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الكندري مازال على رأس عمله وقد يفكر في االستقالة بعد إصدار مرسوم دعوة الناخبني

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف 

مرمي بندق 

أكــدت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ»األنباء« 
أن مجلس الوزراء لم يصدر 
فــي اجتماعه أمس برئاســة 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف مراسيم 
مبوعد االنتخابــات أو موعد 
فتــح باب تســجيل الراغبني 
في الترشح. وأكدت ان الوقت 
مازال متســعا قبــل البت في 
اصدار املراسيم، ولذلك ارتأى 
املجلــس تأجيــل البــت فــي 
اصدارها إلى اجتماع استثنائي 
يعقــد بعد غد اخلميـــس، او 
االجتمـــاع االعتيادي االثنني 
املقبــل على حســب جاهزية 
اجلهات والوزارات. جاء ذلك 
بعد أن عقد املجلس اجتماعه 
االسبوعــــي،  االعتيــــادي 
حيث أحيط علما بتصورات 
اجلهات املختصة حول إجراء 
االنتخابــات وفــق الضوابط 
احلازمة، لتكون املراسيم غير 
قابلة للطعن، ومن ثم تالفي 
إبطال مجلس األمة اجلديد، كما 
أشارت »األنباء« أمس.  واكتفت 
مصادر خاصة في تصريحات 
لـ»األنبــاء« بالقــول ردا على 

ســؤال حول آليــة منع عقد 
التشــاورات الفرعية بقولها: 
ان احلكومة جادة في معاقبة 
الفرعيات وسيتم نشر نتائج 
االجراءات. وقالــت املصادر 
إن مجلس الوزراء ســيكلف 
فريق عمل متكامال من وزارات 
التربيــة والعــدل والداخلية 
والصحــة والبلدية واإلعالم 
وغيرها للتجهيز النتخابات 
٢٠٢٢. وعلمــت »األنباء« ان 
مجلــس الــوزراء طلــب من 
وزارة الداخلية جتهيز بيان 
عن ضوابط وشروط الترشح 

لالنتخابات ومكان تســجيل 
الراغبــني، يتضمــن مواعيد 
فتح باب التســجيل على ان 
يتم التدقيق عليها في جلسة 
املجلــس املقبلــة. وأكدت ان 
االجتمــاع ناقــش جتهيزات 
وتكليفات اجلهات املختصة. 
مــن جهــة أخــرى، قالت 
مصــادر مقربــة مــن وزيــر 
االسكان عيسى الكندري إنه 
مازال على رأس عمله، وإنه قد 
يفكر في االستقالة بعد اصدار 
مرسوم الدعوة لالنتخابات.

مراسيم االنتخابات اخلميس أو اإلثنني 
 »التربية« و»العدل« و»الداخلية« و»الصحة« و»البلدية« تعد التجهيز ات..واحلكومة جادة في معاقبة الفرعيات
  »الداخلية« حتضر بيان ضوابط وشروط الترشح ومكان تسجيل الراغبني ومواعيد فتح الباب أمام املتقدمني 

محمد اجلالهمة 

أصــدر نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفــاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل 
اخلالد قرارا بتكليف الفريق الشيخ 
سالم النواف وكياًل لقطاع األمن 
اجلنائي باالضافة إلى عمله رئيس 
جهاز أمن الدولة اعتبارا من السابع 

من أغسطس اجلاري.

 سالم النواف وكياًل 
 لـ »األمن اجلنائي« باإلضافة 
إلى رئاسة جهاز أمن الدولة

الفريق الشيخ سالم النواف

03بقية أخبار األولى على الصفحة

أبرز القرارات الصادرة عن االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء: 
  إنشاء نصب تذكاري يتضمن أسماء شهداء الكويت

  متابعة إجناز مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي 
  تكليف »الطيران املدني« بتنفيذ مدينة الشحن اجلوي

  تسريع إقامة املدينة الترفيهية بالتعاون مع القطاع اخلاص
  بدء تنفيذ املنتزه الترفيهي في منطقة الوفرة الزراعية

05  إنشاء جلنة عليا لتعزيز منظومة األمن الغذائي واملائي

التفاصيل ص٥
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الكويت أدارت أزمة «كورونا» باقتدار ومستعدة ألي وباء مستقبًال
لم تكن الكويت مبعزل عن 
العالم في تأثرها بتداعيات 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
(كوفيــد-١٩) الــذي اجتاح 
العالــم إال انهــا كانت يقظة 
منذ اللحظات األولى لإلعالن 
عن اكتشافه واتخذت العديد 
من التدابير للحد من انتشاره 
وأدارت األزمة باقتدار أشادت 
بها منظمة الصحة العاملية.

فقــد شــهد عــام ٢٠٢٠ 
تغيــرات غير مســبوقة في 
العاملية وهي  مجال األوبئة 
تفشــي ڤيــروس كورونــا 
(كوفيــد-١٩) الذي وصفته 
منظمــة الصحــة العاملية بـ 
«اجلائحة» وحثت احلكومات 
في جميع أنحاء العالم على 
أخذ األمور على محمل اجلد 
والتأهب للموجة األولى بعدة 

إجراءات قاسية.
وبــادرت الكويت باتخاذ 
اإلجراءات الضرورية والتدابير 
االحترازية للحد من انتشار 
الڤيروس وتداعياته وما أن 
تلقت أول إشعار من منظمة 
الصحــة العامليــة ســارعت 
إلى دعــوة (اللجنة الوطنية 
للطوارئ) إلى االنعقاد للنظر 
في سبل االستجابة املمكنة.

وأوضــح وكيــل وزارة 
الصحــة املســاعد لشــؤون 
الرقابــة الدوائية والغذائية 
د.عبــداهللا البدر أن الكويت 
كان لديها مخزون استراتيجي 
واألجهــزة  األدويــة  مــن 

واملستلزمات الطبية.
وأضــاف البــدر انه منذ 
رصــد أول حالة فــي العالم 
الكويت واســتعدت  تأهبت 
لهذا األمر، وكانت تتابع عن 
كثب تطــور األوضاع حول 
العالم، واستعدت بشكل كامل 
اثر قــرارات مجلس الوزراء 
بتعزيز املخزون االستراتيجي 

من العالجات.
وتابــع أن الكويت قامت 
في شهر مايو ٢٠٢٠ مبراسلة 
كبــرى الشــركات العامليــة 
املنتجة للقاحات حلجز كميات 
منها، كما أجرت اتصاالت مع 
املكاتب الصحيــة الكويتية 
الواليــات  اخلارجيــة فــي 
املتحدة وبريطانيا للتنسيق 
مع الشركات املعنية بإنتاج 

اللقاحات في هذا الشأن.
الكويــت  أن  وأوضــح 
قامت أيضا مبراســلة احتاد 
مســتوردي األدويــة فــي 
الكويت وكذلك االحتاد العاملي 
املنتجة  ألصحاب الشركات 
ليكون لها السبق في شراء 
اللقاحات فور اعتمادها من 
اجلهــات الرقابيــة العاملية، 
الفتا إلى «انه مت طلب كميات 
اللقاحات طبقا لعدد السكان 

احلكومة بتطبيق «شلونك» 
العالقني  املواطنــني  إلجالء 
باخلارج كوسيلة للتحقق 
من البيانات ودخول الطائرة.
أنــه فــي  إلــى  ولفــت 
التبرعات واحلمالت  مجال 
التطوعية واألعمال اخليرية 
قامت الكويت بالتبرع مببلغ 
٤٠ مليــون دوالر ملنظمــة 
الصحة العاملية اســتفادت 
منــه كل من العراق وإيران 
وفلسطني والصني، كما قامت 
أيضا بالتبرع بأجهزة طبية 

لليمن.
مــن جانبــه، قــال مديــر 
إدارة الصحة العامة د.محمد 
السعيدان لـ «كونا» ان «جائحة 
كورونــا هي اجلائحة األولى 
من نوعها فــي التاريخ التي 
استخدمت فيها التكنولوجيا 
ووسائل التواصل االجتماعي 
على مثل هذا النطاق الواسع 
النــاس وإعالمهــم  إلحاطــة 
واحلفــاظ علــى ســالمتهم 
وإنتاجيتهم والتواصل فيما 

بينهم».
وذكر السعيدان انه في 
املقابل «فــإن التكنولوجيا 
التــي نعتمد عليهــا حاليا 
للتواصل واالطالع تفســح 
املجال (لوبــاء معلوماتي) 
ضخــم يتضمــن محاوالت 
متعمــدة لنشــر معلومات 
خاطئــة بهــدف تقويــض 
االستجابة في مجال الصحة 
العامــة وعرقلــة جهــود 
االستجابة العاملية وتهديد 
التدابيــر املتخــذة ملكافحة 

اجلائحة».
وبني «ان هذه املعلومات 
اخلاطئة واملضللة من شأنها 
أن تؤدي إلى احلاق الضرر 
بصحــة النــاس اجلســدية 
واســتفحال  والنفســية 

تقوض االستجابة الصحية 
للجائحة ودعم إتاحة البيانات 
العلمية الدقيقة للجمهور من 
خالل وسائل اإلعالم ونشرات 
التوعية واملقابالت اإلذاعية 

والتلفزيونية.
بدوره، قال رئيس قســم 
مكافحــة األمــراض املعدية 
د.حمد بستكي لـ «كونا» إن 
ذلك «سيكون عبر التحديث 
املســتمر خلطــة الطــوارئ 
انتشــار األمراض  ملجابهــة 
املعدية وتطويــر وحتديث 
فــرق للتأهب واالســتجابة 

لطوارئ الصحة العامة».
وأفاد بستكي بأن الوزارة 
حرصــت علــى االســتمرار 
في تطويــر وحتديث خطة 
الطــوارئ ملواجهــة األوبئة 
طبقــا  األوبئــة  وتفشــي 

ملستجدات األوضاع.
وأوضــح انــه مت جتهيز 
دليل لكل العاملني الصحيني 
فــي مجــال الصحــة العامة 
واملجاالت الصحية األخرى 
حتى يتسنى لهم الوقوف على 
العناصر الالزمة وعلى نحو 
منهجي من أجل التوصل إلى 
درجة قصوى من االستعداد 
للتصــدي ألي مرض طارئ 

يهدد الصحة العامة.
الـتـخـطـيـط  إن  وقـــال 
واالستعداد اجليد للمواجهة 
مبــا في ذلك وضــع وإقرار 
خطــط طوارئ خاصة فيما 
العامــة  يتعلــق بالصحــة 
واألمــراض املعدية يفســح 
املجــال لتقــدمي كل ما يلزم 
من املســاعدة ويتيح اتخاذ 
تدابير ســريعة وحاســمة 
تؤدي في نهاية املطاف إلى 
جتاوز األزمــات والكوارث 
الصحيــة بأقل ما ميكن من 

اخلسائر.

ممارســات الوصــم وتهديد 
الثمينة  املكاســب الصحية 
وتشجيع عدم التقيد بتدابير 
الصحــة العامــة ممــا يحد 
بالتالي من فعاليتها ويهدد 
قدرة البلدان على وقف مسار 

اجلائحة».
وقــال ان الكويت أيقنت 
ان املعلومات املضللة تفرط 
بــاألرواح وأن نقــص الثقة 
واالفتقــار إلــى املعلومــات 
الصحيحــة جتعــل النــاس 
يتــرددون فــي االســتفادة 
من اختبارات التشــخيص، 
وبذلك تضيع أهداف حمالت 
التحصني ويستمر الڤيروس 

في االنتشار.
ولفــت إلــى أن الكويــت 
كثفــت جهودهــا اإلعالمية 
للحد من انتشار املعلومات 
املضللة بتكاتف جهود اللجنة 
الوطنية لكورونا ووزارات 
الدولــة املعنيــة وجمعيات 
النفع العام من خالل نشــر 
املعلومــات الصحيحــة عن 

املرض والتطعيم.
إدارة  كيفيــة  وحــول 
«الوباء املعلوماتي» بشــأن 
الڤيروسات، قال السعيدان إن 
الكويت تقر بأهمية مواجهة 
«الوبــاء املعلوماتي» كجزء 
أساسي في جهود السيطرة 
على جائحــة «كوفيد-١٩»، 
وذلك بإتاحة محتوى موثوق 
واتخــاذ تدابيــر لدحــض 
املعلومات املضللة واخلاطئة 
التكنولوجيــا  وتســخير 
الرقميــة في شــتى جوانب 

االستجابة.
وأشــار إلــى ان الكويت 
تصدت للمعلومات اخلاطئة 
الفضــاء  فــي  واملضللــة 
الرقمي والتصدي لألنشطة 
اإللكترونيــة الضــارة التي 

جتهيز دليل لكل العاملني الصحيني حتى يتسنى لهم الوقوف على العناصر الالزمة للتوصل إلى درجة قصوى من االستعداد

د.حمد بستكيد.عبد اهللا البدر د.هاشم الهاشمي د.محمد السعيدان

من مواطنني ومقيمني مبا فيها 
اجلرعات التنشيطية».

وقال ان الــوزارة كانت 
تعقــد اجتماعــات دوريــة 
مــع دول مجلــس التعاون 
اخلليجي والصني والواليات 
املتحــدة وبريطانيــا حول 
التجــارب واخلبــرات فــي 
هذا املجــال والتعرف على 
أنــواع األدويــة التي ميكن 
استخدامها في البروتوكوالت 

العالجية.
وذكــر ان الكويت مرت 
بذلــك بتجربــة فريــدة من 
نوعها وجنحت بكل املقاييس 
فــي إدارتهــا، األمــر الــذي 
يؤهلها الى ان تكون جاهزة 
ومســتعدة ألي عارض أو 
وباء مستقبال، مشيرا «إلى 
ان هناك جلنة طوارئ مشكلة 
واســتراتيجية مت إعدادها 
للتعامل مــع (كوفيد-١٩) 

إذا انتشر مرة أخرى».
مــن جهته، قــال رئيس 
فريق «كوفيد-١٩» د.هاشم 
لـــ «كونــا» ان  الهاشــمي 
الكويــت اتخذت عــددا من 
التدابيــر حلمايــة الصحة 
العامــة واحليلولــة دون 
انتشــار األوبئة عبر إجالء 
جميع الكويتيــني العالقني 
في اخلــارج على ٤ مراحل 
وشــملت اخلطة ١٨٥ رحلة 
قادمــة مــن ٥٨ جهــة حول 
العالم ليبلغ عدد العائدين 
٣١ ألفا خالل مراحل العودة.
وأضــاف الهاشــمي انه 
أفــراد املجتمــع  لتوعيــة 
بكيفية التحقق مما يصلهم 
وللحد من اإلشاعات قامت 
وزارة اإلعالم بإطالق موقع 
حملة «حتقق» اإللكتروني 
ملكافحة الظاهرة عن طريق 
توعية الناس، كما استعانت 

البدر: جلنة طوارئ 
وإستراتيجية مت 

إعدادها للتعامل مع 
«كوفيد-١٩» مستقبًال

الهاشمي: الكويت 
اتخذت عددًا من 

التدابير حلماية 
الصحة العامة 

السعيدان: مواجهة 
«الوباء املعلوماتي» 

جزء أساسي في جهود 
السيطرة على اجلائحة 

بستكي: االستمرار في 
تطوير وحتديث خطة 

الطوارئ ملواجهة 
األوبئة وتفشيها

اجلاراهللا: االستعانة باخلبرات الصحية 
التركية خطوة في االجتاه الصحيح

عبدالكرمي العبداهللا

بــارك وزيــر الصحــة 
األسبق د.محمد اجلاراهللا 
اخلطوة التي قام بها وزير 
الصحــة د.خالد الســعيد 
بفتح آفاق التعاون الصحي 
مــع تركيــا، مشــيرا فــي 
الوقــت ذاته إلى أن العديد 
من املستشــفيات التركية 
متطــورة جــدا، وجــودة 
بعضهــا ال يختلــف عــن 
املستشــفيات األميركيــة، 

حتى ان بعضها رديف ملستشــفيات مايو 
كلينك الشهيرة.

وبني د.اجلاراهللا أن تركيا أصبحت وجهة 
رئيســية للكويتيني للســياحة، الفتا إلى 
أن التعاون الصحي سيعزز من السياحة 
العالجية، خاصــة أن تركيا متتلك جميع 
املقومات السياحية واالقتصادية، مشيرا 

إلى أنها ستصبح من أكبر 
الوجهات العالجية في حال 
فتح املجال البتعاث املرضى 

للعالج بشكل رسمي.
وجــود  إلــى  وأشــار 
العديد مــن احلقائق التي 
تبني جودة القطاع الطبي 
التركي، خاصة أثناء أزمة 
كورونا مقارنة بكبرى الدول 

األوروبية واألميركية.
وأضــاف: لقــد قمــت 
بنفسي بجولة لـ ٣ من أكبر 
املستشفيات التركية وهي 
متفوقة في مستواها وتطورها على كثير 

من املستشفيات العاملية.
وأشاد باالستعانة باخلبرات الصحية 
في تركيا في إدارة املستشــفيات، وتأهيل 
وتدريب الكوادر الطبية الكويتية، الفتا إلى 
أنها خطوة في االجتاه الصحيح، وسترقى 

باملنظومة الصحية في البالد.

أكد أن جودة بعض املستشفيات التركية ال تختلف عن األميركية

د.محمد اجلاراهللا

مدير جامعة الكويت بحث التعاون
األكادميي مع سفير قطر

استقبل مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف 
الرومي ســفير قطر لدى الكويت علي بن 

عبداهللا آل محمود.
وهدفــت الزيارة إلــى توطيد العالقات 
املمتدة بني البلدين، وبحث سبل التعاون 
مــن خالل التبادل األكادميي والطالبي بني 
البلدين، وتوســيع آفــاق التعاون العلمي 

والثقافي بهدف تبادل الثقافات.
وأكــد الرومي حرص جامعــة الكويت 

على مد جسور التعاون مع جميع الدول، 
وذلك بهدف تنشيط وتعميق العالقات بني 
اجلامعة وباقي الدول بهدف نشر الثقافات.

بدوره، أعرب السفير القطري عن سعادته 
لزيــارة جامعــة الكويت، والتــي تعد من 
اجلامعــات الرائدة في اخلليــج، مؤكدا أن 
التعاون بني البلدين ممتد منذ فترة طويلة، 
وأن للكويت دورا كبيرا خاصة في املجالني 

أ.د.يوسف الرومي خالل استقباله السفير القطري علي بن عبداهللا آل محمودالثقافي واإلعالمي.

اجتماع جلنة «األشغال» لتسليم مبنى أمن املنشآت ١٨ اجلاري

واجهة مبنى اإلدارة العامة ألمن املنشآت منوذج املشروع

عاطف رمضان

ذكــرت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
أن اللجنة التي شكلتها وزارة االشغال 
العامة للكشــف عن أعمال عقد انشاء 
واجناز وتأثيث وصيانة مبنى اإلدارة 
العامة ألمن املنشآت وذلك بهدف التسلم 
االبتدائي للمشــروع، مت تأجيل موعد 

اجتماعها مــن ٨ الى ١٨ اجلاري وذلك 
في مقر املشــروع حيث تقوم اللجنة 
باالخطار املرسل الى املقاول بالكشف 
الالزم لغرض التسلم االبتدائي وذلك 

في حضور املقاول أو ممثله.
وأضافت املصــادر ان هذه اللجنة 
شــكلت برئاســة مديــر ادارة تنفيــذ 
االنشائية م.مرمي الكندري وعضوية 

٦ اعضاء، منهم ٥ مهندسني من الوزارة 
ومهندس واحد من اجلهة املســتفيدة 
«وزارة الداخلية». ولفتت املصادر الى 
ان اللجنة ستقوم مباشرة بعد الكشف 
والتأكد من اجناز العقد بإعداد محضر 
يوقــع عليه رئيس وأعضــاء اللجنة 
متضمنــا التوصيــات بشــكل مفصل 

ويرفع الى وكيل الوزارة.

اجلديــر ذكــره ان مشــروع مبنى 
االدارة العامة ألمن املنشــآت يقع في 

منطقة صبحان الصناعية
ويتكــون املشــروع مــن ٨ مبان، 
ويتميز بنظام أمني متكامل على أعلى 
مستوى من خالل ٢٠٣ كاميرات مراقبة 
يتم تسجيلها في سيرفرات تستوعب 

سنة كاملة من التسجيل.

مذكرة تفاهم بني «التطبيقي» و«الصحة» 
لدعم األبحاث وتوفير التدريب للطلبة

وقعت وزارة الصحــة والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب مذكرة تفاهم 
تهــدف إلــى دعــم األبحاث املشــتركة بني 
اجلهتــني وتوفير التدريب امليداني لطلبة 

كلية التمريض باملستشفيات.
وقال وكيل وزارة الصحة د. مصطفى 
رضــا في تصريــح صحافي علــى هامش 
توقيع املذكرة إن الوزارة تعمل على توثيق 
التعاون والعمل مع املؤسسات التعليمية 
املختصة في مجال الصحة والتمريض وما 
تقوم به الهيئة ممثلة بكلية التمريض من 
تعاون وسد الحتياجات الوزارة من الطاقم 

التمريضي الوطني.
وأكد رضا أن املذكرة تساهم في تنمية العمل 
الصحــي في الكويت، معربا عن أمنياته بأن 
تكون هذه االتفاقية انطالقة فعلية للتعاون.

من جانبه، قال املدير العام للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب باإلنابة د.جاسم 
األنصاري ان الهيئة تعمل على حتقيق كل 
ما يخــدم الوطن من خــالل توفير كوادر 
وطنية مؤهلة للعمل الصحي التمريضي، 
مؤكــدا أن االتفاقية ســتكون نتاجا فعليا 

لتحقيق ذلك.
وأضاف األنصاري ان االتفاقية تهدف 
إلى تحقيق تعــاون مثمر بين الطرفين 
مــن خــالل عــدة محــاور، منهــا توفير 
التدريب الميداني لطلبة كلية التمريض 
المتـقـــدمين  بالمستشــفيات وتقييــم 
للـعـمـل ضمن أفراد الهيئة التمريضية 
بالــوزارة، باإلضافة إلى التدريب الفني 
واإلشرافي للهيئة التمريضية من العاملين 

بالوزارة.

تساهم في تنمية العمل الصحي في الكويت

د.مصطفى رضا ود.جاسم األنصاري واحلضور خالل توقيع املذكرة

الرفاعي لـ «األنباء»: زيارة اجلامعات األسترالية 
والنيوزيلندية لبحث التعاون مع «كيمز» 

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن األمــني العــام ملعهــد الكويــت 
لالختصاصــات الطبيــة د.فــواز الرفاعي 
عــن زيارتــه للجامعــات «األســترالية» 
و«النيوزيلنديــة» برفقــة رئيــس املكتب 
الثقافي الكويتي في سيدني د.وليد الرفاعي، 
وذلك لبحــث آفاق التعاون املشــترك في 
مجــال تدريب األطباء في برامج «اإلقامة» 
و«التخصــص الدقيق»، إضافة الى برامج 
املاجستير والدكتوراه في مجال «الصحة 
العامــة» و«الصحة الرقميــة»، فضال عن 
«صحة املجتمع» و«احملــاكاة في التعليم 
الطبي» وغيرها من التخصصات األخرى 

املهمة التــي حتتاجهــا وزارة الصحة في 
الكويت.

وذكر د.الرفاعي في تصريح لـ «األنباء» 
انــه متت زيــادة ٥ جامعات في اســتراليا 
 Monash) :ونيوزيلنــدا وهــي جامعــات
 university - National Australian university
 - University of Auckland - Western Sydney
(University - New South Wales University

وبني انه مت خــالل الزيارة عقد لقاءات 
مع طلبة طب الكويت الدارسني في جامعة 
غرب ســيدني، ومتت اإلجابة عن أســئلة 
واستفسارات الطلبة الكويتيني وبيان دور 
معهد الكويــت لالختصاصات الطبية في 

مجال الدراسات العليا بالنسبة لألطباء.

في مجال «اإلقامة» و«التخصص الدقيق»

د.فواز الرفاعي ود.وليد الرفاعي مع مسؤولي جامعة موناش خالل الزيارة

د.فواز الرفاعي أثناء لقائه الطلبة الكويتيني
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إسرائيل: عّطلنا قدرات «اجلهاد» بغزة 
ولم ندّمرها.. واحلركة: فرضنا شروطنا

عواصم - وكاالت: أعادت 
إسرائيل فتح املعابر احلدودية 
مــع غزة امس غداة ســريان 
هدنــة مــع حركــة «اجلهاد 
اإلسالمي» في القطاع بوساطة 

مصرية.
وارتفــع عــدد ضحايــا 
العدوان اإلسرائيلي على غزة 
إلى ما يزيد على ٤٤ شخصا، 
بينهم ١٥ طفال وأصيب مئات 
آخرون ودمــرت عدة منازل 

القتاليــة لكنهــا متكنت من 
فرض شروط على إسرائيل 
الوحــدة  علــى  واحلفــاظ 
والتماسك. وفي املقابل، قالت 
إسرائيل إنها أفقدت احلركة 
جانبــا كبيــرا مــن قدراتهــا 
بعــد تلقيها ضربــة خطيرة 
التعافي منها  «سيســتغرق 
وقتا»، مؤكــدة ان ذلك األمر 
سيعطل بشدة قدرة «اجلهاد» 
العمليــات  علــى تخطيــط 

وتنفيذها، لكن ذلك لم مينع 
مسؤوال عسكريا إسرائيليا من 
التصريح لوكالة «رويترز» 
قائــال: «لــم ندمــر اجلهــاد 
اإلسالمي وال هذا هدفنا». وقال 
مسؤول ديبلوماسي إسرائيلي 
كبير لم يكشــف عن هويته 
«أعتقد أنهم (اجلهاد) فوجئوا 
بقدراتنا ومستوى مخابراتنا 

وإمكاناتنا العملياتية». 

إعادة فتح املعابر احلدودية في القطاع غداة سريان الهدنة

ومراكز صحية.  وعلى الرغم 
من فقد «اجلهاد اإلسالمي» ١٢ 
من كوادرها في العدوان بينهم 
اثنان من كبار قادة جناحها 
العســكري «سرايا القدس»، 
اعتبــر رئيــس احلركة زياد 
النخالة أن «ما مت حتقيقه هو 
انتصار للشعب الفلسطيني».

وقال متحدث باسم احلركة 
فــي غــزة إنها رمبــا تكبدت 
خســائر في قيادتها وقوتها 

(أ.ف.پ) فلسطينيون يشيعون جثامني ٤ مراهقني من أسرة واحدة في جباليا قضوا نتيجة عدوان االحتالل على غزة  

الصني متّدد مناوراتها العسكرية قرب تايوان.. 
وتايبيه تتدرب على «الدفاع عن اجلزيرة»

عواصمـ  وكاالت: واصلت الصني امس تنفيذ أوسع مناورات 
عســكرية لها بالذخيرة احلية قرب تايوان، متجاهلة دعوات 

الغرب إلى خفض التصعيد.
ومددت بكني املناورات الواسعة النطاق التي حتاكي «حصار 
تايــوان» وكان يفترض أن تختتــم امس األول. وقال اجليش 
الصينــي إنه يواصل تنفيــذ مناورات عســكرية في املجالني 
البحري واجلوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات 
مشــتركة لصد الغواصات والهجمات في البحر، وهو ما أثار 
انتقادات وزراء خارجية مجموعة الســبع الصناعية الكبرى 

G٧، الذين رأوا أنه «ال مبرر» لهذه التدريبات «العدوانية».
لكــن بكني ردت على هــذه االنتقادات الغربيــة، وقالت إن 

تدريباتها متثل «حتذيرا ملثيري الشغب وكذلك درس ملؤيدي 
استقالل تايوان»، واصفة املناورات بأنها «شفافة ومهنية».

وفــي املقابــل، اعتبرت تايبيه أن اســتمرار مناورات بكني 
«يقــوض الوضع الراهن في مضيــق تايوان ويثير التوترات 
فــي املنطقة»، معلنة عن تدريبات عســكرية بالذخيرة احلية 
تبــدأ اليوم حملاكاة الدفــاع عن «اجلزيرة فــي حال تعرضها 

لغزو صيني».
وقالت وزارة الدفاع في تايوان إن ٢١ طائرة تابعة للقوات 
اجلوية الصينية دخلت منطقة الدفاع اجلوي للجزيرة امس، 
ومن بينها مقاتالت عبرت اخلط الفاصل في اجلزء الشــمالي 

من مضيق تايوان.

«G٧» تصف تدريبات بكني بـ «العدوانية وغير املبررة»

سفن حربية أميركية تبحر في مياه احمليط الهادئ بالتزامن مع املناورات العسكرية الصينية قرب تايوان امس                           (أ.ف.پ)

٨٢٣٫٧٩ ألف دينار ملعاجلة 
النفايات اإلكلينيكية

طهران تدرس «نصًا نهائيًا» 
غير قابل للتفاوض لالتفاق النووي

الكويت ترفع حظر استيراد اإلبل 
احلية من العراق واألبقار من بلغاريا

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» أن عملية تشــغيل وصيانة وحدة معاجلة 
النفايات اإلكلينيكية في وزارة الصحة تصل إلى ٨٢٣٫٧٩ ألف 
دينار. وفي هذا الصدد، خاطبت وزارة الصحة اجلهات الرقابية 
مــن أجل احلصول على موافقتها املســبقة في شــأن املناقصة 
رقم (ص/ م خ ع/ ١٤/ ٢٠٢١/ ٢٠٢٢) اخلاصة بتشغيل وصيانة 
وإدارة وحــدة معاجلة النفايــات االكلينيكية الناجتة عن دور 
الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والكائنة مبنطقة ميناء 
عبداهللا «الشعيبة - ٢» بتكلفة تصل إلى ٨٢٣٫٧٩ ألف دينار.

عواصمـ  وكاالت: اختتمت القوى الدولية الكبرى وإيران 
أحدث جوالت مفاوضاتهما النووية في ڤيينا أمس، فيما أعلن 
االحتاد األوروبي تقدميه «نصــا نهائيا غير قابل للتفاوض 
عليــه»، معربا عن أمله في أن يتــم التوصل إلى اتفاق «في 
غضون بضعة أسابيع».  وقال مسؤول بوفد االحتاد األوروبي 
في العاصمة النمساوية للصحافينيـ  شرط عدم الكشف عن 
هويتهـ  «عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص مطروحا أمام 
كبار املندوبني.. انتهت املفاوضات وهذا هو النص النهائي.. 
ولن يعاد التفاوض عليه».  من جهتها، أكدت طهران أن «النص 
النهائــي» الذي طرحه االحتاد األوروبي اليزال قيد املراجعة 

من قبلها وأنها ستقدم «آراء إضافية» بشأنه.

علي إبراهيم 

رفعت اإلدارة العامة للجمارك احلظر عن استيراد اإلبل 
احلية من العراق، واألبقار من بلغاريا.

وأصــدر مدير اإلدارة العامة للجمارك باإلنابة ســليمان 
الفهــد تعليمــات جمركية رقــم ٦٧ لســنة ٢٠٢٢ قضت في 
مادتهــا األولى بــأن يرفع احلظر عن اســتيراد اإلبل احلية 
من العراق، على أن تخضع جميع اإلرســاليات لإلجراءات 
الصحيــة البيطرية التي حتددها إدارة الصحة احليوانية، 
كما أصدر التعليمات رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٢ والتي قضت برفع 
احلظر عن اســتيراد األبقار احلية من بلغاريا إلى الكويت، 
وذلك بســبب انتهاء تفشي اللسان األزرق على أن تخضع 
جميع اإلرساليات لإلجراءات الصحية البيطرية التي حتددها 

إدارة الصحة احليوانية.

