، قــال الرئيــس التنفيــذي 
للشــركة فيصــل صرخــوه: «نحن 
ســعداء بهذه النتائــج التي تعكس 
جودة اإليرادات حيث متثل إيرادات 
الرســوم والعموالت النسبة األكبر 

من إجمالي اإليرادات».
وأضاف صرخــوه، قائال: «رغم 
التقلبات التي شهدتها األسواق املالية 
خالل هذه الفترة إال أن منوذج أعمالنا 
وتنوع خدماتنا واألداء التنافســي 
ملنتجاتنا ســاهمت في حتقيق منو 
في إيرادات الرسوم والعموالت وفي 
تعزيــز مركزنا املالــي». وواصلت 
صناديق األســهم واحملافظ املدارة 
أداء مؤشــرات  فــاق  أداء  حتقيــق 
القيــاس اخلاصة بهــا، حيث حقق 
صندوق كامكو االستثماري أداء بلغ 
١٢٫٧٦٪ منذ بداية العام ليكون بذلك 
أفضل صناديق األسهم املدارة أداء. 
فيما حقق صندوق الدرة اإلسالمي 
٧٫٣٥٪ ليكون أفضل صناديق األسهم 
الكويتية اإلسالمية أداء خالل فترة 
األشهر الـ٦. كما ارتفع حجم األصول 
العقارية املدارة إلى ما يقرب من ١٫٧ 
مليار دوالر مبساحة إجمالية تبلغ 
٣٫٧٥ ماليني قدم مربع وبتوزيعات 
سنوية مبعدل ٧٫٨٪ للمستثمرين.

إدارة األصول

من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق 

إدارة أصــول امللكيــة اخلاصة على 
تنفيذ خطط التخارج من الشركات 
التي تســتثمر بها صناديق امللكية 
اخلاصة. ويعمل الفريق على دراسة 
عدد مــن صفقات امللكيــة اخلاصة 
باإلضافة إلــى العديد من املبادرات 

واملنتجات االستثمارية اجلديدة.
وواصــل فريــق االســتثمارات 
املصرفيــة تقدمي املشــورة للعمالء 
والعمل على عدد من الصفقات سواء 
في أسواق رأسمال الدين أو أسواق 
رأسمال األسهم أو الدمج واالستحواذ 
والتي يتوقع إمتامها خالل العام، وقد 
متكن الفريق بالنصف األول من إمتام 
٤ صفقات دمج واســتحواذ لصالح 
العمالء واملشــاركة بإصدار صكوك 
باإلضافــة إلى طــرح خاص إلحدى 

الشركات العائلية في الكويت.
وبلغت إجمالي املوجودات كما في 
نهاية يونيو ١٢٦٫٩ مليون دينار (٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١: ١٢٩٫٧ مليون دينار)، 
فيما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة 
األم بنسبة ٢٫٦٦٪ خالل الستة أشهر 
لتبلغ ٦٢٫٠ مليون دينار كما في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٢.
وتتمتع الشركة مبركز مالي قوي 
وبتصنيف ائتماني طويل األجل عند 
مســتوى «BBB» وتصنيف قصير 
األجل عند «A٣» مع نظرة مستقبلية 
مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس 
في آخر مراجعة لها في مايو ٢٠٢٢.

١٣٫٦ فلساً ربحية السهم الواحد.. و١٣٫٨ مليار دوالر األصول املدارة بنهاية يونيو ٢٠٢٢

فيصل صرخوه

ارتفاع صادرات الصني ١٨٪.. أسرع وتيرة منذ يناير
رويترز: أظهرت بيانات 
جمركية أمس األحد ارتفاع 
صــادرات الصــني ١٨٪ فــي 
الســابق  العام  يوليو عــن 
في أسرع وتيرة منذ يناير 
املاضي متجــاوزة توقعات 
احملللــني، بينمــا ارتفعــت 

الواردات ٢٫٣٪.
وتوقــع محللــون فــي 
اســتطالع أجرتــه رويترز 
ارتفاع الصادرات ١٥٪، بعد 
حتقيقها ارتفاعــا قويا بلغ 

١٧٫٩٪، في يونيو.
وكان من املتوقع أن ترتفع 
الواردات ٣٫٧٪، بعد ارتفاعها 

١٪، في الشهر السابق.

أهداف «رؤية اململكة ٢٠٣٠» أن تصبح السعودية من بني أكبر ١٥ اقتصادًا عامليًا في ٢٠٣٠

التفاصيل كاملة على موقع األنباء  االلكتروني
www.alanba.com.kw



اقتصـاد
االثنني ٨ أغسطس ٢٠٢٢

13

٨٦٫٦ مليون دينار عقودًا جديدة في القطاع النفطي
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن 
شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية 
أصدرت موافقات بترسيات عقود ومتديد أخرى 
وإصدار أوامر تغييريــة لعقود بقيمة إجمالية 

بلغت ٨٦٫٦ مليون دينار.
وقررت «البتــرول الوطنية» متديد ٣ عقود 
وإصــدار أمر تغييري بقيمة ١٨٫٣ مليون دينار، 
حيث حصلت الشركة على موافقة اجلهاز املركزي 
للمناقصات على التمديد حلني االنتهاء من إجراءات 

املناقصة البديلة.
فيما قررت شركة نفط الكويت على ترسية 
أحــد العقــود ومتديد عقد آخر بقيمــة إجمالية 

بلغت ٦٨٫٣ مليون دينار.
وفــي التفاصيل، قالت املصادر إن «البترول 
الوطنية» طلبت من اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة إصدار األمر التغييــري الثاني مببلغ ٤ 

ماليني دينار لعقد الصيانة امليكانيكية ملصفاة 
مينــاء عبداهللا، فضال عن متديد العقد ملدة عام 
تنتهي في مارس ٢٠٢٤، وذلك بقيمة ٩٫٢ ماليني 
دينار، ليصبح بذلك إجمالي قيمة األمر التغييري 
والتمديــد للعقــد ما قيمتــه ١٣٫٢ مليون دينار، 

ووافق اجلهاز على التمديد.
واضافت أن الشركة طلبت التمديد اخلامس 
لعقد خدمات ضبط اجلودة في مصافي الشركة، 
وذلك ملــدة ١٢ شــهرا مببلغ إجمالي قــدره ٣٫٦ 
ماليني دينار وذلك حلــني االنتهاء من إجراءات 
املناقصة البديلة، ووافق جهاز املناقصات على 

طلب الشركة.
وذكرت أن «البترول الوطنية» طلبت أيضا 
متديد عقد ثان لضبط اجلودة في مصافي الشركة 
بقيمة ١٫٥ مليون دينار، وذلك حلني االنتهاء من 
إجــراءات املناقصة البديلــة، ومت املوافقة على 

طلب الشركة.
علــى الصعيــد ذاتــه، قالت إن شــركة نفط 

الكويت طلبــت التمديد الثانــي للعقد اخلاص 
بتقدمي خدمات الصيانة ملرافق اإلنتاج في مناطق 
شــمال الكويت املبرم بقيمة ١٨٫٨ مليون دينار، 
وذلــك لضمان اســتمرار تقــدمي اخلدمات حلني 
االنتهاء من إجراءات مناقصة العقد البديل. وقررت 
«نفط الكويت» ترســية مناقصة تقدمي خدمات 
الصيانة ألنظمة مكافحة احلريق ملناطق اجلنوب 
والشرق والتصدير والبحرية واألحمدي التابعة 

للشركة بقيمة ٧ ماليني دينار.
فيما قرر اجلهاز املركزي للمناقصات لشركة 
نفط الكويت عمل موازنة تثمينة مع الشركة التي 
حازت أقل األســعار في العطــاءات املالية وذلك 
في مناقصة تركيب خطوط أنابيب تدفق النفط 
اخلام واألشغال املتصلة بها في مناطق جنوب 
وشرق الكويت على شركة الهندسة امليكانيكية 
واملقــاوالت التي حازت أقل األســعار واملطابقة 
للشروط واملواصفات مببلغ إجمالي قدره ٤٢٫٥ 

مليون دينار.

شملت متديد عقود وأوامر تغييرية في «البترول الوطنية» و«نفط الكويت»

«الوطني» يحتضن سلسلة محاضرات توجيهية
ضمن برنامج «جيرلز فور جيرلز»

احتضــن بنــك الكويت 
مــن  سلســلة  الوطنــي 
التوجيهيــة  احملاضــرات 
ضمن برنامــج جيرلز فور 
جيرلــز (G٤G) للتدريــب، 
والذي يعقــد بالتعاون مع 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 

النسائية في الكويت.
وبرنامج G٤G هو مبادرة 
عاملية تنتشر في ٢٨ دولة، 
وقد مت إنشــاؤها فــي عام 
٢٠١٧ من قبل مجموعة من 
النساء املتميزات، وجميعهن 
جامعــة  مــن  خريجــات 
هارفــارد ـ كليــة كينيــدي 
لــإلدارة احلكومية ويهدف 
إلى معاجلة عدم املســاواة 
املستمرة بني اجلنسني في 
املناصب القيادية في جميع 
أنحاء العالم، وخلق مجموعة 
الفتيــات مســتعدات  مــن 
وقادرات على تولي مناصب 
قيادية في املجاالت الرئيسية 
مبختلف املجاالت احلكومية 
واألعمال التجارية واملجتمع 
املدنــي. وعقــدت سلســلة 
احملاضرات فــي مقر البنك 
الرئيسي وركزت على العديد 

تطبيــق هذه الــدروس في 
احلياة اخلاصة.

وتهدف هذه احملاضرات 
التوجيهية إلى تقدمي األدوات 
الهامة ملساعدة املوظفني في 
حتديد األهداف واالهتمامات 
الدعــم  واحلصــول علــى 
للقضايا التي يتبناها الفرد 
من خــالل فهــم احتياجات 

واهتمامات اآلخرين.
والتقي خاللها املوظفون 
بالعديد مــن املتحدثني من 
داخــل البنك، باإلضافة إلى 
املتحدثــني الضيــوف مــن 
مختلف القطاعات ملشاركة 

مستوى املجموعة بأكملها 
وهو مــا يجســده وصول 
إلــى  النســائي  العنصــر 
عضويــة مجالــس اإلدارة 
األفــرع اخلارجيــة  وفــي 
للبنــك هــذا باإلضافة إلى 
تعزيز املساواة بني اجلنسني 
كعنصر أساســي في إدارة 
املواهــب واتخاذ  تطويــر 
البنك للعديد من اإلجراءات 
والتدابير بهدف مشــاركة 
املرأة في املناصب القيادية 
من خــالل توفير التوجيه 
والفرص املناسبة لتطورهن 

الوظيفي.

خبراتهم وإثــراء احللقات 
النقاشية.

وبهــذه املناســبة قالــت 
مديرة إدارة املواهب والتطوير 
في املوارد البشرية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني جنالء 
الصقر: يدعــم بنك الكويت 
الوطني وبقوة كافة املبادرات 
واجلهود احلثيثة التي تبذلها 
اجلهــات الفاعلــة مــن أجل 
تعزيــز التمكني االقتصادي 

للمرأة.
وأشارت إلى التزام بنك 
الكويت الوطني بترســيخ 
ثقافــة متكــني املــرأة على 

بالتعاون مع اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية في الكويت

صورة جماعية للمشاركات في سلسلة احملاضراتجنالء الصقر

من املوضوعات الهامة التي 
تضمنت «القيادة الشجاعة» 
وقدمتها مؤرخــة من كلية 
هارفارد لألعمال، باإلضافة 
إلى جلسات أخرى تضمنت 
«االتصــال»  موضوعــات 
وغيرهــا.  و«التفــاوض» 
وخالل هذه احللقة النقاشية 
مت تنــاول الشــروط التــي 
يجــب توافرها لكي تصبح 
املرأة قائدا ال يعرف اخلوف 
ويكون لهــا تأثير ملموس 
على العالــم، كما مت تقدمي 
العديد من األمثلة على القادة 
عبر التاريــخ وكيف ميكن 

.. وفي تقريره: «الفيدرالي» سيواصل
رفع الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، إن العديد من 
مسؤولي االحتياطي الفيدرالي 
أشــاروا يوم الثالثاء املاضي 
إلى أن البنك املركزي األميركي 
ملتزم مبكافحة ارتفاع األسعار، 
ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات 
اخلزانة قصيــرة األجل على 
خلفيــة قيــام املســتثمرين 
بتسعير استمرار رفع أسعار 

الفائدة.
وأشــار مســؤولون مــن 
مختلف التوجهات السياسية 
يوم الثالثاء إلى أنهم وزمالءهم 
ما زالوا عازمــني «وموحدين 
بالكامــل» علــى رفع أســعار 
الفائدة األميركية إلى مستويات 
مــن شــأنها تقييــد النشــاط 
االقتصادي بشكل أكبر لكبح 
جمــاح التضخــم الذي وصل 
إلــى أعلــى مســتوياته منــذ 

الثمانينيات.
وقالت ماري دالي، رئيسة 
بنك االحتياطي الفيدرالي في 
سان فرانسيسكو، إنها «تشعر 
باحليرة» جتاه أسعار سوق 
السندات التي تعكس توقعات 
املســتثمرين التي تشير إلى 
توجه البنك املركزي خلفض 
أسعار الفائدة في النصف األول 

من العام املقبل.
وعلــى العكس مــن ذلك، 
أعربت عن توقعها أن يواصل 
االحتياطــي الفيدرالــي رفــع 
أســعار الفائــدة فــي الوقــت 
احلالي ثم يحتفظ بها عند تلك 
املستويات «لفترة من الوقت»، 
مضيفة أن البنك املركزي «لم 
يقترب» بعد من كبح التضخم 
الذي مــا زال يواصل ارتفاعه 
إلى أعلى املستويات املسجلة 

في ٤٠ عاما.
وفــي مقابلــة منفصلــة، 
صرح رئيس بنك االحتياطي 
الفيدرالي في شيكاغو تشالز 
إيفانز بأنه يرى أن رفع سعر 

إلى أن سياسة التشديد النقدي 
القوية التي يتبعها االحتياطي 
الفيدرالــي قد بدأت في تقييد 

منو االقتصاد األميركي.
آفاق واعدة

النشــاط الصناعي  تباطأ 
األميركــي بوتيــرة أقــل مــن 
املتوقع في يوليو املاضي وسط 
إشارات على أن قيود العرض 
آخذة فــي التراجع. إذ تراجع 
مؤشر أنشطة املصانع الصادر 
عن معهد إدارة التوريدات إلى 
٥٢٫٨ مقابل ٥٣ الشهر السابق، 
مســجال أدنى مستوياته منذ 
يونيو ٢٠٢٠ مع بقائه في نطاق 

يشير إلى النمو.
مــن جهة أخــرى، انتعش 
قطــاع اخلدمــات األميركــي 
بشكل غير متوقع في يوليو 
علــى خلفية تزايــد الطلبات 
اجلديــدة. وحتســن مؤشــر 
مديــري املشــتريات لقطــاع 
اخلدمــات التابــع ملعهد إدارة 
التوريدات من ٥٥٫٣ في يونيو 
إلــى ٥٦٫٧ في يوليــو، بينما 

اجلائحــة ليصــل إلــى ٣٫٥٪ 
مقابل ٣٫٦٪ الشــهر السابق، 
كما أظهرت أيضا تسارع وتيرة 
خلق الوظائف مقارنة بشهر 
يونيو، بإضافة االقتصاد ٣٩٨ 
ألف وظيفة. وكانت توقعات 
االقتصاديني تشير إلى تباطؤ 
منــو الوظائف إلــى ٢٥٠ ألف 

وظيفة خالل الشهر املاضي.
الوظائــف  وقــدم تقريــر 
صورة جيدة إلــى حد ما عن 
االقتصاد على الرغم من تراجع 
الناجت احمللي اإلجمالي بوتيرة 
متتالية على مدار الفترات ربع 
ســنوية. وفــي الوقــت الذي 
تراجع فيه الطلب على العمالة 
في القطاعات احلساسة لسعر 
الفائدة مثل اإلسكان والتجزئة، 
ال تســتطيع شركات الطيران 
واملطاعم العثور على عدد كاف 
من املوظفني. وفي ظل توافر 
١٠٫٧ ماليني فرصة عمل بنهاية 
يونيو و١٫٨ فرصة لكل شخص 
عاطــل عــن العمــل، ال تــزال 
أوضاع سوق العمل متشددة 
وال يتوقع االقتصاديون تباطؤ 
منو الوظائف هذا العام بوتيرة 
حادة. حيث منا متوسط الدخل 
في الساعة بنسبة ٠٫٥٪ الشهر 
املاضي بعد ارتفاعه بنســبة 
٠٫٤٪ فــي يونيــو. وأدى ذلك 
إلى زيــادة معدل منو األجور 
على أساس سنوي إلى ٥٫٢٪.
وجــاء اإلصــدار املفاجــئ 
بالتزامن مع تأكيدات مسؤولي 
االحتياطي الفيدرالي بأن املزيد 
من تشديد السياسات النقدية 
يعتبــر من األمور الضرورية 
لكبح التضخم. وبذلك انقلبت 
االحتمــاالت من التوجه نحو 
رفع ســعر الفائدة مبقدار ٥٠ 
نقطة أساس إلى التوجه نحو 
تأييد رفعها مبقدار ٧٥ نقطة 
أساس، وزاد االحتمال األخير 
من ٤١٫٥٪ يــوم اخلميس إلى 

٧٠٫٥٪ بنهاية األسبوع.