التفاصيل ص ١٤

اقتصاد

عبدالفتاح معرفي م. بدر ناصر اخلرافي

بدر اخلرافي:  «زين» 
تنضم إلى االتفاق 

العاملي لألمم 
املتحدة ملمارسات 

األعمال املسؤولة

«التجارية العقارية» 
تقفز بأرباحها 

 ٪١٣٩٫٦
إلى ٨٫٦ ماليني دينار 

بالنصف األول
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

أنصار الصدر يواصلون اعتصامهم ويحيون 
ذكرى «عاشوراء» في املنطقة اخلضراء

أوكرانيا تطالب بتأمني محيط «زابوريجيا» 
وغوتيريش يحّذر من «انتحار» نووي

أنصار التيار الصدري خالل إحيائهم ذكرى عاشــوراء في 
املنطقة اخلضراء حيث يعتصمون أمام البرملان   (رويترز)

جندي روسي في نوبة حراسة أمام إحدى بوابات محطة 
«زابوريجيا» النووية األوكرانية              (رويترز)
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مرمي بندق - عبدالهادي العجمي 

علمــت «األنباء» ان مكافأة الصفوف األمامية للعاملني 
فــي وزارة الدفاع واحلرس الوطني وقوة اإلطفاء مازالت 
حتت الدراسة والنظر إليجاد مخرج لتنفيذ طلبهم بإدراجهم 
حتت فئة عالي اخلطورة ام االســتمرار في القرار السابق 
والصرف لهم على اســاس متوســط اخلطــورة. وأبلغت 
مصــادر حكومية مطلعة «األنبــاء» أن هناك توجها جديا 
العتماد املكافأة ملنتسبي اجليش واحلرس واإلطفاء ضمن 
فئة «عالية اخلطورة». وأكدت أن هذا التوجه يأتي تقديرا 
للجهود التي بذلها منتسبو هذه اجلهات، خاصة أن فارق 
مبالغ املكافآت بالكامل ما بني متوسطة وعالية اخلطورة 

ال يتجاوز اخلمسة ماليني دينار.

«أمامية» اجليش واحلرس واإلطفاء «عالية اخلطورة»
ه جاد العتمادها تقديرًا للجهود التي بذلها منتسبو هذه اجلهات خاصة أن فارق مبالغ املكافآت بالكامل ال يتجاوز اخلمسة ماليني دينار توجُّ

الدخنان: حتديد السقف األعلى الستقدام العمالة 
املنزلية يصّعب من مهمة املكاتب الكويتية

مخاوف من تأخير مناقصات إنتاج الكهرباء وصيانتها
دارين العلي 

أكــدت مصادر فــي وزارة 
الكهربــاء واملــاء ان التأخيــر 
في ترســية املناقصات سواء 
اخلاصــة بإنتــاج الطاقــة او 
املتعلقــة بأعمال الصيانة من 
شأنها ان تضع عراقيل كبيرة 
امام تأمني الطلب على الطاقة 
واحلفاظ عليها.  وقالت املصادر 
ان الدورة املستندية والروتني 
اإلداري باإلضافة الى الشكاوى 

التي ترد من املقاولني واملوردين 
للجهــات الرقابية من شــأنها 
تأخيــر مناقصــات, وبالتالي 
تأخير اجنــاز أعمال في غاية 
االهمية لتأمني خدمتي الكهرباء 
واملاء، الفتة الى ان احلل في ذلك 
هو الرقابة الالحقة والتي ميكن 
ان تنفذهــا اجلهــات الرقابية 
والقضــاء. وذكــرت املصــادر 
ان مشــاريع االنتاج كمشروع 
توسعة الصبية والذي يسمح 
بإضافة نحو ٩٠٠ ميغاواط الى 

الشبكة تعتبر الوزارة بأمّس 
احلاجة اليه لتأمني الطلب على 
الطاقة خــالل املرحلة املقبلة، 
وبالتالــي فــإن اي تأخير في 
ترسيته ســتقابله مشكلة في 
تأمني الطلب مستقبال.  وقالت 
ان عقود الصيانة ايضا واجهت 
هــذا العام تأخيرا اذ ان بعض 
القطاعــات مازالــت جتــري 
صيانات حتى اآلن بسبب تأخر 
العقود، مــع العلم ان الوزارة 
تضع في حسبانها انتهاء جميع 

اعمــال الصيانات الدورية في 
بداية مايو من كل عام، اي قبل 

بدء موسم الذروة. 
وأوضحــت املصــادر انــه 
خالل اعمال الرقابة املسبقة ال 
ينبغي النظر فقط الى ارخص 
األســعار، وإمنــا للمواصفات 
بالدرجة االولى وتطابقها مع 
متطلبات الوزارة، ومن ثم يجب 
ان تكون األرخص سعرا، مؤكدة 
ان الوزارة أحرص ما يكون على 

تسيير عجلة عقودها.

التفاصيل ص ٥

الشمري: نواجه منع بعض الدول األفريقية إرسال عمالتها نتيجة السعر

بشرى شعبان - كرمي طارق 

أكد رئيس االحتاد الكويتي ألصحاب مكاتب 
اســتقدام العماليــة املنزليــة خالــد الدخنان أن 
قرار وزارة التجارة بشأن حتديد السقف األعلى 
الستقدام العمالة املنزلية يصّعب من مهمة املكاتب 
الكويتية في جلب العمالة املاهرة واستقدامها إلى 
الكويت، وذلك في ظل املنافسة مع الدول األخرى 
التي تعتمد على نظام السوق املفتوح، الفتا إلى 
أن الكويت كانت - وال تزال - األرخص خليجيا 
من حيث سعر االستقدام، وأن الدول األخرى تقدم 
أســعاراً أعلى بكثير مما نقدمه في الكويت.  من 
جانبه، قال املتخصص في شؤون العمالة املنزلية 
بسام الشــمري أن الفلبني ال تسمح باالستقدام 
املباشر للعمالة املنزلية عبر جواز السفر اخلاص، 
وذلك لعدم وجود عقود واتفاقات بني اجلانبني، 
مشيرا إلى ان التعديل الوحيد في قرار االستقدام 
هو حتميل أســعار تذاكر السفر لصاحب العمل 
بدال من املكتب. وتســاءل الشــمري في تصريح 
لـــ «األنباء» عن الدراســة التي مبوجبها حددت 
وزارة التجارة األسعار، موضحا ان املكاتب رمبا 
تواجه منع بعض الدول األفريقية إرسال عمالتها 

نتيجة السعر.



املجلس البلدي
الثالثاء ٩ أغسطس ٢٠٢٢

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

فريق لدراسة وإعداد شروط ممارسة تقييم 
بحث التصورات النهائية وحتديد اجلهة أصول «البلدية» العقارية من املباني واألراضي

املشرفة على مشروع ميناء مبارك الكبير بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية 
م. أحمــد املنفوحــي قرارا 
بتشكيل فريق عمل لدراسة 
الشــروط اخلاصة  وإعداد 
مبمارســة تقييــم اصــول 
البلدية العقارية من املباني 
واألراضي برئاسة مدير ادارة 
الشــؤون املاليــة بالبلدية 
يوسف العازمي وعضوية 
كل من: مشاري الدوسري، 
عبــداهللا املطيري، حســني 
الفــردان، ضبيــه احلجي، 
عبدالوهــاب املرعي، احمد 
العلي، مهــدي التحو، فهد 
الهدبة، دالل اخلضر، مبارك 
االنصاري. ويختص الفريق 

باملهام التالية:

بداح العنزي

حتديد اجلهة املشــرفة 
إدارة وتشغيل ميناء  على 
مبارك الكبير ستكون على 
طاولة البحث خالل االجتماع 
الــذي دعا له وزيــر املالية 
ووزيــر الدولــة للشــؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
عبدالوهاب الرشيد صباح 
اليــوم بحضور العديد من 

اجلهات املعنية.
وتضمن جدول األعمال: 
مناقشة التطورات النهائية 
املناسبة ملشروع  والرؤية 
ميناء مبارك الكبير، وحتديد 

التنســيق مــع جلنــة  ٭ 
األصــول العقارية بتزويد 
الفريــق لكشــوفات آلخــر 
حصر حديث ألصول البلدية 
العقاريــة علــى ان يكــون 
احلصر كامل البيانات لكي 
يتــم ادراج احلصــر ضمن 

وثيقة املمارسة.
٭ يعقد الفريق اجتماعاته 
خارج اوقات العمل الرسمية 
االجتماعــات  تكــون  وال 
صحيحة اال بحضور اغلبية 
االعضاء من بينهم الرئيس 

او نائبه.
٭ تصرف املخصصات املالية 
للفريق طبقــا لقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم (٤٠) لسنة 
٢٠١٦) في شــأن منــح فرق 

العمل باجلهات احلكومية.

باملشــروع،  اإلنشــائية 
ومناقشــة ســبل تذليــل 
التــي تواجــه  املعوقــات 
املشروع مبا يضمن إجنازه 
بالســرعة املمكنة، ووضع 
النقاط الرئيســية للتقرير 
الذي سيقدم للجنة الوزارية 
املشرفة على متابعة تنفيذ 
املشاريع التنموية الكبرى.
جتــدر اإلشــارة الى ان 
مجلس الــوزراء قــد كلف 
وزير املالية ووزير الدولة 
االقتصاديــة  للشــؤون 
بالتنســيق  واالســتثمار 
مــع كل مــن وزيــر الدولة 
لشــؤون البلديــة ووزيــر 

٭ مــدة عمــل الفريق تبدأ 
مــن تاريخ صــدور القرار 

ملدة ثالثة أشهر.
٭ للفريق االستعانة بمن 
يــراه مــن ذوي الخبــرة 
واالختصاص من موظفي 
البلدية وتقـديـم مـا لـديه 
مــن بيانــات ومعلومات 
الـــموكلة  المهــام  حــول 
الـــيهم إلنجاز األعــــمال 

المطلــوبة.
٭ يرفع الفريق توصياته 
الــى نائــب المديــر العام 
لشــؤون قطــاع الماليــة 
واإلداريــة ومــن ثم يرفع 

إلى مدير عام البلدية.
٭ على الجهات المختصة 
تنفيذ هذا القرار من تاريخ 
صدوره ويبلغ لمن يلزم.

الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، 
ووزيــر األشــغال العامــة 
الكهربــاء واملــاء  ووزيــر 
والطاقــة املتجــددة ومــن 
يراه من اجلهات ذات الصلة 
لوضع التصورات النهائية 
املناسبة ملشروع  والرؤية 
ميناء مبارك الكبير، وذلك 
لبحث املواضيــع املدرجة 
على جدول األعمال وموافاة 
الوزارية املشــرفة  اللجنة 
على متابعة تنفيذ املشاريع 
التنموية الكبرى مبا ينتهي 
إليــه األمــر، وذلــك خالل 

أسبوعني من تاريخه.

في اجتماع دعا له وزير املالية ملناقشة تذليل املعوقات وسرعة إجنازه

م.أحمد املنفوحي

عبدالوهاب الرشيد
٭ اعداد الشروط اخلاصة 
والعامة لوثيقة املمارســة 
اخلاصــة بتقييــم املبانــي 
اململوكة لبلدية  واألراضي 
القيمة  الكويــت وحتديــد 

التقديرية.

اجلهة التي ســتتولى مهام 
اإلدارة واإلشراف والتشغيل 
بعــد االنتهاء مــن األعمال 

إغالق ٥ سراديب مخالفة في اجلليب منها سوق شعبي دون ترخيص

ملداهمــة الســراديب املخالفة 
والتي بلغت ٦٧ سردابا مخالفا 
في الفروانية منذ بدء احلملة، 
بعــد إغــالق ٥ ســراديب في 
منطقة اجلليب صباح أمس.

وفــي هــذا الســياق، قال 
مدير إدارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية بفرع بلدية محافظة 
العازمي  الفروانية م.ســعيد 
إن البلديــة واصلت حمالتها 
امليدانية بالتعاون مع «اإلطفاء» 
الســراديب  علــى  للكشــف 
املستغلة جتاريا في املناطق 

بتحريــر مخالفــات واتخــاذ 
لعــدم  الالزمــة  اإلجــراءات 
وجود ترخيص وعدم توافر 
شروط األمن والسالمة، مشددا 
على أنه ســيتم إغالقه إداريا 
مــن قبــل البلديــة و«القوى 
العاملة» و«اإلطفــاء». ولفت 
إلى أن وجود ســوق جتاري 
في ســرداب مبنطقة اجلليب 
خطر جدا واملبنى غير مؤهل 
إطالقا ليكون ســوقا شــعبيا 
خاصة في حال حدوث حريق 
مفاجئ سيكون الضرر كبيرا 

االستثمارية، مؤكدا انه خالل 
اجلولــة امليدانية في اجلليب 
مت اكتشاف سوق شعبي كبير 
في أحد العمارات االستثمارية 

من دون ترخيص.
وقــال العازمــي إن الفرق 
الرقابية اكتشفت السوق في 
ســرداب بناية لم يخطر على 
البال، مشــيدا بدور مفتشــي 
البلدية في اكتشاف هذا السوق 
الذي كأنــه في مجمع جتاري 
وليس بناء استثماريا، مشيرا 
إلى أن البلدية و«اإلطفاء» قاما 

جدا علــى كل املتواجدين في 
محيطه، مشيرا إلى أن الفرق 
الرقابية ستواصل سعيها في 
رصد كل الســراديب املخالفة 

في محافظة الفروانية.
بدوره، قال العقيد إطفائي 
محمد يوســف إنــه بناء على 
تعليمات رئيس قوة اإلطفاء 
العــام الفريق خالــد املكراد، 
ونائب رئيــس قطاع الوقاية 
في قوة اإلطفــاء اللواء خالد 
فهد، مت تكثيف احلمالت على 
السراديب املخالفة في املباني 

االســتثمارية، وبالتعاون مع 
البلدية مت رصد سرداب كبير 
بداخله سوق شعبي مخالف 
على الرغــم من أنــه ظاهريا 
محــل أرضــي فــي منطقــة 
جليب الشيوخ. وبني يوسف 
أن «اإلطفاء» تعمل على مدار 
الساعة لرصد كل املخالفات في 
سراديب املباني االستثمارية، 
الفتا إلى سعيها حلماية األرواح 
الســرداب  واملمتلــكات، وان 
ســيتم إغالقــه نهائيــا حلني 
االلتزام باالشتراطات الالزمة.

العازمي: املبنى غير مؤهل إطالقاً ليكون سوقاً شعبياً خاصة في حال حدوث حريق

(زين عالم) أعضاء فريق البلدية خالل اجلولةفريقا البلدية و«اإلطفاء» خالل اجلولة في السوق الشعبي بداخل أحد السراديب املخالفة 

إغالق السرداب املخالف

محمد الدشيش

فــي إطــار احلملــة التــي 
أطلقتها البلدية ملنع استغالل 
السراديب كمخازن باملخالفة 
للوائح والقوانني وخلطورتها 
على األرواح واملمتلكات حال 
استخدامها في غير األغراض 
املرخصة مــن أجلها، وضمن 
حالة االســتنفار اليومي التي 
تعيشــها الفرق بالتعاون مع 
قوة اإلطفــاء العام في جميع 
احملافظات، انطلقت أمس حملة 

ملشاهدة الڤيديو

رفع ١٦ دراجة نارية
في اجلهراء والعيون

في إطار اجلهود املتواصلة لتطبيق القوانني واللوائح 
البلدية واحلفــاظ على املظاهر اجلمالية في مختلف 
احملافظات واملناطق بالكويــت، وضمن احلملة التي 
أطلقتها إدارة العالقات العامة حتت شــعار «شــارك 
بنظافتها»، قام فريق بلدية محافظة اجلهراء برفع ١٦ 

دراجة نارية في منطقتي اجلهراء والعيون.

جانب من مصادرة الدراجات النارية
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مجلس الوزراء: إنشاء جلنة عليا لتعزيز منظومة األمن الغذائي واملائي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي في قصر الســيف 
برئاســة ســمو الشــيخ أحمد 
النواف رئيس مجلس الوزراء، 
وبعــد االجتماع صــرح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

د. محمد الفارس مبا يلي:
بناء على توجيهات ســمو 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 
اســتعرض مجلــس الــوزراء 
في مســتهل اجتماعه املقترح 
الذي تقدم به ســموه القاضي 
بتحديــد موقع إلنشــاء نصب 
تذكاري يتضمن أسماء شهداء 
الكويــت يليق مبكانة الكويت 
األبــرار، رحمهــم  وشــهدائها 
اهللا، الذيــن ضحــوا بدمائهــم 
فــداء لوطنهم العزيــز، وقرر 
مجلس الوزراء إحالة املوضوع 
بصفة االستعجال إلى اللجنة 
الوزارية املشرفة على متابعة 
تنفيذ املشاريع الكبرى لدراسة 
التوصيــة  املوضــوع ورفــع 

املناسبة في هذا الشأن.
وضمن إطار االهتمام الكبير 
الــذي توليه حكومــة الكويت 
للتعليــم باعتبــاره منظومــة 
واحدة مهمتها بناء إنسان منحاز 
للمنهج العملي مسلح باملعارف 
العلمية الراقية كما نصت عليه 
املادة (١٣) من الدســتور، فقد 
اســتمع مجلــس الــوزراء إلى 
شرح قدمه وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د.علــي املضف حول ما انتهت 
إليه املشــاورات الوطنية التي 
مت عقدها خالل شــهري يوليو 
وأغسطس ٢٠٢٢ وذلك استعدادا 
ملشاركة الكويت في قمة األمم 
املتحدة لتحويل التعليم املقرر 
عقدها في ســبتمبر ٢٠٢٢ في 
نيويــورك، وأحــاط املجلــس 
علما مبا تضمنه بيان االلتزام 
الوطنــي للكويت مــن حتديد 
الرئيســية إلحداث  اإلجراءات 
التحول املنشــود في التعليم 
واملتمثلة في استمرار سياسة 
التعافي من آثار جائحة «كوفيد 
١٩»، ومراجعة أهداف ومعايير 
التعليم الوطنية باإلضافة إلى 
ضمان التحويل العام املستدام.
وقد أكــد مجلس الــوزراء 
علــى أن دعوة اإلطــار العاملي 
لتحويل التعليم يوجب إعادة 
تبني التضامن العاملي وإيجاد 
سبل جديدة للعمل معا من أجل 
الصالح العام فــي اطار عاملي 
موحد يساعد على متازج األفكار 
وتبادل اخلبرات واالســتفادة 
من التجارب الدولية مبا يشكل 
حافزا لتوجيه الدول وهي ترسم 
طريقها نحــو حتويل التعليم 

في مطار الكويت الدولي وفقا 
ألحــكام تعميــم وزارة املالية 
رقــم (٤) لســنة ١٩٩٧ بشــأن 
املزايدات احلكومية»، وتذليل 
كافة املعوقات التي قد تواجهه، 
واتخاذ كل ما من شأنه تقليص 
الدورة املســتندية اخلاصة به 
واختصــار البرنامــج الزمني 
للخطــة التنفيذية وصوال إلى 
مرحلة إجنازه بالسرعة املمكنة.
كمــا أحيط مجلس الوزراء 
علمــا بتوصية اللجنة بشــأن 
املقــدم مــن وزيــر  العــرض 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار بشأن 
مشــروع املدينــة الترفيهيــة، 
واملســار الســريع لتنفيــذه 
بالتعاون والشراكة مع القطاع 
اخلــاص. وأكد علــى ضرورة 
ســرعة املضــي بتنفيــذ هــذا 

وزيــر املاليــة ووزيــر الدولة 
للشئون االقتصادية واالستثمار 
بالتنســيق مع كل مــن (إدارة 

عــن التصــور العــام ملعاجلة 
آثــار حريق منطقــة املباركية 
إعمــار  وإعــادة  التجاريــة، 
املنطقة للحفــاظ على هويتها 
التاريخيــة وطرازها املعماري 
اخلــاص، والتوصيــات التــي 
مت التوصل إليها بهذا الشــأن، 
وقرر مجلس الــوزراء تكليف 
وزير الدولة لشــؤون البلدية 
بتولــي مهــام اإلشــراف على 
جهود اجلهات املعنية مبعاجلة 
اآلثار الناجمة عن حادثة حريق 
منطقــة املباركيــة التجاريــة، 
وإعادة إعمار املناطق املتضررة 
وفــق ما يحافظ علــى هويتها 
التاريخيــة وطرازها املعماري 
اخلاص، وعلى أن تقوم بلدية 
الكويت مبوافاة مجلس الوزراء 
بتقرير دوري (كل أسبوعني) 
عن املستجدات التي تطرأ بهذا 

الشأن.
ثــم اطلع مجلــس الوزراء 
على توصية اللجنة الوزارية 
املشــرفة على متابعــة تنفيذ 
املشاريع التنموية الكبرى بشأن 
املنتزه الثقافــي الترفيهي في 
منطقة الوفرة الزراعية، وقرر 
مجلس الوزراء تكليف الهيئة 
العامة لشئون الزراعة والثروة 
السمكية بالتنسيق مع كل من 
(وزارة املالية، بلدية الكويت، 
هيئة مشــروعات الشراكة بني 
العــام واخلــاص،  القطاعــني 
الوطنــي لرعايــة  الصنــدوق 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
التي  واملتوســطة، واجلهــات 
تراهــا مناســبة) للبــدء فــي 
الالزمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
لتنفيذ مشروع استغالل املوقع 
املخصص لصالــح الهيئة من 
قبل املجلــس البلدي (كمنتزه 
ترفيهــي) والكائــن مبنطقــة 
الوفرة الزراعية وإشراك القطاع 
اخلاص وجمعيات النفع العام 
واملبادرين للمساهمة بتحقيق 
األهــداف املنشــودة وموافــاة 
مجلس الــوزراء بتقرير خالل 
شــهر من تاريخه مبــا مت بهذا 
الشــأن وموضحا به اجلداول 
الزمنية الالزمة ملراحل اخلطة 
التنفيذيــة وصوال إلى مرحلة 
اإلجناز. وقد عبر مجلس الوزراء 
عن تقديره للجهود التي يقوم 
بها نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشــيخ طالل اخلالد 
- رئيس اللجنة املشرفة على 
متابعة تنفيذ املشاريع التنموية 
الكبرى، وأعضاؤها في متابعة 

وتسريع تنفيذ املشاريع.
كما اطلع مجلــس الوزراء 
علــى توصيــة جلنــة تعزيز 
منظومة األمن الغذائي برئاسة 

املشــروع احليــوي ملــا له من 
آثــار اجتماعيــة واقتصادية، 
وقرر مجلس الــوزراء تكليف 

الفتــوى والتشــريع، وزارة 
األشغال العامة، وزارة الكهرباء 
الكويت، شــركة  واملاء، بلدية 
املشــروعات الســياحية، ومن 
يراه من اجلهات واألشــخاص 
ذوي اخلبرة) التخاذ اإلجراءات 
الالزمة والكفيلة بتنفيذ مشروع 
الترفيهية بالســرعة  املدينــة 
املمكنة وذلك بالتعاون والشراكة 
مع القطاع اخلاص، واتخاذ كافة 
اخلطوات املناسبة لتذليل أي 
معوقات قد تطرأ بشأنه، على 
أن يتم تقدمي تقرير نهائي إلى 
مجلــس الــوزراء بهذا الشــأن 
متضمنا البرامج الزمنية الالزمة 
للدراسة والتنفيذ وصوال إلى 

مرحلة اإلجناز.
الــوزراء  وأحيــط مجلس 
علمــا بتوصية اللجنة بشــأن 
التقرير املقدم من وزارة املالية 

نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر النفط ووزيــر الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء 
د. محمــد الفارس، بشــأن 
التقرير النهائي للجنة تعزيز 
منظومة األمــن الغذائي وقرر 
مجلس الــوزراء املوافقة على 
إنشاء جلنة عليا تسمى «اللجنة 
الوطنية العليا لتعزيز منظومة 
األمن الغذائي واملائي» برئاسة 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر النفط ووزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء، وتضم 
في عضويتها اجلهات املختصة 
من القطاعــني العام واخلاص، 
وهي على النحو التالي: وزارة 
الداخلية (اإلدارة العامة للدفاع 
املدنــي)، وزارة اخلارجيــة، 
وزارة املاليــة، وزارة التجارة 
والصناعة، وزارة الكهرباء واملاء، 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة، 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية، الهيئة العامة 
الكويــت  لالســتثمار، معهــد 
لألبحاث العلمية، وغرفة جتارة 
وصناعة الكويت واألمانة العامة 

ملجلس الوزراء.
جهــاز  للجنــة  ويكــون 
استشاري يضم كفاءات من داخل 
وخارج البالد إلعداد وتوجيه 
األنشــطة الفنية والتوصيات 

بشأن األمن الغذائي واملائي.
االســتراتيجية  ووضــع 
لألمــن  املتكاملــة  الوطنيــة 
الغذائــي واملائــي وبرامجهــا 
ومشاريعها ومؤشرات قياس 
أدائها، اقتراح السياسات العامة 
واالستراتيجيات ومشروعات 
القوانــني والقــرارات املتصلة 
باألمن الغذائــي واملائي بدولة 
الكويت، متابعة اجلهود املبذولة 
العــام واخلاص  في القطاعني 
لتعزيز منظومة األمن الغذائي 
واملائــي وتطبيــق اخلطــط 
واالســتراتيجية املعتمدة من 
الــوزراء، وتوجيهها  مجلــس 
حسبما تتطلب املصلحة العليا 
للبالد، اقتراح التدابير التنفيذية 
الالزمة لتحقيق األمن الغذائي 
واملائي في حال تعرضه للخطر 

ووقت األزمات والطوارئ.
وقــد عبر مجلــس الوزراء 
عــن تقديــره للجهــود التــي 
قــام بها نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير النفط ووزير 
الدولة لشئون مجلس الوزراء 
د.محمد عبداللطيف الفارس - 
رئيس جلنــة تعزيز منظومة 
االمن الغذائي وأعضائها خالل 
الفترة املاضية حلني االنتهاء من 
التقرير النهائي ورفعه ملجلس 

الوزراء.

إحالة حتديد موقع إلنشاء نصب تذكاري يتضمن أسماء الشهداء بصفة االستعجال إلى اللجنة الوزارية املشرفة على متابعة تنفيذ املشاريع الكبرى

سمو الشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس خالل االجتماع

وفقا خلصوصياتهــا الثقافية 
ورؤاها الوطنية.

ثم ناقش مجلــس الوزراء 
الوزاريــة  اللجنــة  توصيــة 
املشــرفة على متابعــة تنفيذ 
املشــاريع التنمويــة الكبــرى 
برئاســة نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الشــيخ  الداخليــة بالوكالــة 
طــالل اخلالد، بشــأن العرض 
املقــدم من وزير املالية ووزير 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار واخلاص مبشروع 
تطوير منتزه فيلكا السياحي، 
واملسار الســريع لتنفيذه من 
قبل القطاع اخلاص، وقد أثنى 
مجلــس الــوزراء علــى جهود 
الوزير بهذا الشــأن، وأكد على 
ضرورة سرعة املضي بتنفيذ 
هذا املشروع احليوي ملا له من 
آثــار اجتماعيــة واقتصادية، 
وقرر مجلس الوزراء أن يعهد 
إلى وزير املالية ووزير الدولة 
للشئون االقتصادية واالستثمار 
مهام ومسؤولية اإلشراف على 
متابعة تنفيذ مشروع تطوير 
منتزه فيلكا السياحي في جزيرة 
فيلــكا، بالتنســيق مع كل من 
إدارة الفتوى والتشريع، وزارة 
األشغال العامة، وزارة الكهرباء 
واملــاء، وزارة العــدل، بلديــة 
الكويت، ومن يراه من اجلهات 
واألشخاص ذوي اخلبرة التخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة والكفيلة 
بتنفيذ مشروع تطوير منتزه 
فيلكا السياحي بالسرعة املمكنة 
من قبل القطاع اخلاص، واتخاذ 
كافة اخلطوات املناسبة لتذليل 
أي معوقــات قد تطرأ بشــأنه، 
على أن يتم تقدمي تقرير نهائي 
إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن 
متضمنا البرامج الزمنية الالزمة 
للدراسة والتنفيذ وصوال إلى 

مرحلة اإلجناز.
كما تدارس مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشأن مشروع 
مدينــة الشــحن اجلــوي فــي 
مطــار الكويــت الدولي، وآخر 
املســتجدات بشأنه حتى شهر 
ابريل لسنة ٢٠٢٢، وقرر مجلس 
الــوزراء تكليف اإلدارة العامة 
للطيــران املدنــي بالتنســيق 
مــع وزارة املاليــة، واجلهــات 
التي تراهــا مناســبة، التخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة والكفيلة 
بتنفيذ (مشروع مدينة الشحن 
اجلوي في مطار الكويت الدولي) 
وفق ما انتهــى إليه رأي إدارة 
الفتــوى والتشــريع واملتمثل 
بـ «جواز قيــام اإلدارة العامة 
للطيران املدني - وفقا لسلطته 
التقديريــة -بطرح مشــروع 
مدينة الشحن اجلوي ومرافقها 

«رئاسة األركان»: تفعيل الربط اآللي مع «هويتي» 
للمصادقة على بيانات املكلفني باخلدمة العسكرية

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش 
قيام هيئــة اخلدمة الوطنية العســكرية 
بتفعيل الربط اآللي مع تطبيق «هويتي» 
للمصادقة علــى البيانات املطلوبة خالل 
التســجيل باملوقــع اإللكترونــي بدال من 
احلضور شخصيا لتوفير الوقت واجلهد 
على أبنائهــا املكلفني باخلدمــة الوطنية 

العسكرية.
وأكدت رئاسة األركان في بيان صحافي 
حرصها على تسهيل عملية تسجيل املكلفني 
باخلدمة الوطنية العسكرية خالل ٦٠ يوما 
ملــن أمتوا من العمر ١٨ عاما، وذلك جتنبا 
للعقوبات املقررة بالقانون رقم ٢٠ لسنة 

٢٠١٥ بشأن اخلدمة الوطنية العسكرية.

الشمري لـ «األنباء»: الفلبني ال تسمح باالستقدام املباشر

بشرى شعبان

أكــد املتخصص في شــؤون العمالة 
املنزلية بسام الشمري أن الفلبني ال تسمح 
باالســتقدام املباشر للعمالة املنزلية عبر 
جواز الســفر اخلاص، وذلك لعدم وجود 
عقود واتفاقات بني اجلانبني، مشيرا إلى 
ان التعديل الوحيد في قرار االســتقدام 
حتميل أسعار تذاكر السفر لصاحب العمل 

بدال من املكتب.

وتساءل الشمري في تصريح لـ«األنباء» 
عن الدراسة التي مبوجبها حددت وزارة 
التجارة األسعار، موضحا ان املكاتب رمبا 
تواجه منع بعض الدول األفريقية إرسال 

عمالتها نتيجة السعر.
وبالنسبـــة للهنــد وسريالنكا ونيبال، 
فبني أن السعر غير منصف، متخوفا من 
استمرار أزمة نقص العمالة املنزلية وتأثيرها 
على سوق العمل الكويتي وتوجه العمالة 
من الدولة املصدرة إلى األسواق املجاورة.

بسام الشمري

الظفيري ترأس اجتماعًا ملجلس شؤون 
السلكني الديبلوماسي والقنصلي

سفارة العراق: اعتماد آلية دخول وخروج
املركبات دون تأمني عبر منفذ سفوان

ترأس السفير مجدي أحمد الظفيري نائب 
وزيــر اخلارجية اجتماعا ملجلس شــؤون 
السلكني الديبلوماسي والقنصلي، في ديوان 

عام وزارة اخلارجية، مبشاركة أعضاء املجلس 
مســاعدي وزير اخلارجية، حيث مت خالله 
بحث املواضيع الواردة على جدول األعمال.

أعلنــت ســفارة جمهورية العــراق لدى 
الكويــت أنه بالنظر للعالقــات املتميزة بني 
البلدين، اعتمدت السلطات العراقية متمثلة 
بالهيئة العامة للجمارك، آلية دخول وخروج 
املركبات والدراجــات الى جمهورية العراق، 
التــي حتمل لوحــات تســجيل (كويتية او 

اجنبية)، واعتماد دفتر املرور اجلمركي الدولي 
للمركبات والدراجات (KT)، وذلك عبر منفذ 
سفوان احلدودي وجميع املنافذ احلدودية في 
جمهورية العراق اعتبارا من امس دون احلاجة 
الى إيداع مبلغ الوديعة املالية كتأمينات على 

املركبة والذي كان معموال به سابقا.