توقــع االقتصاديون تراجعه 
إلــى ٥٣٫٩، ويدعم هــذا األداء 
اآلراء القائلــة إن االقتصاد قد 
ال يكون فــي حالة ركود على 
الرغم مــن تراجع اإلنتاج في 

النصف األول من العام.
ركود أم مصطلحات تقنية؟

بــدأ يوم اجلمعــة بأجواء 
هادئــة فــي الصبــاح، حيث 
استعد املســتثمرون لبيانات 
التوظيف املقرر إصدارها في 
وقت الحق من اليوم، وأثبت 
التقرير أهميته وجدوى ترقبه. 
بالبيانات  وتفاجأت األسواق 
التــي أظهــرت أن االقتصــاد 
األميركي قد أضاف بشكل غير 
متوقع ٥٢٨ ألف وظيفة الشهر 
املاضي، ما يــدل على أن منو 
الرواتــب قد ارتفــع حتى في 
ظل السياسة النقدية املتشددة 
وتقليص تدابير الدعم املالي، 
مــا خفف املخاوف من حدوث 
ركود. وكشــفت البيانات أن 
معــدل البطالــة تراجــع إلى 
أدنى مستوياته املسجلة قبل 

الفائــدة مبقــدار ٠٫٥ نقطــة 
مئويــة فــي اجتماعــه املقبل 
املقــرر انعقاده في ســبتمبر 
ســتكون خطــوة مواتية، إال 
أنه ترك املجــال مفتوحا أمام 
إمكانيــة رفعها مبقــدار ٠٫٧٥ 
نقطة مئويــة، والذي قال إنه 
«ميكن أن يكون جيدا أيضا».
وتبنــت لوريتا ميســتر، 
االحتياطــي  بنــك  رئيســة 
الفيدرالي في كليفالند، نبرة 
متشــددة مماثلــة، قائلة إنها 
تتوقــع تباطؤ وتيــرة النمو 
االقتصــادي هــذا العام، وهو 
األمــر الذي يعتبــر ضروريا 
لكبح جماح التضخم. كما أنها 
ال ترى أن الواليات املتحدة في 
حالة ركود نظرا الستمرار قوة 

سوق العمل.
اللجنــة  وبعــد اجتمــاع 
الفيدرالية لألسواق املفتوحة 
بــدأ  املاضــي،  يوليــو  فــي 
املستثمرون في تسعير سلسلة 
مــن الزيــادات الصغيرة في 
أسعار الفائدة في وقت الحق 
من العام احلالي وسط إشارات 

«بيتك» مينح عمالءه فرصًا للفوز بباقات 
حضور كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر

أطلــق بيــت التمويــل 
الكويتــي «بيتــك»، حملة 
«البطاقــة فــي ملعبك مع 
VISA» التي تتيح للعمالء 
فرصا للفوز بجوائز باقات 
حلضور كأس العالم ٢٠٢٢ 
في قطر، وذلك ضمن إطار 
حرصه على مواصلة متيزه 
فــي منــح العمــالء قيمــة 
مضافة ومميزات فريدة عند 
استخدام بطاقات «بيتك» 

في عمليات الشراء. 
وأوضح املدير التنفيذي 

ملنتجات بطاقات االئتمان في «بيتك» طالل 
العربيــد، ان مجموع الرابحــني في حملة 
«البطاقة في ملعبك مع VISA» هو ١٦ فائزا، 
من بينهم ٤ فائزين من فئة عمالء حسابي 

للشباب.
وعن باقات اجلوائز، أشار العربيد الى 
أن كل فائز يحصل على باقة حلضور احدى 
مباريات فيفا كأس العالم قطر ٢٠٢٢، تتضمن 
اصطحاب مرافق واحد، ورحلة ذهاب وعودة 
إلى العاصمة القطرية (الدوحة) ملدة ٣ أيام 
على منت طائرة خاصة، وإقامة ملدة ليلتني 
فــي فندق ٥ جنــوم، ومواصالت من وإلى 
مطــار الدوحة وامللعــب، وحضور مباراة 
كأس العالم ربع النهائي أو نصف النهائي 

في كبينة خاصة للفائز واملرافق. 
وأضاف العربيد أن العمليات الشرائية 
املؤهلــة لدخــول الســحب تشــمل جميع 
العمليات الشــرائية التــي تتم عن طريق 
بطاقات «بيتك» ڤيزا االئتمانية ومســبقة 
الدفــع مــن خالل نقــاط البيــع أو املواقع 
اإللكترونيــة عبر االنترنت محليا وعامليا 
أثناء فترة احلملة، وكذلك جميع العمليات 
الشــرائية التــي تتم عن طريــق بطاقات 

«بيتك» ڤيزا السحب اآللي 
مــن خالل نقــاط البيع أو 
املواقــع اإللكترونيــة عبر 
االنترنت عامليا فقط أثناء 

فترة احلملة.
وعن آلية التأهل لدخول 
السحب، أوضح العربيد أن 
العميل يحصل على فرصة 
الســحب  واحــدة لدخول 
مــع كل ١ د.ك من مجموع 
قيمة العمليات الشــرائية 
احمللية (متضمنة العمليات 
الشرائية التي تتم عن طريق 
املواقــع اإللكترونيــة عبر 
االنترنت بالدينار الكويتي). 
كما يحصل العميل على ١٠ 
فرص لدخول السحب مع 
كل ١ د.ك من مجموع قيمة 
العمليات الشرائية خارج 

الكويت (متضمنة العمليات 
الشــرائية التــي تتــم عن 
طريق املواقع اإللكترونية 
عبــر االنترنــت بالعمالت 
األجنبية)، وذلك خالل مدة 
احلملة التي تنتهي في ١٨ 

سبتمبر ٢٠٢٢.
وأشــار العربيد الى أن 
إطالق حملة «البطاقة في 
ملعبــك مع VISA» يســهم 
في منــح العمــالء جتربة 
مصرفية مميزة وفرص فوز 
لدى اســتخدامهم بطاقات 
Visa «بيتك»، كما ان ربط اجلائزة بإمكانية 
االستخدام داخل او خارج الكويت يسهم في 
تشجيع العمالء على استخدام البطاقات في 
السوق احمللي، وتنشيط مبيعات التجار، 
مشددا على مواصلة اجلهود بالتعاون مع 
شــركة Visa، لتخطيط وتنفيذ العديد من 
احلمــالت، ملا لها من مــردود ايجابي على 
مســتوى رضا العمالء، وزيــادة معدالت 
االســتخدام، وتوســيع احلصة السوقية 
لـــ «بيتك» في مجــال البطاقات املصرفية 
مبختلــف أنواعها. وأكــد العربيد حرص 
«بيتــك» علــى مواصلة اطــالق احلمالت 
املتميزة التي تعزز جتربة العمالء املصرفية 
وتلبي تطلعاتهم، وحتافظ على ريادة البنك 
في سوق البطاقات املصرفية في الكويت. 
وأعرب عن اعتزازه بالشراكة املتميزة 
مع شركة VISA، السيما بعد النجاح الكبير 
حلمالت وخدمات «بيتــك» وحلول الدفع 
املبتكرة التي القت صدى واسعا في السوق، 
مشيرا الى أن الشراكة مع VISA متثل فرصة 
لتبني املزيد من حلول املدفوعات الرقمية 
إلضفاء السهولة والشمولية لالرتقاء بتجربة 

العميل.

«VISA ضمن حملة «البطاقة في ملعبك مع

طالل العربيد

«التجاري» يعلن فائز «النجمة» األسبوعي

الســحوبات على كل اجلوائــز التي يقدمها 
احلســاب، فكلما زاد رصيــد العميل زادت 
فرصة الفــوز، فضال عن املزايــا اإلضافية 
التــي يوفرها احلســاب، إذ يحصل العميل 
على بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول 
على بطاقة ائتمان بضمان احلساب وكذلك 
احلصول علــى كل اخلدمات املصرفية من 

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

التجاري  البنــك  أجرى 
ســحبه األســبوعي علــى 
حساب النجمة، وقد مت إجراء 
السحب يوم أمس في مبنى 
البنك الرئيســي، بحضور 
التجــارة  وزارة  ممثلــة 
والصناعة ابتســام املنيع.  
وقــد قــام البنــك بتغطية 
عبــر  مباشــرة  الســحب 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز صالح 
الدين علي إلبورنو بجائزة 
نقدية بقيمة ٥ آالف دينار 
في ســحب حساب النجمة 
األسبوعي. يذكر أن جوائز 
النجمــة مميــزة  حســاب 

بحجــم مبالــغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلــى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
ســحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، 
وســحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 
١٫٥ مليــون دينار.  وعن آلية فتح حســاب 
النجمة والتأهل لدخول الســحوبات، فمن 
املعروف أنه ميكن فتح احلساب فقط بإيداع 
٥٠٠ دينار ويجب أن يكون في احلساب مبلغ 
ال يقل عن ٥٠٠ دينار للتأهل ودخول جميع 
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«صواريخ املقاومة» جتبر إسرائيل على التهدئة في غزة

عواصم - وكاالت: وافقت إسرائيل 
علــى هدنة فــي غزة بعــد أن طالت 
صواريخ حركة «اجلهاد اإلسالمي» 
العمق االســرائيلي ووصلت للمرة 
األولــى إلــى مدينة القــدس احملتلة 
أمــس، ردا على اغتيال قادة بارزين 
في جناحها العسكري «سرايا القدس» 

بالقطاع.
وقالــت مصــادر أمنيــة مصرية 
وفلسطينية إن إسرائيل وافقت على 
التهدئة، فيما أكد مصدر في «اجلهاد 
اإلســالمي» لوكالة فرانس برس أن 
املقاومــة لن تتوقــف اذا لم يتوقف 

العدوان وجرائم االحتالل».
وقبل التوصل الى هدنة التهدئة 
فــي غزة امس، أكدت حركة «اجلهاد 
االسالمي» في بيان أن «دماء الشهداء 
لن تضيع هدرا»، وقرنت ذلك بتوسيع 
نطاق إطــالق النار باجتــاه القدس 

احملتلة فيما وصفته بأنه انتقام ملقتل 
خالد منصور قائد املنطقة اجلنوبية 
في جناحها العسكري، وهو ثاني قائد 
كبير تفقده احلركة في غضون أيام 
بعد اغتيــال االحتالل لقائد املنطقة 
الشمالية في «سرايا القدس» تيسير 

اجلعبري.
وأصابت الصواريخ الفلسطينية 
معظــم جنــوب إســرائيل بالشــلل 
وأجبرت الســكان في عدد من املدن 
مــن بينها تل أبيب وعســقالن على 

الدخول إلى املالجئ.
وأفادت االذاعة االسرائيلية العامة 
بأنه في أعقاب ذلــك دوت صافرات 
اإلنذار في القدس، فيما أظهرت مقاطع 
ڤيديو مصورة نشــرت على مواقع 
التواصــل االجتماعي محاولة القبة 
احلديدية اعتراض صواريخ أطلقت 
من غزة جتاه جبال املدينة احملتلة.

ولم تقــع إصابات علــى اجلانب 
القبــة  اإلســرائيلي بفضــل نظــام 
احلديدية املضاد للصواريخ، والذي 
قال متحدث باســم جيش االحتالل 
إنــه اعتــرض ٩٧٪ مــن الصواريخ 

الفلسطينية.
في غضون ذلك، قال املتحدث باسم 
حركة حماس حازم قاسم إن املقاومة 
حاضرة وجاهزة ولديها العديد من 
اخليارات للتعامل مع الوضع امليداني 

وتصاعد اجلرائم اإلسرائيلية.
وأكد قاســم في مقابلة مع وكالة 
«معا» الفلســطينية امس أنه كانت 
هناك اتصاالت مســتمرة على مدار 
الســاعة مــع الوســطاء بخصوص 
التوصل لتهدئة خاصة مع اجلانب 
املصري لوقف العدوان على الشعب 

الفلسطيني.
وأضاف «دائما كنا معينني كمقاومة 

بإجناح اجلهود التي من شــأنها أن 
حتقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني، 
املشــكلة ليســت في الوســطاء وال 
االتصــاالت بل املشــكلة األساســية 
في االحتالل الذي ال يحترم مساعي 

الوسطاء».
وتابع انه في حال وقف االحتالل 
عدوانــه وقصفــه علــى الشــعب 
الفلســطيني ميكن بعدهــا احلديث 

عن إمكانية وقف هذا العدوان.
وأضاف «واضح أن االحتالل يصعد 
عدوانه على الشعب الفلسطيني سواء 
باغتيال قيــادات املقاومة كما حدث 
مع الشــهيد القائد خالد منصور أو 
قتــل مدنيــني من النســاء واألطفال 
والشــيوخ وتعمــد إصابــة املنازل 
بهــذه الطريقة الهمجيــة، مؤكدا أن 
هذه جرائم ترتقي إلى جرائم حرب 
حقيقية مكتملة األركان». وأشار إلى 

أن هناك عدوان على املسجد األقصى 
باقتحامات املستوطنني لألقصى وهذا 
سلوك إرهابي أيضا، لكن في املقابل 
هناك حالة من الرد احلقيقي متارسه 
املقاومة الفلسطينية بتوسيع دائرة 
النار حتــى تصل إلى مدينة القدس 

احملتلة ردا على هذه اجلرائم.
من جهتها قالت، قالت إسرائيل إنها 
ستوقف إطالق النار إذا فعلت «اجلهاد 
اإلســالمي الشيء نفســه». وصرح 
املتحدث باســم اجليش االسرائيلي 

بأن «الهدوء سيرد عليه بالهدوء».
وزعــم وزير العدل اإلســرائيلي 
جدعون ساعر، عضو مجلس الوزراء 
األمني املصغر، ان مئات الصواريخ 
التــي أطلقتها اجلهاد اإلســالمي ردا 
على االعتقال هي السبب في مواصلة 

العدوان.
وأضاف ساعر في تصريح لراديو 

اجليش اإلســرائيلي «بقدر ما تريد 
اجلهــاد اإلســالمي إطالــة أمــد هذه 
العملية، فستأســف لذلك». بدوره، 
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير 
البيد - قبل اعالن قبول الهدنة - إن 
الهجوم العسكري على غزة سيستمر 

«مادام ذلك ضروريا».
وأضاف البيد في بيان مشترك مع 
وزير دفاعه بيني غانتس ان اجليش 
استهدف «أهدافا ونشطاء إرهابيني 
إلحباط فرق إطالق صواريخ» تابعة 

للجهاد اإلسالمي.
وشن اجليش اإلسرائيلي عشرات 
الغارات على أهداف للجهاد اإلسالمي 
شملت مواقع عسكرية في كافة مناطق 
قطاع غزة ونقاط رصد قرب السياج 
الفاصــل وأراضي زراعية ومنصات 
إلطــالق الصواريــخ ومســتودعات 

أسلحة.

«اجلهاد اإلسالمي» وّسعت نطاق إطالق النار جتاه القدس للمرة األولى..  و«حماس»: املقاومة جاهزة ولديها «خيارات» للتعامل مع الوضع امليداني

(رويترز) اآلالف يشيعون جثامني فلسطنيني بينهم خالد منصور القائد العسكري البارز في «سرايا القدس» في رفح أمس 

«الشاباك» أوصى بوقف العدوان 
«خشية التورط في عملية أوسع ال نريدها»

عواصــم - وكاالت: أوصى رئيس 
الداخلــي اإلســرائيلي  األمــن  جهــاز 
«الشــاباك»، رونــان بار فــي اجتماع 
يعقــده املجلــس السياســي واألمني 
املصغر «الكابنيت»   مساء امس األول 
بضرورة إنهاء العملية العسكرية في 
غزة خشــية وقوع أخطاء من شــأنها 
أن تورط إسرائيل في عملية عسكرية 

أوسع ال تريدها.
ونقل موقع «والال» العبري املقرب 
من أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، 
عن وزيرين شــاركا في االجتماع، أن 
رئيــس «الشــاباك»، قــال إن العملية 
احلالية على قطاع غزة: «حققت أهدافا 

أكثر مما حددناه وسيكون لها تأثير في 
ساحات أخرى أيضا، مبا في ذلك هدف 
اســتراتيجي وهو الفصل بني حركتي 

حماس واجلهاد اإلسالمي».
وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار 
ملوقع «والال» بأن «اجلميع بشكل عام 
يعتقــد أنه يجب وقف العملية، إال أن 

الظروف لم تنضج بعد».
القومــي  وقــال مستشــار األمــن 
اإلسرائيلي، إيال حوالتا، خالل االجتماع 
املذكور، إن الهدف هو دفع «حماس» إلى 
ممارسة ضغوط على «اجلهاد اإلسالم» 
من أجل وقف إطالق النار، الفتا إلى ان 

ذلك سيستغرق وقتا.

مستوطنون ينفذون اقتحامات جماعية واسعة لباحات املسجد األقصى 
عواصم - وكاالت: اقتحم 
نحو ٣ آالف مستوطن املسجد 
األقصــى املبــارك أمس بعد 
ان سمحت حكومة االحتالل 
بزيادة أعداد املقتحمني بحجة 
إحيــاء ذكــرى ما يســمى بـ 

«خراب الهيكل».
القدس  وقالت محافظــة 
فــي بيــان إن املســتوطنني 
اقتحموا «األقصى» على شكل 
مجموعات بحماية من شرطة 
االحتالل ورفع بعضهم األعالم 
اإلســرائيلية، فيما أدى عدد 
منهم ما يسمى بـ «السجود 

امللحمي».
وأضاف البيان ان عضو 
ايتمار  الكنيســت املتطرف 
بــن غفيــر كان فــي مقدمة 
املقتحمني، مشيرا إلى ان قوات 
شرطة االحتالل اعتدت على 
املصلني واعتقلت ٤ شــبان 
من بينهم صحافي والناشط 
املقدســي محمد أبواحلمص 
الذي تعرض لالعتداء. وتأتي 
انتهاكات املستوطنني وقوات 
االحتــالل لباحات املســجد 
األقصى بالتزامن مع العدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت شــرطة االحتالل 
قــد أغلقت منذ مســاء امس 
األول، احملــاور والشــوارع 
املؤديــة للمســجد األقصى 
املبارك مــن «روكفلر وادي 

الفلســطينية االقتحامــات 
اجلماعية الواسعة للمسجد 
األقصى، وقالت إن سلطات 
االحتــالل تواصــل توظيف 
مناسباتها وأعيادها خلدمة 
ومخططاتهــا  طموحاتهــا 

العربية  اململكة  وأعربت 
السعودية عن إدانتها اقتحام 
باحــات املســجد األقصــى 
املبارك من قبل املستوطنني 
اإلسرائيليني في خرق خطير 
للقانــون الدولــي وللوضع 

واالعتداءات املتواصلة على 
املقدســات تفاقمــان التوتر 
وتدفعان باألوضاع الى دوامة 

عنف مستمرة.
وشــددت على مطالبتها 
الدولي باالضطالع  املجتمع 
مبسؤولياته إلنهاء تصعيد 
االحتالل اإلسرائيلي وتوفير 
احلمايــة الالزمــة للمدنيني 
وبذل اجلهود كل إلنهاء هذا 

الصراع الذي طال أمده.
من جهته، شــدد األردن 
على ضــرورة وقف جميع 
التي تســتهدف  اإلجراءات 
تغييــر الوضــع التاريخي 
والقانوني القائم باملســجد 
األقصــى املبــارك واحترام 
سلطة إدارة أوقاف القدس 

وشؤون املسجد األردنية.
وأعربت وزارة اخلارجية 
وشؤون املغتربني األردنية 
الســتمرار  إدانتهــا  عــن 
االنتهاكات اإلسرائيلية في 
املســجد األقصى، وآخرها 
الســماح للمتطرفني وأحد 
أعضاء الكنيســت باقتحام 
املســجد وانتهــاك حرمته 
الشــرطة  وبحمايــة مــن 
اإلســرائيلية، محــذرة من 
هــذه  اســتمرار  تبعــات 
االنتهاكات، ومطالبة بوقفها 

فورا.
كما أدانت األمانة العامة 

التهويديــة  االســتعمارية 
التوســعية مبا فيها تعميق 
وتوســيع عمليــات تهويــد 
القدس احملتلة ومقدســاتها 
وتكريــس ضمهــا لدولــة 

االحتالل.

القائم  التاريخي والقانوني 
في القدس ومقدساتها.

وأكدت وزارة اخلارجية 
الســعودية في بيان أوردته 
وكالــة األنبــاء الســعودية 
«واس» امس ان االنتهاكات 

ملنظمة التعاون اإلســالمي 
بشدة، اقتحام املستوطنني 
املتطرفني للمسجد األقصى 
املبــارك وانتهــاك حرمتــه 
بحماية من قوات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وشــددت املنظمــة فــي 
«احلــرم  أن  علــى  بيــان 
القدســي الشــريف» بكامل 
مساحته البالغة ١٤٤ دومنا 
هــو مــكان عبــادة خالص 
للمســلمني، داعية املجتمع 
الدولي، خاصة مجلس األمن 
الدولي، إلى التحرك الفوري 
لوضع حد لهذه االعتداءات 
واالنتهاكات املتكررة، وإلزام 
قوة االحتالل باحترام حرمة 
املقدســة واحلفاظ  األماكن 
القانونــي  علــى الوضــع 
والتاريخي للمسجد األقصى 
املبــارك، وتوفيــر احلماية 
الدولية للشعب الفلسطيني.

كذلك، دان البرملان العربي 
اقتحــام باحــات املســجد 
املبــارك وانتهاك  األقصــى 
حرمتــه حتت حماية قوات 
االحتالل، وحذر من أن تزامن 
هذه االســتفزازات من قبل 
املستوطنني وقوات االحتالل 
سيقود إلى تصعيد خطير 
وموجات من العنف يعرض 
األمن والســلم في املنطقة 

والعالم للخطر.

(رويترز) فوات االحتالل تعتقل فلسطينياً حاول التصدي القتحامات املستوطنني املتطرفني لباحات املسجد األقصى امس 

اجلــوز» و«باب األســباط» 
العمــود» و«وادي  و«رأس 
حلوة»، ومنعت الفلسطينيني 
من دخــول «األقصى»، فيما 
سمحت ملسيرات استفزازية 
للمســتوطنني فــي القــدس 

والبلدة القدمية.
واحتشد آالف املستوطنني 
فــي ســاحة البراق عشــية 
اقتحامهم املســجد األقصى 
ونظموا مسيرة استفزازية 
رفعــوا فيها علــم االحتالل 
ووصلت إلــى باب العامود، 
بحسب ما ذكرت وكالة األنباء 

الفلسطينية (وفا).
وفي سياق متصل، اقتحم 
عشرات املستوطنني، امس، 
قريــة «التوانــي» جنــوب 
منســق  وقــال  اخلليــل، 
الوطنية والشعبية  اللجان 
ملقاومة اجلدار واالستيطان، 
راتــب اجلبور، إن عشــرات 
املستوطنني اقتحموا القرية 
وسط تعزيزات عسكرية من 
قوات االحتالل، وأدوا طقوسا 
«تلمودية» فــي كهف أثري 

باملنطقة.
واعتقلت قــوات االحتالل 
اإلسرائيلـــــي، عشــــــرات 
الفلسطينيني بعد مداهمتها 
عدة مناطق بالضفة الغربية 

احملتلة.
وأدانت وزارة اخلارجية 

«أونروا» تغلق منشآتها 
في غزة باستثناء «الصحية»

غــزة - وكاالت: أعلنــت وكالــة األمم املتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا) عن غلق جميع 
منشآتها بقطاع غزة جزئيا باستثناء املؤسسات الصحية 

والبيئية.
وقالت الوكالة في بيان أوردته وكالة األنباء الفلسطينية 
(وفا) مساء امس األول انه «حتى إشعار آخر» مت إغالق 
جميع منشــآت األونروا أمام اجلمهور باستثناء املراكز 
الصحيــة البالغ عددها ٢٢ مركزا، حيث ســتفتح املراكز 
أبوابهــا في ســاعات العمل املعتادة، ابتداء من الســاعة 
٨:٣٠ صباحا ولكنها ستقتصر فقط على تقدمي اخلدمات 
األساســية مبا في ذلك: صرف األدوية ملرضى األمراض 
املزمنة، وحاالت احلمل عالية اخلطورة (وستتم متابعة 
احلاالت غير اخلطرة عن طريق الهاتف) وجميع حاالت 
ما بعد الوالدة، والتطعيمات لألطفال وحاالت ألم األسنان 

احلادة وخدمات املختبرات الطارئة».
وأكدت الوكالة استمرار أعمال صحة البيئة وتشغيل 
آبار املياه دون انقطاع طاملا يسمح الوضع بذلك، مشيرة 
إلــى أنه للحصول علــى خدمات الدعــم االجتماعي يتم 
االتصــال من خالل خطوط املســاعدة، مشــيرة الى أنها 
ستتوافر خدمات الدعم االجتماعي لألسرة وحاالت العنف 

واإلساءة واإلهمال.

ملاذا استعان البيد بـ «نصائح» نتنياهو بخصوص «ضوء الفجر»؟
محمد بدري عيد ووكاالت

كشــفت وســائل إعــالم 
إســرائيلية عــن اســتقبال 
رئيــس الوزراء يائير البيد 
لسلفه بنيامني نتنياهو في 
مكتبــه امس، وذلــك للمرة  
األولى منذ خــروج األخير 
من رئاسة الوزراء وحتوله 

إلى قيادة املعارضة.
اللقاء  وتبدو أهمية هذا 
بأنه يشير إلى نهاية مقاطعة 
نتنياهو إلجراء معتاد ينص 
عليه القانون في اسرائيل، 
والذي يسمح بوجود مداوالت 
بني احلكومة واملســؤولني 
السابقني مبن فيهم رؤساء 
الوزراء، للتشــاور بشــأن 
امللفات األمنية وخاصة وقت 
اندالع حروب أو مواجهات 

عسكرية.
وقــد اكــد نتنياهو ذلك، 
حيــث صــرح عقــب لقائه 

وقال نتنياهــو إنه قدم 
نصائحه للحكومة واجليش 
اإلسرائيلي. وأوضح: «تلقيت 
إحاطة امنية تفصيلية عن 
عملية اجليش اإلســرائيلي 

ميكن أن تكــون مفيدة جدا 
لدولة إسرائيل».

كانت صحيفة «يديعوت 
أحرونــوت» قد ذكــرت أن 
مكتــب البيد بعث برســالة 
إلــى مكتب نتنياهو يدعوه 
فيها الى جلســة مشاورات 
مشتركة لوضعه في صورة 
التطــورات األمنيــة  آخــر 
والعسكرية على جبهة غزة 

كونه زعيم املعارضة.
لكن مكتب نتنياهو نفى 
ذلك وقال إنه هو من توجه 
أوال ملكتب لبيد لعقد اللقاء 
ودار خــالف بــني اجلانبني 
حول الطرف الذي بادر لعقد 
االجتماع، وفي النهاية وافق 
نتنياهو على حضور اللقاء.

ومما ال شك فيه أن لقاء 
البيد - نتيناهو على خلفية 
عدوان االحتالل على غزة، 
يفضــح االنســجام الفعلي 
القائم بني النخبة احلاكمة 

فــي إســرائيل، بجناحيهــا 
العســكري واملدني، خالفا 
ملــا يتم الترويج له إعالميا 
من حياد املؤسسة العسكرية 
االســرائيلية وعدم تدخلها 
في السياسة، وكذلك خالفا 
للحديث الرسمي االسرائيلي 
عن وجود حكومة ومعارضة 

وفق نسق دميوقراطي.
فمــن الواضــح أن البيد 
الــذي يفتقر إلــى اخللفية 
واملعرفة العسكرية، يحاول 
االستفادة من خبرة نتنياهو 
- الــذي خــدم فــي جيش 
االحتالل لســنوات طوال- 
في شن العمليات احلربية 
والعدوان علــى قطاع غزة 
وكذلــك خبرته في التعامل 
مــع ردود االفعــال الدولية 
واإلقليمية وكيفية إنهاء هذا 
العدوان في كل مرة على مدار 
سنوات رئاسته للوزراء ما 

بني ٢٠٠٩ و٢٠٢٠.

ضد حركة اجلهاد اإلسالمي 
في غزة. لقد استمعت بعناية 
وقدمت بعض النصائح بناء 
علــى جتربتــي اخلاصــة، 
وأعتقــد أن هــذه النصائح 

(معاريف) رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد مستقبالً بنيامني نتنياهو في مكتبه 

البيد بأن االجتماع تركز على 
مداوالت أمنية حول العملية 
العسكرية التي شنها جيش 
االحتــالل على قطــاع غزة 
وحملت اسم «ضوء الفجر».
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بلينكن يبدأ جولة أفريقية الحتواء النفوذ الروسي وإطالق إستراتيجية جديدة
عواصــمـ  وكاالت: بعــد 
أسبوع أميركي حافل أمضاه 
العديد من املسؤولني في شرق 
آسيا حملاولة احتواء النفوذ 
الصينــي املتصاعد، وصل 
وزير اخلارجيــة األميركي 
انتوني بلينكن، إلى جنوب 
افريقيا فــي جولة أفريقية 
تقوده أيضا إلى جمهورية 
الكونغــو الدميوقراطية ثم 
التصــدي  روانــدا، بهــدف 
للنفوذ الديبلوماسي الروسي 
وإطالق استراتيجية الواليات 
املتحــدة لـ «أفريقيا جنوب 

الصحراء».
وذكــرت قنــاة «احلرة» 
األميركية أن االستراتيجية 
األميركية تهدف إلى تعزيز 
دور القارة األفريقية كالعب 
جيواســتراتيجي وشــريك 

رئيس للواليات املتحدة.
وأعلنت وزارة اخلارجية 
بجنوب افريقيا أمس وصول 
وزير اخلارجيــة األميركي، 
بعد فترة وجيزة من اجلولة 
األفريقية التي قام بها وزير 
الروسي سيرغي  اخلارجية 

الڤروڤ.
واتخــذت جنوب أفريقيا 

مــن  كال  جوهانســبورغ، 
الكونغو ورواندا التي تشهد 
عودة للتوتر مع جارتها التي 
تتهمها بدعم متمردين «حركة 

جنــوب الصحراء منذ تولي 
مهامــه، بعدمــا زار كينيــا 
ونيجيريا والســنغال العام 

املاضي.

الصني التي وظفت استثمارات 
مهمة في البنى التحتية في 
القارة األفريقية من دون أن 
ترفق اســتثماراتها مبطالب 
الدميوقراطية  على صعيــد 
وحقوق االنســان كما تفعل 

الواليات املتحدة.
تزامنــا مع الزيــارة، قال 
بلينكــن فــي بيان نشــرته 
«اخلارجية» األميركية عبر 
موقعها اإللكتروني، مبناسبة 
الذكرى السنوية الـ٢٤ لتفجير 
سفارتني أميركيتني بأفريقيا 
عام ١٩٩٨: «سأكرر لشركائنا 
األفارقــة أن أميــركا ال تزال 
مصممة على العمل مع دول 
التحديات  القــارة ملواجهــة 
املشتركة التي نواجهها، مبا 
في ذلك آفة اإلرهاب والتطرف 

العنيف».
وأضاف: «في أعقاب هذه 
الهجمات الشنيعة، واجهت 
أميــركا وشــركاؤها اجلــنب 
والفساد بشجاعة وتصميم، 
ولــم تزيدنا الهجمــات التي 
إلــى ترهيبنــا، إال  تهــدف 

عزمية».
وذكر بلينكن أن الهجمات 
اإلرهابيــة ضــد الســفارات 

٢٣ مــارس» (إم٢٣) وهو ما 
تنفيه كيغالي.

وهذه ثاني جولة لوزير 
اخلارجية األميركي في أفريقيا 

الديبلوماســية  وكانــت 
األميركية في أفريقيا تتركز 
قبــل الهجوم الروســي على 
اوكرانيا، على املنافســة مع 

األميركية في نيروبي بكينيا 
ودار السالم بتنزانيا أدت إلى 
مقتل ٢٢٤ من األبرياء، وإصابة 

أكثر من ٤٥٠٠ آخرين.
ورأى فونتيه أكوم، رئيس 
معهــد الدراســات األمنيــة، 
ومقــره بريتوريا، أن زيارة 
الواليات  بلينكن ستســاعد 
املتحــدة علــى فهــم موقف 
جنوب أفريقيا، لكنها تهدف 
أيضــا إلى «تقريــب جنوب 
أفريقيا إلى املعسكر الغربي».
وأشــار إلــى أن الواليات 
املتحدة تســعى إلى «زيادة 
التزاماتهــا الديبلوماســية» 
عبر استراتيجيتها األفريقية 

اجلديدة.
وتنتمي جنــوب أفريقيا 
إلــى مجموعــة «بريكــس» 
لالقتصــادات الناشــئة، إلى 
جانــب البرازيــل وروســيا 
والهند والصني. وفي يونيو، 
حث الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــني دول «بريكس» على 
التعاون في مواجهة «األفعال 
األنانية» للدول الغربية التي 
فرضت عقوبات غير مسبوقة 
على موسكو لشنها حربا على 

أوكرانيا.

وزير اخلارجية األميركي: جندد التزامنا بالعمل معاً ملواجهة آفة اإلرهاب

(أ.ف.پ) وزير اخلارجية األميركي انتوني بلينكن يزور النصب التذكاري لهيكتور بيترسون برفقة شقيقته انطوانيت في جنوب أفريقيا 

موقفا محايدا منذ بدء الغزو 
الروســي ألوكرانيــا في ٢٤ 
فبراير رافضة االنضمام إلى 

التنديد الغربي مبوسكو.
والتقــى بلينكــن وزيرة 
اخلارجية في جنوب افريقيا 
ناليدي باندور إلصدار عدة 
إعالنات تتعلق باالستراتيجية 
األفريقية اجلديدة للحكومة 
األميركيــة، على مــا أعلنت 

بريتوريا في بيان.
احملادثــات  وتتنــاول 
«التطورات األخيرة واحلالية 
الوضــع  خصــوص  فــي 
اجليوسياسي العاملي»، حسب 

البيان.
وأوضحت وزارة اخلارجية 
األميركية نهاية يوليو املاضي 
أن بلينكن سيحاول أن يثبت 
«للدول األفريقيــة أن لديها 
دورا جيوسياســيا أساسيا 
وأنها حلفاء جــد مهمني في 
املســائل األكثــر إحلاحا في 
عصرنــا، وكذلك في تطوير 
نظام دولي منفتح ومستقر 
للحــد مــن مفاعيــل التغير 
املناخي وانعدام األمن الغذائي 

واجلوائح العاملية».
بعــد  بلينكــن  ويــزور 

بكني تعلن إجراء تدريبات «منتظمة» شرقي اخلط الفاصل 
وسفن صينية وتايوانية متارس لعبة «القط والفار»

عواصم - وكاالت: أعلنت 
الصني عزمها القيام بتدريبات 
«منتظمة» في مضيق تايوان، 
وذلك قبيل اختتام أوســع 
مناورات عســكرية تنفذها 
في املنطقة، ردا على زيارة 
النــواب  رئيســة مجلــس 
األميركي نانسي بيلوسي إلى 
اجلزيرة ذات احلكم الذاتي 
والتي تعتبرها بكني جزءا من 
اراضيها، ما هوى بالعالقات 
األميركيةـ  الصينية إلى أدنى 

مستوياتها منذ سنوات.
وأفاد التلفزيون الرسمي 
الصيني أمس نقال عن أحد 
املعلقني بأن اجليش الصيني 
ســيجري من اآلن فصاعدا 
تدريبــات «منتظمــة» على 
اجلانب الشــرقي من اخلط 
الفاصل في مضيق تايوان.

الفاصــل فــي  واخلــط 
املضيق الضيق بني جزيرة 
تايوان والبر الرئيسي للصني 
هو خط سيطرة غير رسمي 
ال تعبــره عــادة الطائرات 
العسكرية والبوارج من أي 

من اجلانبني. 
انتهــاء  مــع  وتزامنــا 
املنــاورات أعلنــت بكني أن 
مناورات جديدة بـ «الذخيرة 
احلية» ستقام لغاية اخلامس 
عشــر مــن أغســطس فــي 
البحر األصفر الذي يفصل 
بني الصني وشــبه اجلزيرة 

الكورية.
وكشفت القيادة الشرقية 
للجيش الصيني التي تشرف 
على هذه العمليات أنها أجرت 
أمس «تدريبات مشتركة في 
البحر وفــي املجال اجلوي 
فــي محيط تايوان، وفق ما 

مثيل واستمرت ألربعة أيام.
وأبحرت سفن حربية من 
كل من الصني وتايوان على 
مســافة قريبة مــن بعضها 
البعض في مضيق تايوان.
الســلطات  ورصــدت 
التايوانية عشــرين طائرة 
صينيــة و١٤ ســفينة على 
االقل شاركت في املناورات، 
وجتــاوز ١٤ منهــا اخلــط 

باعتراف من بكني.
النقــل  وكشــفت وزارة 
التايوانية أنه بحلول ظهر 
أمس عاد الوضع إلى طبيعته 
في ست من «مناطق اخلطر» 
السبع التي طلبت الصني من 
شركات الطيران تفاديها، في 
مؤشر إلى انتهاء التدريبات.
الــوزارة في  وأوضحت 
بيانهــا أن «حركــة املالحة 
اجلويــة والبحرية ميكنها 

أن ترجع تدريجا».
الســابعة  املنطقــة  أمــا 
الواقعة في شــرق تايوان، 
فيوصــى بتفاديهــا حتــى 
العاشــرة من صباح اليوم، 

وفق املصدر عينه.
ونقلت رويترز عن مصدر 
تايواني إنه بينما «ضغطت» 
القوات الصينية باجتاه خط 
الوســط أمــس ايضــا، ظل 
التايوانــي قريبا  اجلانــب 
الوضــع، وحيثما  ملراقبــة 
أمكن، حــرم الصينيني من 

القدرة على العبور.
بــأن  املصــدر  وأفــاد 
«اجلانبــني أظهــر ضبــط 
النفــس، واصفــا املناورات 
بأنها مثل لعبة «القط والفأر» 

في أعالي البحار.
وأوضح أن «أحد اجلانبني 
يحــاول العبــور، واآلخــر 
يقف فــي طريقــه ليحرمه 
من التقــدم.. ويجبره على 
العــودة فــي النهايــة إلــى 

اجلانب اآلخر».
إن  تايــوان  وقالــت 
صواريخها املضادة للسفن 
التي تنشرها على الساحل 
وصواريــخ باتريوت أرض 
- جو في وضع االستعداد.

األوســط الفاصــل، ما دفع 
تايبيه إلــى إطالق دوريات 
لصدها، بحسب وزارة الدفاع 

التايوانية.
وهذا اخلط األوسط الذي 
رســمته الواليــات املتحدة 
إبــان احلــرب البــاردة في 
الذي  وسط مضيق تايوان 
يفصل اجلزيرة عن بر الصني 
الرئيســي لــم يحــظ يوما 

ً إنهاء املناورات الصينية األوسع وعودة املالحة إلى طبيعتها تدريجيا

كان مقررا».
وأكدت أن الغرض من هذه 
املناورات هو «اختبار القوة 
النارية في امليدان والضربات 

اجلوية الطويلة املدى».
ومارست السفن احلربية 
الصينية والتايوانية لعبة 
«القــط والفأر» فــي أعالي 
البحار أمس بعد التدريبات 
الصينية التي لم يسبق لها 

أوكرانيا تطالب مبعاقبة «اإلرهاب النووي» 
بعد قصف روسيا لـ «زابوريجيا» مجددًا

الصدريون متمسكون بحّل البرملان العراقي 
واعتصامهم يدخل أسبوعه الثاني

عواصمـ  وكاالت: اتهمت أوكرانيا روسيا 
أمــس بقصف محطــة زابوريجيــا للطاقة 
النووية، وهي األكبر فــي أوروبا، مجددا. 
ودعــت إلى فرض عقوبــات دولية جديدة 
على موسكو لتسببها في «إرهاب نووي».

وقالــت شــركة إنرجواتــوم احلكومية 
األوكرانيــة للطاقــة النوويــة إن القــوات 
الروســية أحلقت أضــرارا بثالثــة أجهزة 
استشــعار إشــعاعي حني قصفت املنشأة 
من جديد مســاء أمس األول، ما أســفر عن 

إصابة أحد العاملني بشظايا.
وكتــب الرئيس األوكرانــي فولودميير 
زيلينســكي على تويتر «اإلرهاب النووي 
الروســي يتطلــب ردا أقوى مــن املجتمع 
الدولي وفرض عقوبات على القطاع والوقود 

النوويني الروسيني».
وتعرضت احملطة الواقعة في األراضي 
التي تســيطر عليها روســيا لقصف يوم 
اجلمعــة أيضــا. وتتهــم موســكو القوات 

األوكرانية بشن هذه الضربات.
وقالت شركة إنرجواتوم إن أحدث هجمات 
صاروخية روســية قصفت موقع منشــأة 
التخزين اجلاف باحملطة، حيث يتم تخزين 
١٧٤ حاوية بها وقود نووي مســتنفد، في 

الهواء الطلق.
وتابعت «وبالتالي فإنه ال ميكن الرصد 
والرد في الوقت املناســب في حالة تدهور 
الوضع اإلشعاعي أو حدوث تسرب إشعاعي 

من حاويات الوقود النووي املستنفد».
وكان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافائيل غروسي قد حذر يوم اجلمعة 

من خطر وقوع كارثة نووية، بعد ان أصابت 
القذائف خط كهرباء عالي اجلهد في املنشأة 
النووية، ما دفــع القائمني على العمل إلى 
فصل أحــد املفاعالت علــى الرغم من عدم 

اكتشاف أي تسرب إشعاعي.
إلى ذلــك، اتهمت هيئــة األركان العامة 
األوكرانية روسيا مبواصلة نقل تكنولوجيا 
األسلحة احلربية إلى بيالروس املجاورة.