السفير مجدي الظفيري مترئسا االجتماع

إحالة وكيل وزارة 
مساعد سابق 

وآخرين إلى النيابة
أعلنت الهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد (نزاهــة) إحالة وكيل 
وزارة مساعد ســابق وآخرين 
إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب 
جرمية اإلضرار اجلسيم باملال 
العــام املؤثمة. وقالت «نزاهة» 
في بيان صحافي ان اإلحالة متت 
مبوجــب املادة ١٤ مــن القانون 
(١/ ١٩٩٣) بشأن حماية األموال 
العامة واملنصوص عليها كجرائم 
فســاد في املادة ٢٢ من القانون 
(٢/ ٢٠١٦) بشــأن إنشاء الهيئة 
واألحكام اخلاصة بالكشف عن 
الذمة املالية والئحته التنفيذية. 
وأكدت استمرار جهودها الرامية 
الى مكافحة الفساد ودرء مخاطره 
وآثاره ومالحقــة مرتكبيه من 

خالل استقبال 

«تفتيش الظهيرة» 
زار ٢٥ موقعًا 

خالل أغسطس
بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى 
العاملــة عن نتائــج حمالت 
تفتيش فريق عمل الظهيرة 
الوطنــي  املركــز  إدارة  فــي 
املهنية  للصحــة والســالمة 
خالل األسبوع األول من شهر 
أغســطس اجلاري وحصلت 
«األنبــاء» على نســخة منه. 
وأكدت الهيئة أن الفريق زار 
٢٥ موقعا في كل احملافظات، 
حّرر خاللها ٢١ إنذارا بتالفي 
املخالفة، مبينة أنه خالل إعادة 
التفتيش رصد الفريق التزام 
١٥ موقعا، مشــيرة الى تلقي 
الفريق بالغا واحدا عن موقع 

مخالف عبر «الواتساب».

الدخنان لـ «األنباء»: لن نستطيع استقدام 
«العمالة املنزلية» املدربة وفق قرار «التجارة»

كرمي طارق

أكد رئيس االحتاد الكويتي 
ألصحــاب مكاتب اســتقدام 
خالــد  املنزليــة  العماليــة 
الدخنان على أن قرار وزارة 
التجارة بشأن حتديد السقف 
األعلــى الســتقدام العمالــة 
املنزليــة يصعب مــن مهمة 
املكاتــب الكويتية في جلب 
العمالة املاهرة واستقدامها إلى 
الكويت، وذلك في ظل املنافسة 
مع الدول األخرى التي تعتمد 
على نظام الســوق املفتوح، 
الفتــا إلــى أن الكويت كانت 
والتزال األرخص خليجيا من 
حيث سعر االســتقدام، وأن 
الدول األخرى تقدم أســعارا 
أعلــى بكثير ممــا نقدمه في 

واملميزة بينمــا تدفع الدول 
األخرى مبالــغ أعلى بكثير، 
وهو ما سيدفعها إلى رفض 
تقدمي العمالة املنزلية اجليدة 
وتقدمي العمالة غير املدربة،  
مشيرا إلى أن عملية االستقدام 
تكبد أصحاب املكاتب الكثير 
والكثيــر من الرســوم التي 
تفرضهــا الكويــت والبلدان 

املصدرة.
الدخنان عدم  واستغرب 
أخــذ وزارة التجــارة لــرأي 
االحتاد الكويتي لالســتقدام 
الرســمية  باعتبــاره اجلهة 
املسؤولة عن ايضال صوت 
أصحاب املكاتب في الكويت، 
الفتا إلى ان االحتاد قدم إلى 
وكيل وزارة التجارة دراسة 
مفصلة عن وضع القطاع خالل 

الكويت.
وأضاف رئيس االحتاد في 
تصريح خاص لـ«األنباء» أنه 
من غير املعقول أن تقدم لنا 
الــدول املصدرة  املكاتب في 
للمنزليــة العمالــة املاهــرة 

السنوات األخيرة، باإلضافة 
إلــى أدلــة قاطعــة تفيد بأن 
الكويت هي األقل خليجيا في 
ظل األسعار السابقة، مناشدا 
اجلهــات املعنية العدول عن 
القرار ملا فيه مصلحة املواطن 
وأصحــاب املكاتــب أيضــا. 
وأشار الدخنان إلى أن وزارة 
التجــارة فــي قرارها حددت 
العمالة  أســعارا الســتقدام 
املنزلية االفريقية، وذلك في 
الوقــت الذي لم تقم اجلهات 
املعنية من األساس بتوقيع 
أي مذكرة تفاهــم مع إحدى 
الدول الستقدام عمالتها في 
الكويت، موضحا أن االحتاد 
ينتظر منذ ســنوات توقيع 
مذكرة التفاهم مع إثيوبيا اال 

انها لم توقع حتى اآلن.

أكد أن الدول املجاورة تقدم أسعاراً جاذبة للبلدان املصدرة

خالد الدخنان

قدمنا لـ «التجارة» دراسة باملستندات وأدلة قاطعة على أن أسعارنا األرخص خليجيًا

السياحي فيلكا  منتزه  تطوير  مشروع  تنفيذ  متابعة  على  اإلشراف  مهام  املالية  وزير  إلى  تكليف «الطيران املدني» بالتنسيق مع «املالية» التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مدينة الشحن اجلوي ُيعهد 

واقتصادية اجتماعية  آثار  من  له  ملا  الترفيهية  املدينة  مشروع  بتنفيذ  املضي  سرعة  ضرورة 
 تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية بتولي مهام اإلشراف على جهود معاجلة آثار حريق املباركية

ترحيب بتمديد الهدنة في اليمن 

إدانة االعتداءات على غزة  قبول تبرعني 

أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت باتفاق متديد 
الهدنة بني األطراف اليمنية ملدة شهرين إضافيني مع التأكيد 
على فتح املعابر اإلنسانية في تعز، كما أشاد املجلس باملساعي 
الــذي يبذلها مبعوث األمني العام اخلاص إلى اليمن هانس 
غروندبرغ في تعزيز االلتزام بالهدنة وتنفيذها، والتي جاءت 
برعاية األمم املتحدة ضمن سياق املبادرة التي أعلنت عنها 
اململكة العربية السعودية الشقيقة مارس ٢٠٢١ إلنهاء األزمة 
اليمنية وصوال إلى حل سياســي شامل، كما يأمل مجلس 
الوزراء أن يكون متديد الهدنة في اليمن مدخال لبدأ العملية 
السياسية وصوال إلى حل سياسي شامل يضمن أمن اليمن 

واستقراره ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

 اطلع مجلس الوزراء على توصيتي اللجنة بشأن طلب 
بلدية الكويت املوافقة على التبرع املقدم من شركة الشعب 
الوطنية العقارية إلنشاء وإجناز وصيانة مبنى مواقف سيارات 
متعددة األدوار مع تطوير وجتميل الساحات املجاورة لألرض 
العائدة للدولة مبنطقة الشرق قطعة (٧) ضمن مشروع تطوير 

وجتميل مدينة الكويت.
وكذلك طلب وزارة الصحة قبول التبرع املقدم من بنك 
الكويت الوطني لتمويل مشــروع توسعة مستشفى بنك 
الكويت الوطني التخصصي ألمراض الدم والسرطان وزراعة 
اخلاليا اجلذعية لألطفال، وقرر مجلس الوزراء املوافقة على 
قبول التبرعني الكرميني، وقد عبر املجلس عن عظيم الشكر 
والتقدير لهذين التبرعني الســخيني، والذين يعكسان قيم 
التكافل والتعاون بني املجتمع الكويتي، ويعزز مفهوم الدور 
االجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع اخلاص في سبيل مساندة 
الدولة ودعم جهودها لتقدمي املزيد من اخلدمات للمواطنني.

بحث مجلس الوزراء الشــؤون السياســية في ضوء آخر 
املستجدات الراهنة على الساحتني العربية والدولية، وبهذا الصدد 
أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واســتنكار دولة الكويت وبأشد 
العبارات العدوان الذي شــنته قوات االحتالل اإلسرائيلية على 
قطاع غزة في دولة فلسطني الشقيقة، والذي أسفر عن استشهاد 
وجرح العديد من األبرياء، كما أدان اقتحام املســتوطنني باحات 
املسجد األقصى املبارك بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلية في 
انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية 
ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، 
مؤكدا أن هذه االعتداءات املتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر 
وتهديد لالستقرار، مشددا على مطالبة املجتمع الدولي لالضطالع 
مبسؤولياته للجم تلك االعتداءات السافرة ووضع حد لها وتوفير 
احلماية للشــعب الفلسطيني الشقيق، سائال املولى عز وجل أن 
يتغمد الشهداء بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر 

والسلوان، وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل.

التعديل الوحيد بقرار األسعار إلزام صاحب العمل بتذكرة سفر العامل
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«لوياك» حتتفل بعيدها الـ ٢٠ بتكرمي موظفيها ومتطوعيها
فتوح الداللي مع عدد من املتطوعني املكرمني فارعة السقاف ويسرى العيسى وفادية املرزوق

صورة جماعية على هامش احلفل

العشــرين عاما، كنا نــزداد جناحا 
وقوة بكل واحد منكم، لذلك نقول لكم 
ولكل شركائنا: «معكم مكنا ومتكنا».

منوذج استثنائي

من جهتها، اســتعرضت املنسقة 
األعلى للخدمة املجتمعية في «لوياك»، 
جناة الداللي، إجنازات فريق املتطوعني 
على مدى عشرين عاما، سواء لناحية 
االنخراط في مراكز العمل التطوعي 
وتنظيم األنشــطة والفعاليات داخل 
«لوياك» وخارجها، أو في ترميم العديد 
من منازل األســر املتعففــة. فكان أن 
أخــذت الداللي علــى عاتقها، تدريب 
أجيال تتقن العمل التطوعي وتؤمن 
بروحيته وأهميته، ما ساهم في جعل 
«لوياك» ســباقة في تقــدمي خدمات 
إنسانية على مستوى عال من الكفاءة 
وفــي اجلمع بني الصداقــة واملهنية، 
فكانت منوذجا استثنائيا يحتذى به من 
قبل العديد من اجلمعيات واملؤسسات.

التي تتطلب وعيا وإدراكا استثنائيا 
بحقيقة أننا نعيش ضمن منظومة 
موحــدة، وبأهمية تغلب الـ«نحن» 
علــى «األنا»، باعتبار ذلك أســاس 

النجاح».
دور محوري

وأعربت الســقاف، عن امتنانها 
وفخرها بالفريق املؤســس «الذي 
اجتهــد وكافــح منذ عشــرين عاما 
وحتى هــذه اللحظة، فــكان نعمة 
كبرى لـ«لويــاك» والكويت، فأننت 
صديقات ورفيقات درب، لكل منكن 
دور محــوري وبصمة مميزة متثل 
قيمــة مهمة في بناء «لوياك». وكل 
منكــن أجــادت العزف علــى آلتها، 
فبرعت بـ«السولو» وانسجمت ضمن 
األوركسترا. بفضلكن استطعنا أن 
جنــذب ونحافظ على كل شــريك، 
وأصبحنا عائلة من الشركاء، ممتدة 
في الكويت وخارجها. وخالل مسيرة 

أن تستمر املســيرة الناجحة لتصل 
إلى توسيع رقعة النطاق اجلغرافي، 
لتشمل عددا من الدول العربية وبرامج 
متنوعة وقاعدة أكبر من املستفيدين 
تستهدف الفئات العمرية على اختالفها، 
من سن الطفولة إلى املراهقة والشباب 
واألجيال املتعاقبــة، فإن ذلك مدعاة 

للبحث والتمحيص».
السقاف، التي اختصرت مفاتيح 
جناح «لويــاك» بـ«وضوح الرؤية 
واملبــادئ واألهــداف، كمــا اإلدراك 
املبكــر حلاجات املجتمع وســرعة 
االستجابة لها»، اعتبرت أن «املفتاح 
األهم واألكبر لنجاحنا يكمن بتناغم 
وجتانس الفريق املؤســس وقدرة 
أعضائه على االتفاق ووحدة القرار، 
وإن اختلفــوا فــي األفــكار واآلراء 
وأسلوب العمل. فقد اجتمع فريقنا 
حول مبادئ وقيم أساســية، أولها 
احملبة الشغوفة، املؤمنة إميانا مطلقا 
بالرؤية، ثم ثقافة اخلدمة املجتمعية 

حتت شعار «بالعشرين معكم مكنا 
ومتكنا»، واصلت مؤسســة «لوياك» 
االحتفاء بعيد تأسيســها العشرين، 
حيــث بــادرت إلى تكــرمي ١٨ موظفا 
وموظفة من موظفيها القدامى، الذين 
لم يتوانوا منذ أكثر من عشر سنوات، 
في التفاني وبذل اجلهود احلثيثة في 
رحاب اخلدمات اإلنسانية واملسؤولية 
املجتمعيــة. وخــالل حفــل أقيم في 
فنــدق «فوربوينتــس شــيراتون»، 
خصصت «لويــاك» كذلك املتطوعني 
القدامى واجلدد بلفتة تقديرية، إشادة 
بدورهم الفاعل والهادف إلى حتقيق 

عمل تنموي، ناجح ومثمر.
اســتهل حفل العشــاء التكرميي 
بترحيــب مــن االختصاصــي فــي 
التســويق والعالقــات العامــة لدى 
قســم االتصاالت في «لوياك»، أحمد 
عبد احملسن، واملنسقة األعلى لقسم 
التدريب املهني في املؤسســة، سارة 
القالف. وفي كلمتها االفتتاحية، شددت 
رئيسة مجلس إدارة «لوياك»، فارعة 
السقاف، على «أهمية الشراكة والعمل 
اجلماعــي ودوره وتأثيره العظيم»، 
قائلــة: «إن تكــون صاحــب مبادرة 
مبتكرة ملشروع تنموي، يعد حتديا 
مهما ومثيرا. ولكن أن تقنع مجموعة 
من األفراد املهتمني بفكرتك، وتشركهم 
معك لتنفيذها بقيادتك، فيجتهد الفريق 
معك ويحقق جناحا مميزا منذ السنة 
األولى للمشروع، فإن ذلك هو التحدي 

األكبر واألكثر فاعلية وتأثيرا».
وتابعت: «ثم أن تنجح في احلفاظ 
على نفس الفريق طوال عشرين عاما، 
والــذي بــدوره يجتهد أكثــر ليحقق 
جناحــات أكبــر، مــن أهمهــا جــذب 
الشراكات االســتراتيجية والقيادات 
الشــابة للمشــروع، والتي شــاركت 
بتوســيع نطاق أنشــطة املؤسســة، 
لتشمل أكادمييات في الفنون والرياضة 
وفي إدارة املنشــآت والفعاليات. ثم 

شغف وطموح.. وأجيال من الرياديني
أبــدت عضو مجلــس إدارة «لوياك»، 
فتوح الداللي، اعتزازها مبا قدمته املؤسسة 
من مساع «لترسيخ مفهوم وثقافة العمل 
التطوعي وسط املجتمع الكويتي، مضيفة 
ان «لويــاك» كانــت طليعيــة في حتفيز 
الشباب الكويتي والعربي على إتقان العمل 

اإلنساني ومختلف املهن والوظائف بشغف 
يقوده الطموح نحو خدمة املجتمع بأفضل 
األشكال. وقالت: ان «لوياك» خرجت على 
مدى ٢٠ عاما، أجياال من الرياديني، بينهم 
مــن تقلد مناصب مهمة في الدولة، ومن 

ابتكر مشاريعه وأعماله اخلاصة».
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«بست اليوسفي لإللكترونيات» تطلق أحدث 
مكيفات الهواء من «باناسونيك» في الكويت

أعلنــت شــركة عيســى 
اليوســفي وأوالده  حســني 
عن إطالق النموذج األحدث 
من مكيفات هواء باناسونيك 
املزودة بتقنية nanoe X فائقة 
التطــور، ومت تصميم جهاز 
التكييــف اجلــداري اجلديد 
خصيصــا لتحســني جودة 
الهــواء ونقائــه، وهو مزود 
 JETSTREAM بـتقـنـيـتــــي
وAEROWINGS لضمــــــان 
توفير أجــواء داخلية باردة 
ومريحة مــع حتقيق كفاءة 
عالية في اســتهالك الطاقة، 
وتعتبر باناسونيك رائدة في 
مجال حلول التهوية وأمناط 
احلياة الصحية في املساحات 

الداخلية.
 nanoe X وتأتــي تقنيــة
مــن باناســونيك احلائــزة 
بــراءة اختراع ثمــرة جهود 
البحث والتطوير التي بذلتها 
الشــركة على مدى أكثر من 
عقدين من الزمن، ويتم تثبيت 
مولــد nanoe X ضمن وحدة 
تكييف الهواء الداخلية ليقوم 
بنشر كميات هائلة من جذور 
الهيدروكسيل في الهواء خالل 
ثانيــة واحــدة، وتعد جذور 
مركبــات  الهيدروكســيل 
التفاعــل، ومتتــاز  شــديدة 
بقدرتهــا العاليــة على إزالة 
الروائــح الكريهة من الهواء 
والقضاء على امللوثات الدقيقة 
والڤيروســات والبكتيريــا 
عنــد مالمســتها، مــن خالل 
إزالــة ذرات الهيدروجني من 
العناصر املكونة لها، ما يفضي 
إلى تثبيــط تلــك امللوثات، 
وتعتمد تقنية nanoe X هذه 
الطريقة في إزالــة امللوثات 
والروائح الكريهة من الهواء.
هــذا  علــى  وتعليقــا 

nanoe X فعاليتها العالية في 
القضاء على الكائنات احلية 
الدقيقة املســببة لألمراض، 
مثــل البكتيريــا والفطريات 
والڤيروســات وغيرهــا من 
املواد املسببة للحساسية».

وأضــاف جــون: «تتميز 
أجهزة تكييف الهواء املزودة 
بتقنيــة nanoe X™ بقدرتها 
على توفير هــواء الطبيعة 
املســاحات  فــي  املنعــش 
الداخلية اســتنادا إلى مزايا 
جــذور الهيدروكســيل، كما 
توفر هذه التقنيــة إمكانية 
معاجلة األقمشــة السميكة 

من امللوثات، ما يساعد على 
إزالة املواد السامة من الستائر 
والسجاد واألثاث واألسطح 
الصلبة وتنقية الهواء الذي 

نتنفسه».
ومت تزويد جهاز تكييف 
بتقنيــة  اجلديــد  الهــواء 
JETSTREAM املبتكرة لتعزيز 
قدرته علــى التبريد، والتي 
توفر تدفقا طويل املدى للهواء 
يصــل إلى ٢٥ مترا، ما يوفر 
للمستخدمني مساحات مريحة 
ودرجات حــرارة مثالية في 
جميع الزوايا داخل الغرفة. 
ويتم تفعيل ميــزة التبريد 
الســريع في جهاز التكييف 
مــن خالل الضغــط على زر 
وظيفة JETSTREAM في جهاز 
التحكــم، حيث يقــوم جهاز 
ســحب الهواء كبير احلجم 
بســحب كميات كبيــرة من 
الهــواء، بينما تقوم مروحة 
ذات قطــر كبيــر بتوليــد 
تيار هوائي قوي. وتســاعد 
تقنيــة AEROWINGS أيضا 
علــى تعزيز قــدرة التبريد 
الســريع مــن خــالل زوجي 
أجنحة يقومان بدفع الهواء 

ملسافة أبعد.
كما ميتاز اجلهاز بكفاءته 
العالية في استهالك الطاقة، 
ومزايــاه الصديقــة للبيئة، 
وتصميمه املبتكر الذي يتيح 
له التعامل مع ظروف الطقس 
القاسية في املنطقة، حيث مت 
تزويــد اجلهاز بغاز التبريد 

R٣٢ الصديق للبيئة.
تتوافــر أجهــزة تكييف 
الهــواء PN املــزودة بتقنية 
nanoe X مــن باناســونيك 
فــي جميــع معارض بســت 
اليوسفي لإللكترونيات في 

الكويت.

تقنية Nanoe X اجلديدة توفر أجواًء طبيعية في املساحات الداخلية

املوضــوع، قــال مديــر عام 
أجهزة تكييف الهواء واألجهزة 
الســمعية والبصريــة فــي 
شــركة باناســونيك الشرق 
األوسط وأفريقيا للتسويق 
ديبيندو جــون: «يعد جهاز 
تكييف الهواء املزود بتقنية 
nanoe X خطوة جديدة نحو 
حتقيــق شــعارنا رفاهيــة 
مطلقة حلياة عالية اجلودة، 
ويأتي ضمن إطــار التزامنا 
الراسخ بتوفير حلول مبتكرة 
ترتقــي مبســتويات الراحة 
واألمن والصحة واملتعة في 
حياة عمالئنا. وأثبت تقنية 

«ضمان» تواصل استقطاب الكفاءات الوطنية
أعلنت شركة مستشفيات 
الضمان الصحي «ضمان» 
أنه مت تعيني د.محمد عبداهللا 
العازمــي مديــرا للخدمات 
الطبيــة في مراكــز ضمان 
للرعاية الصحيــة األولية 
في سياق التدعيم املستمر 
التنفيــذي مــن  جلهازهــا 
الكفاءات  خالل اســتقطاب 
الوطنيــة ذات اخلبــرة في 
مجاالتهــا املختلفــة ضمن 
فريــق اإلدارة للمشــاركة 
في تطوير أعمال الشــركة 
خالل املرحلة املقبلة، وفي 
إطار اســتراتيجيتها نحو 
استكمال تشغيل منظومة 
ضمان خالل األشهر القليلة 
القادمة. ود.محمد العازمي 
حاصل علــى بكالوريوس 
الطب واجلراحة من الكلية 
فــي  للجراحــني  امللكيــة 
ايرلندا، ودرجة املاجستير 
والتطويــر  القيــادة  فــي 
اإلداري، مــن معهد القيادة 
في الكلية امللكية للجراحني 
في ايرلندا، إضافة إلى كونه 
مدربا معتمدا من عدة جهات 
دوليــة، كمــا أن د.العازمي 
حاصل على البورد الكويتي 
في طــب العائلــة، وزمالة 
الكلية امللكيــة البريطانية 
(MRCGP)، ويشغل حاليا 

بالتأكيد  الكويــت، والتــي 
ســتنعكس إيجابــا علــى 
مستوى اخلدمات الصحية 
املقدمة للمرضــى. مضيفا 
بأننا في شركة ضمان نعمل 
على تعزيز وتطوير خدمات 
الرعايــة الصحيــة األولية 
من خالل بناء فريق ريادي 
متكامل يقدم خدمات الرعاية 
الصحية بأعلى مستويات 
اجلــودة واملهنية، وتوفير 

جتربة مريض مميزة».
وســتعمل شركة ضمان 
في إطــار منظومة متكاملة 
للمحافظــة علــى الصحــة 
«HMO» والذي سيطبق للمرة 
األولى فــي الوطن العربي، 
حيث يقوم النظام على تقدمي 
الرعاية الصحيــة الوقائية 

التوعية الصحية  وبرامــج 
املجتمعية وتشجيع الصحة 
الوقائيــة من خــالل خطط 
التأمني الصحي، وتطوير عدد 
من مراكز الرعاية الصحية 

األولية واملستشفيات.
وتواصل الشركة تطوير 
مشــاريعها التي تتضمن ٣ 
مركــزا  و١٢  مستشــفيات 
للرعاية الصحية األولية، كما 
تقوم باستقبال املرضى حاليا 
في مراكز حولي والضجيج 
والفروانية واجلهراء ضمن 
التجاري  عمليات التشغيل 
كمرحلة أولية وحتضيرية 
الهــدف  متهيــدا لتحقيــق 
والغرض الرئيسي من إنشاء 
الشركة بالتنسيق مع وزارة 

الصحة واجلهات املعنية.
ومــن املقرر أن تفتتح 
شــركة ضمان مستشفى 
اجلهــراء واألحمــدي في 
نهاية العام احلالي، حيث 
ســتتولى تقدمي خدمات 
التأمني الصحي ملا يقارب 
من ٢ مليون مستفيد من 
الوافديــن العاملــني فــي 
القطــاع اخلاص حســب 
ما ينص عليــه القانون، 
إلــى اخلدمــات  إضافــة 
اخلاصة ملن ال يشــملهم 

القانون.

انضمام د.محمد العازمي لإلدارة التنفيذية بشركة مستشفيات الضمان الصحي

د.محمد العازمي

رئيــس الرابطــة الكويتية 
لطــب العائلة واملمارســني 
التابعــة للجمعية  العامني 
الطبيــة الكويتيــة وعضو 
ممثل للكويــت في منظمة 
العامليــة  العائلــة  أطبــاء 
(WONCA)، كما أنه حاصل 
على جائزة الكويت لإلبداع 
والتميز الشبابي في مجال 
تعزيز الصحة في مشروع 
العيادة املثالية لطب العائلة 
واملطبق فــي بعض مراكز 

الرعاية الصحية األولية.
د.العازمــي:  وقــال 
«يســعدني االنضمــام إلى 
شــركة ضمــان التــي تعد 
من أهم وأحــدث املبادرات 
الصحية التي ستدعم القطاع 
الصحــي في بلدي احلبيب 

«كيدزانيا» احتفلت بيوم الصداقة العاملي 
وبعيد ميالد إحدى شخصياتها احملببة «شيكا»

آالء خليفة

تزامنًا مع يــوم الصداقة 
العاملي، احتفلت كيدزانيا مع 
ضيوفها من الصغار والكبار 
بهذه املناســبة في احتفالية 
رائعة حازت إعجاب اجلميع، 
نظرا للفعاليات اجلميلة التي 
قدمت خالل اليوم، باإلضافة 
الــى أن يوم الصداقة العاملي 
تصادف مــع االحتفال بعيد 
ميالد «شيكا» إحدى شخصيات 
كيدزانيا املعروفة واحملبوبة 
البهجــة  لألطفــال مبــا زاد 
والفرحة خالل اليوم، السيما 
مــن الصغار الذيــن تفاعلوا 
مع تلــك الفعاليــات بالغناء 
والرقــص مــع شــخصيات 
كيدزانيا مبشاركة بنك الكويت 
الوطني وجريــدة «األنباء»، 
وقد قامت «كيدزانيا» بتقدمي 
عرض للحضور مبناسبة يوم 
الصداقة العاملــي عبارة عن 
تذكرة مجانية للصديق تتيح 
له الدخول مجانا إلى كيدزانيا 
اللعب  ومشــاركة الصديــق 
والترفيــه والتعليــم طــوال 
اليوم الذي شهد إقباال كبيرا 
من احلضور الذين استمتعوا 
بالفعاليات والعروض الفنية 

احلية التي مت تقدميها.

ألحــد أصدقائه. كما حترص 
كيدزانيا على تقدمي عروض 
من فترة ألخرى الســتقطاب 
األطفــال وأوليــاء أمورهــم 
ملشــاركة أطفالهم في قضاء 

يوم ممتع داخل كيدزانيا.
وتعتبر كيدزانيا مدينة 

تعليمية وتثقيفية وترفيهية 
لتعليم األطفال الوظائف التي 
ميكن االلتحاق بها مستقبال 
في حياتهــم العملية وتقدم 
برنامج «عالم البناء» املختص 
بتعليم األطفال بناء ورصف 
الطــرق باســتخدام اآلالت 
واملعدات، وأبواب كيدزانيا 
مفتوحة أمام اجلميع طوال 
أيام األسبوع من ١٠ صباحا 
حتى ١٠ مساء خالل الصيف 
إلعطاء فرصة أكبر للجمهور 
للحضور واالستمتاع داخل 

كيدزانيا.

(متني غوزال) مشاركة جماعية في أنشطة «كيدزانيا» 

انتظام العمل والترفيه في «كيدزانيا» زوار «كيدزانيا» في جناح «األنباء»

وحتــرص كيدزانيا على 
مشــاركة اجلمهــور في كافة 
املناسبات وفي يوم الصداقة 
العاملــي قــدم بنــك الكويت 
الوطني عرضا حلاملي كروت 
«زينة» بتقدمي تذكرتي دخول 
واحدة حلامل الكارت واألخرى 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تختتم دورة األمن
 السيبراني الثانية بالشراكة مع «التقدم العلمي»

اختتمــت كليــة الكويــت 
للعلوم والتكنولوجيا دورة 
الثانيــة  الســيبراني  األمــن 
بالشراكة مع مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمــي والتي كانت 
موجهة لطلبة الثانوية العامة 
مبختلف املراحل التعليمية.

وجــاء احلفــل اخلتامــي 
بحضــور ممثل كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا إبراهيم 
املطوع مدير العالقات العامة 
والتســويق، د.أبرار املوسى 
دعــم  برنامــج  مستشــارة 
تعليم العلــوم والرياضيات 
في مؤسســة الكويت للتقدم 
العلمــي، ود.باســل العثمان 
أســتاذ مســاعد فــي قســم 
علــوم وهندســة الكمبيوتر 
فــي اجلامعــة والقائــم على 
فكــرة وتنفيــذ دورات األمن 
الســيبراني املوجهــة لطلبة 

الثانوية العامة.
وافتتــح املطــوع احلفــل 
اخلتامــي بالترحيب مبمثلة 
التقدم العلمي وجميع الطلبة 
املشاركني وذويهم الذين جاؤوا 
الذيــن  لالحتفــاء بأبنائهــم 
اجتازوا ٤٠ ســاعة تعليمية 
من ورش عملية، محاضرات 
وتطبيقات في األمن السيبراني 

كلمتهــا للحضــور بــأن هذه 
الدورة حتقق أهداف مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي في أن 
تكون ركيــزة لتحفيز ودعم 
العطــاء العلمــي واملعرفــي، 
وأضافت املوســى «إننا على 
ثقة تامة بــأن إقامة وتنظيم 
مثل تلــك الــدورات العلمية 
املعرفــة  الطلبــة  ســيمنح 
الالزمة للتغلب على التحديات 
احلاليــــة واملستقـبـليــــة، 
وتشجعهم لالنخراط مبجاالت 
التكنولوجيا واالبتكار، وتعزز 
املهارات التي تتطلبها الثورة 

الصناعية الرابعة».
بدوره، ألقى العثمان كلمة 
بدأها بشكر مؤسسة الكويت 

للتقــدم العلمــي التي دعمت 
التدريبيــة فكــرة  الــدورات 
وتنفيــذا وأخرجتهــا للنور 
البرنامج،  إلميانهم بأهــداف 
وأن اجلامعة يسعدها أن تقود 
حملة التوعية السيبرانية في 
الكويت لطلبة الثانوية العامة، 
وأن الطلبــة الذين شــاركوا 
في الدورة أصبحوا متمكنني 
املخترقــني  مــع  بالتعامــل 
وحماية األنظمــة واألجهزة، 
ومن اليــوم األول مت ايضاح 
الفرق بني املخترقني األخالقيني 
والعدوانيني وكيفية التعامل 
مــع النــوع اآلخر مــن جمع 
بيانات ومعلومات شخصية، 

والتعامل مع الڤيروسات.