وذكرت الهيئة أن قوات إضافية ومعدات 
للدفاع اجلوي يجري حشدها اآلن في املنطقة 

احلدودية مع منطقة فولينيا األوكرانية.
فــي غضون ذلــك، قالــت وزارة البنية 
التحتية األوكرانية أمس، إن أول ســفينة 
شحن منذ الغزو الروسي وصلت إلى ميناء 
تشورنومورسك األوكراني املطل على البحر 
األســود بهدف نقل احلبوب إلى األســواق 
العاملية، بعد اتفاق اســطنبول الذي رعته 
االمم املتحدة بواسطة تركية سمحت مبوجبه 
روســيا باالفراج عن احملاصيل االوكرانية 

عبر املوانئ التي حتاصرها. 
وفي وقت سابق امس ايضا، قال وزير 
التحتيــة األوكرانــي أولكســندر  البنيــة 
كوبراكوف إن قافلة ثانية من السفن احململة 
مبنتجات زراعية أوكرانية أبحرت من موانئ 
البالد املطلة على البحر األسود أمس في إطار 
اتفاق فك احلصار عن الصادرات األوكرانية.

وكتب في تغريدة أن أربع ســفن حتمل 
بضائع سائبة، هي مصطفى جناتي وستار 
هيلينا وجلوري وريفا ويند، محملة بنحو 
١٧٠ ألف طن من احلبوب، وذلك بعد ان غادرت 
أول أربع سفن أوكرانيا األسبوع املاضي.

عواصم - وكاالت: دخل اعتصام أنصار 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر املفتوح 
أمس، أســبوعه الثاني أمام مبنى البرملان 
في بغداد، متمسكني بدعوة الصدر الى حله 

وإجراء انتخابات مبكرة.
 وقــد نفت املفوضية العليا املســتقلة 
لالنتخابات في العراق، حتديد موعد إلجراء 

انتخابات مبكرة.
وقالت املتحدثة باسم املفوضية العليا 
جمانة الغالي - في تصريح أوردته وكالة 
األنباء العراقية «واع» أن «املفوضية مؤسسة 
مهنيــة محايــدة تنفذ القــرارات الصادرة 
بخصوص االنتخابات واالستفتاءات وغيرها 

من األمور املتعلقة بالعمل االنتخابي».
وكانت شرارة االعتصام املفتوح انطلقت 
األسبوع املاضي باقتحام املنطقة اخلضراء 
شــديدة التحصــني ثــم اقتحــام البرملان، 
رفضا لترشيح خصوم الصدر في «االطار 
التنسيقي الشيعي» محمد شياع السوداني 
لرئاســة احلكومة. وقــال أحد املعتصمني 
ويدعى كرار اخلزعلي من محافظة ميسان 
«إن شاء اهللا االعتصام لو دام سنوات بأمر 

القائد مقتدى الصدر نحن باقون على هذا 
االعتصــام املفتوح حلــني حتقيق مطالب 
القائــد مقتدى الصــدر». وأكد عراقي آخر 
يدعى حسن كرمي وهو جالس داخل خيمة 
أقيمت بجوار البرملان «معتصمون إن شاء 
اهللا ومطالبنا حل البرملان وتغيير الوجوه 
القدمية الفاســدة وما ننسحب من هنا إال 

بأمر السيد القائد مقتدى الصدر».
من جانبه، قال علي نوري وهو مدرس 
مــن محافظة ذي قار «األحزاب رغما عنها 
تستجيب ألن ال سلطة فوق سلطة الشعب 
والصوت األعلى هو للشعب، والشعب اليوم 
قرر إزاحة جميع هذا األحزاب الفاســدة.. 
ونحن عازمون إن شاء اهللا تعالى وبقيادة 
سماحة الســيد القائد مقتدى الصدر على 

إزاحتهم جميعا».
في غضــون ذلك، بحث رئيس الوزراء 
العراقــي مصطفــى الكاظمــي أمــس، مع 
رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم، تطورات 
املشهد السياسي وإبعاد مصالح املواطنني 
ومؤسســات الدولة عــن اختالفات القوى 

السياسية.

وصول أول سفينة شحن إلى موانئها ومغادرة ٤ محملة باحلبوب

«املفوضية العليا» تنفي حتديد موعد إلجراء انتخابات مبكرة

(أ.ف.پ) السفينة فوملار املسجلة في باربادوس أول سفينة تصل ميناء تشورنومورسك األوكراني 

وانغ يي يشرح سياسة بكني: الصني واحدة وتايوان جزء منها
عواصــم ـ وكاالت: عقد 
عضو مجلــس الدولة وزير 
اخلارجية الصيني وانغ يي 
بعد ظهر يوم اجلمعة املاضي 
مؤمترا صحافيا لوسائل إعالم 
صينية وأجنبية، وذلك عقب 
حضــوره اجتماعات وزراء 
اخلارجية بشأن تعاون شرق 

آسيا.
االنباء  وقالــت وكالــة 
الصينية الرسمية «شينخوا» 
ان وانغ «اســتعرض موقف 
الصني بشأن مسألة تايوان، 
بالنظر إلى أن اجلانب األميركي 
نشر للتو الكثير من املعلومات 
والتصريحــات  اخلاطئــة 
الزائفة في هذا الصدد، فمن 
لنا  بالنسبة  أكثر  الضروري 
توضيح احلقائق ووضع األمور 

في نصابها الصحيح».
وقال انه ورغم «معارضة 
الصني احلازمة واالحتجاجات 
املتكررة أجرت رئيسة مجلس 
النــواب األميركي نانســي 
بيلوســي زيارة مشينة إلى 
منطقة تايوان الصينية، وذلك 
بتواطؤ فعلي وتســهيل من 

احلكومة األميركية».
وأشار إلى أن هذا التصرف 

وقــال «موقفنا مشــروع 
وعقالني وقانوني، فإجراءاتنا 
حازمــة وقوية ومتناســبة، 
وتدريباتنا العسكرية مفتوحة 
وشفافة ومهنية، وتتماشى مع 
قانوننا احمللي والقانون الدولي 
واملمارسات الدولية الشائعة، 
وذلك بهدف حتذير املعتدين 
وتأديب القوى التي تسعى إلى 
ما يسمى «استقالل تايوان»».
ومضى وزير اخلارجية 
الصينــي قائال «ســنحمي 
بحزم سيادة الصني ووحدة 
أراضيها، وسنردع  وسالمة 
الواليــات املتحدة بحزم عن 

احملاولة ال ميكنها وقف التوجه 
التاريخــي لعودة تايوان إلى 
الوطن األم، وال ميكنها إيقاف 
التاريخية لتحقيق  العمليــة 
جتديد الشباب الوطني العظيم 

لألمة الصينية.
وقــال وزيــر اخلارجية 
الصينــي إن حيلــة قــوى 
«اســتقالل تايوان» من أجل 
«الســعي إلى االستقالل من 
الدعم  خالل االعتمــاد على 
األميركي» ليســت أكثر من 
مجرد خيــال ومن املقرر أن 
تصل إلى طريق مســدودة، 
مضيفــا أن اخلنــاق حول 
أعناقهم سيصبح أكثر إحكاما.
واقترح وزير اخلارجية 
الساســة  أن يلقي  الصيني 
الســلطة  األميركيــون في 
البيانات  نظرة فاحصة على 
املشتركة، قائال إنهم سيعرفون 
بعد ذلك ما هو الوضع الراهن 
احلقيقي عبر مضيق تايوان، 
ومن قام بتغييره. وذكر وانغ 
أنه إذا متكن اجلانب األميركي 
حقا مــن إصالح أســاليبه، 
فستشجعه الصني، لكن املفتاح 
هو أن حتول الواليات املتحدة 

أقوالها إلى أفعال.

تايوان الحتواء  اســتخدام 
الصني، وسنحطم بحزم وهم 
بالسعي  التايوانية  السلطات 
إلى االستقالل باالعتماد على 

الدعم األميركي».
واستطرد وانغ قائال «في 
الوقت ذاته، نتمســك أيضا 
بالقانــون الدولي واألعراف 
للعالقات  األساسية احلاكمة 
الدولية، خاصــة مبدأ عدم 
التدخــل، الذي ميثــل املبدأ 
الدولي األكثر أهمية املنصوص 
عليه في ميثاق األمم املتحدة».
تأكيد األمني  إلى  وإشارة 
أنطونيو  املتحدة  العام لألمم 
غوتيريش بالتمســك بقرار 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
رقم ٢٧٥٨، قال وانغ إن جوهر 
القرار هو مبدأ صني واحدة، 
الذي ينص على وجود صني 
واحدة فقط في العالم، وحكومة 
جمهورية الصني الشعبية هي 
احلكومة الشــرعية الوحيدة 
التي متثل الصــني بأكملها، 

وتايوان جزء من الصني.
ووصف وانــغ احملاولة 
األميركية «باستخدام تايوان 
الحتواء الصني» بأنها مجرد 
ضرب من اخليال، قائال إن تلك 

وزير اخلارجية الصيني وانغ يي

الرجعي انتهك بشكل خطير 
سيادة الصني وتدخل بشكل 
الداخلية  الشؤون  سافر في 
للصني، فضال عــن انتهاكه 
بشــدة لاللتزامــات التــي 
تعهد بهــا اجلانب األميركي 
وتقويضــه بشــكل خطير 
الســالم واالســتقرار عبر 

مضيق تايوان.
وأوضح وانغ «من الطبيعي 

أن ترد الصني بحزم».
وأشــار الــى سلســلة 
االجراءات التي اتخذتها بكني 
الزيارة ومنها اكبر  ردا على 
مناورات عسكرية في تاريخها، 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

ترقب لتطورات غزة.. والراعي يعيب االتفاق على الترسيم واخلالف على احلكومة
بيروت - عمر حبنجر

الترقــب ســيد املوقــف في 
لبنــان، ملســتجدات الوضــع 
العسكري على جبهة غزة، حيث 
يواصل جيش االحتالل تصفية 
قيادات اجلهاد اإلسالمي املوالية 
إليران، في سياق عمل عسكري 
ممهد، كما يبدو، ملا هو أبعد منه.
وقــد ناشــد مفتــي لبنــان 
الشــيخ عبــد اللطيــف دريان 
جامعة الدول العربية ومنظمة 
التعاون اإلسالمي ومجلس األمن 
أن يضعوا حدا النتهاك حقوق 
اإلنسان في غزة والقدس وكل 
فلسطني، ودعا في تصريح له 
املجتمع العربــي والدولي الى 
يقظــة ضمير بعــد أن جتاوز 
العدو الغاصب ألرض فلسطني 
في ارتكاباته الوحشــية أسوأ 
وأبشــع ما عرفته اإلنســانية، 
العــدوان اإلســرائيلي  مدينــا 
الغاشم الذي يســتهدف قطاع 
غــزة، واكد ان مــا يقوم به هو 
جرمية حرب ينــدى لها جبني 
اإلنســانية، منتهــكا معاهدات 
جنيــڤ وميثــاق األمم املتحدة 
الدولية.  والقوانني واألعــراف 
وفي توجــه جديد غرد النائب 
جبران باسيل، رئيس «التيار 
احلر»، عبر «تويتر»، الفتا إلى 
أن فلســطني تدفــع ثمن وحدة 
اإلســرائيليني وتدفع مضاعفا 
ثمن انقسامهم، وقال: «لن يكون 
االســتقرار إال لســالم حقيقي 
ركيزته دولة فلسطني بعاصمتها 
القدس وبشعبها العائد.. حذاري 

األقصى».
ويــرى متابعون لوســائل 
اإلعالم االســرائيلية أن ضرب 
املراكز املتقدمة إليران في غزة، 
والضفــة ومحيــط فلســطني 

بالتوصل الى اتفاق في النصف 
من شهر سبتمبر، نافيا اي تدخل 
ايراني في ملف الترسيم، ونافيا 
أيضا أن يكون هناك اتفاق سالم 

مع اسرائيل.
وقد اعتبر البطريرك املاروني 
بشارة الراعي، أنه من «املعيب» 
أال يشكل الساسة حكومة جديدة 
بعد ما يقرب من ثالثة أشهر من 
االنتخابــات، وألقى باللوم في 
«انحــالل» البالد علــى نزاعهم 
املزمن. وفي عظته األسبوعية، 
عقد الراعــي مقارنة الذعة بني 
التقدم الذي أحــرزه لبنان في 
اتفاق الترســيم والشلل الذي 

أصاب السياسة الداخلية.
وقال «مــن املعيب أن تبذل 
الســلطة جهــودا لالتفــاق مع 
إسرائيل على احلدود البحرية 
وتنكفــئ باملقابل عن تشــكيل 
حكومة؟ فهل صار أسهل عليها 
االتفاق مع إسرائيل من االتفاق 

على احلاجة الى رئيس انقاذي، 
ال يكون وســطيا توافقيا ميدد 
األزمة فــي البــالد، معتبرا أن 
التواصــل داخــل املعارضة لم 

يدخل في مرحلة األسماء.
وبني االســتحقاق الرئاسي 
وترســيم احلدود، أكد جعجع 
أنه ال يرى ارتباطا ألي خطوة 
على هذا املستوى. وكان جعجع 
وزوجته النائب ستريدا جعجع 
زارا الراعــي في مقره الصيفي 

في الدميان أمس األول.
رئاســيا أيضا أكــد الوزير 
قطــار،  دميانــوس  الســابق 
إلذاعة «صــوت كل لبنان»، أن 
اســمه ليس مطروحا لرئاسة 
اجلمهورية، فيما تبدأ كتلة نواب 
«التجديد» اتصاالتها مع الكتل 
األخرى لبلورة مرشح تتبناه، 
وفي معلومات «األنباء» أن اجتاه 
هذه الكتلة مييل الى ترشيح أحد 
اعضائها النائب ميشال رينيه 

معوض.
أما «التغييريــون» فيقول 
أحدهم وهــو النائــب إبراهيم 
منيمنة في حديث إلذاعة «صوت 
لبنــان»، إنــه شــخصيا يحلم 
برئيس جمهورية، بشــخصية 
النائب الراحل نســيب حلود، 
ال ارتباطــات اقليمية له وغير 
مفروض من اخلارج، بل يعزز 
عالقــات لبنــان مع اخلــارج، 
لــه رؤيــة إصالحية، ومســار 

اقتصادي.
النائــب جــورج  بــدوره، 
عطااهللا، عضو تكتــل «لبنان 
القــوي»، أبلغ قنــاة «اجلديد» 
أن جبران باســيل «مرشــحنا 
األساسي لرئاسة اجلمهورية»، 
وهذا واقع وليس حظوظ، وبعد 
بكير احلديث عن دعم ترشيح 

سليمان فرجنية.

على حكومة بني اللبنانيني؟».
والراهــن أن الترقــب فــي 
لبنان يشــمل أيضا مستجدات 
الترســيم، واملشــاورات التــي 
يجريها الوسيط األميركي آموس 
هوكشتاين، ومبعزل عن بعض 
األجواء املتفائلة، يقول رئيس 
كتلة الوفــاء للمقاومة النائب 
محمــد رعد «علمتنــا التجربة 
بأال نركــن الى الذيــن ظلموا. 
بدنا نشــوف االتفــاق بعيننا، 
بدنا نشوف النص وما نسمع 

خبريات».
وعن هبة الفيول االيراني، 
قال رعد: إن بعض املسؤولني في 
لبنان جبناء وكسالى، واستبعد 
في احتفال مبدينة صور أن تفتح 
اسرائيل معركة في لبنان ألنها 

تعرف كلفتها.
وعلى مشارف االستحقاق 
الرئاســي أكــد رئيــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 

كتلة «التجديد» لتسمية ميشال معوض رئيساً و«التغييريون» مع نسيب حلود جديد

محتجون يقطعون طريق كورنيش املزرعة في بيروت احتجاجاً على الوضع املعيشي وارتفاع سعر صرف الدوالر   (محمود الطويل)

احملتلة، قد يكون مقدمة ملا هو 
أبعــد من ذلك، فــي حالة تعذر 
االتفاق على امللف النووي بني 
واشنطن وطهران، رغم تراجع 
إيران عن شــرط ســحب اسم 
احلــرس الثــوري عــن الئحة 

اإلرهاب الدولي.
وفيمــا بقــي الوضــع فــي 
اجلنوب اللبناني هادئا، سجل 
متشيط قوة إسرائيلية مدعومة 
العســكري  الطريــق  بآليتــني 
احملاذي للشريط احلدودي، ما 
بني مســتعمرة املطلة وجديدة 
مرجعيون ورصــدت دوريات 
عسكرية إسرائيلية في البساتني 

احمليطة مبستعمرة املطلة.
وعلى صعيد ترسيم احلدود 
البحرية مع اســرائيل، أبرزت 
مختلف الصحف ووسائل اإلعالم 
اللبنانية حديث وزير اخلارجية 
عبداهللا بو حبيــب لـ«األنباء» 
أمــس وفيه يعبر عــن تفاؤله 

النائب بالل احلشيمي لـ «األنباء»: بحاجة 
لرئيس نقيض لعون ونقول له «للوطن رجاالته»

بيروت - زينة طّبارة

بــــالل  النـائـــب  رأى 
احلشيمي انه مع دخول البالد 
الرئاسي،  مدار االستحقاق 
دخلــت القوى السياســية 
املبارزة  التقليديــة حلبــة 
حــول الهويــة السياســية 
للرئيس املقبل، وذلك خالفا 
لرغبة الغالبية العظمى من 
الشعب، الرافضة ألي رئيس 
من معجن األحزاب والتيارات 
السياسية، معتبرا ان جتربة 

الرئيس احلزبي، قويا كان أو ضعيفا، اثبتت 
فشلها، ال بل أوصلت البالد الى جهنم، وحزب 

اهللا الى موقع التسلط والهيمنة.
ولفت حشيمي في تصريح لـ «األنباء» إلى 
ان لبنان بحاجة الى رئيس من املواصفات 
التي وضعتها بكركي، أي الى نقيض الرئيس 
ميشال عون بالتمام والكمال، رئيس مستقل 
حيادي ال احد ميلي عليه خياراته وتوجهاته، 
رئيس ذي عقل اقتصــادي وإمنائي، يؤمن 
بدولة القانون واملؤسسات، ويرفض وجود 
دويلة ضمن الدولة، وســالح خــارج امرة 
املؤسسة العسكرية، ويحرص كل احلرص 
على السيادة الدستور، وعلى استعادة ثقة 
العالم بلبنان، السيما ثقة دول اخلليج العربي 
انطالقا من كونها ليس فقط دوال شقيقة، امنا 
الرئة التي يتنفس منها االقتصاد اللبناني.

واســتطرادا لفت حشــيمي الــى انه من 
املتوقع ان يعرقل حزب اهللا جلسة انتخاب 
الرئيس حال استشــرافه حتمية خســارته 
للمعركة االنتخابية، لكن عليه في املقابل ان 
يتقبل نتائج االنتخابات النيابية التي اكدت ان 
معادلة «جيش وشعب ومقاومة» سقطت دون 
قيامة، وان الشعب يريد بناء وطن مستقل 

من خارج اجندته اإليرانية، 
وال يحمل بصمــات أي من 
الوصايــات اإلقليميــة، آن 
األوان بعد ست سنوات من 
التقهقر على كل املستويات، 
ان نرفــع معادلــة «جيش 
وشعب وعدالة» لنبني بها 
وعليها دولة حيادية قوية 

ومتماسكة.
وردا علــى ســؤال، أكد 
حشــيمي ان مــا يهم حزب 
اهللا، هــو تقــدمي املصلحة 
اإليرانية على مصلحة لبنان 
واللبنانيــني، ومن هذا املنطلق ســيخوض 
معركة الرئاسة في محاولة إليصال رئيس 
من خامة ومواصفات حليفه الرئيس عون، 
فإيران غير مهتمة أساسا ال مبصالح لبنان 
وال بوجع اللبنانيني، وما ســمعناه مؤخرا 
عن نفط مجاني من ايران ملعامل الكهرباء في 
لبنان، مجرد موقف استعراضي ال يتجاوز 
عتبة االســتهالك اإلعالمي والشعبي، متاما 
كاملوقف االستعراضي في موضوع ترسيم 
احلدود البحرية مع فلسطني احملتلة، إليهام 
الناس بأن سالح احلزب وتهديداته ومسيراته 
وڤيديوهاتــه حررت حقلــي قانا وكاريش، 
وأتت بالترسيم كما اراده لبنان، فيما احلقيقة 
ان لبنان شــارف على انتزاع حقوقه، عبر 
مفاوضات مضنية لم يكن لسالح حزب اهللا 

أي تأثير عليها ال سلبا وال إيجابا.
وختم قائال: الشعب اللبناني يعد بالدقائق 
والثوانــي ما تبقى مــن عهد الرئيس عون، 
ويتطلــع الى حقبة رئاســية جديدة تكون 
مشــرقة، وعلى قدر أحالمه برئيس انقاذي 
صاحــب قرار حــر، وما تبقــى اال ان نقول 
للرئيس عون: «شكرا ويعطيك ألف العافية»... 

للرئاسة أسيادها، وللوطن رجاالته.

بالل احلشيمي

ربيع: حققنا هذا العام إيرادات بـ ٧ مليارات دوالر 
وهذه أرقام غير مسبوقة في تاريخ قناة السويس

القاهرة - ناهد إمام

قــال الفريــق أســامة ربيع 
رئيس هيئة قناة السويس، إن 
القناة حققت هذا العام إيرادات 
قدرت بـ ٧ مليارات دوالر ومر 
منهــا مليــار و٣٢٠ مليون طن 
بضائع بواقع ٢٢ ألف سفينة.

وأوضــح ربيــع - خــالل 
أن   - تلفزيونيــة  مداخلــة 
اإليرادات احملققة هذا العام تزيد 
على العام املاضي من ١٠٪ إلى 
٢٥٪، مشيرا إلى أن هذه األرقام 
جيدة وغير مسبوقة في تاريخ 

قناة السويس.
وأكد أنه منذ افتتاح القناة 
اجلديدة من ٧ سنوات مرت نحو 

حسنت من تصنيف القناة كونها 
أفضــل املمرات املائية وبدونها 
حلصلــت القنــاة القدمية على 
تصنيف ضعيف وبحثت السفن 

عن ممرات أخرى.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن 
القناة اجلديدة قللت مدة عبور 
السفن من ٢٢ ساعة إلى ١١ ساعة 
فقط، كما أنها سمحت بزيادة عدد 
السفن املارة من ١٧ ألف سفينة 
في العام إلى ٢٥ ألف ســفينة، 
موضحا أن القناة حتصل دائما 
على إشادة دولية ملا مت إجنازه 
وتطويره داخل القناة، حيث إننا 
دائما نواكب التطور ونبحث عن 

وضع خطط لتطويرها.
وتابــع قائــال: «إن الفتــرة 

قنــاة  تعطــي  لــن  احلاليــة 
السويس أي حوافز للشركات 
والســفن خاصــة مــع ارتفاع 
أســعار البترول»، مشــيرا إلى 
أن الهيئــة أعطــت وقــت أزمة 
«كورونــا» حوافز من ١٧٪ إلى 
٧٥٪، حيث إن األمر كان يتطلب 
ذلك، واستطعنا بهذه احلوافز 
احلفــاظ علــى عبــور الســفن 

باألعداد املعتادة.
وأشار إلى أن جتارة النفط 
ميــر منها ٢٠٪ مــن خالل قناة 
الســويس وحاليا هناك زيادة 
باإلمداد، مؤكدا أن الهيئة بصدد 
جتهيــز الدراســات ملعرفة هل 
ســتتم زيادة رسوم العبور أم 

ال الفترة املقبلة.

١٣٠ ألف سفينة بواقع ٨ مليارات 
طن بضائع ومكاسب بلغت ٤٠ 
مليــار دوالر، موضحا أنه من 
دون القناة اجلديدة لم تتحقق 

هذه األرقام.
وأضــاف ربيــع أن قنــاة 
الســويس مــر منهــا أمس ٩٨ 
ســفينة بحمولــة ٥٫٢ ماليــني 
طــن وهذه األرقام كان ال ميكن 
حتقيقهــا إذا مت االعتمــاد على 
القنــاة القدمية فقط حيث كان 
متوسط عبور السفن حينها ٤٥ 
ســفينة فقط في اليوم، كما أن 
الســفن العمالقة ذات الغاطس 
الكبير ال تستطيع العبور من 

القناة القدمية.
وأشار إلى أن القناة اجلديدة 

«التجارة» السورية ترفع سعر البنزين املدعوم واحلر

١٦ مليار ليرة قروض عقارية معظمها لـ «الترميم»

وكاالت: رفعت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية املستهلك السورية، أسعار مبيع 
البنزيــن بنوعيــه املدعوم وهــو املباع 
عبر «البطاقة الذكية» واحلر الذي يباع 

مباشرة، اعتبارا من أمس األحد. 
وبحســب نــص القرار الصــادر عن 
الــوزارة، حدد ســعر مبيــع الليتر من 
البنزيــن املمتاز أوكتــان ٩٠ «املدعوم» 
املستلم عبر البطاقة بـ ٢٥٠٠ ليرة سورية، 

بدال من ألف و١٠٠ ليرة.
كما حددت سعر ليتر البنزين أوكتان 
٩٠ «احلر» بأربعة آالف ليرة سورية، بدال 
مــن ثالثة آالف و٥٠٠ ليرة. فيما حددت 

سعر ليتر األوكتان ٩٥ بـ ٤٥٠٠ ليرة. 
ودعت الوزارة في بيان نقلته وكالة 
االنباء الرسمية «سانا» أصحاب احملطات 
إلى اإلعالن عن أسعار ونوعية البنزين 
بشــكل واضح ومقروء مشــيرة إلى أن 
القرار دخــل حيز التنفيذ عند منتصف 

ليل األحد.
وبررت الوزارة قــرار الزيادة بهدف 
«التقليل من اخلسائر الهائلة في موازنة 

النفــط وضمانا لعدم انقطــاع املادة أو 
قلة توافرها».

ويأتي قرار رفع أسعار البنزين، مع 
استمرار ازمة قلة احملروقات في األسواق 
احملليــة، رغم وصول عدة توريدات من 
ايران. ويشكون مواطنون سوريون من 
عــدم قدرتهم على تســلم مخصصاتهم 
من البنزين املدعوم، في ظل انتشــارها 
في الســوق «الســوداء» التي يباع فيها 

بأضعاف السعر الذي حتدده الوزارة.
وكما جرت ينعكــس اي ارتفاع ألي 
من مواد املشتقات النفطية واحملروقات، 
على معظــم القطاعات بدعــوى ارتفاع 
اجور النقل، وبالتالي يترقب املواطنون 
زيادة كبيرة أسعار اغلب السلع وأجور 
اخلدمات التي تعتمد على تلك املادة، رغم 
ان هذه االســعار ترتفع بزيادة أو بدون 
زيادة بشكل «شبه يومي» يطال معظم 
املواد الغذائية أو األساسية، تفاقم ضعف 
القدرة الشرائية مع انخفاض سعر الليرة 

امام الدوالر.
وهــذه املرة الثالثة التــي ترفع فيها 

دمشق أسعار احملروقات خالل هذه السنة، 
وكان آخرها زيادة ســعر ليتر البنزين 
املدعوم في شــهر مايو املاضي من ٧٥٠ 

ليرة إلى ١١٠٠ ليرة.
ويقول رائد السعدي أمني املستودع 
في شــركة خاصة لوكالة فرانس برس 
إن «هــذا القرار ســيؤثر على اجلميع». 
وأضــاف أن «الراتب يكفينا لكي نذهب 
للعمل، لكن دون الرجوع منه (...) احلياة 
باتــت صعبة للغاية وال أعلــم إلى أين 

سيصل بنا احلال».
ومنــذ بدء احلــرب ٢٠١١، مني قطاع 
النفط والغاز بخسائر كبرى تقدر بنحو 
٩١٫٥ مليار دوالر جراء املعارك وتراجع 
اإلنتاج مع فقدان احلكومة حقول كبرى 
يســيطر عليهــا األكــراد مدعومون من 

واشنطن.
ويعيش غالبية السوريني اليوم حتت 
خــط الفقــر، وفق األمم املتحــدة، بينما 
تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البالد 
خالل األشهر األخيرة بعد تداعيات الغزو 

الروسي ألوكرانيا.

وكاالت: منــح املصــرف العقاري 
السوري قروضا وصلت قيمتها لنحو 
١٥٫٩ مليار ليرة ســورية، منذ مطلع 
العام احلالي، وحتى نهاية شهر يونيو، 
بحسب البيانات املالية التي نشرتها 

صحيفة «الوطن» احمللية أمس.
وذهبت معظم هذه القروض للترميم 
إذ وصلت قيمتها لنحو ٩٫٦ مليارات 
ليرة، بينما لم تتجاوز قروض شراء 

مســكن جاهز ١٫٨ مليارات ليرة، و١٫٧ 
مليار ليرة كقروض لإلكســاء، ونحو 
مليار ليرة لشــراء مســكن لم يكتمل 
بنــاؤه بعد. كما لم تتجــاوز قروض 
اجلمعيات التعاونية ١٠٠ مليون ليرة 

سورية.
من جهته، أوضــح مدير املصرف 
العقاري، مدين علي، أن حجم السيولة 
القابلة لإلقراض لدى املصرف يتجاوز 

٢٩٠ مليار ليرة، مشيرا إلى أن املصرف 
يتجه ملضاعفة سقوف قروضه.

ومينــح املصرف العقاري تســعة 
أنــواع مــن القــروض العقارية هي: 
الســكنية، اإلمنائيــة، االســتثمارية، 
قروض الشراء، قروض البناء، قروض 
اإلكســاء، قــروض التدعيــم وإعــادة 
اإلكمال، قروض اجلمعيات، املســاكن 

واالصطياف.

تنسيق املرحلة األولى باجلامعات.. بدء تسجيل الرغبات ١١ أغسطس
القاهرة - هالة عمران

القبــول  قــرر مكتــب تنســيق 
باجلامعــات املصريــة، فتــح بــاب 
تســجيل الرغبات بتنسيق املرحلة 
األولــى اعتبــارا من يــوم اخلميس 
املوافق ٢٠٢٢/٨/١١ وحتى يوم اإلثنني 
املوافق ٢٠٢٢/٨/١٥، وذلك وفقا للحد 

األدنى التالي:
٭ الشعبة العلمية: ٣٦٥ درجة فأكثر 

أي بنسبة ٨٩٫٠٢٪ فأكثر.

عدد الطالب: ٢٢٤٧٥
٭ الشعبة الهندسية: ٣٤١ درجة فأكثر 

أي بنسبة ٨٣٫١٧٪ فأكثر.
عدد الطالب: ١٥٢٢٠

٭ الشعبة األدبية: ٢٦٤٫٥ درجة فأكثر 
أي بنسبة ٦٤٫٥١٪ فأكثر.

عدد الطالب: ٨٠٠٦٣
٭ إجمالي عدد الطالب: ١١٧٧٥٨

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه 
سيتم فتح معامل التنسيق باجلامعات 
اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا 

وحتــى الثالثة عصــرا يوميا خالل 
أيــام املرحلة، وعلى الطالب االلتزام 
بارتداء املاسك الطبي (الكمامة)، حيث 
لن يســمح ألي طالب بالدخول دون 
ارتدائها واتباع التعليمات واإلجراءات 

املنظمة للعمل بهذه املعامل.
٭ وميكــن للطالــب التقــدم أيضــا 
عن طريق احلاســب الشــخصي أو 
أي حاســب متصل بالشــبكة خارج 
اجلامعات وسيكون املوقع متاحا ملدة 

٢٤ ساعة طوال أيام املرحلة.
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هند البلوشي: بسبب سمعتي زوجوني أطرم!
أكدت لـ «األنباء» أنها تستعد ملناقشة رسالتها الدراسية وتصوير أغنيتني واحدة كويتية واألخرى مصرية

هند ومبارك املانع في «الشحاتني»هند وأحمد اجلسمي من مسلسل «ست احلسن»

تتعدد مواهب النجمة الكويتية هند البلوشي فمن 
التمثيل إلى كتابة الروايات والقصص والشعر ثم الغناء 

فهي متلك حالة فنية مميزة تعزف مفرداتها برقي 
وإبداع وبالرغم من مواجهتها حلروب كثيرة وسيل من 

الشائعات إال أنها ثابتة وواثقة من نفسها وتواجه كل هذه 
احلروب بسالح احلب على حد قولها. «األنباء» التقت 

البلوشي في كواليس مسرحيتها األخيرة «الشحاتني» 
وحتدثت معنا عن مشاركتها في هذا العمل وعن جناحها 

في مسلسل «ست احلسن» الذي يعرض حاليا.
كما حتدثت عن جوانب في حياتها العامة واخلاصة 

برحابة صدر وثقة بالنفس فكان هذا احلوار:

حوار - ياسر العيلة

بكيت في كواليس «الشحاتني» بسبب أم وبناتها .. ومقصرة في حق نفسيتعرضت لهجوم عنيف من ناس موثوق فيها وأسماء كبيرة لألسف

في البداية أبارك لك على جناح مسرحية 
«الشحاتني».

٭ اهللا يبارك فيك وإن شاء اهللا تكون عودة 
حلوة لي في مسرح الكبار وأنا دائما أقول إن 
أي إبداع فني يكون عمر جناحه طويال يكون 
أساســه نصا قويا ومحبوك صح وفارض 
نفســه ويعرف مداه «إلى وين» وأنه يبقى 
ويبقــى مهما تغيرت الظــروف والفنانني. 
وأضافت وعلى مدى عروض «الشــحاتني» 
التــي وصلــت للرقم ٧٢ عرضــا حتى اآلن 
شهدت العروض تغيرات ولكن العمل ناجح 
ومستمر وعلى سبيل املثال الفنانة سماح 
قدمــت معهم ٣٠ عرضا ثــم اكملت أنا باقي 
العروض ولم تكن عندي أي مشكلة كفنانة 
أن أشارك في العمل مكان زميلة وفنانة ألن 
كما ذكرت العمل ناجح كنص فارض نفسه 
وجناحــه ثابت، ناهيك عــن طريقة الطرح 
والعرض واألداء أكيد يختلف من فنان إلى 
آخــر وروح العرض واألداء أيضا يختلفان 
من فنان إلى آخر والعمل في طاقات كبيرة 
على خشــبة املسرح ووجود كيمياء حلوة 
جتمــع الفنانني بعضهــم البعض، كل هذه 
العوامل هــي التي تأخذ املســرحية ملكانة 

أعلى وأفضل.

وكيف وجدت عودتك ملسرح الكبار من 
جديد؟

٭ نقلة جديدة أضيفها الى مسيرتي الفنية 
وانعاش جلمهور هند البلوشي وأقدر أقول 
انني استطعت حتقيق جناح جديد ومختلف 
مع جمهور مســرح الكبار عن باقي أعمالي 

السابقة.

ممكن توضيح أكثر.
٭ يعني عندما كنت أعمل مع النجم طارق 
العلي كان اجلمهور الذي يحضر ملشــاهدة 
العــروض هــو جمهور أبو محمــد جمهور 
مســرح طارق العلي الذي اعتــاد على هذا 
املكان الذي شهد تعاقب أجيال من جمهوره 
وبالتالي لم أكن أشــعر بــأن هذا جمهوري 
ولكن هنا في «الشــحاتني» ملســت انه فيه 
جمهور بيحضر ألجل هند البلوشي فبدأت 
أشعر بأنني استطعت القيام بعملية إنعاش 
جلمهوري خاصة ان الذين شاهدتهم حاليا 
كانوا جمهوري وهم صغار وهم أنفسهم الذين 
لم يحضروا اجلزء الثاني من مســرحيتي 

األخيرة «نور الظالم» ألنهم كبروا ولم يعودوا 
أطفاال واليوم شاهدوني في مسرح الكبار.

وملاذا كنت تبكني وانت مع عدد من جمهورك 
في الكواليس اليوم؟

٭ هذه قصة حلوة ومؤثرة، إحدى األمهات 
أرسلت لي ڤيديو لبنات صغار وهم يركضون 
علــي ويحتضنوني ليتصــوروا معي أيام 
كواليس اجلــزء األول من مســرحية «نور 
الظالم» قبل سبعة أعوام، اليوم هؤالء الفتيات 
الصغار أصبحن حرميا كبارا وقامت األم اليوم 
بتصوير ڤيديو لهن معي بنفس السيناريو 
الذي حدث معنا مــن قبل وبنفس الطريقة 
كتوثيق هذه الذكرى وهنا لم أمتالك نفسي 
وسقطت دموعي من السعادة ألنني استطعت 
ان أربي جيال من اجلمهور واليوم انا محتاجة 
أقدم مسرح كبار جلمهوري الذي كبر وأحتاج 
أيضا تقدمي مسرح اطفال لبناء جمهور جديد 
لي من االطفال وهذه مسؤولية كبيرة وصعبة 

امتنى أن حققها.

حدثينا عن «قروب» مسرحية «الشحاتني» 
وهل هو التعامل األول لك معهم؟

٭ سبق ان عملت مع النجم مبارك املانع من 
قبل في مسرحية «الثالجة» وباملصادفة كنت 
بديلة ايضا للفنانة البحرينية شيماء سبت 
كإنقاذ موقف وبعد يومني من البروڤات كنت 

مستعدة للعمل.

هل تعتبرين نفسك محظوظة لعدم وجود 
عنصر نسائي رئيسي في املسرحية غيرك؟

٭ كلمة محظوظة اعتبرها سالحا ذا حدين 
ألنها متثل ضغطا علي بأنني العنصر النسائي 
في هذا العمل الكبير بروحي وإن كان افضل 
لي ولكنها مســؤولية كبيرة أن أقف كامرأة 
أمام ستة فنانني كميزان في املسرح وهذا أمر 
جدا صعب وأنت شاهدت املسرحية و«شفت 
شلون» قدرت اعمل توازن ولم يختل امليزان 

وأن أكون بنفس ثقل الفنانني الستة.

بعيدا عن املسرح ماذا عن الدراما؟
٭ يعرض لي حاليا مسلسل «ست احلسن» 
عبر منصة «شــاهد» والعمل «سيزون» من 
ثماني حلقات ويحقق جناحا كبيرا وأعتقد 
ان كاتبي العمل االخوين محمد وعلي شمس 
بصدد كتابة جزء ثان من العمل الذي تدور 

احداثه في إطار من األكشن واجلرمية من خالل 
فكرة جديدة على املجتمع اخلليجي حتديدا.

كلمينا عن دورك في «ست احلسن».
٭ أجسد شخصية «صبا» وهي امرأة سيئة 
السمعة بسبب قسوة الظروف التي مرت بها 
كونها يتيمة األب واألم وتولت خالتها تربيتها 
واستغلتها في أعمال مشبوهة ومنافية لآلداب 
حتى اخوانها ال يريدونها بســبب سمعتها 
فقاموا بتزويجها أو باألحرى باعوها لرجل 
«أطرم» يدعى براك «أحمد اجلســمي» وهو 
في نفس الوقت شقيق «ست احلسن» (هدى 
حســني) في الرضاعة وتتوالى األحداث في 

اطار من اإلثارة والتشويق.

ما سبب غيابك الطويل عن الدراما 
التلفزيونية؟

٭ كان من املفترض أن يعرض لي في شهر 
رمضان املاضي مسلسل «عندما ال ينفع الندم» 
للمخرج نعمان حســني ولكن ال أعلم سبب 
عدم عرضه وكنت أعتبره عودة قوية لي في 

الدراما خاصة انه بطولة مطلقة.