العثمان: يسعدنا أن نقود حملة التوعية السيبرانية في الكويت لطلبة الثانوية العامة

صورة جماعية للطلبة املشاركني مع د.أبرار املوسى ود.باسل العثمان وإبراهيم املطوع

خالل دورة األمن السيبراني 
الثانية والتي امتدت خلمس 
أيام، وأن اجلامعة منذ نشأتها 
قد أخذت على عاتقها مسؤولية 
تطوير التعليم داخل الكويت، 
وهــو ما جعلها تقــدم برامج 
استثنائية توكاب التكنولوجيا 
احلديثــة، وأضــاف املطوع: 
«يســعدنا في كليــة الكويت 
للعلــوم والتكنولوجيــا أن 
نخــرج كوكبــة متميــزة من 
الطالب يحملون معهم مهارات 
إداريــة وحرفية جتعل منهم 
قيمة مضافة كبيرة ألي قطاع 
سيعملون فيه سواء احلكومي 

أو اخلاص».
فيما وجهت د.أبرار املوسى 

ملشاهدة الڤيديو

املطيري: انطالق املؤمتر الدولي األول في التحول 
الرقمي بجمعية الدراسات العليا أكتوبر املقبل

آالء خليفة

أعلنت اجلمعية الكويتية 
للدراسات العليا عن تنظم 
املؤمتــر الدولــي األول في 
الرقمــي  التحــول  مجــال 
بعنــوان «وجهات نظر في 
اإلدارة: أدلــة مــن البلــدان 
النامية (في ضوء التحول 
الرقمي)»، خالل الفترة من 
٢٠٢٢/١٠/٢٢ إلى ٢٠٢٢/١٠/٢٣ 
املقبلني، وذلك بهدف تعزيز 
دور البحــث العلمــي فــي 
جميع املجاالت واملساهمة 
في نشر األبحاث في أفضل 
املجالت العلمية باجلامعات 

واملؤسسات الدولية.
وقال أمني سر اجلمعية 
العليا  الكويتية للدراسات 
املتحــدث الرســمي باســم 
املؤمتر د.بــدر املطيري إن 
املؤمتــر يســتهدف تعزيز 
دور األبحاث العلمية ورفع 
قيمتها وجودتها األكادميية 
التعليمية  في املؤسســات 
واألكادمييــة واجلامعــات 

االلكترونيــة،  والتجــارة 
االقتصــاد واالدارة العامة، 
نظــم املعلومــات االدارية، 
حــوكــمــــة الشركـــــات، 
املاليـــــة،  التكنولوجيـــــا 
التكنولوجيــا  االســتدامة، 
وريادة االعمال والشركات 
املـــرأة،  الناشــئة، متكــني 
إدارة  التعليم االلكتروني، 
التعليــم، وذلــك  وقيــادة 
للحاجة امللحة في عصرنا 
ملواكبة املجتمعات املعرفية 
التي تعتمــد على ضرورة 
تطويــر االبحــاث العلمية 
واالرتقــاء بهــا فــي جميع 
املجاالت ورفع مســتويات 

التعليم واملهارات.
واضاف ان املؤمتر تدعمه 
مؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمــي واألمانــة العامــة 
لــوزارة األوقــاف، يتخلله 
محاضرات وحلقات نقاشية 
بحضور كوكبة من اخلبراء 
واساتذة اجلامعات العربية 

والدولية العريقة.
واوضــــح ان جمعيــة 

الدراســات العليــا حققــت 
خطوات متقدمة في مسيرتها 
وخطتهــا االســتراتيجية 
للنهــوض بالتعليــم فــي 
البــالد، ومســاعدة حاملي 
املاجســتير والدكتوراه في 
االرتقاء والتطوير الوظيفي 
واالكادميي واملســاهمة في 
االرتقاء مبستوى االبحاث 
العلمية لوضع مؤسســات 
التعليــــم فـــي مصــــاف 
التعليميــــة  املؤسســـات 
املتميزة الدولية في جميع 

املجاالت.
ودعا املطيري املؤسسات 
واألكادمييــة  التعليميــة 
الكويــت والهيئة  وجامعة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب واجلامعــــات 
الهيئات  اخلاصة وجميــع 
واجلهـــــات احلكومـيــــة 
واألســاتذة واألكادمييــني 
واملهتمــني للمشــاركة في 
املؤمتر من أجل تطوير العمل 
في جميع املجاالت مبا فيها 
العمل اإلداري واألكادميي.

د. بدر املطيري

الدولة،  وجميع مؤسسات 
الوصــول  بهــدف  وذلــك 
إلــى مســتوى متميــز من 
األبحاث العلمية في الكويت 
واالرتقاء مبستوى األبحاث 
في املؤسسات واجلامعات 
الدولية، وذلك حتت شعار 
«مســتقبل أفضل لألبحاث 

العلمية».
وذكر املطيري أن نطاق 
املؤمتر سيركز على االدارة 
واألعمال، احملاسبة والعلوم 
املالية واملصرفية، التسويق 

«التربية» أقامت «التصميم الشامل.. بني األمل والواقع»

حتت رعاية وحضور القائم بأعمال 
عميد كلية التربية والقائم بأعمال العميد 
املساعد للشؤون األكادميية واألبحاث 
والدراســات العليا.د. فايــز الظفيري، 
وبحضور القائم بأعمال رئيس قســم 
املناهج وطرق التدريس.د. سعاد الفريح، 
أقامــت كلية التربيــة بجامعة الكويت 
معرضا بعنوان «التصميم الشامل.. بني 
األمل والواقع»، حتت إشــراف د.بدور 
العازمي، وذلك في البهو الرئيسي لكلية 

التربية املبنى اجلنوبي.
وشدد.د. فايز الظفيري على أهمية 
دور جامعة الكويت وكلية التربية خاصة 
من خالل إقامة معرض لفئة ذوي اإلعاقة 
- فئة اإلعاقة البصرية حتديدا. وأشاد 
بجهود الطلبة املبذولة في حتويل املعرفة 

النظريــة إلى واقع ومشــاريع تربوية 
ملموسة تهم املجتمع، وحتقق متطلبات 
التنمية البشرية واألممية في االهتمام 
بــذوي اإلعاقة والتي تعد من أولويات 
جامعة الكويت، والتعاون مع املؤسسات 
وشــركات األغذية اخلاصــة، وحتويل 
قوائم الطعام وتوفيرها بلغة «برايل» 

وذلك لتلبية احتياجات تلك الفئة.
ومن جانبها، ذكرت مشرفة املعرض 
د. بدور العازمي أن هذا املعرض املقام في 
كلية التربية هدف إلى تسليط الضوء 
على اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي الكويت وخاصــة اإلعاقة 
البصريــة وفي جامعــة الكويت بوجه 
خاص، ومدى توافق تلك اخلدمات مع 
احتياجاتهم. وأضافت أن املعرض شمل 

عدة مبادرات تطوعية من طالبات كلية 
التربية في تنفيذ وترجمة قوائم الطعام 
واملقاهي وأذكار الصباح واملساء، وكذلك 
تعليمات مكتبــة كلية التربية وخدمة 
الطالب ومناذج لتوصيف املقررات بلغة 
برايل، وهي بذلك تعــد مبادرة وفكرة 
ســباقة على مســتوى الكويت، والتي 
تهدف إلى دمج األشخاص املكفوفني في 
احلرم اجلامعي، حيث يهدف التصميم 
الشامل إلى متكني األشخاص من ذوي 
اإلعاقــة مــن الوصــول إلــى اخلدمات 
والبيئات بسهولة وبشكل مستقل خال 

من العوائق.
ومت التوصــل إلــى مجموعــة مــن 
التوصيات التي من شــأنها املســاهمة 

في دمج ذوي اإلعاقة في املجتمع.

التصميم الشامل للتمكني من الوصول إلى اخلدمات والبيئات بسهولةجولة على االقسام



محليات
الثالثاء ٩ أغسطس ٢٠٢٢

08

مشاركة طالبية

«األبحاث» ينجح في استزراع روبيان الڤانامي باستخدام مياه قليلة امللوحة

دارين العلي

جنح باحثون مختصون في 
تربية األحياء املائية من معهد 
الكويت لألبحاث العلمية في 
استزراع روبيان الڤانامي (ذي 
األرجل البيضاء) على مستوى 
شــبه جتــاري فــي املزرعة 
الروبيان  النموذجية لتربية 
مبوقــع كبد التابــع للمعهد، 
وذلك باســتخدام مياه قليلة 
امللوحة بعد أن مت اســتقدام 
اليرقات من مملكة تايلند، في 
جتربة هي األولى من نوعها 
في الكويت، وأسفرت النتائج 
األولية للمشــروع عن إنتاج 
الروبيان مبتوسط ٢كيلوغرام/ 

متر مربع.
يأتي ذلك في الوقت الذي 
يهيمن فيه استزراع الروبيان 
ـ خصوصا روبيان الڤاناميـ  
على مجال استزراع األحياء 
املائية على الصعيد العاملي، 
نظرا لســرعة منوه وتوجه 

الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
العلمي، ومشــروع «املزرعة 
املســتدامة  االقتصاديــة 
باستخدام التقنيات احلديثة» 
بتمويل مــن األمانــة العامة 
للمجلس األعلــى للتخطيط 
والتنمية، في تطوير استزراع 
الڤانامــي املعروف  روبيــان 
مبقاومتــه العالية لألمراض 
وقدرته املمتازة على التكيف 
مع درجات ملوحة متفاوتة، 
مــع إمكانية زراعته بكثافات 
عاليــة ممــا يعــزز جــدواه 

االقتصادية.
من جانبه، أفاد د.ســمير 
الزنكي القائــم بأعمال املدير 
أبحــاث  ملركــز  التنفيــذي 
البيئــة والعلــوم احلياتيــة 
بــأن هــذه الدراســات تركز 
علــى تعزيــز اإلنتاج شــبه 
التجاري باســتخدام تقنيات 
صديقة للبيئة وباالستعانة 
بنوعني من األنظمة (األحواض 
والبحيــرات  الداخليــة، 

وخطة التنمية د.عفاف الناصر 
أن هذا النجاح يرجع إلى العمل 
واالجتهاد املتواصل من قبل 
الكوادر الوطنية في املركز، إذ 
استمر عطاؤهم ألكثر من سبع 
ســنوات بغية تطوير تقنية 
اســتزراع الروبيان في بيئة 
صحراوية شــديدة القســوة 
وباستخدام مياه شحيحة تندر 
فيها األيونات األساسية لنمو 

الروبيان بشكل منتظم.

بأنه نظام مغلق ال يحتاج إلى 
تبديل املياه، إذ تضبط جودة 
املياه فيه عن طريق األحياء 
الدقيقة التي تقوم بالتخلص 
من املركبــات النيتروجينية 
الســامة الناجتة عن فضالت 
الروبيــان واألعالف الزائدة، 
موضحــة أنه من خــالل هذا 
النظام تغدو زراعة الروبيان 
بكثافــات عالية تفــوق ٢٠٠ 
روبيانة في املتر املربع ممكنة، 
مما يســهم في رفع اجلدوى 

االقتصادية لإلنتاج.
الباحثة ماجدة  ووصفت 
خليــل مدير برنامــج النظم 
البيئيــة الصحراويــة فــي 
مركز أبحاث البيئة والعلوم 
احلياتيــة ورئيس مشــروع 
«املزرعة االقتصادية املستدامة 
باستخدام التقنيات احلديثة» 
الوصول إلــى التحكم األمثل 
في تقنيات استزراع الروبيان 
املستدامة بأنه هدف أساسي، 
ال ســيما مع األخذ باالعتبار 

اخلارجية)، للمقارنة بينهما 
من حيث اإلنتاج، ال سيما أن 
نتائج تلك املشــاريع سوف 
تســهم بشكل فعال في جذب 
املســتثمرين والنهوض بهذا 

القطاع الناشئ.
في غضــون ذلــك، بينت 
مديرة إدارة العمليات مبركز 
والعلــوم  البيئــة  أبحــاث 
احلياتيــة ورئيســة جلنــة 
متابعة برنامج عمل احلكومة 

وفي ســياق متصــل، أكد 
مدير برنامج الزراعة املائية 
بالوكالة مبركز أبحاث البيئة 
والعلوم احلياتية د. محسن 
احلسيني أن االستزراع املائي 
في املياه قليلة امللوحة يعتبر 
مــن أصعــب أنــواع الزراعة 
املائيــة، نظرا لعــدم انتظام 
التركيبة األيونية للعناصر 
املهمة جدا لنمو الروبيان مثل: 
املاغنيســيوم، والكالسيوم، 
والصوديوم، والبوتاسيوم.

بدورها ذكرت د. شيرين 
السبيعي باحث علمي مشارك 
مبركز أبحاث البيئة والعلوم 
احلياتيــة ورئيس مشــروع 
«استزراع الروبيان ذي األرجل 
البيضــاء (L.vannamei) في 
املناطــق الصحراويــة فــي 
الكويــت باســتخدام تقنيــة 
التكتل احليــوي»، أنه خالل 
املشــروع مت تطويــر نظــام 
التكتــل احليــوي املعــروف 
بالـ «بيوفلوك» الذي يصنف 

اجلــدوى  علــى  احلفــاظ 
االقتصادية لإلنتاج، مشيرة 
إلــى أنه متت االســتفادة من 
املشــاريع البحثية الســابقة 
للمعهــد فــي حتســني ورفع 
مســتوى اإلنتاج في املزرعة 
بشــكل متكامل مــع مكونات 
املشروع األخرى للوصول إلى 
االستدامة االقتصادية املثلى.

هــذا، وكان القائم بأعمال 
املديــر العام ملعهــد الكويت 
لألبحــاث العلميــة د. مانــع 
الســديراوي قــد أعلــن أنــه 
ســوف يتم رفع التوصيات 
واملقترحــات للجهــات ذات 
الصلــة، آمال في االســتعانة 
املشــاريع  تلــك  بنتائــج 
للنهــوض بقطــاع الزراعــة 
املائية فــي الكويت وحتديد 
احلــزم املناســبة للمزارعني 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة، والتي ميكن لها 
أن تلبي جانبا من احتياجات 

السوق احمللي.

 في جتربة هي األولى من نوعها بالكويت.. والنتائج األولية للمشروع تكشف عن إنتاج متوسط ٢ كيلوغرام لكل متر مربع

د. محسن احلسيني د. مانع السديراوي

الدول املنتجة للروبيان نحو 
املقاومــة  الفصائــل  تنميــة 

لألمراض الڤيروسية.
وتعقيبا على ذلك، صرح 
القائــم بأعمال املديــر العام 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.مانع السديراوي بأن نتائج 
هذا املشــروع تنــدرج حتت 
إطار تنفيذ اخلطة التنموية 
٢٠٣٥ للكويــت وتوجيهــات 
مجلس الوزراء اخلاصة بدعم 
وتطويــر تقنيات اســتزراع 
األحياء البحرية، مما له بالغ 
األثر في دعــم األمن الغذائي 
الوطني، مشيرا إلى أن املعهد 
قام بتنفيذ العديد من املشاريع 
البحثية واملبادرات احلكومية 
لتطوير تقنيات االســتزراع 
املائي، وجنح من خالل مشروع 
«استزراع الروبيان ذي األرجل 
البيضــاء (L.vannamei) في 
املناطــق الصحراويــة فــي 
الكويــت باســتخدام تقنيــة 
التكتل احليوي» الذي مولته 

نتائج استزراع روبيان الڤانامي مرشحة للتطورجانب من املزرعة النموذجية لتربية الروبيان في موقع كبد التابع للمعهد جانب من جتارب االستزراع

«الڤانامي» معروف مبقاومته العالية لألمراض وقدرته على التكيف مع درجات ملوحة متفاوتةالسديراوي: مشروع «استزراع الروبيان» سيكون له أثر بالغ في دعم األمن الغذائي الوطني

السبيعي: عبر «بيوفلوك» تغدو زراعة الروبيان بكثافات عالية تفوق ٢٠٠ روبيانة في املتر ممكنةالزنكي: نركز على تعزيز اإلنتاج شبه التجاري بتقنيات صديقة للبيئة وعبر نوعني من األنظمة

خطباء احلسينيات استذكروا
مناقب علي بن احلسني عليهما السالم

عبداهللا الراكان

 واصلــت املجالــس احلســينية إقامة 
شعائرها في الليلة التاسعة من شهر احملرم، 
واستذكر اخلطباء فاجعة استشهاد «علي 
األكبر» ابن اإلمام احلسني عليهما السالم.
وفي حســينية آل بوحمد ارتقى املنبر 
الشيخ حسني الشمالي وحتدث عن مناقب 
علــي األكبر بن احلســني وعن شــجاعته 
وإميانه، مشــيرا إلى أنــه أول من قتل من 

بني هاشم في واقعة الطف.
وأضاف الشمالي أن استشهاد علي األكبر 
ترك في نفس اإلمام احلسني گ أثرا كبيرا 
مــن احلزن واألســى على فقــده، ألن عليا 
األكبر كان أشبه الناس بجده األكبر الرسول 
األكرم سيدنا محمد ژ، وأنه كان من األبرار 
والشباب املتمسك بالشريعة والدفاع عن 

الدين واإلمام املنصوص عليه بالطاعة.
وفي حسينية األوحد ارتقى املنبر الشيخ 
جعفر احلداد وحتدث عن مناقب علي األكبر 
وقصة استشهاده في محاضرة بعنوان (وإذا 

سالك عبادي عني فإني قريب).
وقــال احلداد: هذه اآلية املباركة جاءت 
في ســياق آيــات الصوم للداللــة على أن 
للدعاء أهمية كبيرة خصوصا أيام الصوم 
ملا للنفس من طهارة وزكاة وهي الستجابة 
الدعــاء أفضــل، مضيفا أن قومــا أتوا إلى 
رســول اهللا صلى اهللا عليه وآله وســلم، 
وســألوا «هل اهللا قريب فنناجيه أم بعيد 
فنناديه؟»، وفي رواية قيل له كيف فأوضح 
لهــم أن اهللا قريب ال يحده مكان وال زمان 
وهو أقرب لنا من حبل الوريد وهو خارج 

عن حد الزمان واملكان واإلمكان.
وتابــع: ان اهللا قريب مــن الكل بنفس 
املســافة مجــازا ألنه تعالــى إن كان أقرب 
ملــكان عن آخر فســيخلو منــه مكان دون 
آخر، وهــذا ال يكون للباري عز وجل فهو 
في كل مكان وفــي كل زمان، وإذا قلنا إنه 
قريب مسافة فقد حددناه في صفة، وهذا ال 
يليق بصفات اهللا، ويجب أن يجل وتكون 

صفاته جاللية.
وأضاف احلداد: الروايــات الواردة في 
أهمية الدعاء كثيرة، حيث يقول النبي ژ 
«أعجــز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل 
الناس من بخل بالســالم»، واإلمام الرضا 
گ يقــول: عليكم بســالح األنبياء، قيل 
وما سالح األنبياء؟ قال الدعاء. وعن اإلمام 
جعفر الصادق قال: إن الدعاء يرد القضاء، 
فأكثــروا من الدعاء فإنه مفتاح كل حاجة، 
ولفت إلى أن للدعاء أهمية في حياة اإلنسان.

وتابع: الدعاء يبعث الطمأنينة في قلوب 
البشــر ويبــث روح األمل عند اإلنســان، 
مستذكرا قول املولى عز وجل (قل ما يعبأ 
بكم ربي لوال دعاؤكم)، وهو مالذ اإلنسان 
في الشــدائد والنوائب، قال تعالى (أم من 
يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء). 
ويقال إن الدعاء يثبت في نفس اإلنســان 
الشــجاعة إلحساســه باملدد والعون ممن 
يدعوه وال يخيبه، وعندما يصل اإلنسان 
لهــذا االطمئنان يكون طاردا لثالث حاالت 
عند اإلنسان كاخلوف والقلق واالضطراب 
وهي أمور تعتبر سببا في كثير من األمراض 
العضوية بجســد اإلنســان، بحسب قول 

علماء النفس.

أكدوا أهمية اإلكثار من الدعاء باعتباره مفتاح كل حاجة

حضور كبير في حسينية آل بوحمد  (أحمد علي)

«حماية البيئة»: «سفاري» يوثق احلياة الفطرية الساحلية

أعربت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة عن أهمية تعزيز 
البرامــج الثقافيــة والعلمية 
لزيــادة الوعــي البيئــي لدى 
الناشــئة والشــباب ودفعهم 
لالهتمــام بالقضايــا البيئية 
البيئــة  علــى  واحملافظــة 

وحمايتها.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
ملنســق البرامــج التدريبيــة 
مبركز صباح األحمد للتدريب 
البيئي باجلمعية نواف املويل 
مبناسبة مشاركتها في أنشطة 
برنامج املخيم الصيفي لألندية 
الصيفيــة الذي ينظمه املركز 

العلمي.
وقــال املويــل إن برنامج 
«ســفاري الشــواطئ» الــذي 
أطلقته اجلمعية قبل سنوات 
أخذ الطلبة واملتدربني في رحلة 
ميدانية توثق املكونات احلية 

إلــى أن مديــرة  وأشــار 
البرامج واألنشطة باجلمعية 
جنان بهــزاد قدمت محاضرة 
حــول دور قانــون حمايــة 
البيئــة ٤٢ لســنة ٢٠١٤ فــي 
حماية الشواطئ بالكويت من 
االنتهاك البشري، باإلضافة الى 
احملافظة على الكائنات احلية 
التــي تعيش على الســواحل 
والبحــار الكويتية من خالل 
حظر صيد أو قتل أو إمســاك 

واســع من درجــات احلرارة 
وامللوحة واجلفاف ومستويات 
األكســجني املختلفــة وتدعم 
مختلــف بيئات املــد واجلزر 
(الرملية، الطينية، الصخرية 
أو املختلطــة) مجموعات من 
الدقيقة والكبيرة  احليوانات 
املختلفة التي يتغير توزيعها 
في الرواسب، وكذلك تختلف 
في الكثافة والتنوع حسب نوع 

املنطقة املستضيفة.

أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو 
نقل الكائنات الفطرية البرية 
والبحرية وتنظيم اســتخدام 

املناطق الساحلية.
وأضــاف: بينــت بهــزاد 
للمشاركني أن املنطقة الساحلية 
وتعيــش  باحليــاة،  غنيــة 
ضمنهــا كائنــات حيوانيــة 
تعرف بقابليتها الكبيرة على 
التكيــف مع الظروف البيئية 
القاسية، ألنها تتعرض ملدى 

اجلمعية شاركت في برنامج املخيم الصيفي باملركز العلمي

جنان بهزاد متوسطة طالب املخيم الصيفي باملركز العلمي

وغير احلية للشواطئ الكويتية 
من خالل التمارين التطبيقية 
للتعرف على احلياة الفطرية 
والطبيعية لشواطئ الكويت، 
مضيفا: شــارك املتدربون في 
التعرف عن أنــواع الصخور 
والرمال الساحلية والشاطئية 
وتصنيــف األحيــاء البحرية 
والنباتات في محيط السواحل 
والشواطئ وأنواعها واملخاطر 

التي تتهددها.

نواف املويل

قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون
لقد ثار الشك في وقت من األوقات 
حول اعتبار الغلط في القانون سببا 
إلبطــال العقد، ومرد هذا الشــك هو 
وجود القاعدة الشهيرة التي تقضي 
بعــدم جواز االعتذار بجهل القانون. 
وفي محاولة للتوفيق بني جواز إبطال 
العقد للغلط في القانون وقاعدة عدم 
جواز االعتذار بجهــل القانون ذهب 
البعض إلى القول ان قاعدة عدم جواز 
االعتذار بجهل القانون تنطبق فقط في 
مجال القوانني املتعلقة بالنظام العام، 
ومن ثم فال يجوز التمســك بالغلط 
في القانون في هذا املجال أيضا. أما 

إذا كان الغلط متعلقا بقاعدة مكملة 
ال تتصل بالنظــام العام فإنه يجوز 
التمسك به كسبب لإلبطال، على أن 
هذا الرأي لم يجد قبوال في الفقه، ذلك 
أن قاعدة عدم جــواز االعتذار بجهل 
القانــون متنع على أي شــخص أن 
يحتج بجهله قانونا معينا لكي مينع 

تطبيق هذا القانون عليه. 
ولكــن ليس في هــذه القاعدة ما 
مينــع املتعاقد من طلب إبطال العقد 
لغلط في القانون مادام هذا الغلط كان 
جوهريا ومن ثم دافعا للتعاقد، ألن 
هذا املتعاقد ال يطلب استبعاد تطبيق 

القاعدة القانونية، وإمنا على العكس 
هو يطلب تطبيقها التطبيق السليم 
ولذلــك فإن جواز إبطال العقد لغلط 
في القانون هو حكــم مأخوذ به في 
فرنسا رغم عدم وجود نص يقرره.

ومــن األمثلــة على ذلــك: «قصة 
طبيبة أجنبية غير مسلمة، وصلت إلى 
الكويت للمرة األولى في شهر رمضان، 
ملباشرة عملها في أحد املستشفيات 
احلكومية، وعند خروجها من املطار، 
كانــت تتناول وجبة طعام ســريعة 
بسبب إحساسها باجلوع بعد رحلة 
طويلة، فاستوقفها رجل أمن وأحالها 

إلى التحقيق بسبب مجاهرتها باإلفطار 
في رمضان، وحبست على ذمة القضية 
ملدة يوم كامل في أحد مخافر الشرطة، 
وبعد تدخل وزارة الصحة واإلفراج 
عنها، قررت الطبيبة مغادرة الكويت 
لتفاجئهــا باإلجــراءات التي اتخذت 
بحقها، وهذه القصة تتعلق بطبيبة 
لها وضع مرموق في الدولة بســبب 
أهمية وظيفتها، فمــا بالكم بالعمال 
الذين تعد وظائفهم هامشية ويعتقلون 

بسبب هذا القانون؟».
  الطالبة: هيا خالد الهاجري
كلية الدراسات التجارية ـ تخصص حاسب آلي
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رأي طبي

د.يوسف الظفيري
 استشاري طب وجراحة العيون

حتّول حقيقي
في مسيرة 

الدميوقراطية الكويتية

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

رسالتي لســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف، حفظه اهللا.

في البداية أكرر تهنئتي لك بالثقة السامية، وشخصكم 
الكرمي أهل لذلك ونسأل اهللا لك التوفيق والسداد.

ال يخفى على ســموكم الكرمي الوضع السياسي في 
الكويت وما آلت إليه األمور من جراء الفساد الطاغي على 
العديد من أجهزة الدولة والفساد املنتشر في مناحي احلياة 
لعدم احترام القانون الذي فقد هيبته حتى أصبح كل شيء 
مستباحا في اختراق األنظمة وعدم تطبيق القانون لغياب 

املسؤولية وانعدام اإلحساس لدى الغالبية!
لقد استبشر الشعب بعهد جديد ومرحلة جديدة قد 
انتهجتها دول مجاورة وجنحت فيها ونحن في الكويت 
ال ينقصنا شــيء مما ميلكه اآلخرون ولكن نتطلع إلى 
إدارة جديدة بعقلية متفتحة صارمة وحازمة أساسها العدل 
ومضمونها احلكمة وديدنهــا التنمية وهدفها اإلصالح 

والضرب من حديد!
سمو الرئيس، هناك ملفات شائكة وأخرى عالقة تتطلب 
احللول الناجعة والعقول الناضجة التي ترغب في العمل 

دون سواه من أجل الوطن دون غيره.
وأهم تلك امللفــات التعليم الذي يحتــاج إلى ثورة 
تصحيحية نستهلها بتغيير املناهج لتواكب العصر وربطها 
بالتقنية الفنية مبا يعزز اإلنتاجية في العمل وتعديل املسار 
التعليمي ملواجهة التحديات وحتسني املخرجات بناء على 
املعطيات واالحتياجات ليكون لدينا مساران، األول عملي 
يشمل تخصصات تعليمية، واآلخر فني بحت ملهن خاصة 
أسوة بالدول املتطورة ولتنويع مصادر الدخل في البالد.

الغرض من ذلك ربط التعليم وشهادة التخرج بوظيفة 
مطلوبة تخدم البالد وتنفع العباد (والشــرح يطول في 

هذين املسارين) فالتعليم سبيل التنمية.
ومن ضمن امللفات املهمة أيضا السياسة اإلعالمية في 
البالد والتي مازالت تعاني من الركود أحيانا ومن التهميش 
أحيانا أخرى مما يتطلب تغيير النهج اإلعالمي في الدولة 
لتكون هي املهيمنة بحضورها واملتقدمة بأســلوبها في 
التعاطي مع مجريات األحداث، ومواكبة الثورة اإلعالمية، 
وتســيد املوقف بالشفافية واجلرأة في الطرح واحترام 
الرأي والرأي اآلخر بكل مسؤولية وحرية وفق القانون 

في الدولة، حتى يفوق من سباته العميق!
وهناك نقطة مهمة حول ما يثأر في وسائل التواصل 
االجتماعي والتي اعتبرها فوضى عارمة حتتاج إلى تعديالت 
وتشريعات بالتعاون مع مجلس األمة دون التعدي على 
حرية الرأي ولكن يجب أن نضع حال لشــتم األعراض 
واخلوض في الذمم والتدخل في شؤون الغير دون إذن 

وأن يكون النقد هادفا وبناء، وغير ذلك فال!
سمو الرئيس وفقكم اهللا..

 احلديث يطول وامللفات كثيرة قد نتطرق الى بعضها 
الحقا، وكلنا ثقة بعد اهللا ســبحانه في ســموكم الكرمي 
وفريقكم الغيور إن شــاء اهللا على البالد والعباد، وأود 
أن أؤكد هنا أن ما دعاني الى الكتابة عن هذه امللفات هو 
حجم التفاؤل الشعبي الكبير في العهد اجلديد بتوجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وتعليمات سمو 
ولي العهد احلازم األمني الشيخ مشعل األحمد حفظهما 
اهللا، وثقة الشعب في إدارة سموك لفريق احلكومة، واهللا 

ولي التوفيق.

مع كل موسم انتخابي تشــهده البالد نالحظ تكرار 
الوعود والتعهدات التي يطلقها املرشــحون والناشطون 
السياسيون من الراغبني في خوض االنتخابات النيابية، 
والتي ما أن تعلن نتائجها حتــى تبدأ بالتبخر ويتحول 
الناخبون إلى متسائلني عن تلك الوعود التي كانت بالنسبة 
لهم مبنزلة املخلص وطوق النجاة للكثير من املشــكالت 
التي يعيشــونها والتي تؤرقهم، خصوصا تلك املتعلقة 

بحياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم.
نعم، وعود كثيرة وآمال كبيرة تتحول إلى جرعات من 
التثبيط والوهن مع كل انتخابات، فاملشاكل ذاتها والعيوب 
نفسها رغم أن اجلميع ينادون مبحاربة الفساد والسعي 
لإلصالح، لكن الشعارات شيء والواقع النيابي شيء آخر، 
ولعل السبب األول واألخير في ذلك هو املواطن الناخب 
الذي يتجه في اختيار مرشــحه النتخابات مجلس األمة 
بناء على أســس عقيمة سواء من خالل العصبية القبلية 
والعائلية أو الطائفية، ثم يأخذ باالنتقاد بعيدا عن اعترافه 
بأنه هو الســبب في وصول هذا النائب أو ذاك إلى قبة 
عبداهللا السالم، لذلك علينا جميعا مواطنني ومواطنات أن 
نحسن االختيار وأن ننتخب أصحاب األمانة والكفاءة من 
أبناء الكويت الذين يحملون صفات حقيقية ويستطيعون 
حمل األمانة وفق قناعتنا الراسخة ومعرفتنا لألشخاص، 
فمهما كانت فائدة املصالح الضيقة كبيرة فإن املصلحة 
العامة أكبر فائدة خصوصا في املجاالت التي ال ميكن أن 
تتطور وتنهض إال باإلدارة السليمة والعزمية الراسخة، 
فكيــف ننهض بالتعليم من غيــر معلمني أكفاء يعلمون 
أبناءنا وبناتنا، وكيف لنا أن نثق مبستوى طبيب خريج 
أو مهندس أو محام ونأمتنهم على صحتنا وبناء بيوتنا 
وحتقيق العدالة بيننا وكذلــك باقي املجاالت التي متس 

حياتنا ومستقبلنا.
وهللا احلمد، أن قيادتنا احلكيمة ممثلة بصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف، يضعون مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار، 
واجلميع متفائلون بالنوايا الصادقة حملاربة الفســاد من 
جهة وللنظر إلى خير البالد من جهة أخرى، لكن علينا أن 
نكون صفا واحدا خلفهم، فاألوطان ال تبنى إال بسواعد 
أبنائها وبهمة شــعوبها، وعلينا جميعا مسؤولية حسن 
االختيار السيما بعد إعالن سمو ولي العهد «عهدنا عدم 
التدخل في إدارة الدولة تاركني هذه املهمة للسلطة التنفيذية 
والتشريعية»، وأيضا قول سموه: «استجابة لواجبنا الوطني 
والدستوري قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح 
املسار»، و«لن نتدخل في اختيارات الشعب ملمثليه وال في 
اختيار رئيس مجلس األمة»، نعم هذه دعوة صريحة من 
سموه، حفظه اهللا، ألن نكون على قدر املسؤولية باختيار 
من ميثلنا وأن نكون جادين في اختيار األنسب واألكفأ من 
أبناء وبنات الكويت املخلصني، وهذا ليس باألمر العسير، 
لكن علينا حتكيم الضمير، وإال فسنبقى ندور في حلقة 
مفرغة ونخســر فرص التغيير لألفضل، فإرادة التغيير 

احلقيقية بأيدينا كمواطنني، واهللا املوفق.