وهل لديك جديد في عالم الغناء كونك مطربة 
أيضا؟

٭ عندي اغنيتان جديدتان األولى باللهجة 
املصرية الصعيدية بعنوان «صفوا النية» وهي 
جديدة من نوعها وأشوفها جتربة فيها مجازفة 
مني لكن أنا متأكدة أنها ستحقق جناحا بإذن 
اهللا فــي مصر حتديدا ومــن ثم في الكويت 
واخلليج، واألغنية الثانية بعنوان «زعلنا» 
من أحلان متعب الفرج وهي أغنية «خبيتية» 
واألغنيتان ســيتم تصويرهما ڤيديو كليب 
قريبا، واحدة في مصر والثانية في الكويت.

ملن تقول هند البلوشي «صفوا النية»؟
٭ أقولها لكل أعداء النجاح «صفوا النية».

علــى «طــاري» «صفوا النية» شــاهدت في 
كواليس أعمالك األخيرة سواء التلفزيونية 
او املسرحية قوة العالقة بينك وبني زمالئك 

الفنانني،

ملاذا تثار شائعات بأنك «راعية» مشاكل وغير 
ُمرحب بك من الكثيرين في الوسط الفني؟

٭ بســبب كثرة احلــروب والهجــوم الذي 
تعرضــت له فــي الفترة املاضيــة من ناس 

موثوق فيها وأسماء كبيرة لالسف كل ذلك 
عمل حالة من التشويش على مشاعر الناس 
جتاهي واستطاعوا أن يؤثروا بنسبة ٣٠٪ من 
البعض على عالقتي بجمهوري او بزمالئي 
وأصبح فيه نفور من زمالئي جتاهي بسبب 
كالم كثير غير صحيح أشيع عني ولكن أنا 
واحلمــد هللا رديت علــى اجلميع باحترامي 
وبأخالقي ومبشاعري الصادقة وتصاحلي 
مع نفسي أوال ومن ثم مع اجلميع باإلضافة 

الى أني رديت بنجاحي وأعمالي ايضا.

يعني أقول إن هند البلوشي عادت جلمهورها 
من جديد؟

٭ أنا لم أذهب حتــى أعود وإمنا جمهوري 
وزمالئي هم من عادوا لي بعد ان اكتشفوا من 
أنفسهم انني تعرضت لظلم ودون اي تبرير 
مني وهذا بحد ذاته انتصار واحلمد هللا، ألن 
اهللا ال يرضــى بالظلم وُميهل وال يهمل ولو 
بعد حني وأنا واجهت احلروب التي تعرضت 
لها بسالح احلب والعطاء كالفارس النبيل.

وأين وصلت في موضوع مناقشة رسالتك 
في مصر؟

٭ ســوف أذهب الــى القاهــرة قريبا ألقفل 
رسالتي وأناقشها والتي تأخرت بسبب ظروف 
كثيرة ومختلفة ورسالتي حتمل اسم «العقد 
االجتماعي وآفاق التلقي في املسرح الكويتي 
منــذ عــام ١٩٧٠ إلى عام ٢٠٠٠»، ورســالتي 
تتحدث عن اجلمهور وقد تكون أول رسالة 
مــن نوعها في هذا اجلانب ألنه عادة كل من 
يقدمون رســائل عن املسرح تدور في إطار 
املسرح نفسه أو النص او االداء او اإلخراج.

ومادامت رسالتك تتحدث عن اجلمهور 
ونوعيته، ملاذا أنت مقلّة وكسولة في الكتابة 

رغم إشادة الكثيرين مبوهبتك في هذا 
اجلانب؟

٭ أعترف أن هند جاسم محمد الكاتبة نائمة 
وُمعطلة وهــذا عيب «فيني» واعترف أنني 
مقصرة في «حق» نفسي جدا جدا بسبب أن 
هند البلوشي املمثلة اتعبت هند الكاتبة ولكن 
وبالرغم من ذلك اقولك انه عندي مسلســل 
من تأليفي من مجموعتي القصصية «الهروب 
مــن الظل» اخذت قصة منهــا وحولتها إلى 
ســباعية بعنوان «كل عــام وأنت حبيبي» 

بصدد تنفيذها قريبا.

الوزير املطيري يكّلف قياديني جددًا للمرحلة املقبلة
مفرح الشمري 

فــي ظــل اســتكمال اســتراتيجية وزارة االعــالم لالعــوام 
(٢٠٢١ - ٢٠٢٦) التــي اطلقها الوزير عبدالرحمن املطيري في مايو 
٢٠٢١ مبركز جابــر األحمد الثقافي والتي ترتكز على تنمية املوارد 
البشــرية بالــوزارة بدعم الكــوادر والكفــاءات واملواهب االعالمية 
وتطوير اخلطــاب واحملتوى اإلعالمي الكويتــي املتوازن وجتديد 
دمائه مبا يتوافق مع السياق االجتماعي والثقافي للمجتمع وتعزيز 
البنية التحتية للوزارة، أصدر وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري قرارات جديدة للمرحلة املقبلة 
بتكليف محمد بن ناجي وكيال لوزارة اإلعالم وتركي املطيري وكيال 
لقطــاع التلفزيون ومازن األنصاري وكيال لقطاع اإلعالم اخلارجي 
ووائل خليفة وكيال لقطاع السياحة والفي السبيعي وكيال لقطاع 
الصحافة والنشر واملطبوعات وسالم الوطيان وكيال لقطاع الشؤون 
اإلدارية واملالية وسعد العازمي وكيال لقطاع اإلعالم اجلديد ومنال 

البغدادي وكيال لقطاع القانونية.

الستكمال إستراتيجية وزارة اإلعالم ٢٠٢١ - ٢٠٢٦

وكيل التلفزيون تركي املطيري وكيل الوزارة محمد بن ناجي الوزير عبدالرحمن املطيري

سالمات.. يوسف السريع
تعــرض الوكيل املســاعد لقطــاع االذاعة 
بالتكليف د. يوسف الســريع ألزمة صحية 
مفاجئة اثناء العمل ومت على اثرها نقله الى 
املستشفى األميري وأجريت الفحوصات الطبية 
الالزمة له والتــي كانت مطمئنة وهو حاليا 

بصحة طيبة.
«األنباء» تتمنى الشفاء التام لوكيل االذاعة 
د. يوســف السريع، سائلني اهللا عز وجل ان 

يبعد عنه كل مكروه.. 
سالمات بوعبدالوهاب وماتشوف شر.

جيني إسبر 
في القاهرة 

ألجل السينما

دمشق - هدى العبود

تســتعد الفنانة السورية جيني اسبر 
للتوجه إلى قاهرة املعز لتوقيع عقد فيلم 
ســينمائي مــن بطولتها مع شــركة فنية 
ضخمــة، رافضة في الوقــت ذاته اإلعالن 
عن اســم الفيلم والشركة، معزية السبب 
إلــى ان هناك بعض بنــود االتفاق لم يتم 

التفاهم عليها.
وعبــرت عــن ســعادتها بأن الســينما 
أصبحــت حاليا صناعة فكر ومســؤولية 
مجتمعية، وهذا جتلى بدعوة وزارة اإلعالم 
السورية وجلنة صناعة السينما والتلفزيون 
للفنانني السوريني ملناقشة هذا املوضوع.

وقالت: هناك أمورا ذات أهمية نوقشت 
في هذا االجتماع وكان من أهمها املشــاكل 
التــي تعرضت لهــا الدراما الســورية في 

سنوات احلرب، وأبرزها مشكلة احلصار 
الذي عانت منه، باإلضافة إلى هجرة خيرة 
الكتاب وغياب التمويل اخلليجي الذي أدى 
إلى ضعف اإلنتاج، وبالتالي انعكس سلبا 
علــى الكوادر العاملة فيهــا، هذه الكوادر 
تعتبر حجر األســاس في صناعة الدراما 
والســينما، باإلضافة إلى هجرة الفنانني 
والفنيني وكبار املخرجني خلارج سورية، 
وهذا انعكس ســلبا على صناعة السينما 
والدراما واملسرح كذلك، ألن هذه الصناعة 
بحاجة ماسة إلى تأهيل كوادر فنية جديدة 
ترفد الساحة الفنية بدماء ومواهب جديدة 
وهــذه الكوادر موجودة لكنها حتتاج إلى 
بيئة مناســبة من شــركات إنتاج ضخمة 
تعرف كيف تدير دفة هذه الصناعة التي 
تعتبر عامال مهمــا في رفد الناجت القومي 

السوري.
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النصر السعودي يعتزم تقدمي  شكوى لدى «فيفا»  ضد أبوجبل

اخلطيب: العبو األهلي مستهلكون
العربي يجّهز السومة لديربي الريانوسنعود إلى منصات التتويج من جديد

القاهرة - سامي عبدالفتاح

كشف رئيس النادي األهلي 
محمود اخلطيب أسباب اجتاه 
إدارة النادي الستكمال مباريات 
الــدوري املمتــاز بالناشــئني 
والبــدالء، وذلــك بعد تقلص 
فرص املنافســة مــع الزمالك 

املتصدر على لقب الدوري.
وقــال اخلطيب فــي كلمة 
مطولــة عبــر قنــاة النــادي 
الرسمية: «العبونا استنزفوا 
من ضغط املباريات ولم يعد 
لديهم القدرة، وهو ما تسبب 
في إصابــة الكثير منهم، إلى 
جانب تشبع البعض منهم وهو 
أمر طبيعي. وقد قررنا اللعب 
بالناشــئني إلى جانب من لم 
يشــارك كثيرا والعائدين من 
اإلصابة، تقديرا لالعبني الذين 

لم يحصلوا على راحة».
وأكــد أنــه يشــعر بحزن 
النــادي  وغضــب جماهيــر 
الفريــق في  بســبب نتائــج 
الفتــرة األخيــرة، معترفــا 
بوجود تقصير، وأن املجلس 
سيسرع في عملية اإلصالح. 
وقال: «سيكون هناك دعم قوي 
للفريق فــي الفتــرة القادمة 
بالعبــني مميزيــن، وهــذا ال 
يقلل من الالعبني املتواجدين 
حاليا، األهلي سيعود ملنصات 

التتويج من جديد».

جبل» بسبب ما وصفه بأنها 
«مخالفة جسيمة ومعلومات 
غير صحيحة» في االتفاق الذي 

مت بني الطرفني.
وجــاء بيــان النصــر ردا 
على بيــان من وكيــل أعمال 
أبو جبل هدد من خالله برفع 
العقد املوقع بينه وبني نادي 
النصر لدى احملكمة املختصة 
في «فيفا» بسبب عدم اعتراف 
النادي السعودي بهذا العقد.

وأوضح النصر في بيانه: 
«أن الطرفــني دخال في اتفاق 
علــى عقد يبــدأ اعتبــارا من 
أول أغسطس ٢٠٢٢ بناء على 
املعلومات التي قدمها الالعب 
ووكيلــه بأن عقده ينتهي مع 

الزمالك ٣١ يوليو ٢٠٢٢».
وأضاف البيان: «بناء على 
بعض املعلومات التي وردت 
للنادي بأن الالعب ليس حر 
التوقيع فــي التاريخ املذكور 
أعــاله وأنه ســيظل مرتبطا 
بعقد مــع نادي الزمالك حتى 
٣٠ أغســطس، مت التواصــل 
مع الالعــب ووكيله شــفهيا 
ثــم كتابيا ومتــت مطالبتهما 
بتقــدمي ما يثبــت أن الالعب 
حر التوقيــع وال يرتبط بأي 
عقد آخر في ذلك التاريخ، إال 
أنهما لم يقدما أي إثبات، وأصرا 
على أن املعلومات التي قدماها 

صحيحة».

عوامل خارجية تؤثر بالطبع 
على الفريق والالعبني، وأبرزها 
أخطاء التحكيم املستمرة من 
املوسم املاضي.. األهلي يطالب 
بوجود عدالة حتكيمية فقط».
وتفتتح اليوم منافســات 
اجلولة الـ ٣٠ ملسابقة الدوري 
املمتاز بإقامة مباراتني جتمع 
طالئــع اجليش مع إيســترن 
كومباني، وسيراميكا مع إنبي.
من جانب اخــر أكد نادي 

النصر السعودي أنه يعتزم 
تقــدمي شــكوى إلــى االحتاد 
الدولــي لكــرة القــدم (فيفا) 
ضــد املصري محمد أبوجبل، 
حارس مرمى الزمالك السابق، 
بعد رفض إدارة النادي إمتام 
التعاقد معه. وذكر النصر في 
بيــان «يعتزم نــادي النصر 
التقدم بشــكوى إلــى «فيفا» 
الستعادة مبلغ ٤٥٠ ألف دوالر 
دفعهــا للمصــري محمد أبو 

وأضاف ان «األهلي حصد 
١٢ بطولة مختلفة خالل األربع 
ســنوات املاضية.. ويجب أن 
نتذكر أن هــذا الفريق حصل 
علــى برونزيــة كأس العالم 
لألنديــة قبــل أشــهر قليلة، 
وأداء الفريــق تأثــر بســبب 
البدنــي والذهنــي  اإلجهــاد 
لالعبني وبســبب عدم وجود 
فتــرات راحة مناســبة خالل 
٣ مواســم متالحقة.. وهناك 

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلــن النادي العربــي القطري تعاقده 
مع املهاجم السوري لنادي أهلي جدة عمر 
الســومة، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
اجلارية، لتدعيــم مركز رأس احلربة ملدة 
عام على ســبيل اإلعــارة، وخضع الالعب 
الذي وصــل إلى الدوحة قادمــا من تركيا 
مساء أول من أمس إلجراء الكشف الطبي 
صباح أمس متهيدا إلمتام إجراءات التعاقد 
مع النادي القطري، وذلك بعد هبوط فريقه 
السابق أهلي جدة إلى دوري الدرجة األولى.

ويسعى اجلهاز الفني بقيادة يونس علي، 
لتجهيز العبه اجلديد السومة والدفع به في 
لقاء الديربي أمام الريان اخلميس املقبل على 
ستاد لوسيل املونديالي، في ختام مباريات 
اجلولة الثانية من الدوري القطري. وكان 
العربي اســتهل مشواره بالفوز على قطر 

٢-٠ في اجلولة األولى من املسابقة.
إلى ذلك، عزز نادي السد مركز حراسة 
املرمــى بالتعاقد مع حارس النادي األهلي 
ايفانيلدو رودريغيز حتى ديسمبر املقبل 
على ســبيل اإلعــارة، وذلك لســد العجز 
العددي في صفوف الســد، خالل مباريات 
الدوري، الســيما أن الســد يفتقــد جهود 
الثنائي ســعد الدوســري ومشعل برشم 
لتواجدهما في صفوف منتخب قطر األول، 
الذي يخوض معسكرا تدريبيا في النمسا 
ضمن حتضيرات كأس العالم ٢٠٢٢. ورفض 
املدرب اإلسباني لنادي الوكرة ماركيز لوبيز 
املجازفة باملهاجم اجلزائري محمد بن يطو 
في مباريات الدوري، الذي يعاني من إصابة 
حالت دون مشاركته في اللقاء االفتتاحي 
أمام الدحيل والذي جنح خاللها في الفوز 
٤-٢، ويســتعد الفريق خلوض املواجهة 

الثانية أمام الغرافة.

جانب من مباراة الساملية والرائد السعودي 
(املركز اإلعالمي بالساملية)

٥٠ حكمًا في معسكر بسراييڤو
مبارك اخلالدي

انطلقت مساء امس في مدينة سراييڤو 
بالبوســنة والهرســك تدريبــات حكامنا 
العاملــني باحتاد كرة القــدم، وذلك حتت 
قيادة اجلهاز الفني املتخصص وبإشراف 
رئيس جلنة احلكام البريطاني الني سنودن.

ويستمر املعسكر الذي انطلق أمس حتى 
٢٣ اجلاري. وكانت بعثة احلكام قد غادرت 
البالد فجر امس وضمت نائبي رئيس جلنة 

احلكام سعد كميل وغامن السهلي و٥٠ حكما 
و١٠ متخصصني يشكلون أعضاء اجلهاز 

الفني واإلداري والطبي.
وشملت قائمة احلكام ٣١ حكما للساحة 
و١٣ حكما مساعدا و٦ حكام واعدين، ومن 
املقــرر ان يتضمن البرنامــج اإلعدادي 
للحــكام محاضــرات نظريــة وعملية، 
منها تطبيقات خاصة حول تقنية الڤار 
وتطوراتها فضال عن التدريبات اخلاصة 

باللياقة البدنية.

العربي والساملية يخسران 
من األفريقي التونسي والرائد

مبارك اخلالدي - هادي العنزي

خسر الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي 
١-٣ أمــام فريــق األفريقي التونســي، وذلك في 
مباراة ودية جمعتهما صباح أمس مبقر معسكر 
األخضر مبدينة طبرقة التونسية. وسجل الهدف 

العرباوي الوحيد املدافع طارق عبطة.
واملبــاراة هي الثالثة تواليــا لألخضر ضمن 
برنامجه التدريبي في تونس، حيث فاز في مباراته 
األولــى علــى فريق مرجــان ٧-٠، كما متكن من 
الفوز على فريق شبيبة القبائل اجلزائري ٢-١.
وجاءت التجربة مفيدة للجهاز الفني بقيادة 
املقدوني يوغســالف ترينشوفيسكي، إذ أجرى 
اجلهــاز الفني املزيــد من املداورة بــني الالعبني 
لالطمئنان على سالمة األداء الفني لكل اخلطوط 
قبل خوض االســتحقاقات املقبلة والتي ســتبدأ 
مبسابقة الدوري املمتاز ٢٥ اجلاري، حيث سيبدأ 

العربي مشواره أمام النصر في اجلولة األولى.
من جانب آخر، خسر الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الســاملية من فريق الرائد السعودي ٠-٢ 
مســاء أمس األول، فــي ثانية مبارياتــه الودية 

مبعسكره التدريبي في مدينة أزميت بتركيا.
وقد انتهى الشوط األول بتقدم الفريق السعودي 
١-٠، وأشرك املدرب الوطني محمد إبراهيم العديد 
من الالعبني على مدار شوطي املباراة، للوقوف على 
جاهزيتهم الفنية والبدنية، كما اجتمع بالالعبني 
قبــل املباراة الوديــة مع الالعبني لشــرح املهام 
املطلــوب تنفيذها، واألداء العــام للفريق، ومن 
املقرر أن يخوض السماوي مباراتني أخريني في 

تركيا قبل العودة إلى البالد ١٥ اجلاري.
وقد انتظم خماســي احملترفــني بعد التحاق 
البرازيلــي أليكس ليمــا، والكولومبي كارلوس 
ريفاس باملعســكر إلى جانــب اإليڤواري جمعة 
سعيد، والغامبي سانغ بيير، والعراقي أسو رستم.

ضمن معسكريهما في تونس وتركيا

بن عيدان: القطاع اخلاص شريك 
إستراتيجي في رياضة احملركات

أسامة املنصور

أكد بطل سباقات السرعة 
طــالل بــن عيــدان انــه ال 
ميكن ألحــد أن يتجاهل أو 
يغــض الطرف عــن أهمية 
القطــاع اخلــاص فــي دعم 
ومســاندة قطــاع الرياضة 
عموما ورياضــة احملركات 
الكويتيــة بشــكل خــاص، 
الفتــا الــى ان دعــم القطاع 
اخلاص من العناصر املكملة 
للدعــم احلكومي، وال شــك 
أن الرياضة أصبحت اليوم 
من أهم العناصر املؤثرة في 

حياة الفرد واملجتمع.
وعبــر بــن عيــدان في 
تصريــح لـ «األنبــاء» عن 
استغرابه من عزوف بعض 
واملؤسســات  الشــركات 
اخلاصة عن املشــاركة في 
الرياضية املعنية  األحداث 
برياضــة احملــركات، الفتا 
الى ان التعاون أو الشراكة 
بني القطاع اخلاص وأندية 
الكويتية باتت  احملــركات 

فيهم األندية البحرية.
وقال بن عيدان اننا نأمل 
تبني فكرة عقد اجتماع بني 
العامــه للرياضــة  الهيئــة 
وممثلــي القطــاع اخلــاص 
واملصرفي للتباحث وطرح 
األفكار ومن ثم التوصل إلى 
حلول كفيلة بأن تضع اللبنة 
األولى للشراكة والتعاون مع 
أندية احملركات الكويتية وفق 
معايير مدروسة من اجلانبني 
لكي نستطيع اللحاق بالركب 

الرياضي العاملي.

خجولة مقارنــة مبا يجب 
أن يكــون وكما هو حاصل 
في كثير من دول املنطقة.

وأكــد ان تفاعــل القطاع 
اخلاص مع رياضة احملركات 
مــن شــأنه أن يوفــر مناخا 
رياضيا يليق بحجم املواهب 
الرياضية الكويتية، باإلضافة 
إلــى الفائــدة الكبيــرة التي 
ستعود على القطاع اخلاص 
خاصــة مع تزايد عدد أندية 
احملركات الكويتية التي بلغت 
اليــوم أكثر مــن ثمانية مبا 

طالل بن عيدان خلف مقود السيارة في إحدى الفعاليات

٥٨ العبًا ميثلون الكويت في دورة  التضامن اإلسالمي

هادي العنزي

أعلنت اللجنة األوملبية الكويتية 
أمــس أســماء العبــي منتخباتنــا 
الوطنيــة املشــاركني فــي دورة 
التضامن اإلســالمي، التي تقام في 
مدينة قونية بتركيا خالل الفترة ٩ 
إلى ١٨ اجلاري، مبشاركة ٥٨ العبا، 
موزعــني على ١٠ ألعــاب مختلفة، 
وهي ألعاب القوى، وكرة الطاولة، 
واجلودو، والسباحة، والدراجات 
و«كيــك  والرمايــة،  الهوائيــة، 
بوكســينغ»، والقــوس والســهم، 

والكراتيه، والتايكوندو.
وتشهد دورة التضامن اإلسالمي 
مشــاركة ٥٠ دولــة إســالمية من 
مختلف القارات، بإجمالي ٢١ رياضة 

فرديــة وجماعية، وتعد مشــاركة 
الكويت الثالثة في تاريخ مشاركاتها 
الرياضيــة في الدورة اإلســالمية 

الرياضية.
وسيشــارك منتخبنــا الوطني 
في ألعاب القــوى بـ ١٢ عداء، وهم 
ماجــد الزيــد، ويعقــوب اليوحة، 
العازمــي، وعلــي  وعبدالرحمــن 
الصباغة، وعلي الزنكوي، وإبراهيم 
الفضلي، ومشــاري ســرور، وأمل 
الرومي، وعيسى الزنكوي، وإبراهيم 
الظفيري، وخالد املسعد، ومضاوي 

الشمري.
فيما يشــارك منتخبنا الوطني 
للدراجــات الهوائية بـــ ٤ دراجني، 
هم سيد جعفر العلي، وعبدالهادي 
العجمــي، وعبدالرحمن املنصور، 

وخالد اخلليفة. فيما ميثل األزرق 
في منافســات القوس والسهم بدر 
الصالحــي، وعبــداهللا مــال اهللا، 
وفيصل الرشــيدي، وعبداهللا طه، 

وعبداهللا احلربي.
ويشارك في منافسات الرماية: 
فاطمة الزعابي، وهاجر عبداملالك، 
وعبداهللا الرشيدي، وناصر املقلد، 
وأفــراح محمــد، وشــهد احلــوال، 
ومنصور الرشيدي، وعبدالرحمن 
الفيحان، وإميان الشــماع، وسارة 
احلوال، وعبدالعزيز السعد، وطالل 
الرشيدي. وفي منافسات الكراتيه، 
يشارك األزرق بـ ٩ العبني، هم: سيد 
محمد املوسوي، وعبداهللا شعبان، 
وموسى داود، ومحمد حسني، وعمر 
القناعي، ومحمد املجادي، وســيد 

سلمان املوسوي، وياسمني املطوع، 
وســلطان املطيري، وفي مســابقة 
«الكيك بوكسينغ» يشارك كل من: 
عبدالعزيز مراد، وسعيد احلطاب، 
وجزاع احلسيني، وسهام اخلريف. 
بينما ميثل يشارك في التايكوندو 
يوسف القالف فقط، وفي اجلودو 

مشعل العلي.
الســباحة  منافســات  وفــي 
ميثــل منتخــب الكويــت كل مــن: 
وليــد عبدالــرزاق، وعلــي الزامل، 
وعبدالعزيز الضويحي، وســعود 
الشــمروخ، والرا دشــتي، وراشد 
الطرمــوم، وفيصل التناك. وميثل 
منتخبنا الوطني في كرة الطاولة، 
كل من: فاطمة عبداحلسني، ومنوة 

الشمري، وباسل األنصاري.



رياضـة
االثنني ٨ أغسطس ٢٠٢٢

19

إيسكو ثالث صفقات إشبيلية

فيرنر ال يريد يوڤنتوس

مدڤيديڤ يفوز بلقب 
«لوس كابوس» للتنس

أعلن نادي إشبيلية أمس عن توصله الى اتفاق مبدئي لضم صانع 
األلعاب والعب الوســط إيسكو للموسمني املقبلني، بعد أن أصبح 
الدولي اإلســباني العبا حرا منذ أواخر يونيــو الفائت بعد نهاية 
عقده مع ريال مدريد. وجاء في بيان للنادي األندلسي على موقعه 
الرسمي «توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع إيسكو ليصبح العب الوسط 

األندلسي ثالث صفقة لنا في هذه النافذة».
وتابع: «املهاجم موجود في إشبيلية ليخضع للفحص الطبي االثنني. 
إذا سارت األمور على ما يرام، فسيوقع على عقد للموسمني املقبلني» 

بعد أن انتهى الذي يربطه مع النادي امللكي في ٣٠ يونيو الفائت.
وهذه الصفقة الثالثة إلشــبيلية رابع الدوري املوسم املاضي، هذا 
الصيف بعد قلب الدفاع البرازيلي ماركاو من غلطة سراي التركي 
ومواطنه الظهير االيســر أليكس تيليس الذي وصل على ســبيل 

االعارة من مانشستر يونايتد االجنليزي.

أصبح تيمو فيرنر، مهاجم تشلسي، على مشارف العودة للدوري 
األملاني من بوابة ناديه السابق اليبزيغ، خالل الساعات القليلة املقبلة.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت أملانيا» أن فيرنر سيعود إلى اليبزيغ 
مجددا هذا األسبوع، بعد املفاوضات التي دارت بينه وبني مسؤولي 
النادي مؤخرا. وجاء خروج الدولي األملاني من قائمة «البلوز» في 
مباراته ضد إيڤرتون، متهيدا لرحيله عن ملعب ستامفورد بريدج. 
وأصبح صاحب الـ٢٦ عاما خارج حسابات مدربه توماس توخيل، 
ما دفعه للتفكير في الرحيل والتفاوض مع اليبزيغ من أجل العودة، 

لضمان اللعب بانتظام قبل بطولة كأس العالم «قطر ٢٠٢٢».
ورغم اهتمام يوڤنتوس بضمه، إال أن فيرنر نفسه يريد العودة إلى 
فريقه السابق، بعدما دارت اتصاالت بينه وبني أوليفر مينتزالف، 

الرئيس التنفيذي للنادي، في األيام املاضية.

حقق الروســي دانييل مدڤيديڤ، املصنف أول عامليا، أخيرا أول 
ألقابه هذا املوسم بتتويجه السبت بدورة لوس كابوس املكسيكية 
للتنس على املالعب الصلبة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 
الثاني عشر عامليا ٧-٥، ٦-٠. وأنهى بذلك الروسي سلسلة من خمس 
هزائم تواليا في املباريات النهائيــة بدأت في أواخر العام املاضي 
في دورة باريس للماسترز وتخللتها اخلسارة القاسية في بطولة 
أســتراليا املفتوحة مطلع العام ضد اإلسباني رافايل نادال بعد أن 
كان متقدما مبجموعتني. وهذا اللقب االول ملدڤيديڤ منذ تتويجه 
العــام املاضي ببطولة الواليات املتحــدة املفتوحة، آخر البطوالت 
األربع الكبرة، عندما حرم الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش من حتقيق 
ألقاب الغراند ســالم االربعة جميعها في عام واحد. قال بعد فوزه 
باللفب الرابع عشــر في مسيرته: «لم يكن ســهال أبدا، كاميرون 
العــب رائع لذا كانت املباراة قوية للغاية، عندما تلعب ضده، تدرك 
أنه عليك القتال للفوز بكل نقطة». وكانت هذه املباراة الثانية التي 
جتمع الالعبني وسبق للروسي أن تفوق أيضا في االولى في دورة 

شنغهاي للماسترز عام ٢٠١٩.

ســجل األرجنتينــي ليونيل 
ميسي هدفني، أحدهما أكروباتي، 
ومرر البرازيلي نيمار ٣ كرات 
حاسمة وأضاف هدفا ليستهل 
باريس ســان جرمــان حملة 
الدفاع عن لقبــه في الدوري 
الفرنســي لكرة القــدم بفوز 
كاسح ٥-٠ السبت على مضيفه 
كليرمون، بغياب جنمه كيليان 

مبابي لإلصابة.
وواصــل نيمار املســتويات 
التي قدمها في الفترة التحضيرية 
وسجل الهدف األول (٩)، فيما جاء 
الثانــي من توقيع الدولي املغربي 
أشــرف حكيمي (٢٦) والثالث من 
مدافــع آخر البرازيلي ماركينيوس 
(٣٨)، قبل أن يختتم ميســي بهدف 
رابع (٨٠) وخامس أكروباتي (٨٦).

وبات نادي العاصمة يدخل املوسم 
وهدفــه حتقيق لقــب دوري أبطال 
أوروبا للمرة األولى في تاريخه بعد 
أن هيمــن على الــدوري احمللي منذ 
االســتحواذ القطري وحقق لقبه ٨ 
مرات في املواسم العشرة األخيرة.

ويأمل في أن يقوده إلى ذلك املدرب 
اجلديد كريستوف غالتييه الذي وصل 
الــى باريس بعد إقالــة األرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو. وظهرت الفترة 
التمهيدية للموســم بصورة واعدة 
بالنسبة لعشاق النادي الباريسي، مع 
الفوز بلقب كأس األبطال الفرنسية 
على حســاب نانــت ٤-٠ في أواخر 
الشهر الفائت في مباراة سجل فيها 

نيمار هدفني وميسي هدفا.
في وقت ســابق، استفاد موناكو 
من قرار متأخر لتقنية حكم الڤيديو 

املســاعد «في ايــه آر» ليحقق فوزا 
٢-١ خارج ملعبه على ستراسبورغ.

ويأتــي هــذا الفوز قبــل مباراته 
ضد مضيفه بــي أس في أيندهوڤن 
الهولنــدي الثالثاء في إيــاب الدور 
الثالــث من التصفيــات املؤهلة الى 
دور املجموعــات مــن دوري أبطال 

أوروبا للموسم املقبل.
ليل يضرب أوكسير برباعية

وفــي مباريــات أخــرى، تعــادل 
نيس مع مضيفه العائد الى األضواء 
تولوز ١-١، وتغلب ليل على ضيفه 
أوكســير ٤-١، وتفــوق النس على 
ملعبه بوليرت ديليليس على نظيره 
ستاد بريست ٣-٢، وانتهت مواجهة 
مونبلييه وتروا بفوز األولى ٣-٢، كما 
تعادل اجنيه مع ضيفه نانت ٠-٠.

اقترب انطالق منافسات الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، حيث ستكون 
البداية السبت املقبل، مبواجهة جتمع 
حامل اللقب ميالن أمام ساليرينتانا، 
ويأمل عشاق «الكالتشيو» موسما مميزا، 
ويتوقع الكثيرون دخول روما في دائرة 
املنافسة باملوسم اجلديد، خاصة أن الفريق 
مت تدعيمــه بصفقات ممتــازة، بجانب وجود 

املدرب املخضرم جوزيه مورينيو.
وحرص نادي روما على إبرام عدة صفقات 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية، ألجل 
املنافســة على التواجد في املربع بالذهبي 
املؤهل لدوري األبطال، أو املنافســة على 
اللقب، حيث تعاقد مع التركي زكي سيليك 
مدافع ليل الفرنسي، وضم الصربي نيمانيا 

ماتيتش العب خط وسط مان يونايتد السابق، 
باإلضافة التعاقد مع جورجينيو فينالدوم، العب 
باريس سان جرمان، لتعزيز خط الوسط الذي 
يضم لورينزو بيليغريني، وبريان كريستانتي 

ونيكولو زانيولو.
ولعل الصفقة األبرز لنادي العاصمة تتمثل 
بالتعاقــد مع األرجنتينــي باولو ديباال، الذي 
ميتلــك الكثير من املميــزات، ومن املتوقع أن 

يكون جنم الفريق األول.
ويســعى مورينيو في الســير على خطى 
ميــالن، الذي قدم موســما اســتثنائيا بالعام 
املاضي وجنح في التتويج باللقب بعد غياب 
عن منصة التتويج والذي استمر ١٠ سنوات، 
ولــم يتوقع أحد أن يتواجــد ميالن في دائرة 
املنافســة على اللقب، خاصة مع وجود اإلنتر 

الذي رشــحه معظم النقاد للتتويج البطولة، 
لكن «الروسونيري» استطاع أن يحقق املفاجأة.
ورغم أن ميالن لم يكن نشــطا في ســوق 
االنتقاالت باملوسم املاضي، كما تعرض بعض 
العبيه إلصابات في أوقات مختلفة من املوسم، 
إال أن «الروسونيري» جنح في التتويج باللقب.

وال شك أن «اجليالوروسي» مع وجود اخلبير 
مورينيو، والصفقــات املميزة التي مت تدعيم 
الفريق بها، فإن روما قد يصبح منافسا حقيقيا 

على لقب «االسكوديتو» في املوسم اجلديد.
بــل إن جماهير روما متني النفس بســير 
فريقها على خطى ميالن، وحتقيق مفاجأة مثل 
التي حققها «الروسونيري» باملوسم املاضي، 
مــن أجل التتويج باللقب الغائب منذ موســم 

.(٢٠٠٠-٢٠٠١)

بخماسية.. «باريس» ُيحّلق مع ميسي ونيمار

«االسكوديتو».. هدف روما ومورينيو األول

شتوتغارت يعرقل اليبزيغ.. ودورمتوند يتجاوز ليڤركوزن

بداية مخيبة لـ «الشياطني» .. وليستر يتعادل مع برينتفورد

التعادل  فرض شــتوتغارت 
اإليجابــي على ضيفــه اليبزيغ 
١-١ فــي املواجهــة التي جمعت 
الفريقني أمس على ملعب األول 
مرســيدس بنــز ارينــا، وبــادر 
اليبزيــغ بالتســجيل بواســطة 
العبه كريســتوفر نكونكو (٨)، 
فيما عادل شتوتغارت النتيجة 
بواسطة الفرنسي نويرو أحمد 
(٣١)، ليحصــد كل فريق نقطته 

األولى في «البوندسليغا».
وســيلتقي شــتوتغارت في 
اجلولــة القادمــة التي ســتقام 
السبت املقبل مع فيردر برمين، 
فيما ســيلتقي في اليوم نفســه 
اليبزيغ مع كولن ضمن منافسات 
اجلولة الثانية للدوري األملاني.

حقــق بوروســيا دورمتوند، 
وصيــف بطــل املوســم املاضي، 
فوزا افتتاحيا صعبا على ضيفه 
باير ليڤركــوزن ١-٠ على ملعب 
ســيغنال ايدونــا بارك، وســجل 
لدورمتوند العب الوسط الدولي 
ماركو رويس الهدف الوحيد (١٠) 
فــي مباراة شــهدت نهايتها طرد 
حارس ليڤركوزن الفنلندي لوكاس 
هراديكي (٩٠+٢) بعدما أمســك 
الكرة بيده خارج منطقة اجلزاء.

وحقق مدرب دورمتوند ايدن 

الفنــي لتشلســي تومــاس 
توخيل أن فريقه بحاجة إلى 
املزيد من التعاقدات اجلديدة 
قبل إغــالق فترة االنتقاالت 

الصيفيــة، وذلــك بعــد فوز 
«البلــوز» على إيڤرتون ١-٠، 

وقال: «نعم سوف نسعى ملزيد 
من التعاقدات، إذا كان بإمكاننا 

اإلضافة، سنفعل ذلك».

حصلنا على نقطــة رغم األداء 
الســيئ الذي قدمناه»، مضيفا 
منــذ البداية لم نقدم أداء جيدا، 
وعندما تأخرنا في النتيجة كان 
من الصعب العودة، رمبا كانت 
لدينــا بعض الفــرص لكننا لم 
نستغلها، كان ميكننا أن نفوز، 

ولكن هذا سيكون كثيرا جدا.
مــن جهتــه، اعتــرف املدير 

اجلولة األولى، تعادل ليســتر 
سيتي مع ضيفه برينتفورد ٢-٢.
مــن جانبــه، أبــدى األملاني 
يورغــن كلــوب املديــر الفنــي 
لفريــق ليڤربــول عــدم رضاه 
عــن التعادل مع فوالم ٢-٢ في 
اجلولة االفتتاحية من الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، وقال: «أفضل 
شيء في املباراة هو النتيجة، لقد 

سانشيز في إبعاد عرضية من 
ركلــة ركنية، لتصطــدم الكرة 
مباك أليســتر وتسكن باخلطأ 
في مرماه، لكن «الشياطني» لم 
يستطع التسجيل مجددا ليتجرع 
هزمية مرة على 

ملعبه.
وفي مباراة 
ثانيــة ضمن 

ســقط مــان يونايتــد على 
ملعبه «مسرح األحالم» في أولى 
مبارياته بالــدوري االجنليزي 
املمتــاز لكــرة القدم للموســم 
أمــام  ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بخســارته 
ضيفه برايتون ١-٢، ومبشاركة 
جنمــه البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو الذي دخــل بديال في 

الشوط الثاني.
وســجل هدفــي برايتــون 
باســكال جروس في الدقيقتني 
(٣٠- ٣٩)، بينما سجل الهدف 
الوحيــد للفريــق املعــروف بـ 
«الشــياطني احلمر» أليكسيس 

ماك أليستر (٦٨).
البدايــة بأفضليــة  جــاءت 
للفريــق الضيــف برايتــون، 
وســنحت لــه أكثر مــن فرصة 
للتسجيل، حتى جاءت الدقيقة 
(٣٠) ليســدد جــروس اخلالي 
من الرقابة في شــباك دي خيا، 
والضيــوف في اضافــة الهدف 
الثاني (٣٩)، بعد أن سدد مارش 
كــرة أرضية من داخل املنطقة، 
تصدى لهــا دي خيــا وتابعها 

جروس بتسديدة في الشباك.
الثاني سعى  وفي الشــوط 
الفــارق  يوناتيــد لتقليــص 

ومن ثم معادلة النتيجة، 
الدقيقة  وانتظر حتــى 
(٦٨)، بعدمــا أخطــأ 

بإصابة العبه اجلديد كرمي أدييمي 
القادم في الصيف من فريق ريد 
بول سالزبورغ النمساوي والذي 
خرج من امللعب في الدقيقة ٢٣، 
بعــد كدمة تلقاها على قدمه في 

هالر الذي ســيغيب لفترة غير 
مؤكدة بعد تشــخيص إصابته 
بسرطان اخلصية بعد أن وصل 
هذا الصيف من أياكس أمستردام 

الهولندي.