سنتحدث اليوم عزيزي القارئ عن 
جراحة تصحيح احلول، و«احلول» عادة 
ما يصيب صغار العمر، ومن املمكن أن 
يصيب الكبار بنسبة أقل، وهو عبارة 
عن عدم التقاء حركــة العينني، وهي 
حركة في األساس متناسقة ومتناغمة 
مع بعضهــا بعضا لكي يرى املريض 
الصورة ذات البعد الثالثي، وال يحدث 

معه ازدواج في النظر.
واألشخاص الذين لديهم بعد نظر 
يسبب لهم حوال داخليا، أو حوال أنسيا، 
وهي تكون إحدى العينني داخلة مقارنة 
بالعني األخرى، مما يسبب كسال في 
العني، وأضف إلى ذلك الشكل اخلارجي 
للعني يكون غير مقبول، ومن املمكن 

أن تسبب له مشاكل نفسية.
وهناك أيضا حول وحشــي وهي 
أن تكــون العني للخارج، وهذا احلول 
يصيب املرضى الذين يعانون من قصر 
النظر، وميكن عالج احلالتني من دون 
عملية عن طريق لبس النظارة الطبية 

خاصة األطفال.
أما إذا كانت النظارة الطبية تساعد 
وتقلل درجة احلول عن ١٠ درجات، فمن 
املمكن متابعة احلالة، وتغيير النظارة 
كل عام على حسب احلاجة، وفي بعض 
األعيان يضطر الطبيب إلى إغالق العني 
الســليمة لكي يقوي العني الضعيفة، 
وميتد وقت التغطية إلى ٥ ساعات يوميا، 
أو حسبما يرى الطبيب املعالج، كذلك 
فمن الضروري جتاوب األهل في البيت 
مع الطبيب املعالج لزيادة جناح إقالل 
نسبة احلول، إذ لم تنفع هذه الطريقة 
فسوف يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية 
احلول، وتعتبر العملية سهلة جدا، ولكن 
ألنهم أطفال، فعادة يلجأ الطبيب إلى 
التخدير الكامــل، وعند العملية يلجأ 
الطبيب إلى إجراء عمليات بسيطة في 
عضالت العني لكي يوازن حركة العني 

بني العينني.
كذلك من املمكن أن يلجأ الطبيب إلى 
عمل عملية في العينني بنفس التوقيت 
جلعل احلركات متناسقة، وفي بعض 
األحيان يظل الطفــل يرتدي النظارة 
الطبية، ثم يلتزم الطفل في البيت نحو 
أســبوع كامل بعد العملية، ويتحرك 
حركة خفيفة حتى يتم التئام اجلروح، 
ونسبة النجاح من ٨٠ إلى ٩٠٪، ولكن 
من املمكن أن يحتاج املريض إلى عدة 
عمليات أخرى في العني، وهذا ال يعني 

فشل العملية.
العملية يعتمد على تقوية  وجناح 
العني املصابة، وهذا يعتمد بشكل كبير 
على األم واألب، ومساعدتهما للطبيب 
املعالج، أمــا حول الكبار فيكون عادة 
بسبب إصابات، أو ضربات، أو تلف في 
عصب معني يؤدي إلى أن حركة العني 
تصبح غيــر طبيعية، وهو ما يصيب 
العملية  أكثر، وهذه  السكري  مرضى 
سهلة، والشخص الكبير يسهل املوضوع 
أكثر ألن عنايته بنفسه تكون أفضل 

من الصغار.

بعد تشكيل احلكومة اجلديدة وحل 
مجلس األمة بعــد دوامة االحتقان 
السياسي والصراعات التي أرهقت 
الوطن واملواطنني لدى الشعب الكويتي 
فرصة وأمل في اإلصالح واختيار 
نواب ميثلون األمة حتكمهم مبادئ 
ومواقف وتضحية وتغليب املصلحة 
العامة على املصلحة اخلاصة، وذلك 
لتحقيق مضامني اخلطاب األميري 
الذي حث على االختيار  الســامي 
األمثل٬ ملسيرة اإلصالح والتنمية.

بعد قســم اليمني الدســتورية 
كان أول القــرارات والتوجيهــات 
الواسطات والتدخالت سواء  وقف 
للمرشحني أو النواب السابقني في 
أولى  الوزارات واملؤسسات، وهذه 
بشائر اخلير حلكومة جادة في مرحلة 
صعبة ومصيريــة ومحطة حتول 
حقيقي في مســيرة الدميوقراطية 

في الكويت.
القوي  الشعب اختيار  إذن على 
األمني وعلى أفراده حتكيم ضمائرهم 
وليعلموا أنها أمانة سيُسألون عنها.

٭ شخطة قلم: الشعارات الرنانة واللعب 
على أوتار القبلية والطائفية والفئوية 
ال تصلــح وطنا، ولنــا من جتارب 

اآلخرين عبرة وموعظة.

أحمد النواف الذي حاز تأييداً شعبياً 
كبيراً مــن قبل املواطنني مطلوب منه 
خالل الفترة املقبلة رد التحية للشعب 
الوفي بتطبيق القانــون، وإعطاء كل 
شخص حقه، وإلزام الوزراء والقياديني 
باتباع سياسة الباب املفتوح في وزارات 
اخلدمات حتديــدا، وتخصيص يوم 
للمواطنــني من كل أســبوع لعرض 
مشــاكلهم على الوزراء دون وسيط، 
وكذلك العمل على جتديد الدماء في تلك 
الوزارات، بعيدا عن سياسة احملاصصة 
التي نراهن عليهــا جميعا بأنها غير 

موجودة في قاموس سموكم.
أخيرا ســمو الرئيــس.. املواطن 
البسيط ال يســتطيع إيصال صوته 
ومعاناته إلى املسؤولني بسبب احلواجز 
البشــرية في إدارات مكاتب الوزراء 
والقياديني، أملنا فيك كبير في كسر 
تلك احلواجز وشــلع هؤالء املتعالني 

من أبراجهم.

من اخلبرات املهنية لهم.
وهنا أجــد أن حالة التفاؤل التي 
الكويتي خالل هذه  الشعب  يعيشها 
الفترة التي جاءت بها أحداث لن ينساها 
التاريخ، حيث مت تعيني سمو الشيخ 
أحمد النواف رئيسا للوزراء، وكذلك 
مت إعالن قرار حل املجلس، عبارة عن 
بداية مبشرة لتصحيح املسار من حالة 
الغضب التي أصيب بها الشعب جراء 

احلكومة واملجلس السابقني.
وأنا شــخصيا أدعم الشعب في 
تطلعاته، وســأدعم كل مرشح أؤمن 
بأنه ســوف ينحاز إلى أبناء شعبه 

وإلى مصلحة وطنه.
٭ وقفة:  رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف نعلم وتعلم جيدا 
أن ملفات الفساد كثيرة ولكن ثقتنا 
باختيار صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد لكم كبيرة حلمل هذه األمانة 
نسأل اهللا ان يعينك على حملها وأدائها.

الفعل؟ وأيهما أصلح وبناء للمجتمع؟ 
وهذه ليست دعوة لالنحالل الظاهري 
أبدا، إمنا هي دعوة لتطوير املفاهيم، 
وجعل مفهوم الشــرف يشمل معنى 
أوسع من حكره على املفهوم اجلنسي، 
كما كان حاصال عند الطلبة، ويحصل 
عند نسبة ليســت بسيطة من أفراد 

مجتمعاتنا.
هذه املفاهيم تصب في النهاية في 
العقل اجلمعــي للمجتمع وهي التي 
تشــكله، ومن خاللها ينظم املجتمع 
األفراد،  طرق احلياة فيه، وســلوك 
وتشكل بالنهاية أعراف املجتمع الذي 
لديها سلطة واحترام على األفراد أقوى 
بكثير من القانون، وكل هذا ينعكس 
على تطــور املجتمع أو تخلفه، وهذه 
املفاهيم تختلف حسب املكان والزمان، 
فلو بحثنا بالتــراث العربي في أوج 
حضارته وتطوره، ســنجد أن نفس 
املفاهيم لديها دالالت أقوى وأشــمل 
من بعض املفاهيم التي مترسخة في 

عقلنا اجلمعي احلالي.

املواطنــني وحلها في  وتلمس حاجة 
الدوائر احلكومية.

لذلك بات من الضروري بعد كلمة 
ســموه أن ننهض بالكويت، ونبتعد 
عن اختالق األزمات مهما كان حجمها 
ومعاجلتها وفق األطر الدستورية، حتى 
نعبر بسفينتنا إلى بحر التطور والتنمية.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

منهــم، وكذلك العمل علــى تعديل 
التركيبة السكانية والسماح بتواجد 
أعداد مناسبة من العمالة الوافدة مبا 
تتناسب مع متطلبات العمل، وأن يتم 
تطوير املناهج التربوية بالشكل الذي 
يسمح للتعليم احلكومي بالتفوق على 
التعليــم اخلاص، وكذلك العمل على 
دعم شريحة املتقاعدين واالستفادة 

اآلخر نظرة دونية.
هذه احلادثة جتعلنا نفتح موضوع 
باملجتمع،  املفاهيم، وطريقــة فهمها 
واختالف نفس املفهوم من ثقافة إلى 
أخرى، الطلبة في القصة حكموا على 
البنت بأنها غير شريفة من مظهرها، 
بينما حكمت عليها إدارة املعهد والطلبة 
األجانب بأنها بغاية الشرف من أفعالها، 
هنا يأتي السؤال أيهما أهم للمجتمع 
املظهر أم القيم التي جعلتها تقوم بهذا 

الوزارات والدوائر احلكومية، ومضاعفة 
اجلهد والعمل بــروح الفريق الواحد 
لتسريع عملية التنمية والبناء في البالد، 
التي  الطموحات  والعمل على حتقيق 

يتطلع إليها اجلميع.
ســموه، حفظه اهللا، رسم خارطة 
الطريق للحكومة اجلديدة التي تنطلق 
البالد،  التنمية في  من تسريع عملية 

تنفيذهــا، ويأتي في مقدمتها العمل 
على تطوير البنيــة التحتية للدولة، 
القيادية ذات  واختيار الشخصيات 
الكفاءة املهنية وليست الباراشوتية، 
املناســب من فرص  العدد  وتوفير 
الطبيعي  العمل للشباب، فليس من 
أن يكون الشباب الكويتي حاصال على 
الشهادات اجلامعية وال تتم االستفادة 

الهاتف ال يخصم النقود عند اتصالها 
بتونغا كذلك، فقامت بالتواصل مع إدارة 
املعهد وأبلغتهــم باخللل، فأتت دون 
علم منها مبصيبة على الطلبة العرب، 
واجتمعت إدارة املعهد معهم وقالوا إن 
تكلفة االتصال خيالية، ولكن ألن اخلطأ 
خطأ املعهد ســيتحملون املصاريف، 
وانتهى املوضوع بسالم، ولكن أصبح 
جميع من يعلم بالقصة ينظر للطالبة 
التنغاوية نظرة احترام، وينظر للطرف 

سياسة األبواب املغلقة مطبقة منذ 
ســنوات لدى كثير من القياديني في 
الوزارات والهيئات احلكومية بالدولة، 
لكن جندها في املقابل مشــرعة على 
مصراعيها ألصحاب الواسطة والنفوذ 
الذين بســببهم حرم الكثير من أبناء 
الوطن من احلصول على حقوقهم، إما 
في منصب إشرافي أو عالج أو وظيفة، 
بســبب تدخل تلك احملسوبيات التي 
داست في بطن القانون، واحلكومات 

املتعاقبة مسؤولة عن هذا الدمار.
الشيخ مشعل  العهد  ســمو ولي 
األحمــد، حفظه اهللا، فــي كل خطاب 
حريص على تطبيق القانون واالهتمام 
باملواطنــني، وكان آخرهــا توصياته 
الســامية قبل أيام ألعضاء احلكومة 
اجلديدة بعد أداء اليمني، قائال: عليكم 
بتجســيد احترام الدستور والقانون 
واألنظمة والعمل علــى تلمس وحل 
مشاكل املواطنني التي يواجهونها في 

مع صدور مرسوم حل مجلس األمة 
االنتخابات، وضعت  واقتراب موعد 
عدة تصورات في مخيلتي عن الشكل 
والنهج للمجلس القادم، وهل سيكون 
نســخة من املجلس السابق؟ أما أنه 
سيكون مجلسا يحاكي ما يتطلع إليه 
الكويتي؟ وبقراءة متمهلة  الشــعب 
للمشهد السياسي أتوقع أن املجلس 
القادم سوف يعيش سيناريو واحدا 
ليس أكثر، وهو أن الشعب قد تعلم 
الدرس جيدا وعرف أن مصلحة كويتنا 
أهم من كل شيء، ولذلك فإنه سوف 
يتم اختيار أعضــاء املجلس القادم 
بعناية كبيرة، وانتقاء الشــخصيات 
التي تتوافق مع تطلعات الشعب وآماله.
بــات واعيا  الشــعب  أن  وأرى 
ومدركا للشــأن السياســي بشكل 
كبير وأصبح لديــه الكم الهائل من 
التطلعات والطموحات التي يقتضي 
بأعضاء املجلــس القادم العمل على 

في عرض احلديث مع مجموعة من 
األصدقاء، رووا لي قصة حدثت لهم في 
بداية دراستهم باخلارج، وملخصها أنهم 
عندما كانوا في مرحلة الدراسة في معهد 
اللغة، سكنوا في سكن الطلبة، وكان 
في غرفهم جهاز هاتف يعمل بكرت، 
يقومون بتعبئة هذا الكرت ويتصلون 
ببلدهم، وصادف أن اجلهاز فيه خلل فال 
يقوم بخصم املبلغ إذا كان االتصال إلى 
بعض البلدان العربية، وألن هذه احلادثة 
كانت قبل انتشار األجهزة الذكية وسبل 
االتصال احلديثة، أصبحت غرفهم مزارا 
لكل من يرغب باالتصال الدولي املجاني، 
وصادف أن في نفس املعهد طالبة من 
دولة تونغــا (مجموعة جزر صغيرة 
قرب أستراليا)، وكانت مشهورة بلبسها 
القصير الفاضح باملقاييس الشرقية، 
وهو لبس طبيعي بالنسبة لتونغا وأهلها، 
وبسبب صعوبة اسمها األعجمي، أطلقوا 
عليها «لقبا» عبارة عن اسم فاضح يدل 
على قلة الشرف، وبعد فترة انتقلت هذه 
الطالبة لسكن املعهد، واكتشفت أن جهاز 
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للحيوانات والطيور يقومون بذلك من باب 
«األجر» و«الثواب» ولكن هذا األمر يرفع 
عالمة استفهام أكبر وهي أن ذلك دليل 
على أن هناك تبذيرا للطعام واستهالكا 
زائدا عن احلاجة وهو أمر محرم دينيا 
إذا صح التعبير، وهؤالء األشــخاص 
عليهم أن يدركــوا ويعرفوا أن عليهم 
حتضير األكل والطعام مبا يكفيهم وأن 
هذا الرمي للطعام هو من باب التبذير 

املنهي عنه وهو محرم شرعا.
إذن أســاس الفعل والعمل به ذنب 
ومخالفة شرعية، وليس هناك اي منطق 
وعقل سليم ان نعالج ذنب بذنب آخر! 
وخطأ بخطيئة ومشــكلة مع صناعة 
مشكلة أخرى! إن أســاس اخللل هو 
التبذير واإلسراف ألن هؤالء يقومون 

باستهالك زائد عن حاجتهم.
أمتنى على جهاز البلدية وما يرتبط 
معه من جهات حكوميــة ان يتحركوا 
لفرض هذه القوانني والتشريعات التي 
قامت بها دول اخلليج إليقاف مثل هذه 

التصرفات غير احلضارية.

في ساحة ترافيلغار الشهيرة وهذا أيضا 
ما جعل بلديات عربية خليجية مثل دبي 
والرياض تضع غرامات مالية ملن يقوم 
بهذه التصرفات كعقاب رادع ألن األحياء 
السكنية ليست مرتعا  العامة واملناطق 
للقطط واحليوانــات الضالة او مراكز 
إطعام للطيور عن طريق رمي مخلفات 

الطعام في الشوارع وامليادين العامة!
وقد يكون هناك من األشخاص الذين 
الشوارع وامليادين  الطعام في  يرمون 

خالل زيادة القــاذورات وأيضا زيادة 
خطر نقل األمراض املعدية وانتشــار 
الكريهة وتكاثر احلشرات مع  الروائح 
حالة اإلزعاج للســكان وأيضا الطامة 
الكبرى هي مخلفــات األكل املتراكمة 
وفضالت احليوانات املتجمعة والتخلص 
منها هو أيضا مشكلة أكبر ألن إزالتها 
صعبة ومكلفة ماديا وضررها بليغ على 
األرضيات األسمنتية وغيرها وهذا ما حدا 
ببلدية مدينة لندن إلى منع إطعام الطيور 

منذ ما يقارب السنة في تاريخ ٢٤ 
سبتمبر من العام املاضي حذرنا في مقال 
منشور هنا في جريدة «األنباء»، بعنوان 
«احليوانات الضالة قنبلة موقوتة» من 
تفاقم هذا األمر، حيث شرحنا املشكلة 
مع وضع احللول ومناشــدة اجلهات 
احلكومية املختصة واآلن تعود املشكلة 
نفســها للظهور من جانب آخر وهو 
إطعام احليوانات الضالة ومنها الطيور 
والقطط عن طريق رمي مخلفات األكل 
وبقايا املوائد في الشــوارع وامليادين 
العامة، وهنــاك من أخذه الهوس وقام 
بوضع تركيبات معدنية وبالســتيكية 
هناك في شكل غير قانوني ومبا يخالف 
النظام العام وقوانني البلدية! وال أعرف 
ملاذا ال يقوم هؤالء األشخاص بإطعام 
هذه احليوانــات الضالة داخل بيوتهم 
الشــخصية؟ وعلينا أن نؤكد أن هذه 
الظاهرة لم تكن موجودة في السابق! وهي 

دخيلة على املجتمع ومستجدة علينا.
إن زيــادة عــدد احليوانات خارج 
بيئتها الطبيعية يخلق حالة ضارة من 

وقفة

إطعام 
احليوانات.. 

مشكلة جديدة!
د.عادل رضا
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الثالثاء ٩ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

م العقاري» مهنة نادرة.. ٦١ مواطنًا فقط ميارسونها في الكويت «املقيِّ
طارق عرابي

علــى الرغم مــن األهمية 
الكبرى والدور الفعال للقطاع 
العقاري الذي يعد أحد الركائز 
األساسية للنشاط االقتصادي 
في الكويت، إال أن توافر خبراء 
التقييم العقاري مازال غير 
مواكبا للتسارع الكبير الذي 
يشهده منو أعمال ذلك القطاع 
على مدار سنوات طويلة، إذ ال 
يوجد منهم سوى ٦١ شخصا 

فقط جميعهم مواطنون.
وفيمــا قد يــرى البعض 
أن مهنــة التقييــم العقاري 
قد تشــكل دورا استشــاريا 
فقط، إال أن ذلك الدور يحمل 
فــي حقيقته صفــة األهمية 
لكــون  نظــرا  القصــوى، 
املقيم العقــاري هو اخلبير 
الــذي يحــدد القيــم العادلة 
للعقارات ســواء عند البيع 
أو الشــراء أو التثمني، وهو 
مــا يجعــل قرار االســتثمار 
العقــاري أكثر جــدوى عند 
االســتعانة بهم، ناهيك عن 
دورهم فــي عمليــات إعادة 
العقارات بامليزانيات  تقييم 
اخلاصة بالشركات، وهو ما 
يعكس القيمة العادلة ألصول 
تلك الكيانات مبا يحافظ على 

حقوق املالك واملساهمني.
وفي هذا السياق، أشارت 
مصادر مسؤولة بإدارة العقار، 
في وزارة التجارة والصناعة، 
إلى أن مهنــة «مقيم أراضي 
وعقارات» باتت تصنف ضمن 
املهن النادرة في هذه األيام، 
إذ يالحــظ شــبه انعدام في 
مزاولة هذه املهنة التي يبلغ 
عدد العاملني املرخصني فيها 

بصورة كاملة، بسبب ضعف 
االقبــال علــى مهنــة «مقيم 

عقاري».
وأرجع العقاريون أسباب 
ضعف االقبال على ممارسة 
تلــك املهنــة، إلــى عــدد من 
الشروط الصعبة التي حددها 
القرار الــوزاري الصادر في 
هذا الشأن، والتي من بينها 
الشهادات العلمية والعملية 

واخلبرات املتراكمة.
يأتي ذلك فيما تشهد تلك 
املهنة منافســة مع نظيرتها 
في القطاع وهي «الوســاطة 
العقارية» والتي حتقق دخال 
أعلى مقارنة مبهنة التقييم 
وهو ما يرجح كفة «الوسيط» 
دائمــا ويــزداد معــه إقبال 
املواطنني علــى العمل فيها، 

العقاريــة، حتى  الوســاطة 
أن االجمالــي التراكمي لعدد 
السماســرة املرخصــني في 
الكويت بلغ مع نهاية النصف 
االول من العام احلالي نحو 

١٣٦٢ وسيطا عقاريا.
يأتــي ذلــك فيمــا شــدد 
العقاريــون على أهمية دعم 
العاملــني في مهنة «التقييم 
العقاري» ملا لها من دور فعال 
في ضبط أســعار األراضي 
الدعم  والعقــارات وتقــدمي 
للجهــات احلكومية املعنية 
بضبط األسعار لدى وسطاء 
العقار في الكويت، باإلضافة 
إلى حتديد األرباح الصافية 
الناجتة عــن عمليات البيع 

والشراء.
فــي هــذا الصــدد، أكدوا 

األرقــام  جميــع  وتبيــان 
للمســاهمني واملســتفيدين 
وذوي العالقة بشــكل دقيق 
وبصورة شفافة، وتقليص 
املخاطر املمكنة، وذلك إذا ما مت 
تطبيقه وفقا لألسس والقواعد 
العلمــيــــة واالشتراطـــات 
العامليــة التــي حددتها عددا 
من املؤسســات املتخصصة 
في هذا املجــال، مؤكدين أن 
املقيم العقاري يجب ان يكون 
ملما بدقائق أمور املهنة، فضال 
عن الشهادة العلمية واخلبرة 
التي اشترطتها وزارة التجارة 

والصناعة.
وكانــت وزارة التجــارة 
والصناعة قد اصدرت قرارا 
في العــام ٢٠١٠ بفصل مهنة 
املقيم العقاري عن السمسرة 

خصوصا وأنه يحصل على 
نســبة ١٪ من قيمة الصفقة 
العقاريــة، وهي مــا جتعل 
عمولة الوســيط برقم من ٤ 
أصفار في الصفقة الواحدة 
مقابل مبلغ مقطوع يتقاضاه 
املقيم العقاري إلجناز مهمته.
وذكروا أن مهنة التقييم 
العقاري كانت ترخص ضمن 
نفــس ترخيــص الوســيط 
العقاري، إذ كان الترخيص 
يتضمن «الوساطة والتقييم 
العقــاري»، إال أنه بعد قيام 
وزارة التجــارة والصناعــة 
بإصــدار قــرار تنظيمي في 
العــام ٢٠١٠ نص على فصل 
مهنة التقييم عن الوساطة، 
توجــه معظــم الوســطاء 
للحصــول علــى ترخيــص 

شــريحة  تدريــب  أهميــة 
جديدة من املقيمني العقاريني 
القادرين على تقييم العقارات 
بشكل سليم وحقيقي وجتنب 
التقييمــات املتضخمــة أو 
املخفضــة، ملــا للتقييم من 
أهمية كبيرة تنعكس آثارها 
على أرقام امليزانيات وحساب 
األرباح واخلسائر وأساليب 
تقييم األصول واالســتفادة 
من متويل البنوك وعمليات 
توزيــع األربــاح وحتقيــق 
صعيــد  علــى  اخلســائر 
الشــركات واملؤسســات بل 

وحتى البنوك.
وأضافــوا أن التأســيس 
الصحيــح للمقيــم العقاري 
يــؤدي إلــى حتســني جودة 
ونوعيــة البيانــات املاليــة 

لضمان عدم تضارب املصالح، 
فالسمسرة العقارية مبفهومها 
القانوني هي عبارة عن عقد 
يتعهــد مبوجبه السمســار 
لشــخص بالبحث عن طرف 
ثان البرام عقد معني والتوسط 
البرامه مقابل أجر، أما التقييم 
العقاري فهو عملية تتم بهدف 
حتديد قيمة الشــراء للعقار 
املراد تقييمه، لذا فان التقييم 
العقاري هو عملية تقدير قيمة 
العقار بناء على وصف العقار 
وحتليــل البيئة احمليطة به 
واالستدالل على قيمته طبقا 
لألسعار السائدة في السوق، 
كما أن القيمــة متثل القيمة 
املنتظرة  احلالية واملنفعــة 
للعقــار مســتقبال، وكل هذا 

جتب معرفته من املقيم.

مقابل ١٣٦٢ ميارسون «الوساطة» لعوائدها املالية املجزية.. أدناها رقم من ٤ أصفار

بحســب األرقام االحصائية 
األخيرة نحو ٦١ مقيما عقاريا 
فقــط، ما يشــير إلى وجود 
نقص كبير في أعداد املقيمني 
الــذي  العقاريــني بالشــكل 
يؤثر على عمــل الكثير من 
الشركات واملؤسسات املالية 
واالقتصاديــة بالكويت، بل 
وحتى على مستوى األفراد 

واملواطنني.
وفي الســياق ذاتــه، أكد 
عقاريــون لـ «األنبــاء» أنه 
على الرغم من حاجة السوق 
الكويتي للمزيد من املقيمني 
العقاريني، خاصة وأن العدد 
احلالي بالكاد يلبي احتياجات 
بعــض الكيانات العاملة في 
القطاع وال ميكنه بأي حال من 
األحوال تغطية أعمال القطاع 

«الوسـاطة» كلمـا زادت قيمـة الصفقـة زادت أربـاح «الوسـيط».. العائـد١٪ مـن الصفقـةالتقييـم العقاري يتطلب شـهادات علميـة وخبرات عمليـة متراكمة.. والعائـد مبلغ مقطوع

شهادة تخصصية وخبرة.. شروط املقّيم

٣ طرق للتقييم العقاري 

حدد القرار الوزاري الصادر في هذا 
الشــأن عددا من االشــتراطات الواجب 
توافرهــا في مهنة املقيم العقاري، كان 
أهمها أن يكون املقيم العقاري حاصال 
على شــهادة جامعيــة تخصص عقار 
وشهادة جامعية مضى عليها ١٠ سنوات 

وشــهادة دبلوم مضى عليها ١٥ ســنة 
وشهادة ثانوية عامة او ما يعادلها مضى 
عليهــا ٢٠ ســنة، وهي الشــروط التي 
تســببت في حتول شريحة كبيرة من 
الوسطاء إلى العمل في مجال الوساطة 

واالبتعاد عن التقييم.

يرتكــز املقّيمــون العقاريون في أداء 
مهمتهم على ٣ طرق أساسية، هي:

١ - املقارنة: وهذه الطريقة غير ناجحة في 
الكويت بسبب غياب الشفافية.

٢ - الدخل: ويندرج حتتهــا أربعة طرق، 

هي: (االستثمار، القيمة املتبقية، األرباح 
والتدفقات النقدية املخصومة).

٣ - التكلفة: فعند دراسة أي مشروع يجب 
دائما فصــل املبنى عــن األرض وتقييم 
األرض على أساس أعلى وأفضل استخدام.

شركات املقاوالت غير متفائلة بسوق اإلنشاءات الكويتي خالل ٢٠٢٢
وفي حني أن هذه املشاريع توفر 
فرصا واعدة للمستقبل، اال انها لن 
توفر لصناعــة البناء فرص العمل 
التي حتتاجها اليوم. ومن اجل سد 
الفجوة، يبحث املقاولون عن عمل في 
أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي 
األخرى حيث تتاح الفرص على الفور.
يقول املقــاول الدولي: «يتطلع 
املقاولــون الكويتيــون اآلن إلــى 
العمل في أســواق أخرى. مع تركز 
املشــروعات في اململكــة العربية 
السعودية يقوم املقاولون اآلن بتقدمي 
عطاءات للعمل هناك بغية احلفاظ على 
مواردهم واستمرار نشاطاتهم. إذا 
فاز هؤالء بالعمل في اخلارج، فقد 
يكون لذلك تداعيات كبيرة من قبيل 

هجرة األدمغة».
وانتهت املجلة الى القول ان قدرة 
الكويت على التحرك بسرعة ملعاجلة 
هذه املشكلة تعتمد إلى حد كبير على 
اخللفية السياســية. وقد مت بالفعل 
حتديد املشاريع الكبرى والتخطيط 
لها في املستقبل، وسوف تعزز أسعار 
النفــط املرتفعة القدرة على متويل 
تلك املشاريع، بينما يتمثل التحدي 
في تعزيز حكومة قوية ومستقرة 
قادرة على التركيز على خطط البنية 
التحتية طويلة األجل بدال من الدراما 

السياسية قصيرة املدى.

في شركة مقاوالت دولية تعمل في 
الكويــت: «لم يكن هناك الكثير من 
األعمال اجلديدة التي متضي قدما 
في اآلونة األخيرة، حيث ان نشاط 
املناقصات هادئ وبالتالي فمن غير 
املرجح أن يتغير ذلك في املستقبل 
القريــب، ولكن يلــوح اآلن بعض 
التفاؤل في االفق بعد أن مت تشكيل 

احلكومة».
وأضاف انه في حني أن املقاول 
يرغب في مزيــد من العمل، إال أنه 
يتفهم سبب رغبة الكويت في تبني 
نهج أكثر حــذرا في اإلنفاق، حيث 
إن املشــروعات الســابقة لم تولد 
سوى القليل من الفوائد االقتصادية 
الواضحة واتسمت بعض اوجه اإلنفاق 
الكبير في املاضي بقلة اجلدوى على 
النحو املنشود، ومن االمثلة على ذلك 

مشروع جسر الشيخ جابر.
ولكن اليزال األمل معقودا على 
أن يصبح اجلســر في املســتقبل 
حافــزا للتنمية املســتقبلية. ففي 
نوفمبر ٢٠١٨، وقعت حكومتا الكويت 
والصني مذكرة تفاهم للمشاركة في 
االستثمار في مشروع بقيمة ٨٦ مليار 
دوالر والذي ســيجعل من الكويت 
املركز االقتصادي والتجاري اجلديد 
بفضل اجلسر الواقع في شبه جزيرة 
الصبية، واملتصل عبر جون الكويت.

بعد إلى منو إيجابي مرة أخرى. وفي 
عام ٢٠٢١، كانت هناك خسارة صافية 
تزيد قليال عن مليار دوالر، من غير 
املرجح أن يخالف هذا العام االجتاه 
الهامة  الترسيات  السابق مع ضآلة 

ونشاط املناقصات احملدود.
وفي هذا الســياق قال مسؤول 

كل عام للوصول الى القيمة الصافية، 
التي ميكن القول انها كانت إيجابية 
للغاية للسنوات التي سبقت عام ٢٠١٦ 

مبا في ذلك العام.
ولم يتوقف االمر عند هذا احلد، 
فبعد أداء أضعف فــي عام ٢٠١٧، 
حتولت القيمة إلى سلبية ولم تشر 

ورأت املجلــة انــه مــع تباطؤ 
إرســاء العقود، وإجناز العديد من 
املشروعات تزايدت الضغوط على 
لتقليص حجمها. وميكن  الصناعة 
تقدير منو السوق عن طريق طرح 
القيمة اإلجمالية للمشاريع املنجزة 
من القيمة اإلجمالية للعقود املمنوحة 

سوق البناء في الكويت ذروته في عام 
٢٠١٦، ومنذ ذلك احلني، بدأت فرص 
املشاريع تتراجع امام الشركات التي 

تبحث عن اعمال جديدة.
ووفقا ملجلة ميد بروجكتس التي 
تتتبع املشاريع اإلقليمية فقد متت 
ترسية ما قيمته ١١٫٣ مليار دوالر من 
عقود البنــاء والنقل في عام ٢٠١٦، 
وكان هذا الرقم هو األعلى خالل العقد 
املاضي واستمد الزخم إلى حد كبير 
من خــالل توقيع عقد لبناء احملطة 

اجلديدة في مطار الكويت الدولي.
وكان سوق البناء الكويتي يرتفع 
باطراد منذ ٢٠١٢، عندما ارسيت عقود 
بقيمة ٤٫٥ مليارات دوالر، تالها ارساء 
عقود بحوالي ٧ مليارات دوالر سنويا 
في ٢٠١٣ و٢٠١٤، وعلى اجلانب املقابل 
للذروة، بدأ اإلجمالي السنوي للعقود 
املمنوحة اجتاها نزوليا بشكل مطرد 
منذ ٢٠١٦، ومنذ عام ٢٠١٩، تراوحت 
قيمة العقود املرساة ما بني ١٫٥ مليار 

دوالر و٢٫٥ مليار دوالر سنويا.
ومع حلول نهاية يوليو من هذا 
العام بلغت قيمة الترسيات ٧٥٠ مليون 
دوالر، وهو ما يشير إلى أن ٢٠٢٢ 
قد يكون أقل اجنازا من حيث إجمالي 
الترسيات في السنوات األخيرة، بل 
انه أقل من ١٫٥ مليار دوالر املسجلة 

في عام ٢٠١٩.