وقت سابق من املباراة. وسينضم 
أدييمي الــى قائمة من املصابني 
تضم املدافع نيكالس زوله الذي 
يستمر في التعافي من إصابته 
العاجي سيباســتيان  واملهاجم 

كلوب: ليڤربول قدم أداًء سيئًا أمام فوالم.. وتوخيل: نحتاج ملزيد من اجلودة

ترزيتــش العائد لتولي تدريب 
الفريق بعد ١٥ شهرا منذ ان شغل 
املنصب بصــورة مؤقتة، بداية 

بطعم الفوز.
لكــن دورمتوند تلقى ضربة 
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

املؤشر الكهربائي يسّجل أعلى 
حمل في تاريخ البالد.

«دراسة»: السفر إلى الفضاء خطر 
على العظام.

دراسة مستعجلة!!
طّفوا الليتات بالنهار.

٣:٤٥الفجر
٥:١٢الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٥املغرب
٧:٥٩العشاء

أعلى مد: ٠٦:٢٣ ص ـ ٠٩:٤٠ م
أدنى جزر: ٠٠:٢٨ ص ـ ٠٢:٣٠ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

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

البقاء هللا

صفية جاسم فياض: ٩١ عاما - العزاء في املقبرة فقط أوعن طريق 
الهاتف - ت: ٦٦٧٧٢٢٧٥ - ٦٦٨٩٨٨٨٦ - شيعت.

عيسى علي إســماعيل املناصير: ٧٥ عاما - الرجال: في املقبرة 
فقط - ت: ٩٧٣٩١١١٨ - شيع.

نبيلة حافظ ناصر مسيعيد: (أرملة جاسم الدريهيم) ٥٨ عاما - الرجال: 
في املقبرة فقط - ت: ٩٩٥٩٧٣٧٣ - ٦٦٧٩٧٣٩٠ - النســاء: 
صباح السالم - ق٦ - ش١ - ج١ - م٤٤ (يوم واحد فقط) - ت: 

٩٩٤١٩٠٨٤ - شيعت.
فاضل سلطان سلمان املزعل: ٦٠ عاما - الرجال: الدسمة مسجد 
النقــي - ت: ٩٦٦٦٤٥٤٤ - النســاء: ضاحية مبارك عبداهللا 
اجلابر - غرب مشرف - ق٢ - ش الرابع - م٥٧ - عصراً - ت: 

٦٥٥٥٨٢٥٥ - شيع.
فيصل حسن رضا علي كرم حسني: ٥٦ عاما - الرجال: مسجد االمام 
احلسن - بيان (ابتداء من اليوم) - ت: ٩٩٨٨٣٢٣٣ - ٥٥٥٥٠٣٠٧ 
- النســاء: فهد األحمد - ق١ - ش١١٦ - م٣٧ - (عصراً فقط 

ابتداء من اليوم) - ت: ٩٩٠٩٩٨٧٠ - ٩٩٤٢٢٨٦١ - شيع.
عبداملجيد محمد حسني: ٨٥ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: 
٩٩٧٩٠٧٧٢ - ٩٩٦٣٧١٧٠ - النساء: الرابية - ق٤ - ش٥ - م١٩ 

ت: ٦٦٢٩٢٩٢٤ - الدفن بعد صالة العصر.
سامي شــايع عيسى املاجد: ٦١ عاما - الرجال: في املقبرة فقط 
- ت: ٦٦٠٠١٥١٨ - ٥٥٥٨٧٠٩٩ - النســاء: عن طريق الهاتف 

فقط - ت: ٩٥٥٥٥٦٢٤ - ٥٥٢٢٢٤٧٣ - شيع.
سالم يوسف إبراهيم صقر: ٧٢ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: 

٩٩٤٤٩٩٢٠ - شيع.

«أخبرني بأني أفضل الرؤساء صحة»
الرئيس  دونالــد ترامــب 
الســابق، يقول إن  األميركي 
طبيبه في البيت األبيض، روني 
جاكسون، أكد له أنه أكثر رؤساء 

أميركا متتعا بالصحة.

«اســتقاالت املوظفني زادت بسبب 
اجلائحة»

أنطوني كلوتز، عالم النفس 
األميركي، يؤكد أن جائحة كوفيد 
دفعت املوظفني إلى التخلي عن 
العمل باملكاتب رغبة في العمل 
باملنازل، حيث استقال ٤٫٣ ماليني 
أميركي من وظائفهم عام ٢٠٢١ 

أي ٣٪ من العمالة األميركية.

«الشوكوالتة الداكنة تخفض ضغط الدم»
مجلــة ســاينس ديلــي، 
تنشــر دراسة، أجريت على ١٣ 
ألف أميركي، تؤكــد أن تناول 
الشوكوالتة القامتة يوسع شرايني 
الدم، ويزيد الســعادة لدى من 
يعانون من ضغط الدم املرتفع.

«أربي بومة في منزلي»
ســلمى حايــك، املمثلــة 
األميركية، تتحدث عن مشكالت 
تربية البومة في منزلها، وتؤكد: 
هي ال تنام كثيرا، لذا فقد تهبط 
من طيرانها على رأســي وأنا 

نائمة.

أبعد من الكلمات

أمن ومحاكم

مواطنة في غيبوبة بـ «الفروانية»
حتت حراسة مشددة بشبهة تعاٍط

جناح عملية إنقاذ عامل بناء اخترق 
سيخ حديدي جسده في «املطالع»

مبارك التنيب

ُوضعت نزيلة كويتية حتت احلراسة املشددة في 
مستشفى الفروانية على أن يتم التحقيق معها للتعرف 
على مصدر مواد يشــتبه في أنها مخدرة تســببت 
في دخولها بغيبوبة وكادت تلفظ أنفاســها األخيرة. 
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن مستشفى الفروانية 
استقبل أمس األول نزيلة كويتية في حالة حرجة، حيث 
مت إجــراء الفحوصات لها وتبني أن حالتها ناجتة عن 
تعاطي مواد يرجح أنها مخدرة. ومن املقرر إخضاع 
املواطنة للتحقيق حتى تُبلغ رجال املباحث عن مصدر 

املواد التي أدخلتها في غيبوبة.

سعود عبدالعزيز

بعد أقل من ٢٤ ساعة على وفاة وافد مصري متأثراً 
بإصابات حلقت به إثر سقوطه على ٥ أسياخ حديدية 
في منطقة املطالع، وهو ما أشارت اليه «األنباء» في 
عدد امس، ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة 
اإلطفاء العام أن فرقة إطفاء البحث واإلنقاذ توجهت 
صباح امس األحد الى مستشفى اجلهراء اجلديد لعملية 
إنقاذ عامل مصري آخر تعرض إلصابة بعد سقوطه 
من علو في مبنى قيد اإلنشاء في منطقة املطالع أيضا 

واختراق سيخ حديدي جسده.
وأوضحت اإلدارة أن السيخ احلديدي اخترق كتف 
العامل، وباشرت فرقة البحث واإلنقاذ عملية إخراج 
السيخ بالتعاون مع الطاقم الطبي، وجنحت العملية بعد 
جهود مكثفة لكي ال يتسبب ذلك بأي مضاعفات جديدة.
وأشارت إلى أن حالة املصاب كانت مستقرة بعد 

انتهاء العملية وجناحها.

الشرطة األميركية حتقق في عالقة 
محتملة بني ٤ جرائم قتل ملسلمني

واشــنطن - (أ.ف.پ): حتقق شــرطة نيو مكسيكو 
األميركيــة في عالقة محتملة بني مقتل ٣ مســلمني هذه 
الســنة ومقتــل رجل مســلم آخر العام املاضي، حســب 
الشــرطة، بينما يرتفــع مزيد من األصــوات إلدانة هذه 

اجلرائم بدوافع عنصرية.
وقالت شــرطة ألبوكيركي في بيــان إنها عثرت على 
جثة قتيل رابع ليل اجلمعة/السبت. ولم حتدد الشرطة 
هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات من عمره ومسلم 

«أصله من جنوب آسيا».
وأضاف البيان: «احملققون يعتقدون أن جرمية القتل 
هــذه قد تكون مرتبطة بـــ ٣ عمليات قتل مؤخرا لرجال 

مسلمني من جنوب آسيا أيضا».
بني هؤالء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ من 
العمر ٢٧ عاما عندما مت العثور على جثته في األول من 
أغســطس اجلاري، واآلخر في احلادية واألربعني عندما 

عثر على جثته في ٢٦ يوليو املاضي.

ْلَت ِمْن َعِظيــِم اْلَبالِء مَّ مــا َحتَ
لِْلَوفاِء َنْهجــًا وِشــْرَعًة  صاَر 

ي ُصوُح اْملَُضحِّ فَلِنْعَم األُخ النَّ
ســِني فــي َكْرَبالِء ِألَِخْيــِه اْحلُ

يا أبــا اْلفضِل َمْن أَُبــوُه َعلِيٌّ
ُد األْوصياِء رِك َســيِّ هاِزُم الِشّ

َبَطُل اْلَعْلَقِمي ساِقي اْلَعطاَشى
َلقاِء لــم َتَنْل ِمْنــُه َدْعــَوُة الطُّ

ى ِفْيَس وَضحَّ ْفَس والنَّ َبَذَل النَّ
عــن َيِقٍني ال عن َهوًى أو إِخاِء

َط ُمْنُذ كاَن َصِغيراً ــبْ الزَم السِّ
لِْلِفــداِء َيــوَم الِفداِء حاِضــراً 

واَســْي الرَّ َتُهــُدّ  ــٌة  ِهمَّ وَلــُه 
ولِقــاُء اْألْقــراِن فــي اْلَهْيجاِء

َثبــاٍت وَأيُّ  هــذا  َعــْزٍم  َأيُّ 
َفْهــَو ِمْنُه في اْلَبــْدِء واْالْنِتهاِء

يــا لِــواَء اْلَعّباِس ُمنــُذ ُقُروٍن
َجباِء أنــَت ِعْنــواُن َثــْوَرِة النُّ

لم َتَزْل خاِفقًا ُتِثيُر اْلُبُطوالِت
وَتــْرِوي للّنــاس َمْعَنى اْإلباِء

فِّ ساَلْت ماِء في الطَّ يا لِتلَك الدِّ
فغــدا َيْنُعهــا َجِزيــَل اْلَعطاِء

ِهَي ُنوٌر ُيِضيُء في َعْتَمِة الليِل
واْلِكْبريــاِء ْبــِل  لِلنُّ وَرْمــٌز 

ُحّبــًا  َتْنُبــُض  َكْربــالُء  هــِذِه 
ماء واألشــالِء َرْغــَم َســْيِل الدِّ

َثــْوَرٌة زاَدها الزماُن ُشــُموخًا
اِء فاْســَتطاَلْت بُِنوِرهــا اْلَوضَّ

اس ُيْهَرُعــوَن إْليها َفَتــَرى النَّ
بُِخُشوٍع في ُصْبِحِهْم واْملَساِء

إّنــُه اْلَفْتــُح قال َعْنها ُحســٌني
زاِء فاَز َمــْن ناَلُه بُِحْســِن اْجلَ

اْقِتــداًء  لِْلزاِئِريــَن  َفَهِنيئــًا 
ــهداِء الشُّ د  لَِســيِّ واْنِتصــاراً 

علي يوسف املتروك ٢٢-٥-٢٠١٥

العم الراحل علي يوسف املتروك، رحمه اهللا

احلسني وبطل كربالء

كان املرحوم بإذن اهللا الشاعر احلاج علي املتروك له 
اهتمام خاص مبناسبة عاشوراء وشهادة سبط الرسول 
األعظم ولم تكن تفته تلك املأساة إال ويرفق تاريخها 

بقصيدة او اكثر، ومما نظم فيها القصيدة التالية:

«املؤبد» لتايوانية انتقمت من «صديقها 
اخلائن» ببخور مشتعل فقتلت ٤٦ شخصًا!

النيابة تتلقى شكوى بشبهة التزوير في اجلداول االنتخابية

ضبط متعاطني تخلصا من جثة زميلهما مقابل مستشفى

سطو مسلح من قائد «فارهة» على محل هواتف في «اجلهراء»
سعود عبدالعزيز

شرع رجال مباحث اجلهراء في البحث 
عن شخص مجهول يرتدي الزي الوطني 
أقدم على السطو على محل للهواتف في 
أحد األسواق الشهيرة ومتكن من سلب 

هاتفني ذكيني.
وبحسب ما قاله مصدر أمني لـ «األنباء» 

أبلغت يوم  الداخلية  فإن عمليات وزارة 
امس من قبل عامل في محل هواتف بأن 
شخصا يرتدي دشداشة وشماغا ويضع 
كماما ونظارة دخل الى احملل ومن ثم أشهر 
سالحا ناريا وطلب من العامل التزام الهدوء 

وقام بسحب هاتفني ذكيني ثم هرب.
وتابع املصــدر: انتقل عدد من رجال 
املباحث الذين عاينوا عدة كاميرات، حيث 

شوهد اجلاني يصعد الى مركبة أميركية 
فارهة، مشيرا الى ان كل االحتماالت بشأن 
املركبة املستخدمة قائمة، فيما يرجح ان 
تكون الســيارة التي استخدمها اجلاني 

ُمبلغا عن سرقتها.
كما قام رجال املباحث برفع اآلثار التي 
ميكن ان يكون اجلاني قد خلّفها وراءه، 

ومت تسجيل قضية.

عبدالكرمي أحمد

تلقى النائب العام شكوى بوجود شبهة 
بتزوير اجلداول االنتخابية باملخالفة للمادة 
٤٣ من القانون ٣٥ لســنة ١٩٦٢ بشأن 
جرائم االنتخاب التــي تعاقب باحلبس 
والتغرمي كل من تعمد إدراج اســم في 
جداول االنتخاب أو إهمال إدراج اســم 
على خالف أحكام القانون، وكل من أدرج 
اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط 

املطلوبة وهو عالم بذلك.

السابق  النائب  الشكوى  وقال مقدم 
احملامي عبداهللا الكندري لـ «األنباء» إن 
شكواه تطالب النيابة بالتحقيق بكشوف 
قدمها حرصا على عدم التالعب بأسماء 
وكشــوف الناخبني، مشيرا إلى أن من 
صور التزوير فيها هو النقل إلى عناوين 
في املنطقة غير مستغلة ومشاركة أكثر 
من ٢٥ شخصا بالسكن الواحد، وأغلب 
النقل إلى عناوين أخرى يتم خالل شهر 
فبراير ثم يعود املنقول إلى املوطن املختار.

وذكر الكندري أن شكواه تأتي انسجاما 

مع التوجه العام إلــى انتخابات جديدة 
حتمل في طياتها النزاهة وتعديل مسار 
العملية االنتخابية، وتعالي جميع األصوات 
اإلصالحية والداعمة لتحســني سالمة 
بأن يكون  الفعلية لالنتخابات  املمارسة 
املدنية، وقد تنبهت  بالبطاقة  التصويت 
احلكومة وقامت في ذات السياق بتشكيل 
جلنة في ٧ يوليو املاضي لكشف التالعب 
بالقيود االنتخابية ونقل األصوات والتي 
رمبا انتهت لوجود تزوير في الكثير من 

العناوين.

محمد اجلالهمة 

أغلق رجال املباحث اجلنائية قضية 
العثور على جثة مواطن مقابل مستشفى 
الفروانية، وذلك بضبط شخصني من 
غير محددي اجلنســية، حيث اعترفا 
بأنهما كانا في جلســة تعاط وتوفي 
صديقهما فتركاه مقابل مستشــفى 

للمساءلة  الفروانية خشية تعرضهما 
القانونية.

وكانت عمليات وزارة الداخلية أُبلغت 
نهاية األسبوع املاضي بالعثور على جثة 
شاب متوفى وُملقى مقابل املستشفى، 
ليتم نقل اجلثة الى الطب الشرعي والذي 
عزا الوفاة الى شــبهة جنائية، وعليه 
متت االستعانة بكاميرات املستشفى 

وحتديد املركبة التي اســتخدمت في 
نقل املتوفى وضبط قائدها وتبني انه 

من غير محددي اجلنسية. 
وعنــد ضبط قائد املركبة أرشــد 
عــن آخر كان برفقتــه وهو «بدون» 
ايضا، وجار إحالة املتهمني الى جهات 
االختصاص بتهــم متعلقة بالتعاطي 

وتهم أخرى.

قضت محكمة تايوانية بالســجن 
املؤبد على امرأة أشــعلت حريقا أدى 
إلى مقتل ٤٦ شخصا وإصابة أكثر من 
٤١ بحروق متفاوتة، وذلك في محاولة 
منها لالنتقام من «صديقها اخلائن». 
وتعود وقائع احلادث إلى أكتوبر 
املاضي في مدينة كاوهســيونغ التي 
تقــع في جنوب غــرب تايوان، حيث 
طالت النيران عددا من طوابق املبنى 
السكني الذي توجد به شقة صديقها 

والذي يتكون من ١٣ طابقا. 
وأوضحت السلطات أن احلريق نتج 
عن ترك املتهمة بخورا مشتعال على 
أريكة في شقة صديقها قبل مغادرتها. 

وفي يناير املاضي وجهت السلطات 
إلى املتهمة، وتدعى هوانغ كيكي، تهمة 
القتــل العمــد واحلريــق املتعمد، مع 

مطالبات من النيابة بإعدامها. 
وقال االدعاء خــالل احملاكمة إنها 
أشــعلت احلريــق عن عمــد إلحراج 
صديقها، بعد ان شكت في أنه يخونها 
بعالقة مع امرأة أخرى، وإنها لم تبد 

أي ندم على فعلتها. 
وجــاء في حيثيــات حكم محكمة 
كاوهسيونغ هذا األسبوع على هوانغ 
بالســجن املؤبد أنها مذنبــة بتهمتي 
احلريق املتعمد واإلهمــال الذي أدى 

املبنى بعد احلريقإلى وفيات.

توقعات بتلوث شديد بسبب غازات بركان آيسلندا

ريكيافيــكـ  أ.ف.پ: توقعــت هيئة 
األرصــاد اجلويــة اآليســلندية تلوثا 
جويا شديدا بســبب الغازات املنبعثة 
مــن البــركان الثائر بالقــرب من جبل 

فاغرادالسفيال اآليسلندي. 
وفيمــا تتدفــق حمم حمــراء تهدد 
غازات سامة منبعثة من البركان بلدة 
مجــاورة، حيث توقعــت الهيئة تلوثا 
جويا شديدا بهذه الغازات في بلدة فوغار 
التي تقطنها ألف نسمة تقريبا على بعد 
حوالى خمســة كيلومترات عن شمال 

شرق فاغرادالسفيال. 
وقد تصل مســتويات ثاني أكسيد 
الكبريت إلى ٢٦٠٠ ميكروغرام في املتر 
املكعب، وهي نسبة تعد «غير سليمة ملن 
يعانون من حساسيات»، وفقا لوكالة 

البيئة اآليسلندية.
غيــر أن مصلحــة األرصاد اجلوية 
لفتت إلى أن توقعاتها قد ال تكون صائبة، 

إذ إن «مقذوفات الثوران متقطعة».
وتأتي هذه التحذيرات بعدما أظهرت 
التحليالت أن النشاط تراجع إلى النصف 

في منطقة الصدع البركاني التي تقذف 
حمما منذ األربعاء وأن التصدع تقلص 

من ٣٦٠ مترا طوال إلى حوالى ١٦٠.
ومع أن هذا الثــوران هو أقوى من 
ذاك الذي حدث في املنطقة عينها العام 
املاضي، إال أن كثافة املقذوفات تراجعت 
في اليوم الثاني، فيما جاء في بيان صادر 
عن معهد علوم األرض أن «هذا النمط 
شبيه جدا مبا يحدث عادة خالل ثوران 
بركاني في البلد. ويكون الثوران قويا 

في البداية ثم تتراجع شدته».

(أ.ف.پ) جانب من تدفق حمم البركان أمس األحد  
ملشاهدة الڤيديو
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