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد انه في حني مت 
حتديد املشاريع الكبرى في الكويت 
والتخطيط لتنفيذها في املستقبل، 
فمن غير املرجح أن يكون عام ٢٠٢٢ 
قادرا على عكس او ايقاف االجتاه 
الهبوطــي الذي يعانــي منه قطاع 
االنشاءات في البالد، حيث ان شركات 
العالية  الدرجة  الى  املقاوالت تفتقر 
من التفاؤل بشــأن سوق البناء في 
الكويت كما هو احلال مع نظيراتها 
من الشركات العاملة في أسواق دول 

مجلس التعاون اخلليجي األخرى.
ونسبت املجلة الى مسؤول في 
«اننا  إقليمية قوله  شركة مقاوالت 
متفائلون بشأن اآلفاق املستقبلية 
في دول اخلليج، حيث هناك مجموعة 
التنفيذ  كبيرة من املشروعات قيد 
فــي الســعودية واجلميع يتحدث 
عن الفرص الكبيرة أيضا في قطر 
واإلمارات، ولكن سوق االنشاءات في 
الكويت وعمان، وهما من االسواق 
اجليدة في العادة بالنسبة لنا، جندها 

لسوء احلظ هادئة».
لهذا املوضوع،  وفي توضيحها 
قالت املجلة ان امليول العامة السائدة 
لدى املعنيني في هذا القطاع تنعكس 
في البيانات املتوافرة عنها، فقد بلغ 

٧٥٠ مليون دوالر فقط ترسيات املشاريع بالكويت خالل أول ٧ أشهر من العام احلالي

شركة بريطانية تقّيم وُتقدر 
املخاطر واخلسائر التأمينية

علي إبراهيم

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمني محمد 
سليمان العتيبي قرارا بشأن املوافقة املبدئية على تأسيس 
شــركة متارس نشــاط مهنة خبير تقييم األخطار وتقدير 
اخلسائر، عبر هيئة تشجيع االستثمار املباشر والتي حتمل 
اجلنسية البريطانية. وتفصيليًا، أصدر العتيبي القرار رقم 
(١٥) لسنة ٢٠٢٢ والذي أقر في مادته األولى مبنح الوحدة 
موافقة مبدئية لتأســيس شــركة الشخص الواحد متارس 
أنشطة املهن التأمينية كخبير تقييم األخطار وتقدير اخلسائر.

وحدد رأســمال الشــركة بـ١٠ آالف دينــار وتعمل حتت 
اسم شركة «ســيدجويك ريسك سيرفيزيس ليمتد بنسبة 
ملكيــة ١٠٠٪ وحتمل اجلنســية البريطانية». وحدد القرار 
أن املوافقة املمنوحة لتأسيس الشركة تسري ملدة ٦ أشهر 
قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في 
٢٠٢٣/٢/٦ وذلك وفقا الستيفاء املتطلبات التي حتددها الوحدة. 
وقضت املادة الثانية، بانه يرخص للشــركة قيد التأسيس 
وباسمها املعتمد بعد استكمال متطلبات تشجيع االستثمار 
واستكمال كافة متطلبات منح املوافقة النهائية التي تصدر 
عن الوحدة، وذلك ملدة ٣ سنوات قابلة للتجديد من تاريخ 
إصدار شهادة ترخيص املزاولة وبعد أداء الرسوم املقررة.

«ميد»: االنتهاء من حتديث وتوسعة منشأة «اجلوراسي ٣»
«سبيتكو» أجنزت األعمال قبل شهرين ونصف الشهر من املوعد احملدد.. واملشروع قيد التشغيل

محمود عيسى

ذكرت مجلــة ميد انــه مت االنتهاء من 
مشروع حتديث وتوسيع منشأة اإلنتاج 
 (JPF-٣) الكويــت اجلوراســي ٣ فــي 
وتشغيلها قبل املوعد احملدد، وفقا ملصادر 
فــي الصناعة النفطية، حيث ان تشــغيل 
املشروع التابع لشركة نفط الكويت والبالغة 
تكلفته ١١٧٫٧٥ مليون دوالر قد بدأ في االول 

من أغسطس اجلاري.
وكانت الشركة النفط الكويتية قد ارست 
املشروع املذكور على شركة سبيتكو احمللية 
كأمر تغييري لعقد مت توقيعه في ١٣ يونيو 

من العام املاضي.
وقال أحد املصادر: مت االنتهاء من اختبار 
األداء ويعتبر املشروع اآلن قيد التشغيل، 
وقد اعربت الشــركة عن سعادتها البالغة 
ألن املشــروع اجنز قبل شــهرين ونصف 

الشهر من املوعد احملدد.

ويتضمن املشروع زيادة طاقة املنشأة 
على معاجلة النفط بنسبة ٢٥٪ لترتفع من 
٤٠ ألف برميل إلى ٥٠ ألف برميل يوميا.

وإلى جانــب إضافة قطار غاز ثان، مت 
ايضا مضاعفة طاقة معاجلة الغاز من ١٠٤ 
ماليني قدم مكعبة قياســية في اليوم إلى 

٢٠٨ ماليني قدم مكعبة يوميا.
وقالت املجلة ان من املعلوم أن ترسية 
حتديث املشــروع من خــالل أمر تغييري 
بدال مــن عملية طرح مناقصــة منفصلة 
كانت في صالح شركة نفط الكويت، ومن 
مزاياها ان العمل قد بدأ بســرعة في وقت 
شــهدت فيه عمليات طرح املناقصات في 
الكويت تأخيرات طويلة وتعطلت بشكل 

كبير بسبب وباء كورونا.
ومبوجــب الشــروط األصليــة لألمر 
التغييــري، كان من املقــرر أن يتم تنفيذ 
املشروع على مدى ١٦ شهرا ليبدأ تشغيله 

في أكتوبر ٢٠٢٢.

وتنص شــروط العقد على ان تتولى 
شــركة سبيتكو تشغيل وصيانة املنشأة 

ملدة عامني آخرين بعد االنتهاء.
جتدر االشارة الى انه مت تشغيل املرفق 
٣-JPF الواقع فــي حقل غرب الروضتني 
بالكامل في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ حيث منحت 
شركة نفط الكويت عقدا بقيمة ٣٧٧ مليون 
دوالر للمشروع األصلي لشركة سبيتكو 
في يوليو ٢٠١٦، حيث يشمل نطاق املرحلة 
األولى من املشروع منشأة ملعاجلة الغاز 
وأخرى ملعاجلة النفط، بسعة ١٢٠ مليون 
قدم مكعبة قياسية يوميا و٤٠ الف برميل 
يوميــا على التوالي، في حني مت تشــغيل 
املرحلة األولى بالكامل في نهاية مارس ٢٠١٨.
اما املرحلة الثانية من املشــروع فهي 
عبارة عن وحدة الستعادة الكبريت، وكان 
من املقرر أصال أن يتم تشــغيلها بالكامل 
في يوليو من العام املاضي، لكنها شهدت 
تأخيرات بسبب مشاكل في عملية البناء.
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«زين» تنضم إلى االتفاق العاملي لألمم املتحدة ملمارسات األعمال املسؤولة
انضمــت مجموعة زيــن إلى مبادرة 
امليثــاق العاملــي لــألمم املتحــدة، وهي 
منصة للقيادة التطوعية لتطوير وتنفيذ 
ممارسات األعمال املسؤولة، إذ تسعى هذه 
املبادرة إلى دفع التعاون الدولي واملؤسسي 
لبناء شــراكات حقيقية، وإيجاد حلول 
مبتكرة للتحديات املشــتركة وممارسة 

األعمال بطريقة مسؤولة.
وكشفت مجموعة زين الشركة الرائدة 
في االبتكارات الرقمية في أسواق الشرق 
األوسط وأفريقيا، أنها تفخر باالنضمام إلى 
قائمة تضم آالف الشركات واملؤسسات على 
مستوى العالم في هذه املبادرة العاملية، 
التي تبدي التزاما باتخاذ إجراءات جتارية 
مسؤولة خللق العالم الذي نريده جميعا.
وبينمــا حتتــاج األمم املتحــدة إلى 
وضع اخلطط والسياســات الصحيحة، 
فإنها ســتحتاج أيضا إلى بناء شراكات 
مع احلكومات واملجتمع املدني، والقطاع 
اخلاص لتسخير املوارد وابتكار األفكار 
واملهارات، لــذا فإن نقل الشــراكات إلى 
املستوى التالي أكثر أهمية من أي وقت 
مضى، حيث ستكون زيادة التعاون بني 
القطاعات حاســمة للغاية في النهوض 

بخطط التنمية املستدامة.
واالتفــاق العاملــي لــألمم املتحــدة 

هــو مبنزلــة دعــوة للشــركات ملواءمة 
استراتيجياتها وعملياتها مع عشرة مبادئ 
عاملية تتعلق بحقوق اإلنســان، العمل، 
البيئة، مكافحة الفساد، واتخاذ اإلجراءات 
التي تعزز األهــداف املجتمعية وتنفيذ 
أهــداف التنمية املســتدامة (SDGs) من 
خالل إشراك اآلالف من الشركات من جميع 
األحجــام والقطاعات من مختلف أنحاء 
العالم، كما يستهدف هذا االتفاق تعبئة 

حركة عاملية من املؤسســات املســؤولة 
التي تدمج االستدامة في استراتيجياتها 
وعملياتها األساسية، ليس فقط لصالح 
مجتمعاتها بل ملصلحتها اخلاصة أيضا.
وباعتبارهــا أكبــر مبــادرة عامليــة 
الستدامة الشركات، فإن االتفاق العاملي 
لألمم املتحدة في وضع فريد لتعزيز هذا 
التعاون لتقدمي وتوسيع نطاق احللول 
التي تعالج التحديات العاملية، علما أن 
إطالق امليثاق العاملي لألمم املتحدة جاء 
مع بداية األلفيــة احلالية، مع أكثر من 
١٥٠٠٠ شركة، و٣٠٠٠ موقع غير جتاري 
فــي أكثر مــن ١٦٠ دولــة، وأكثر من ٧٠ 

شبكة محلية.
وقال نائــب رئيس مجلــس اإلدارة 

والرئيــس التنفيذي فــي مجموعة زين 
م. بدر ناصر اخلرافي: إن االجتاه العاملي 
العتمــاد أهداف التنمية املســتدامة قاد 
املؤسسات والشركات إلى االلتزام بتسريع 
التقدم في حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
(SDGs)، ومنحها أيضا تفويضا لتكثيف 
جهودها، لذا تلتزم زين بتضمني امليثاق 
العاملي لألمم املتحدة، ومبادئه العشرة 
كجزء من االستراتيجية الشاملة لعملياتها 

في املنطقة.
وأضاف: في إطار وعدنا الدائم بـ (عالم 
جميل)، نلتزم بإسهاماتنا املستمرة في 
اجلهود الدولية للتصدي لتغير املناخ، 
دعم حقوق اإلنسان، حماية األطفال في 
املجالني الرقمي واملادي، وتضييق اخلناق 

على الفســاد، حيث يتحتم علينا العمل 
من أجل مستقبل مستدام وعادل وشامل.

ومن خالل االنضمام إلى االتفاق العاملي 
لألمم املتحدة، فإن زين تعيد التزامها بدعم 
حقوق اإلنسان واحترامها، وينعكس هذا 
بالفعل في مدونة قواعد السلوك وسياسة 
املوارد البشرية وسياسة قواعد سلوك 
املورديــن، وحتترم الشــركة موظفيها 
وتعاملهم جميعا على قدم املساواة دون 

أي شكل من أشكال التمييز.
وتعتمــد اســتراتيجية االســتدامة 
اخلاصــة بـ «زين» علــى توفير اتصال 
هادف يؤدي إلى تغيير منهجي شــامل، 
حيث ميكن أن تلعب صناعة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات دورا حاسما في 

التغيير املنهجي عند التعامل مع حتديات 
تغير املناخ، فالتأثيرات التي ستحدثها 
حينها ستكون إيجابية في هذه القضية، 
في ظل هــذه التطــورات العاملية تؤمن 
مجموعة زين مبسؤوليتها في لعب دور 

مؤثر في التصدي لهذه التحديات.
وتعد صناعة االتصاالت املتنقلة من 
القطاعات األولى التــي التزمت بأهداف 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة مع التركيز 
على «العمــل املناخي»، إذ يظهر القطاع 
بأكملــه ريادته وجديته في هــذا األمر، 
حيث عانــى قطاع االتصــاالت املتنقلة 
من تأثيــرات تغير املنــاخ مثلما عانت 
األنشطة االقتصادية األخرى، وذلك من 
خالل الفيضانــات واجلفاف، فضال عن 
ارتفــاع درجات احلرارة التي تؤثر على 
البنية التحتية، وعلى العمر االفتراضي 
لألصول، ألنه ينبغي أن يضمن مشغلو 
االتصاالت املتنقلــة أن يوفروا االتصال 
ملاليني األشخاص في أنحاء العالم، فإن 
استمرارية األعمال هي جانب مهم، وفي 
ظل التحول الرقمي الذي يحدث في أنحاء 
العالــم من خالل تطوير الطرق الرقمية 
الســريعة، يواصل مشــغلو االتصاالت 
املتنقلة االستجابة لالحتياجات والطلب 

املتزايد من جانب أصحاب املصلحة.

أكبر مبادرة عاملية الستدامة الشركات وتوسيع احللول التي تعالج التحديات العاملية

م. بدر ناصر اخلرافي

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته
لسعر خام برنت إلى ١١٠ دوالرات «إم جي»: سيارة التصدير الـ«مليون»

تخرج من خط اإلنتاج

«بيتكوين» تتجاوز ٢٤ ألف دوالر..
والعمالت املشفرة تتخطى التريليون دوالر

وكاالت: في توقعات جديدة 
ألســعار النفط، خفض بنك 
«غولدمان ساكس» تقديراته 
لســعر خام برنت في الربع 
الثالــث من العام احلالي إلى 
١١٠ دوالرات للبرميــل، و١٢٥ 
دوالرا في الربــع األخير من 
العام احلالــي، وذلك مقارنة 
مع تقديرات سابقة عند ١٤٠ 
علــى  دوالرا  و١٣٠  دوالرا، 

التوالي.
أن  البنــك  وأوضــح 
االنخفاض األخير في ســعر 
خــام برنــت كان مدفوعــا 
بانخفاض السيولة وتصاعد 
املتعلقــة بالركود،  املخاوف 
واإلغالقات في الصني ملواجهة 

ڤيروس كورونا.
وذكــر البنك أن احتمالية 
ارتفاع أســعار النفط التزال 
قوية مع إمكانية توسع العجز 

احتفلــت «إم جي موتــور» بخطوة 
بارزة ضمن مســيرتها املتميزة، وذلك 
مع خروج املركبة رقم مليون املخصصة 
للتصدير الدولي من خط اإلنتاج، وهذا 
 MG ZS الطــراز األســطوري  من نــوع
اجلديــد، وبالتالــي فإنــه يشــكل رمزا 
لإلجنازات املبهرة التي حتققها العالمة 
التجاريــة البريطانيــة املنشــأ منذ أن 

باشرت عمليات التصدير.
وتقوم «إم جي» ببيع سياراتها في ٨٤ 
دولة، ويعد الشرق األوسط أحد أسواقها 
الرئيسية، وخالل ثماني سنوات فقط، 
ومنذ إطالق العالمة التجارية رســميا 
خالل معرض دبي الدولي للســيارات، 
باعت «إم جي» أكثر من ١٢٠ ألف سيارة 
في املنطقة، ونتيجة للشعبية املتنامية 
جدا التي حتظى بها، أصبحت الشــركة 
اآلن حتتل املرتبة السادسة بني مصنعي 
السيارات املتواجدين في الشرق األوسط.

هذا النجاح يظهر أيضا في العديد من 
األسواق الدولية األخرى، مع استمتاع 
العمــالء حول العالم بتجــارب القيادة 
العالية اجلودة التي توفرها سيارات «إم 
جي»، وتعتبر العالمة التجارية حاليا 
بني أول ١٠ عالمات جتارية في ١٨ دولة، 
مبا فيها أستراليا ونيوزيلندا واململكة 

العربية السعودية.
ويستفيد مالكو «إم جي» من األعمال 
التي يقوم بها االختصاصيون املاهرون 
فــي مراكز األبحــاث والتطوير التابعة 
للشــركة، مع متتع الطرازات بشــهرة 
واسعة ملا تتميز به من تصاميم ملفتة 
وقيمــة عاليــة للمــال واحتوائها على 
أحدث التقنيات. وأحد األمثلة على جناح 
العالمة التجارية هي املركبة الرياضية 
 MG طراز (SUV) املتعددة االستعماالت

وكاالت: ارتفعت القيمة السوقية للعمالت املشفرة 
ألعلى مستوياتها في شــهرين لتتجاوز ١٫١ تريليون 
دوالر، حيث جاء ذلك بدعم من ارتفاع أسعار عمالت 
مشــفرة رئيسية مثل بيتكوين، بعد أن ارتفعت  ٥٪، 

لتتجاوز حاجز ٢٤ ألف دوالر.
كما ارتفع ســعر عملة اإليثر ٥٪، لتصل إلى ١٧٧٠ 
دوالرا، ويذكر أن عملة اإليثر قد حققت مكاسب بنسبة 
٩٥٪، من أدنى مستوى سجلته هذا العام في منتصف 

يونيو املاضي عند ٩٠٠ دوالر.

بيانات اقتصادية إيجابية من 
الصني والواليات املتحدة.

وبــددت العقــود اآلجلــة 
خلام برنت مكاســب سابقة 
وتراجعت ٥١ ســنتا أو٠٫٥٪ 
مسجلة ٩٤٫٤١ دوالرا للبرميل، 
كما تراجع خام غرب تكساس 
الوســيط األميركي ٤٣ سنتا 

اخلطوة البارزة األخيرة تأكيدا إضافيا 
على النمو الرائع الذي تشهده «إم جي» 
حــول العالم. وهي تعبر عــن التزامها 
جتاه العمالء علــى الصعيدين الدولي 
واإلقليمــي، بدءا من تقــدمي الدعم عبر 
«استديو التصميم املتطور» التابع لنا 
في لندن، مرورا مبا يوفره فريق الدعم 
الشامل املوجود في مقراتنا الرئيسية، 
وصوال إلى الدعم املتاح من خالل شركائنا 

املعتمدين في الشرق األوسط.

أو ٠٫٥٪ مسجال ٨٨٫٥٨ دوالرا 
للبرميل.

وســجلت أســعار أقــرب 
شهر اســتحقاق خلام برنت 
أدنى مستوياتها منذ فبراير 
األســبوع املاضي، متراجعة 
١٣٫٧٪ ومسجلة أكبر انخفاض 
أسبوعي لها منذ أبريل ٢٠٢٠. 
كما خسر خام غرب تكساس 
الوســيط األميركي ٩٫٧٪، إذ 
ضغطــت املخــاوف املتعلقة 
بالركود الذي قد يضر بالطلب 

على النفط على األسعار.
وقد أظهرت بيانات جمركية 
أن الصني، أكبر مستورد للنفط 
اخلام في العالم، اســتوردت 
٨٫٧٩ ماليني برميل يوميا من 
اخلام في يوليو، ارتفاعا من 
أدنى مستوى منذ ٤ سنوات 
في يونيو، ولكنها التزال أقل 
٩٫٥٪ عن مستواها قبل عام.

في اإلمدادات.
وعلى صعيد أسعار النفط 
خــالل تداوالت األمــس، فقد 
ابتعــدت األســعار قليال عن 
أدنى مســتوى لهــا في عدة 
أشــهر، إذ تغلبــت املخاوف 
من تراجع الطلب بسبب آفاق 
اقتصادية متشائمة على أثر 

ZS التي أصبحت اآلن طراز الـSUV األكثر 
مبيعا في أستراليا وتشيلي من بني دول 
أخرى. أما في الشرق األوسط، فقد تركت 
مجموعة من الطرازات التي جرى طرحها 
 GTو Black Edition ZST، RXمؤخرا مثل ٨
أثرا مميزا، مع توسعة وصول مجموعة 
طرازاتها إلى العمالء وتعزيز مستويات 

جاذبيتها ومكانتها أكثر.
وتعليقا على هذا، قال توم لي، املدير 
التنفيــذي لدى «إم جي»: تشــكل هذه 

في ظل متتع العالمة التجارية بقوة متنامية في الشرق األوسط

«املركزي» يخصص آخر إصدار للسندات 
والتورق املقابل بـ ١٦٠ مليون دينار

«برقان» يعلن فائز سحب «الثريا» للراتب

الكويــت  أعلــن بنــك 
املركزي أنه قد مت تخصيص 
آخر إصدار لسندات وتورق 
املركــزي بقيمــة  البنــك 
إجمالية بلغت (١٦٠) مليون 
دينــار ألجــل (٣) شــهور 

ومبعدل عائد (٢٫٣٧٥٪).
وكان «املركزي» قد اعلن 
فــي ٢٥ يوليو املاضي عن 

تخصيص آخــر إصدار لســندات وتورق 
البنك املركــزي بقيمة إجمالية بلغت ٢٠٠ 
مليون دينار، وذلك ألجل ٣ شهور، ومبعدل 

عائد ١٫٨٧٥٪.
جدير بالذكر، أن البنك املركزي يطرح 

أعلن بنك برقان عن فوز 
حسن عافت الشمري، في 
سحب حساب الثريا للراتب 
الشهري الذي فاز بجائزة 

بقيمة ١٠ آالف دينار.
أنــه  البنــك  وأوضــح 
ميكن فتح حساب «الثريا» 
للراتب، بالدينار الكويتي، 
أو غيره من العمالت، وأنه 
مينح صاحبــه العديد من 
املميزات، ومنها احلصول 
علــى قــرض أو بطاقــة 
ائتمانية تناسب احتياجاته، 

باإلضافة إلى ذلك، االستفادة من العروض 
واخلصومات على مدار العام.

وميكن للعمالء الراغبني بفتح حســاب 

ســندات وتورقــا مقابل للبنــوك العاملة 
بالقطاع املصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة 
لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو 
ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات 
من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.

الثريا للراتب، زيارة أقرب فرع من فروع بنك 
برقان واحلصول على املعلومات الالزمة، 

أو االتصال مبركز خدمة العمالء.

«التجاري» يستضيف منتسبي لوياك للتدريب املهني «درب»

«الدراسات املصرفية» يتعاون مع «فرانكلني كوفي» 
لتقدمي برامج تطوير القادة بالقطاع املصرفي

ضمن إطار تعزيز التعاون املشترك 
مع اجلهات واملؤسسات العاملية لتقدمي 
أفضل اخلدمات لعمالئه، تعاقد معهد 
الدراسات املصرفية، مؤخرا مع مؤسسة 
فرانكلني كوفي الشرق األوسط كـ«شريك 
مفضل» للمؤسسة في الكويت، حيث 
يفخر املعهد بهذا التعاون املثمر الذي 
مت بني املؤسستني العريقتني لتطوير 
القياديــني وفــرق عملهم فــي القطاع 

املصرفي واملالي في الكويت.
وأفادت م.ســها اسحق أمني مديرة 
إدارة التدريب في املعهد بأن هذا التعاون 
يعتبــر من أهم األنشــطة التي يعمل 
املعهد على تنفيذها في مجال تطوير 
القــادة لهذا العام. وأشــارت أمني الى 
أهمية هذا التعاون نظرا ألن مؤسسة 
فرانكلــني كوفي تعتبــر املورد األكثر 
ثقة فــي العالم حللول القيادة، والتي 

تطلق العنان لإلمكانات الكاملة للقادة 
وفرقهم، حيث يقدمون حلوال تعليمية 
تستند إلى أكثر من ٣٠ عاما من اخلبرة 

والبحث لتطوير القياديني مهنيا.
هذا، ويقدم املعهد برنامجني جديدين 
للقيادة مت تطويرهما خصوصا ملعهد 
الدراســات املصرفية ولقــادة القطاع 
املصرفي في الكويت، وذلك مبشاركة 
نخبة متميزة من العاملني في القطاع 

املصرفي واملالي، وهما: برنامج فرانكلني 
كوفــي للقياديني التنفيذيني وبرنامج 
فرانكلني كوفي للقياديني الناشــئني، 
وعلى مدى ٦ أشــهر لــكل برنامج من 
خالل التدريب احلضوري واإللكتروني 
«عــن بعد»، ويهــدف البرنامجان إلى 
متكني املشــاركني من القيادة بحرفية 
ومهارة حسب أحدث الطرق احلديثة 

في اإلدارة والقيادة.

في إطــار حرص البنــك التجاري 
الكويتي على رعاية الشباب واملساهمة 
في إعداد جيل جديد من رواد األعمال 
ودعم املؤسسات املجتمعية الفاعلة، قام 
البنك باستضافة متدربي برنامج لوياك 
للتدريب املهني «درب»، حيث تلتقي 
أهداف البنك التجاري مع مؤسسة لوياك 
فيما يتعلق بتمكني الشباب وحتقيق 

التنمية الشاملة.
هــذا، ويهدف برنامــج «درب» إلى 
تعريف املشــاركني بطبيعة العمل في 
القطاع املصرفي وتهيئتهم لدخول سوق 
العمل عبر نشر الثقافة الوظيفية بينهم.

وفي هذا الصدد، عقد قطاع املوارد 
البشرية لدى البنك مقابالت مع املتدربني 
للتعرف على تخصصاتهم وتوجهاتهم 
لتحديد اإلدارات والقطاعات املناسبة 
لتدريبهــم، كما مت عقــد لقاء متهيدي 

اإلدارات املعنية باستضافتهم لضمان 
حتقيق األهداف املرجوة من التدريب.

وقد حضر صادق عبداهللا مدير عام 
قطاع املوارد البشرية اللقاء التمهيدي 
للتعرف علــى املتدربني، وأكد حرص 
البنك ودوره في رعاية مثل هذه البرامج 

معهــم بالتعــاون مــع إدارة التدريب 
لتعريفهم بفترات وأوقات التدريب التي 
متتد حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٢ 
وكذلــك توعيتهم باملتطلبات الواجب 
االلتــزام بها أثنــاء التدريب، وقد قام 
البنك بالترتيبات الداخلية الالزمة مع 

التدريبيــة التي تخــدم أهداف املوارد 
البشرية والتوطني والبحث عن الطاقات 
الشــبابية التي يســعى البنك جلذبها 
وإعطائها الفرص الوظيفية في قطاعات 
وإدارات البنك املختلفة مبا يتناســب 

مع احتياجاته.
هــذا، وأكد عبداهللا العالقة املثمرة 
مع مؤسســة لوياك التي تســعى إلى 
إعداد الشــباب للمســتقبل عن طريق 
إشراكهم في برامج تدريبية بالتعاون 
مع املؤسسات الوطنية املختلفة، ومنها 
بالطبــع البنك التجــاري الذي يعتبر 
من املؤسسات املصرفية التي حترص 
على تدريب وتوظيف العمالة الوطنية 
بســعيه الدائم لتسخير جميع السبل 
إلجنــاح مثل هذه البرامج التي تخلق 

فرص وظيفية للشباب.

صادق عبداهللا يتوسط املتدربني من برنامج لوياك للتدريب املهني

عملياتنا من  كجزء  املتحدة  لألمم  العاملي  للميثاق  العشرة  املبادئ  بتضمني  نلتزم  اخلرافي:  املجموعة من املؤسسات التي تدافع بقوة عن املبادرات التي تتناول أهداف التنمية املستدامةبدر 
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«وربة» يعّني حسام سليمان رئيسًا للتدقيق الداخلي

«األرجان» تدّشن مشروع «سراي» في املغرب

«التجارية العقارية» تقفز بأرباحها ١٣٩٫٦٪
إلى ٨٫٦ ماليني دينار بالنصف األول

«بيتك» يكرم فائقي الثانوية من أبناء املوظفني

مشروع ٢٤ من «مازيراتي» يقدم
سيارة رياضية فائقة خاصة بحلبات السباق

٢٨٫٥ مليون جنيه إسترليني إيرادات 
«غيتهاوس» في ٢٠٢١.. بنمو ٣٠٪

أعلــن بنك وربــة تعيني 
عــوض  ســليمان  حســام 
مصطفــى رئيســا ملجموعة 
التدقيق الداخلي، وذلك بعد 
حصولــه علــى موافقة بنك 
الكويــت املركــزي، مشــيرا 
إلى أن تعيينــه يأتي ضمن 
استراتيجية البنك التي تهدف 
إلى تعزيز قياداته التي تسهم 
في منو وازدهار أعمال البنك.

ولفــت «وربــة» في بيان 
إلــى أن تعيينــه  صحافــي 
يعكــس مبــادرات «وربــة» 
ورؤيتــه الثاقبــة في تدعيم 
بالكفاءات،  البشرية  موارده 
وفي مقدمتها املراكز القيادية.
وأوضــح أن اســتقطاب 

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة 
التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي، 
عن نتائج أعمال الشركة للفترة املنتهية 
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، والتي أسفرت عن 
حتقيق صافي أرباح بلغت ٨٫٥٨ ماليني 
دينار، بزيادة نسبتها ١٣٩٫٦٪ مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق.
وتعقيبا على النتائج املالية للنصف 
األول من ٢٠٢٢، قال معرفي إن الشركة 
استمرت باحملافظة على أدائها املميز مبا 
في ذلك النمو في اإليرادات التشغيلية 
من العقارات والفندق، حيث كان هناك 
منو خالل النصف األول من العام احلالي 
بنســبة ١٩٫٨٪ مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.
وفيمــا بلــغ العائــد علــى حقوق 
املساهمني ٣٪ بزيادة مقدارها ١٣٣٫٢٪، 
والعائد علــى رأس املال ٤٫٧٪ بزيادة 
مقدارها ١٣٩٫٦٪، والعائد على إجمالي 
األصــول ١٫٨٪ بزيادة مقدارها ١١٩٫٦٪ 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما أكد أن الشــركة مســتمرة في 
تطبيــق اســتراتيجياتها لتحقيــق 
األهداف املرجوة وعلى رأسها تعزيز 
حقــوق املســاهمني وضمــان متانة 
املركــز املالــي والتركيــز علــى منو 
األرباح التشغيلية وزيادة التدفقات 
النقدية للشركة، باإلضافة إلى وضع 
اخلطط لضمان استمرار العمل وتقدمي 

اخلدمات للعمالء.

أعلن بنــك غيتهــاوس، 
إحدى شركات مجموعة بيت 
األوراق املالية، عن تضاعف 
الضرائــب  قبــل  األربــاح 
لتصل إلى ٣٫٦ ماليني جنيه 
إســترليني للســنة املاليــة 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
رئيــس مجلــس إدارة بنك 
غيتهاوس فهد بودي: «شهد 
عام ٢٠٢١ منوا قويا في جميع 
مؤشرات البنك، حيث ارتفع 
إجمالي األصول بنحو ٢٤٪ 
ليصل إلى ١٫٠٣ مليار جنيه 
إسترليني، مقارنة بـ ٨٢٤٫٨ 
مليون جنيه إسترليني في 
٢٠٢٠، وارتفعــت اإليرادات 
بنحو ٣٠٪ لتصل إلى ٢٨٫٥ 
مليــون جنيه إســترليني، 
مقارنة بـ ٢٢٫٧ مليون جنيه 

إسترليني في ٢٠٢٠».

أعلنت شركة األرجان العاملية العقارية 
تدشني مشــروع عقاري مبتكر ومتعدد 
االستخدامات للشركة في املغرب «سراي»، 
حيث ميتد على مساحة تصل إلى ٦٣٠٠٠ 
متر مربع في قلب مدينة الدار البيضاء 
النابض باحلياة، وهو يأتي كثمرة حتالف 
جتمع «األرجــان»، واملهندس املعماري 
اللبناني العاملي برنارد خوري واملهندس 
املعماري املغربي صاحب اخلبرة املميزة 

عمر العلوي وفريقه.
هذا، وقد صرح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة األرجان 
العاملية العقارية م.خالد املشــعان بان 
مشــروع ســراي يتميــز بالديناميكية 
واملرونــة التــي تؤهلــه للتطــور وفق 
احتياجات ساكنيه، وأن فكرة املشروع 
اســتغرق إجنازها عامني لتــرى النور 
نوقش خاللها ما ال يقل عن ١٢ دراســة 
مــن ضمنها دراســات تتعلق بالســوق 
التجاري والسكني، وحتليل حركة املرور، 
ودراسات أخرى حلركة الرياح، وكذلك 
وصول أشعة الشــمس للمباني، بغية 
الوصول الى أعلــى درجات اإلتقان في 
التصميم وعدم ترك أي مجال للصدفة.

وأردف املشعان: كذلك ينفرد سراي 
مبوقع الصدارة ملا يتضمنه من عناصر 
متناغمــة يتكامــل في إطارهــا مفردات 
التنــوع الوظيفــي والترفيهي واحلياة 
املثاليــة في احلي من أجل وضع الزوار 
والساكنني في قلب ما يحتويه من مكونات 
متفردة شــكال ومضمونــا، موضحا أن 
وجهات النظر املشــتركة التي وضعها 
القائمون على املشروع تبلورت في خلق 
مساحة معيشية تتناغم مع أرقى املعايير 

الهندسية احلضرية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي باإلنابة 
ملنطقة شمال أفريقيا في شركة األرجان 
العاملية العقارية كرمي يزبك: يقدم مشروع 
سراي العقاري لألرجان في املغرب مفهوما 
جديدا للمدن احلضرية التي تتميز ببصمة 
معماريــة فريدة تتناغم فــي إطارها مع 
اخلطوط اإلبداعيــة احلديثة والتصميم 
املستوحى من التراث املغربي ما يجعلها 
بيئــة مثالية للعيــش مبكونات متكاملة 

كّرم بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
أكثر مــن ٤٥ متفوقا من أبناء املوظفني 
احلاصلني على نسبة ٩٠٪ فما فوق في 
الثانوية العامة للعام الدراسي املنصرم.

جــاء ذلك خالل احلفــل الذي نظمه 
«بيتك» للعام الثاني وبحضور اإلدارة 
التنفيذية في إطار حرصه على االهتمام 

مبوظفيه بجميع جوانب حياتهم.
وأكد رئيس املوارد البشرية للمجموعة 
في «بيتك»، زياد عبداهللا العمر، أهمية 
مشــاركة املوظفني مناســباتهم، حيث 
يعتبر املوظف كيانا متكامال يؤثر ويتأثر 
مبحيطه العائلي واملجتمعي، مبينا أن 
لألسرة واألبناء دورا محوريا في الدفع 
باملوظف نحو مزيد من االجتهاد واملثابرة 
والعطــاء، معتبــرا أن متيــز موظفــي 

«بيتك» وجناحهم واستقرارهم الوظيفي 
وتطورهم األكادميي والعملي، من أهم 
أسباب جناح وتفوق ابنائهم احملتفى بهم، 
وانهم سيواصلون جناحاتهم وتفوقهم 
خالل مراحلهم التعليمية التالية للثانوية 
العامة سواء في اجلامعة أو الدراسات 

العليا.
وأضاف العمر أن مبادرة تكرمي فائقي 
الثانوية مــن أبناء املوظفني، تعبر عن 
االهتمام والتقدير من املوارد البشــرية 
للمجموعة لتكرمي أوائل وفائقي الثانوية 
العامة في القسمني العلمي واألدبي من 

أبناء املوظفني.
وتقدم العمر بالتهنئة للمكرمني على 
التفوق الــذي حققوه، بفضل جهودهم 
املستمرة طوال األعوام املاضية، ما يجعله 

حصيلة حياة دراسية جادة وطموحة، 
كما تقدم بالتهنئة ألولياء أمورهم على 
هذا النجاح الذي ساهموا فيه أيضا من 
خالل دعمهم ألبنائهم وتوفير كافة السبل 
لتهيئة األجواء املناسبة لهم خالل تلك 

الفترة.
وقال العمر إن النجاح والتفوق في 
الثانويــة رائع، ولكنه مجرد مرحلة مت 
اجتيازها، واملرحلة املقبلة وهي املرحلة 
اجلامعية تتطلب حتديات مختلفة على 
جميــع النواحــي، وتتطلــب مواصلة 
االجتهاد واملثابرة ومعرفة التخصص 
املناسب لشغف الطالب والذي يتماشى 
بنفس الوقت مع متطلبات سوق العمل، 
حتى يتمكن من حتقيق النجاح في حياته 

املهنية بعد التخرج.

أعلنت مازيراتي عن إطالق مشروع 
٢٤ الذي يقدم سلســلة محــدودة من 
السيارات الرياضية الفائقةـ  ٦٢ وحدة 
فقط ـ لالرتقاء بتجربة قيادة سيارات 
مازيراتي وأدائها إلى مســتوى جديد 

من األدرينالني على حلبات السباق.
الســيارة املخصصة  وتســتوحي 
للحلبات ميزاتها الفريدة من ســيارة 
مازيراتي MC٢٠ مع إدخال حتسينات 
 Nettuno تقنية عليها، مبا يشمل محرك
املكون من ٦ أسطوانات واملدعم بشواحن 
توربينية إضافية ليولد قوة تصل إلى 
٧٤٠ حصانا، باإلضافة إلى نظام التعليق 
املبتكــر ونظام الفرامل املصنوعة من 
الكربــون والســيراميك واإلطــارات 
املخصصة للســباقات ومجموعة من 
مزايــا الســالمة املعتمدة مــن االحتاد 

الدولي للسيارات.
وتنسجم مواصفات السيارة اجلديدة 
مع املعايير التي تشــتهر بها سيارات 
مازيراتي من حيث اخلفة، إذ من املقرر 
أن يكون وزنها أقل من ١٢٥٠ كيلوغراما، 
ما مينحها نسبة مثالية من القوة إلى 
الوزن تصل إلى نحو ١٫٦٩ كيلوغرام/

حصان.
 Centro Stile وصمم مركز مازيراتي
مشروع ٢٤، الذي يقدم سيارة جديدة 

البكالوريوس في احملاسبة، 
إضافــة إلــى شــهادة مهنية 
كمدقــق معتمد فــي عمليات 
االحتيــال (CFE)، ومدقــق 
معتمــد  داخلــي  ضوابــط 
(CICA)، ومراجع معتمد لنظم 
املعلومات (CISA)، ومراجع 
مصرفي معتمد (CBA) وعضو 
في معهــد املدققني الداخليني 
IIA وجمعيــة تدقيــق نظــم 
 ،ISACA املعلومــات والرقابة
ورابطــة مدققــي االحتيــال 

.ACFE املعتمدين
ويتمتع ســليمان بخبرة 
تزيد على ٣٠ عاما في مجال 
وإدارة  الداخلــي  التدقيــق 
القطاعــات  فــي  املخاطــر 

وترجم ذلك كله إلى منو في 
قاعدة العمالء وارتفاع األرباح 
للعام الثاني على التوالي».

وأضــاف قائــال: «أحــد 
الدوافع الرئيسية لهذا النمو 
فــي عــام ٢٠٢١ كان االبتكار 
في املنتجات، مع طرح خطة 
ملنتجــات االدخــار ضمــن 
مشــروعات إنقــاذ الغابات، 
إلى جانب طرح سلسلة من 
املنتجات التي تتميز بنسبة 
أفضل للتمويــل إلى القيمة 
مما أدى إلى كسب عدد كبير 
من عمالء متويل العقارات». 
وتابع: «كنا هناك تطور 
في أعمال البناء للتأجير مما 
كان له أكبر األثر في تعزيز 
مركزنا كأحد رواد السوق في 
هذا القطاع، وشهدت احملفظة 
التمويليــة منوا قويا بنحو 
٤٠٪ لتصل إلى ٧٦٢ مليون 

من جهتــه، قال املهنــدس املعماري 
برنارد خوري إن فكرة التصميم املعماري 
الفريد ملشروع «سراي» عميقة املضمون 
وهــي مســتوحاة مــن املــدن املغربية 
العتيقة، بقلبها النابض باحلياة وروحها 
املجتمعية. ليكون مبنزلة عنصر الذاكرة 
الذي يفرض نفسه في هذا املكان احليوي، 
دون انتــزاع أي عنصــر من هندســته 

املعمارية احلضرية واحلديثة.
وأضاف خوري أن في قلب مشروع 
«سراي»، يفسح املبنى التقليدي املجال 
ملساكن مشرقة ومعلقة، وتتوافر الشقق 
على مداخل فريدة بفضل مجموعة متقنة 
من املمرات واألزقة التي تعطي للمالكني 
اخلصوصية، للدخول إلى منازلهم ال تقل 
في شيء عن املنازل الفردية. وميثل سراي 
بداية عصر سكني جديد، يضمن للمدينة 
وللمشــترين مناظــر طبيعية وجتربة 

فريدة ومبتكرة.

وفريدة مبظهر جديد متاما. هذه املرة، 
يتجــاوز تصميم مازيراتي إلى أقصى 
احلدود، متحررا من القيود التي نراها 
عادة في سيارات السباق، والنتيجة هي 
شيء لم يسبق له مثيل من قبل، فهو 
يجمع بني اجلمال والقدرات الرياضية 
األصيلــة مبا يلبي أذواق واحتياجات 

هواة جمع السيارات.

املصرفية التقليدية والرقابية 
واإلســالمية، باإلضافــة إلى 
قطاع االستثمارات في املنطقة، 
كما أنه على دراية جيدة بإدارة 
مخاطر االحتيــال والرقابية 
مخاطــر  وإدارة  الداخليــة 

املؤسسة.
وسبق أن عمل سليمان في 
البنك املركزي األردني، إضافة 
إلى تقلده العديد من املناصب 
اإلدارية في العديد من البنوك 
التجارية واإلسالمية في دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
فضال عن تقلده منصب مدير 
عام ورئيس التدقيق الداخلي 
في أحــد البنوك العريقة في 

الكويت.

استثمرت التجارية والشركات التابعة 
لها في محفظة عقارات مكتبية تقع في 
مدينتــي روما وميــالن، باجلمهورية 
اإليطالية. كما استثمرت التجارية في 
محفظــة عقارات الســكنية في والية 
فلوريدا، الواليات املتحدة األميركية.

وعلى صعيد املسؤولية االجتماعية 
وانطالقا من دورها الريادي في مجال 
املســؤولية االجتماعية وحتت شعار 
«نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية 
العقاريــة حملة للتبــرع بالدم حتت 
عنوان «خذ وقتا من مشــاغل احلياة، 
إلنقاذ حياة» في برج التجارية القائم 

في قلب العاصمة.
وقد تكللت حملة التبرع بالنجاح 
الباهر مبشاركة عدد كبير من موظفي 
الشــركة التجارية العقارية باإلضافة 
الى عدد كبير من املستأجرين وموظفي 
وزوار البرج وتبرعاتهم التي أسهمت 

بدعم احتياجات بنك الدم املركزي.
وفي اخلتام، توجه معرفي بالشكر 
والتقدير جلميع املساهمني وأعضاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
وجميع العاملني بالشركة على اجلهود 
املبذولــة والدعــم والعمــل الدؤوب 
وتفانيهم الســتمرار األعمال، وختم 
معرفي متمنيا للكويت والعالم أجمع 
زوال األزمــات وتبعاتها وأن يحفظ 
اهللا الكويت وشــعبها وحكامها من 

كل مكروه.

جنيه إسترليني. كما ارتفع 
إجمالي الودائع بنسبة ٢٨٪ 
لتصل إلى ٨٩٧ مليون جنيه 

إسترليني».
وعلــى صعيــد قطــاع 
«البنــاء للتأجيــر» فقــد مت 
بيــع أول صنــدوق للقطاع 
اخلاص املؤجر إلى مصرف 
جولدمان ساكس بقيمة ١٥٠ 
مليون جنيه إسترليني كأول 
عملية بيع مــن نوعها، مما 
أدى إلى تعزيز مكانة البنك 

كرائد في هذا املجال.
كمــا مت إطــالق صندوق 
ثالث للقطاع اخلاص املؤجر 
في مشــروع مشترك بقيمة 
٥٠٠ مليون جنيه إسترليني 
مع مجموعة تكساس باسفيك 
العقارية يستهدف بناء ٢٫٥٠٠ 
منزل لتأجيرها للعائالت في 

اململكة املتحدة.

ويوفر مشــروع ٢٤ احلصري من 
مازيراتي، مجموعة واسعة ومميزة من 
اخلدمات التي تشمل جتارب مخصصة 
للحلبات وخدمات دعم متقدمة وحصرية 

ملالكي سيارات املشروع اجلديد.
جديــر بالذكــر أن الســيارة غيــر 
مخصصة للسير على الطرقات، ومعدة 
لالستخدام على حلبات السباق فقط.

حسام سليمان

عبدالفتاح معرفي

فهد بودي

شادي زهران وزياد العمر في تكرمي أحد أبناء املوظفني

شادي زهران وزياد العمر مع أبناء املوظفني املكرمني

زياد العمر

مــن  الناجحــة  القيــادات 
االســتراتيجيات الرئيســية 
التي ينتهجها «وربة»، حيث 
إن ســليمان يحمــل درجــة 

الشــركة  ملنهجيــة  واســتمرارًا 
واســتراتيجيتها القائمة على أساس 
احملافظة على تنوع احملفظة العقارية 
من حيث حجم وطبيعة االستثمارات 
والتوزيع اجلغرافي ضمن خطة عمل 
تهدف إلى املوازنة بني املخاطر والعوائد 
من خالل الدخول باستثمارات واعدة 
ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي عن 
استثمارات جديدة في الواليات املتحدة 
وأوروبا مع مجموعة من املستثمرين 
االســتراتيجيني عن طريق الشركات 

االستثمارية احمللية واخلليجية.
والربــع الثانــي مــن عــام ٢٠٢٢، 

مــن جانبه، قال الرئيس 
التنفيــذي للبنــك تشــارلز 
هاريسنيب: «رغم التحديات 
املســتمرة بســبب تداعيات 
جائحــة كوفيــد-١٩، فقــد 
متكن البنك من حتقيق تقدم 
ملحوظ السيما التوسع في 
اخلدمات التي يقدمها البنك، 

وصديقــة للبيئة، مشــيرا إلى التصميم 
املميز لسراي على هيئة جزيرة في قلب 
الدار البيضاء تقع بني املعاريف وشارع 
غاندي حتديدا في حي األميرات السكني 
الفاخر والديناميكي ليؤكد بتفرده املعماري 
الالفت مكانته كمشروع عقاري استثنائي 
يحاكــي في تفاصيله اخلالبة واملتناغمة 
التجدد الذي يحتوي األصالة بدرجة امتياز.
وأضاف يزبك: صمم ســراي ليكون 
مساحة معيشية متوازنة توفق بني احلياة 
احلضرية والطبيعة، وهو مشروع فريد 
من نوعــه متعدد املكونات موزعة على 
مبــان من ٥ طوابق والتي حتتوي على 
شقق عالية املســتوى ومكاتب وفندق 
عصري ومتاجر ومساحات ترفيهية و٣ 
مسابح أحدها أطول مسبح على السطح 
في الــدار البيضاء، إضافة إلى الشــقق 
بحدائق معلقة، واملســاحات اخلضراء 

املوزعة بدقة هندسية مدروسة.

٢٤ ٪ منو األصول إلى ١٫٠٣ مليار جنيه إسترليني.. و٣٫٦ ماليني إجمالي األرباح

على مساحة بناء ٦٣ ألف متر مربع

ارتفاع العائد على إجمالي األصول إلى ١٫٨٪ محققاً قفزة بنسبة ١١٩٫٦٪

سلسلة محدودة تتمثل بإنتاج ٦٢ وحدة فقط

معرفي: الشـركة اسـتمرت في احملافظة على أدائها املميز بنمو إيرادات التشـغيل ١٩٫٨٪
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يوم أمس، أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد قرارا بتكليف 
الفريق الشيخ سالم النواف كوكيل قطاع 
األمن اجلنائي، باإلضافة الى عمله كرئيس 
جهاز أمن الدولــة، وهو اختيار موفق 

ونتمنى له التوفيق.
املرحلة التي متر بها الكويت والتي 
تطلبت تعيني سمو الشيخ أحمد النواف 
رئيسا ملجلس الوزراء تتطلب ايضا رجاال 
يستطيعون إدارة هذه املرحلة مبا يتسق 
مع القانون ولديهم القدرة على مواجهة 
ممارسات نعايشها وال يتم التعامل معها 

ومبا تستحق.
أعتقد أن هناك إجماعا على أن قطاع 
األمــن اجلنائي مطالب في هذه املرحلة 
مبواجهة عدة ملفات يتقدمها ما يسمى 
التشــاوريات  أو  الفرعية  باالنتخابات 
والتي هي مجّرمة استنادا الى القانون 
الصادر عن مجلس األمة رقم ٩ لســنة 
١٩٩٨ والذي أضاف بندا (رقم ٥) والذي 
نص على معاقبة كل من نظم أو اشترك 
في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، 
وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل 
امليعاد احملدد لالنتخابات الختيار واحد 
أو أكثر مــن بني املنتمني لفئة أو طائفة 
معينة، وهي بذلك ال جتوز شرعا ملخالفتها 
قانون البالد الذي هو قانون ولي األمر 

الذي جتب طاعته.
امللف الثاني والذي ال يقل أهمية، هو 
مواجهة شراء األصوات االنتخابية، ألن 
هذا األمر يفسد السلطة التشريعية ويأتي 
بنواب يشــترون األصوات االنتخابية 
لتحقيق أجندات خاصة بهم، وفي الغالب 
تكون بعيدة عن مصالح الوطن وحتقيق 
تطلعــات املواطن، وأدعو وكلي ثقة من 
اخواني املواطنني أن يكون اختيار من 
الطموحات وينهض  ميثلهم ملن يحقق 
بالوطن، وأن يكون هدف املرشح خدمة 
الوطن واملواطن وعلى قدر من املسؤولية، 
ويدرك أن واليــة أمر الناس من أعظم 
الواجبات، وعلى الناخب ايضا أن يعي 
أن صوته أمانة عظيمة ومطالب باختيار 
املرشح القوي القادر واملؤمتن في رعاية 

مصلحة الشعب املخلص في أداء عمله 
األصلح ألن االختيــار ومنح الصوت 
االنتخابي ملن يستحق أمانة كبيرة كما 

أسلفت.
امللف اآلخــر هو ترجمة ما آلت اليه 
اللجنة التي شــكلها سمو الشيخ أحمد 
النواف إبان توليه مسؤولية إدارة وزارة 
الداخلية واملكلفة بكشف عمليات التالعب 
التي تؤثر على نزاهة العملية االنتخابية 
ولتقصي احلقائق حول وقائع التالعب 
بالقيــود االنتخابية ونقــل األصوات، 
وبالتالي ومن هنا البد من التنسيق بني 
قطاع األمن اجلنائي اللجنة ومحاســبة 

أي متجاوز.
ايضا من امللفات نأمل أن يُحدث فيها 
الشيخ سالم النواف تغييرا ملف املخدرات، 
والذي تعاني منه معظم األســر، سبق 
وأدليت بدلوي في هذا امللف، وأعتقد انه 
ملف مهم للغاية الرتباط تعاطي املخدرات 
بقضايــا مثل العنــف وتزايد معدالت 
اجلرمية، وبرأيي متى ما حظيت قضية 
املخدرات باالهتمام الكافي، ومت احلد من 
انتشــار هذه اآلفة املدمرة، ستنخفض 
بالتبعية قضايا العنف مع تقديري للجهد 
الكبير الذي تبذله قطاعات وزارة الداخلية، 
ممثلة باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بقيادتها الشــابة، أيضا نأمل التصدي 

للتجاوزات األخالقية من قبل القطاع.
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه حتت 
قيادة أميرنا صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد، وولي عهده األمني سمو الشيخ 

مشعل األحمد.

٭ آخر الكالم: ال شك أن قرار نائب 
رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية باإلنابة الشــيخ طالل 
اخلالد برفع ســن التســجيل حلملة 
الشهادة اجلامعية وفتح التسجيل لكل 
التخصصات اجلامعية وتوحيد معدالت 
ونسب القبول سيزيد من أعداد الراغبني 
في خدمة هذا الوطن من خالل وزارة 
الســواعد  الى  الداخلية والتي حتتاج 
الوطنيــة ألداء مهام كبيــرة تقوم بها 

وتنتظرها. 

نافذة على األمن

الفريق الشيخ سالم النواف 
وصوت الناخب أمانة

الفريق م.طارق حمادة

رئيس قسم التبصيم اخلارجي في «الفروانية» 
يهنئ اللواء خالد الشنفا بثقة القيادة األمنية

تقدم رئيس قســم 
التبصيــم اخلارجــي 
مبديرية أمن الفروانية 
شــالح نايف العتيبي 
بالتهنئة والتبريكات 
الى مدير عــام اإلدارة 
العامة للشؤون اإلدارية 
اللواء خالد عبدالهادي 
الشــنفا مبناسبة ثقة 
القيــادة وترقيته الى 

رتبة لواء.
يشار الى ان اللواء 
الشــنفا مــن القيادات 
األمنيــة ذات الكفــاءة 
وشــعلة من النشــاط 
ويؤدي مهام عمله على 

اللواء خالد الشنفا يتلقى التهنئة من شالح العتيبيأفضل وجه.

البرجس تابع مستوى اإلعداد واجلاهزية لرجال األمن
خالل جولة ليلية على احلسينيات وبيوت العزاء

وصلة ضرب وسب زوجة من شقيقة الزوج تنتهي بالطالق

احتجاز سائق انحشرت 
شاحنته بجسر صباح الناصر 

وأعاق حركة السير

محمد اجلالهمة

واصــل وكيل وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجس أمس جوالته على احلسينيات وبيوت 
العزاء، حيث تفقد النقاط األمنية املكلفة بأعمال 
التأمني، ووقف على مستوى اإلعداد واجلاهزية. 
وخالل اجلولة الليلية التي رافقه فيها وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات واملرور 
واألمن العام بالتكليف اللواء جمال الصايغ ومدير 
عام مديرية أمن العاصمة اللواء عبداهللا الرجيب 
اســتمع الى اإلجــراءات الوقائية والتفتيشــية 

املوضوعة وكيفية تنفيذها.
ونقل الفريق أنور البرجس الى رجال األمن 
شــكر وتقدير القيادة السياسية واألمنية على 
جهودهــم التي بذلوهــا خالل اآلونــة األخيرة 
وانتشــارهم املنظــم في الطرقــات وفي محيط 

احلسينيات.
كما استمع وكيل الوزارة إلى املواطنني للوقوف 
على مالحظاتهم حول اإلجراءات األمنية وتعاونهم 

مع رجال األمن.

عبداهللا قنيص - مبارك التنيب

ســجلت في مخفر شرطة اجلهراء 
قضية حملت رقم ٢٠٢٢/١٤ وبعنوان 
عنف أســري وجار اســتدعاء شقيقة 
زوج املبلغة والتي طلقت الحقا وذلك 
للتحقيــق معها إلى جانب اســتدعاء 
شهود أكدت املبلغة انهم كانوا حاضرين 
لوصلة السب والقذف والضرب والتي 
بدأت داخل منزل والد زوجها وامتدت 
إلى خارج املنزل حسب تأكيد املجني 

عليها.
وحول تفاصيل القضية، قال مصدر 

أمني ان سيدة من غير محددي اجلنسية 
مــن مواليد ١٩٨٣ أبلغت بأن شــقيقة 
زوجها قامت باالعتداء عليها بالضرب 
وسبها بأبشع االلفاظ اخلادشة وفي 
حضور زوجها ووالديه، مشــيرة الى 
انها اضطرت إلى االتصال بوالدها لعدم 
وجود ســيارة بحوزتها حيث حضر 
والدها وأمامه أيضا تعرضت للضرب 
والسب، مشيرة الى انه وبعد خروجها 
من منــزل والد زوجها في اجلهراء ق 
٥ واصلت شــقيقة زوجها سبها على 

مرأى من الناس.
وأضافــت بعــد كل ذلــك فوجئت 

الحقا بقيام الزوج بطالقها. من جهة 
اخرى، أغلق رجال مباحث حولي قضية 
بعنوان تبادل ضرب وسب وحملت رقم 
٢٠٢٢/٣٥، بالتأكيد على وجود عالقة 
بني أطراف القضية وحدوث خالف أدى 

إلى مشاجرة نسائية ثالثية.
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد إلى 
العمليات بوقوع مشــاجرة داخل ناد 
رياضي مبنطقة الشعب، حيث توجه 
رجال األمن الى النادي وجرى سحب 
هويات الفتيات الثالث والطلب منهن 

مراجعة املخفر.
وبفتح حتقيق، اكدت احدى اطراف 

املشاجرة وهي من مواليد ١٩٩٩ تعرضها 
للضرب والسب فيما متسكت االخريان 

بنفس ما ادعت به الفتاة االولى.
واضاف املصــدر: أحيلت القضية 
إلى املباحث ومبناقشة االطراف مرة 
اخرى متسكن بإفادتهن االولية وبإجراء 
املزيد من البحث والتحري تبني وجود 
عالقة صداقة تربــط الفتيات الثالث 
وحصل خالف  يوم الواقعة بني اثنتني 
منهن ليتبادلن الضرب والســب وان 
الفتاة الثالثة ليس لها دور بالواقعة 
اال انها قامت بفض االشتباك بني األولى 

والثانية.

أحمد خميس

أظهرت اإلحصائية اخلاصة 
لقطاع املرور عن ضبط ٦٦ حدثا 
لقيادة مركبات دون رخص سوق 
وإحالتهم الــى نيابة األحداث، 
كما احيل الى نظارة املرور ٤٨ 
مخالفــا على خلفيــة مخالفات 
جســيمة. وحرر رجــال املرور 
فــي حمالتهم في الفترة من ٣٠ 
يوليو حتى ٥ أغسطس  ٢٤٥١٥ 
مخالفة متنوعــة، وأحالوا الى 
كراج احلجــز ٦٤ دراجة نارية 
ومركبة ملخالفة قواعد الســير 

وقواعد االمن والسالمة، خاصة 
فيمــا يتعلق بالتظليل وافتقاد 

مركبات إلجراءات السالمة.
مــن جهــة اخــرى احتجــز 
ســائق مــن قبل رجــال املرور 
على خلفية قضية اتالف امالك 
دولــة ومخالفة قواعد الســير 
وذلك على خلفية قيامة بعبور 
جســر صباح الناصر بحاوية 
كبيرة انحشرت باجلسر وهو 
ما تسبب بعرقلة حركة السير 
حيث قام رجال األمن بالتعامل 
مع احلركة املرورية حلني ازالة 
الشاحنة واعادة حركة السير.

استمع إلى كيفية تنفيذ اإلجراءات الوقائية والتفتيشية

مشاجرة نسائية داخل ناٍد رياضي بـ «الشعب» بسبب خالفات قدمية

وكيل الداخلية يستمع الى مالحظات أحد املواطنني

من جولة الفريق أنور البرجس واللواء جمال الصايغ واللواء عبد اهللا الرجيبالفريق انور البرجس يستمع الى كيفية تنفيذ االجراءات الوقائية

احدى املركبات املخالفة في طريقها الى احلجز

١١٤ حدثًا ومخالفًا إلى النيابة والنظارة في أسبوع

احًا» بسرقة أصباغ مواطن يتهم «مسَّ
و«خمسيني» فقد آيفون ١٣ خالل احملاسبة

عبداهللا قنيص

تقدم مواطن من مواليد ١٩٧٩ ببالغ إلى مخفر 
شــرطة املطالع اتهم فيه وافدين من اجلنسية 
املصرية أحدهما يعمل مّساحًا على سرقة أصباغ 
من داخل القسيمة التي كانا يجريان فيها أعمال 
صبغ، وقدم املبلغ بيانات واسمي املدعى عليهما.

من جهة أخرى، تقدم شخص من غير محددي 

اجلنســية من مواليد ١٩٦٤ الى مخفر شــرطة 
اجلهراء، وأبلغ عن مجهول سرق هاتفه النقال 
«آيفــون ١٣» خالل قيامه بدفــع قيمة أغراض 
اشــتراها من داخل ســوق جتاري في منطقة 
اجلهراء، ورفض اتهام أحد، مشيرا الى أنه فوجئ 
باختفــاء الهاتف خالل إخــراج حافظة نقوده 
واحملاسبة على أغراض قام بشرائها، وسجلت 
قضية بعنوان سرقة هاتف وبتصنيف جنح.
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إسرائيل: «اجلهاد» ستحتاج وقتًا للتعافي.. واحلركة: فرض شروطنا «انتصار»

كبير امس «أعتقد أنهم (اجلهاد) فوجئوا بقدراتنا ومستوى 
مخابراتنا وامكاناتنا العملياتية».

الــى ذلك، هدم اجليش االســرائيلي منزلــني في الضفة 
الغربية احملتلة لعائلتي فلسطينيني متهمني بتنفيذ هجوم 
في إسرائيل في مايو املاضي أسفر عن مقتل ثالثة إسرائيليني 

وإصابة آخرين.
واعتقل جيش االحتالل الشــابني صبحي صبيحات (٢٥ 
عاما) واسعد الرفاعي (١٩ عاما) وهما من سكان بلدة رمانة 

قرب جنني في الضفة الغربية، في الثامن من مايو في منطقة 
حرجية في منطقة «العاد» داخل إســرائيل بعد أربعة أيام 

من تنفيذهما الهجوم مستخدمني فأسا وسكينا.
وقال كمال ابوالرب نائب محافظ جنني لوكالة فرانس برس 
امس إن «أكثر من ٥٠ آلية عســكرية اقتحمت بلدة رمانة... 
وبعــد أن قطعت الكهرباء عن املنطقة هدمت آليات للجيش 
املنزلني. واستمرت عملية الهدم التي متت بواسطة جرافات».

وأحــد املنزلني مبني من أربع طوابق على مســاحة ٦٧٠ 

مترا مربعا، وكانت تعيش فيه أربع أسر مكونة من ١٧ فردا.
وقال أبوالرب إن «إسرائيل بررت هدم الطوابق األربعة 
لعائلة صبيحات بأن صبحي كان ينام كل يوم في طابق».
ويقع املنزل الثاني على مساحة ١٤٠ مترا مربعا وكانت 

تعيش فيه أسرة مكونة من ثمانية أفراد.
وأوضــح الناطق بلســان اجليش اإلســرائيلي في بيان 
أنه خــالل عمليــة الهدم قــام متظاهرون بإحــراق إطارات 
ورشق «احلجارة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق 
املتظاهرين». وقال إن الهدم مت بعد أن رفضت احملكمة العليا 
التماسات العائلتني. هذا، ورحبت الواليات املتحدة األميركية 

بوقف إطالق النار الستعادة الهدوء في غزة وإسرائيل.
وكتــب وزيــر اخلارجية األميركي انتونــي بلينكن، في 
تغريدة عبر موقع «تويتر» امس: «ممتنون ملن توسط في 
هذا االتفاق ونعرب عن تعازينا ألســر املدنيني الذين فقدوا 
أرواحهم»، مضيفا: «سنواصل تعزيز الهدوء وااللتزام بأمن 
إســرائيل». كما رحب األمني العام لــألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش، بإعالن وقف إطالق النار بني اجلانبني الفلسطيني 
واإلسرائيلي، مشــيدا بجهود مصر للمساعدة في استعادة 
الهدوء، وذلك عشــية جلســة ملجلس االمن الدولي ملناقشة 

االوضاع في غزة.
من جهتها، أكدت روسيا االحتادية أن قيام دولة فلسطينية 
علــى حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشــرقية يشــكل 
ضمانــة أكيدة لعدم تكــرار موجات املجابهة املســلحة بني 

الفلسطينيني واالسرائيليني.
وقالت وزارة اخلارجية الروســية في بيان ان املبعوث 
اخلاص للرئيس الروســي ونائب وزير اخلارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف أكد هذا املوقف خالل اتصال هاتفي أجراه 
مع رئيس املكتب السياسي حلركة حماس اسماعيل هنية.
وشــدد بوغدانوف على ضرورة االلتــزام بإعادة العمل 
بنظام الهدنة حول قطاع غزة ورحب بجهود الوســاطة في 

هذا اخلصوص.

االحتالل يُعيد فتح معابر قطاع غزة ويهدم منزلي فلسطينيني بالضفة.. موسكو: إقامة دولة فلسطينية على حدود ٦٧ الضمان ملنع تكرار املواجهة.. وبلينكن: ملتزمون بأمن تل أبيب

فلسطينية تتفقد ركام منزلها الذي دمرته الغارات اإلسرائيلية على مدينة غزة    (رويترز)

عواصمـ  وكاالت: عاودت إسرائيل فتح املعابر احلدودية 
مع غزة بعد سريان هدنة بينها وبني حركة اجلهاد االسالمي 

في القطاع بوساطة مصرية.
وأسفر العدوان الدامي لالحتالل على غزة عن مقتل ما ال 
يقل عن ٤٥ شخصا، بينهم ١٦ طفال، وأصيب مئات آخرون 

ودمرت عدة منازل ومراكز صحية وطبية.
وأعلنــت وزارة األشــغال العامة واإلســكان في غزة أن 
غارات إســرائيل على القطاع دمرت ١٨ وحدة سكنية بشكل 
كلي، و٧١ بشــكل جزئي غير صالح للســكن، و١٦٧٥ بشكل 

جزئي صالح للسكن.
وفــي هذه االثناء، أعلنت حركة «اجلهاد االســالمي» عن 
مقتل ١٢ من عناصرها نتيجة العدوان اإلســرائيلي، وقالت 
«سرايا القدس» اجلناح العسكري للحركة، في بيان صحافي 
امس إن من بني القتلى عضوي مجلســها العسكري تيسير 
اجلعبــري قائد املنطقة الشــمالية في غزة، وخالد منصور 

قائد املنطقة اجلنوبية في القطاع.
وقال رئيس احلركة زياد النخالة إن «ما مت حتقيقه هو 
انتصار للشعب الفلســطيني»، فيما أوضح متحدث باسم 
احلركة في غزة إنها رمبا تكبدت خسائر في قيادتها وقوتها 
القتالية لكنها متكنت من فرض شروط على إسرائيل واحلفاظ 
على الوحدة والتماســك. وأضاف «العدو جعل من القضاء 
على اجلهاد االســالمي الهدف من هــذه املعركة، ولكن هذه 

األهداف احلاملة والواهمة قد فشلت».
لكن إســرائيل تقول إنها أفقدت اجلهاد اإلســالمي جانبا 
كبيرا من قدراته، حيث قال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة 
«رويترز» لالنباء امس «ال شك في أن حركة اجلهاد اإلسالمي 
تلقت ضربة خطيرة سيستغرق التعافي منها وقتا»، مشيرا 
إلى فقدان اثنني من كبار القادة، األمر الذي قال إنه سيعطل 

بشدة قدرتها على تخطيط العمليات وتنفيذها.
وأضاف «لم ندمر اجلهاد االسالمي وال هذا هدفنا».

وفي ســياق متصل، قال مسؤول ديبلوماسي إسرائيلي 

خبيران لـ «األنباء»: هدنة غزة «مؤقتة» والوحدة الفلسطينية «مفتاح احلل» 
من ان املطالب الفلســطينية 
وصلت الى درجة من االعتدال 
متثل فرصة تاريخية إلسرائيل.
واختتم د. أحمد يوسف 
أحمد بالتأكيد على أن الكرة 
اآلن في ملعب الفلسطينيني، 
فإن توحدوا وزادت ضراوة 
مقاومتهــم، أتوقع ان جتبر 
إسرائيل على التقدم في طريق 
احلل، ولكن إذا ظلوا على هذا 
النحو من انقسام  املقاومة على 
نفسها رغم انها فاعلة، وكذلك 
إذا بقيت إســرائيل منقسمة 
على نفسها ال يستطيع قادتها 
اتخاذ قرارات اســتراتيجية، 
فســيتكرر هذا النموذج بني 
حني وآخــر: انفجار للعنف، 
تتلوه محاوالت للتهدئة، تنجح 
وتستمر فترة من الوقت، ثم 
يعود تفجر الوضع من جديد، 
وهذا مــا رأيناه في العدوان 
القطاع عام  اإلسرائيلي على 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩م، وفــي عام 
٢٠١٢م، وفي عام ٢٠١٤م، وكذلك 
في ٢٠٢١م، ورأيناه اآلن في 

٢٠٢٢م.

املقاومــة  ان  واعتبــر 
تبلغ ذروتها  لم  الفلسطينية 
بعد بســبب االنقسام، وهذا 
هو «املفتــاح»، مؤكدا أن أي 
هدنة ســيتم الوصول إليها 
في غزة ســتكون «مؤقتة»، 
بحكم ان املوقف الذي ينطوي 
الرئيسي بني  التناقض  على 
االحتالل اإلسرائيلي والشعب 
الفلسطيني البد وان يكون له 
حل، وهو األمر الذي أجمع عليه 
الزعماء والقادة العرب في قمة 
جدة لألمن والتنمية التي عقدت 
باململكة العربية السعودية في 
١٦ يوليو الفائت وشارك فيها 
الرئيس األميركي جو بايدن، 
ومن ثم فأي هدنة ســتكون 
مؤقتة إلى ان يتم التقدم على 
طريق احلل العــادل والدائم 

للقضية الفلسطينية.
لكن املشكلة االخرى في 
أن إسرائيل  هذا اإلطار، هي 
غير مهيأة اآلن التخاذ قرارات 
من هذا النوع العتبارات عديدة 
متعلقة بالتفاعالت السياسية 
الداخلية بها، وذلك على الرغم 

رئيس الوزراء االسبق أرئيل 
شارون قد قال في وقت من 
لتفكيك  انه مستعد  األوقات 
تل أبيــب وعــدم تفكيكها، 
وهذا يشــكل سابقة خطيرة 
بالنسبة ملستقبل االستعمار 
االستيطاني اإلسرائيلي في 

فلسطني.
 لكن املشكلة، وفقا للدكتور 
أحمد يوسف أحمد تتمثل في 
الفلسطينية  املقاومة  انقسام 
على نفسها منذ عام ٢٠٠٦م، 
وفشــل كل محاوالت رأب 
الصدع وإعادة الوحدة الوطنية 
الفلسطينية، مما عطل «القانون 
بالتحرير  العلمي» اخلــاص 
الوطني عن العمل ضد احملتل 
املقاومة  أن  اإلسرائيلي رغم 
أنها  تتصاعد ضده. صحيح 
تتوحد مؤقتا في مواجهة اعمال 
العدوان واالعتداء العسكري 
اإلســرائيلي، لكــن دون ان 
تكــون هناك وحــدة القرار 
الى ان  التي تؤدي  السياسي 
تسلك املقاومة  سلوكا إيجابيا 

وليس دفاعيا.

خاص بغزة منذ بدايات القرن 
احلالي، حيث تصاعدت املقاومة 
في القطاع خالل السنوات التي 
أعقبت انتفاضة األقصى التي 
تفجرت في ٢٨ سبتمبر عام 
٢٠٠٠م، وترتب على ذلك حالة 
فريدة في السلوك اإلسرائيلي 
وهي إخالء غزة من الوجود 
العسكري متاما، واألهم من 
هذا انه بسبب قدرة املقاومة 
الفلسطينية أجبرت اسرائيل 
على تفكيك مستوطنات من 
محيط غــزة إحداهــا، كان 

السياســية وجود ما يشبه 
العلمي» حلركات  «القانــون 
التحرر الوطني، والذي مفاده 
ان التناقض بني قوة االحتالل 
واالســتعمار وبني الشعوب 
املستعمرة البد أن ينتهي بنيل 
احلرية واالستقالل، وال يوجد 
لدينا اآلن في العالم ســوى 
استثناء وحيد من هذا القانون 
وهو االستثناء اإلسرائيلي في 

فلسطني.
وأضاف أنه في إطار هذا 
النموذج العام، يوجد منوذج 

خارج املواجهة األخيرة.
إلى أن  العجمي  ولفت د. 
إســرائيل ركــزت ضرباتها 
العسكرية على غزة على مواقع 
حركة «اجلهاد» دون املساس 
مبواقع مماثلة حلماس، وذلك 
في محاولــة إلقناع االخيرة 
باالبتعــاد عــن الدخول في 
املواجهة، الن تل أبيب تدرك 
جيدا أن انضمام «حماس» إلى 
القتال سيغير الوضع في غير 

صالح إسرائيل.
الوحدة الوطنية الفلسطينية.. 

«مفتاح احلل»

من جهته، قال أستاذ العلوم 
السياســية بكليــة االقتصاد 
السياسية في جامعة  والعلوم 
القاهرة د. أحمد يوسف أحمد 
املتعمقة واملتكاملة  القراءة  أن 
تســتوجب وضع احداث غزة 
األخيرة في إطارها العام كحالة 
من حاالت التحرر الوطني في 
مواجهة قوة استعمارية احتاللية.
واوضح انــه من األمور 
املســتقر عليها في االدبيات 

«حماس» عن هذه اجلولة من 
املعركــة في غــزة، بأنه أمر 

«غريب».
وبني ان وجهة االستغراب 
تعود في هذا السياق إلى أن كال 
من «اجلهاد» و«حماس» لديهما 
عداء مشترك إلسرائيل عبر 
أيديولوجي ذي طابع  التزام 
ديني بإقامة دولة فلسطينية.
مســتدركا بــأن هــذا 
االستغرب رمبا يزولـ  جزئيا 
ـ إذا ما الحظنا التغير الواضح 
في مضمون ومفردات اخلطاب 
الرسمي لكلتا احلركتني جتاه 
إســرائيل خالل الســنوات 
الوقت  انــه في  إذ  األخيرة، 
الذي حافظت حركة «اجلهاد 
االسالمي» على خطابها املعادي 
إلسرائيل، ورفضت أي تنازل 
عن هذا اخلطاب االيديولوجي 
احلاد، جند ان قادة «حماس» 
خففوا من تصريحاتهم التي 
التزامهم  يصرون فيها على 
بتدمير إسرائيل، وبالتالي فإن 
هذا التباين بني اجلانبني ميكن 
أن يفسر ملاذا بقيت «حماس» 

محمد بدري عيد 

الهدنة بني إسرائيل  بدت 
وحركة «اجلهاد اإلســالمي» 
في قطاع غزة «متماسكة» في 
اليوم االول من سريانها امس، 
فيما ســعى كل من الطرفني 
إلى جتاوز فترة العنف الدامي 
التي استمرت لنحو ٥٦ ساعة 
في أخطر وأعنف مواجهة بني 
االحتالل واملقاومة الفلسطينية 

منذ أكثر من عام.
أراء  «األنباء» اســتطلعت 
خبيريــن متخصصــني في 
الشؤون السياسية والعسكرية، 
الســتجالء مالمح املوقف في 
غزة فيما بعد وقف إطالق النار، 
واستشراف مدى صمود التهدئة 

احلالية خالل الفترة املقبلة.
ملاذا ركزت إسرائيل على 

«اجلهد» دون «حماس»؟

بدايــة، وصــف اخلبير 
فــي الشــؤون العســكرية 
واالســتراتيجية د. ظافــر 
العجمي الغياب الواضح حلركة 

انضمام «حماس» للمواجهة سيغير الوضع امليداني.. وإسرائيل غير مهيأة اآلن التخاذ قرارات إستراتيجية

د. أحمد يوسف أحمد د. ظافر العجمي

أنصار الصدر يواصلون اعتصامهم ويحيون 
ذكرى «عاشوراء» في املنطقة اخلضراء

أوكرانيا تطالب بتأمني محيط «زابوريجيا» 
وغوتيريش يحّذر من «انتحار» نووي

بغداد- وكاالت: أحيا أنصار زعيم التيار 
الصدري في العراق مقتدى الصدر احتفاالت 
يوم عاشوراء في املنطقة اخلضراء ببغداد، 
امس، فيما واصلوا اعتصامهم أمام البرملان.
وسارت مواكب ملتظاهرين وهم يهتفون 
مطالبني باإلصالح، فيما نصب منظمو املواكب 
اخليام ومواقع لالعتصامات. وقال الشــيخ 
ماجد الفرطوسي لوكالة رويترز «هذه املواكب 
جتسد كون العراق سيبقى حرا وهي رسالة 
بأنــه ال مكان للظاملني». وقال علي كاظم من 
محافظة البصرة «قررنا أن ننصب مواكبنا هذا 

العام في املنطقة اخلضراء أي املنطقة الغبراء 
أي منطقة الفاسدين للقضاء على الفاسدين. 

والهدف هو حتقيق شروع اإلصالح».
وقــال عمــار علي مــن محافظــة ذي قار 
«السنوات املاضية والسنني التي راحت جميعها 
الشعائر العاشورية تقام بشكل كالسيكي في 
محافظــة كربالء مجرد عبرة ال أكثر وال أقل 
لكنــه التطبيق العملي فــي اإلصالح حقيقة 
هو هنا فــي املنطقة اخلضــراء، باعتبار أن 
العــراق عانى ما عاناه من الفاســدينز وهذا 

يحتاج إلى إصالح».

ـ وكاالت: أعلــن مســؤولون  عواصــم 
أوكرانيــون أن القــوات األوكرانيــة شــنت 
ضربــات بعيدة املدى على قواعد عســكرية 
روسية وجسرين رئيسيني على نهر دنيبرو، 
فــي وقــت جدد األمــني العام لــألمم املتحدة 
أنطونيــو غوتيريش التحذيــر من مخاطر 
حــدوث «كارثة نوويــة».  وذكرت املتحدثة 
باسم القيادة العسكرية اجلنوبية ألوكرانيا 
ناتاليا هومينيوك أن ضربات عسكرية أصابت 
املعبرين الوحيدين لروسيا إلى جيب األراضي 
الواقعة في جنوب أوكرانيا التي احتلتها على 

الضفة الغربية لنهر دنيبرو.
مــن جهة أخــرى، طالــب بيتــرو كوتني 
رئيس شــركة الطاقــة النوويــة األوكرانية 
اململوكة للدولة (إنرجواتوم) بإعالن محطة 
زابوريجيا النووية منطقة خالية من األنشطة 
العسكرية، محذرا من خطر كارثة نووية على 

غرار كارثة تشرنوبيل   بعد أن تعرض املوقع 
للقصف يومي اجلمعة والسبت وسط تبادل 
اتهامات بني كييڤ وموسكو. وطالب كوتني، 
في تصريحات تلفزيونية، بنشــر فريق من 

قوات حفظ السالم في املوقع.
ورد الكرملني على اتهامات اوكرانيا بقصف 
محطة زابوريجيــا النوويــة، واتهم قواتها 
بقصف احملطــة نووية األكبر فــي أوكرانيا 
وأوروبــا محذرا من «عواقــب كارثية» على 

أوروبا. 
مــن جهتــه، دعــا غوتيريش أمــس، إلى 
وقف العمليات العسكرية في محيط محطة 
زابوريجيا بأوكرانيا حتى يتســنى للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها، معتبرا 
أن أي هجــوم على محطــة نووية هو «عمل 
انتحاري» وذلــك ردا على تقارير عن جتدد 

القصف الروسي لزابوريجيا.

الصني تواصل مناوراتها العسكرية وتايوان تتهمها بخلق األزمات
عواصــم ـ وكاالت: مّددت 
الصني مناوراتها العســكرية 
حول تايــوان، ضاربة عرض 
احلائــط دعوات الغــرب إلى 
خفــض التصعيد، فــي وقت 
اخلارجيــة  وزارة  نــددت 
التايوانية بالقرار قائلة إن بكني 
ال تزال تتعمــد خلق األزمات 

وتواصل استفزازاتها.
وأعلــن اجليــش الصيني 
أمس عن تدريبات عســكرية 
جديدة برا وبحرا حول تايوان 
بعد يوم من املوعد الذي كان 
مقررا النتهــاء أكبر مناورات 
فــي تاريخــه علــى اإلطالق، 
احتجاجا على زيارة رئيســة 
مجلس النواب األميركي نانسي 
بيلوســي إلى تايبه األسبوع 

املاضي.
وقالــت قيــادة املنطقــة 
ســتجري  إنهــا  الشــرقية 
تدريبات مشتركة تركز على 
التصدي للغواصات  عمليات 
والهجمات البحرية، ما يؤكد 
مخاوف بعض احملللني األمنيني 
والديبلوماســيني من أن بكني 
ستســتمر فــي الضغط على 

دفاعات تايوان.
وكان من املفترض أن تنتهي 
املناورات الواسعة ظهر أمس 
األول، بحسب املديرية الصينية 
لألمن البحــري. وكان الهدف 
منها التدرب على «محاصرة» 
اجلزيرة، وفق وســائل إعالم 

صينية.
وأثــارت هــذه التدريبات 
وزراء  انتقــادات  الواســعة 
 «Gخارجية مجموعة السبع «٧
التي تضم (الواليات املتحدة 
واليابــان وفرنســا وأملانيــا 

البحر». ولم حتدد القيادة في 
أي منطقة جتري املناورات وال 
إذا كانت تنفذ بالذخيرة احلية.

وتعتبــر الصــني تايوان، 
وهــي جزيرة تقطنهــا قرابة 
٢٣ مليون نســمة، إقليما من 
أقاليمهــا لــم تفلــح بعــد في 
ضمه إلى بقيــة أراضيها منذ 
نهاية احلرب األهلية الصينية 

.(١٩٤٩)
وقال رئيس وزراء تايوان 
سو تسينغ- تشانغ إن الصني 
«تلجأ إلى العمل العســكري» 
لزعزعــة الســلم فــي مضيق 
تايــوان. ودعــا «احلكومــة 
الصينيــة إلــى التوقــف عن 
استعراض قدراتها العسكرية 
وتقويض السلم في املنطقة».
ولــم تعــرف بعــد مــدة 
التدريبات اجلديدة أو موقعها 
بالتحديد، لكن تايوان خففت 

املعنيــة  اإلدارات  إن  دوريــة 
أصــدرت أيضــا إعالنــات في 
الوقت املناسب، مبا يتماشى 
مع القانونني احمللي والدولي.

وكان يرد على سؤال عما 
إذا كان اســتمرار الصــني في 
التدريبات العســكرية يلتزم 
بالقانون الدولي، وما إذا كان 
سيصدر حتذير جديد للسفن 

والطائرات املدنية.
من جهتهــا، دافعت وزارة 
الدفاع الصينية عن ما أسمته 
التي  «اإلجــراءات املضــادة» 
اتخذتها الصني ردا على زيارة 
بيلوســي وقالــت انها مبررة 
ومناسبة، حسبما قال متحدث 
الدفاع الوطني  باســم وزارة 
الصينية أمس. ونقلت وكالة 
شينخوا الصينية عن املتحدث 
وو تشيان قوله في معرض رده 
على استفســار إعالمي بشأن 
اإلجراءات املضادة، مبا في ذلك 
إلغاء ثالثة أنشطة تبادلية بني 
اجليشني الصيني واألميركي.

وقال املتحدث إن اإلجراءات 
املضادة التي يتخذها اجلانب 
الصيني هي حتذيرات ضرورية 
الستفزازات الواليات املتحدة 
وتايــوان، وإجــراءات مبررة 
واألمــن  الســيادة  حلمايــة 
الوطنيــني، وهــي إجــراءات 

معقولة ومناسبة.
أن  إلــى  «وو»  وأشــار 
عبــر  احلاليــة  التوتــرات 
مضيــق تايــوان ناجتة فقط 
عن االســتفزازات من اجلانب 
األميركي، الفتا إلى أنه يجب 
على اجلانب األميركي حتمل 
املســؤولية الكاملة ومواجهة 

العواقب الوخيمة.

بالفعل قيود الطيران بالقرب 
من مناطق التدريبات الســتة 
التي أجرتها الصني مؤخرا حول 

اجلزيرة.
وقبل وقت قصير من اإلعالن 
عن التدريبات اجلديدة، التقت 
رئيسة تايوان تساي إينغ وين 
مع رالف غونسالفيس رئيس 
وزراء جزر ســانت فينسنت 
وجرينادين الذي يزور البالد 
حاليــا وأخبرته أنهــا تأثرت 
بتصميمــه علــى القدوم رغم 
الضغوط العسكرية الصينية.

واعتبرت وزارة اخلارجية 
الصينيــة أن تايوان جزء من 
الصــني، وان بكــني جتــري 
تدريبات عسكرية عادية «في 
مياهنــا» بطريقــة مفتوحــة 

وشفافة ومهنية.
وقال املتحدث باسم الوزارة 
وانغ ون بني في إفادة إعالمية 

جنود تايوانيون يذخرون صواريخ مضادة للسفن في ظل املناورات العسكرية الصينية   (أ.ف.پ)

وإيطاليــا وكندا وبريطانيا)، 
الذيــن أكــدوا «عــدم وجــود 
أي مبــرر» لهــذه املنــاورات 

العسكرية «العدوانية».
واعتبر وزيــر اخلارجية 
األميركية أنتوني بلينكن من 
جهتــه أن الرد الصيني «غير 

متكافئ بتاتا».
ونشر بلينكن مع نظيريه 
الياباني واألسترالي بيانا دعا 
فيه الصني إلى وقف التمارين 
العســكرية، لكــن املنــاورات 

تواصلت أمس.
وجــاء في بيان صادر عن 
قيــادة اجليش الشــرقية أن 
«جيــش التحرير الشــعبي.. 
منــاورات  تنفيــذ  يواصــل 
عسكرية في املجالني البحري 
واجلوي في محيط تايوان، مع 
التركيز على عمليات مشتركة 
لصد الغواصات والهجمات في 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

احلكومة تنفي إغالق التحويالت بني املدارس بدءًا من اجلاري
القاهرة ـ هالة عمران

املركــز اإلعالمــي  نفــى 
ملجلس الــوزراء املصري ما 
انتشر من أنباء بشأن صدور 
قرار بإغالق باب التحويالت 
بــني املدارس بدءا من شــهر 

أغسطس اجلاري.
وأوضح املركز اإلعالمي، 
في بيــان أنه قام بالتواصل 
مع وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني، والتي نفت 
تلــك األنباء، مؤكــدة أنه ال 
صحة إلغالق باب التحويالت 
بــني املدارس بدءا من شــهر 

أغسطس اجلاري.
وشــددت على استمرار 
التحويل اإللكتروني للطالب 
بني املدارس بجميع مراحل 
التعليم االبتدائي واإلعدادي 
والثانوي دون إغالق، حيث 
التســجيل  بــاب  مت فتــح 
اإللكتروني للتحويالت من 
يوم ١ يوليو املاضي، لينتهي 

التنســيق السيد عطا، امس 
إن عدد املتقدمني الختبارات 
القدرات وصل حتى اآلن إلى 
١٦١ ألــف طالب وطالبة على 
التنسيق اإللكتروني  موقع 

التنسيق اإللكتروني مستمر 
في استقبال رغبات الطالب، 
إلجــراء اختبارات القدرات 
١١ أغســطس  حتــى يــوم 
إلــى أن  احلالــي، مشــيرا 
املوقع متــاح للطالب على 
مدار الـ٢٤ ساعة، باإلضافة 
إلى معامل احلاســب اآللي 

باجلامـعــات.
من جانبه، قال املستشار 
اإلعالمي واملتحدث الرسمي 
للوزارة د.عادل عبدالغفار، 
إن اختبارات القدرات بكافة 
اجلامعــات تســير بشــكل 
منتظم ومبتابعـــة من رؤساء 
اجلامعــــــات وإشراف مباشر 
من نواب رؤساء اجلامعـــات 
لشؤون التعليم والطـــالب، 
وبحضـــــــور قيـــــــادات 
الكليــــات من العمداء ووكالء 
ومبشاركـــــة  الكليــــــات 
أعضــاء هيئة التدريس، مع 
تطبيــق كافــــــة اإلجراءات 

االحترازية املطلوبة.

 www.tansik.egypt.gov.eg
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ـ ٢٠٢٣.
وأضــاف رئيــس قطاع 
التعليمـ  في بيانـ  أن موقع 

«التعليم العالي»: ١٦١ ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق اجلامعات

يوم ١٥ أغسطس اجلاري.
الى ذلك، قال رئيس قطاع 
التعليــم بــوزارة التعليــم 
العلمــي  العالــي والبحــث 
واملشــرف العام على مكتب 

انخفاض منسوب املياه اجلوفية يفاقم 
أزمة «مياه الشرب» في الشمال السوري

وكاالت: تنشط مهنة نقل مياه الشرب 
التي يعمل بها عشرات األشخاص العاطلني 
عن العمل في مدن وبلدات ومخيمات الشمال 
الســوري، خالل فصل الصيف، وذلك بعد 
انخفاض منســوب املياه اجلوفية، ما أدى 
إلى توقف العديد من اآلبار عن العمل، وعدم 
كفايتها لتغطية احتياجات السكان من املياه، 
إضافة إلى عجز مياه الشــركة التي تصل 
إلــى منازل األهالي عبــر أنابيب املياه عن 
تغطية كامل احتياجات السكان من املاء.

ولذلك يضطــر األهالي في ريفي حلب 
الشمالي والشرقي خصوصا، لشراء املياه 
من صهاريج تتم تعبئتها من اآلبار الزراعية 
الواقعة في محيط املدن والبلدات، التي لم 
تكن غائبة عن أزمة املياه، بحســب تقرير 

ملوقع تلفزيون «سوريا».
ويعمل محمد نبهان، في بيع مياه الشرب 
بجرار زراعي يجر صهريجا من املاء بسعة 
٥ آالف ليتر، وينقل يوميا إلى مدينة مارع 
بريف حلب الشــمالي بشكل وسطي نحو 
١٠ صهاريج، يتم ضخها إلى منازل األهالي 
في املدينة، وال يكاد يتوقف عن عمله حتى 
ســاعات متأخــرة من الليل. وقــال نبهان 
للموقع، إن مهنة نقل املياه أصبحت رائجة 

نتيجة االحتياج الكبير للمياه خالل فصل 
الصيــف على وجــه التحديد، حيث يعمل 
معه في مدينة مارع في نقل املياه عشرات 
آخرون، ينقلون املياه لألهالي ذلك نتيجة 
عدم تغطية مياه الشركة لكامل سكان املدينة 
واقتصارها على ساعات محدودة أسبوعيا.
مديــر شــركة املياه فــي مدينــة مارع 
م.يوســف احلجــي، أكد كذلــك أن املياه ال 
تغطي كامل املدينة واالحتياج يفوق منسوب 
املياه املتوافر في اآلبار، حيث تعتمد شركة 
املياه على عدة آبار بشكل دوري في عملية 

الضخ بهدف تعويض النقص في اآلبار.
ويشمل عمل صهاريج املياه معظم مدن 
وبلــدات ومخيمات ريفي حلب الشــمالي 
والشرقي، ما يعني أن املشكلة تعاني منها 
معظم مناطق الشمال السوري. ففي مدينة 
الباب، تتفاقم املشكلة كل عام خالل فصل 
الصيف، بســبب عدم كفاية مياه الشركة 
التي تأتي يوما واحدا في األسبوع جلميع 
األحياء، وفي حال حصلت املنازل املشمولة 
بشبكات مياه الشــرب، فإن الوقت احملدد 
لتعبئــة املياه ال يزيد على ألفي ليتر وفي 
أحســن األحوال ال تغطي احتياج األسرة 

ملدة أسبوع.

امللف الرئاسي إلى الصدارة و«التغييريون» لتحديد املواصفات قبل األسماء
بيروت ـ عمر حبنجر

االستحقاق الرئاسي بات 
األولوية في لبنان، بعد طي 
صفحــة تشــكيل احلكومة 
امليقاتية اجلديدة، فيما تبقى 
من عمر الوالية الرئاسية، لكن 
هذا االستحقاق مهدد بتعقيد 
األوضاع السياسية الداخلية، 
بتأثيــر االتهامــات املتبادلة 
بــني أولي الشــأن، ووســط 
تراجــع االهتمامات الدولية 
باألزمة اللبنانية، وانشغالها 
مبستجدات احلرب الروسية 
في أوكرانيا، وبتوتر العالقات 
األميركية- الصينية، وأخيرا 
املواجهة النارية بني اسرائيل 
وحركة اجلهاد اإلسالمي في 
غزة، والتي وضعت أوزارها 
الفائــت،  الليــل  منتصــف 
بوســاطة مصرية- قطرية 
الواليــات املتحدة  باركتهــا 

األميركية.
ومــع هــذه األزمــات، لم 
يعــد ملف ترســيم احلدود 
البحرية مع اســرائيل على 
اخلــط الســريع، بخالف ما 
يرى مســؤولون لبنانيون 

الشــيخ نعيم قاسم توجيه 
ســؤال الى «شركاء الوطن» 
عمــا اذا كانوا يجرأون على 
الطلب من الواليات املتحدة 
األميركية سرا او علنا، وقف 
إجراءاتها ضد لبنان؟ أو قولوا 
لنــا كيف حتــررون األرض 
البحرية  واملياه والثــروات 
والبريــة والغازيــة، اذا لــم 
تكــن املقاومة موجودة؟ أما 

بانتخــاب رئيس جمهورية 
«مثل اخللق..»، ودعا جميع 
نــواب املعارضــة، وعددهم 
٦٧ نائبا حسب تقديره، الى 

توحيد املوقف والقرار. 
جعجــع  ويســعى   
الستقطاب النواب التغييريني 
والسياديني املعارضني، الذي 
يعتبرهم حلفاءه الطبيعيني 
الذيــن يتحدثــون اآلن عن 

بــدوره النائــب غســان 
سكاف حتدث عن اجتماعات 
بدأت تعقد للنواب السياديني 
والتغييريني لبلورة اسم او 
اكثــر لرئاســة اجلمهورية، 
وقال: أعتقد أننا سنصل الى 
انتخاب رئيس. أما مســألة 
تأليف احلكومة فقد صارت 

وراءنا.
وأشار الى عوامل خارجية 
ضاغطــة النتخــاب رئيس 
جديد للجمهورية في املوعد 
الدستوري، وأضاف: اخلارج 
يقول لنا: اإلنقاذ من أمامكم، 
واجلوع من ورائكم، ولم يعد 

لدينا خيار آخر.
في غضون ذلك، اكد رئيس 
التيار احلر جبران باســيل 
وجــود مرســوم لتجنيس 
اكثر من ٤٠٠٠ آالف شخص 
بــني ســوري وفلســطيني 
وجنســيات أجنبية، وذلك 
في معــرض «اتهامه» وزير 
الداخلية بسام املولوي ومن 
ورائه رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي بعرقلة توقيع ٥٧٧ 
مرسوم استعادة اجلنسية.

وتقول جريدة «الشرق» 

اذا كنتم تقبلون بإســرائيل 
على ان ال يكون التحرير بيد 

حزب اهللا، فكبيرة عليكم!
املأزومة،  هذه األوضــاع 
جعلت التطلع الى انتخابات 
رئيس جديــد للجمهورية، 
املتــاح  الضــرورة  خيــار 
وامللح، رئيس حزب القوات 
اللبنانية، سمير جعجع يرى 
ان اي خطة انقاذ يجب ان تبدأ 

مبادرات واتصاالت، لتحديد 
مواصفات الرئيس املطلوب 
فــي هــذه املرحلــة، جتنبا 
املبكر باألســماء  للخــوض 
التي تأتي في الدرجة الثانية 
مــن االهتمام، بعــد البرامج 

السياسية والتوجهات.
وضمــن تطلعات هؤالء، 
اختيار رئيس يكون إصالحيا 
سياديا مفتوحا على اجلميع 
وله عالقاته النافعة، وليس 
فــي تاريخه، ما يســيء الى 
حاضره، كمــا ليس لديه ما 
يطلبه لنفسه، بحسب النواب 
التغييريني من جماعة ثورة 
١٧ (تشرين) الذين اجتمعوا 

باالمس لهذه الغاية.
ويقــول نائــب طرابلس 
ايهــاب مطــر، الــذي يقــوم 
بحراك جلمــع كلمة النواب 
الُســنة، انــه ال يــرى هناك 
رئيســا للجمهوريــة فــي 
موعــد االســتحقاق، وعــن 
رأيه بالنائب جبران باسيل 
كمرشــح للرئاســة، أجاب: 
حظــوظ باســيل برئاســة 
اجلمهوريــة أضعف مما هو 

يفكر.

املقصــود  إن  البيروتيــة: 
جتنيس ٥٠٠٠ مسيحي و٣٠٠ 
علــوي، مقابــل ٤٠٠ مليون 

دوالر!
وذكــر موقع «ام تي ڤي»، 
ان املستشــار األول للرئيس 
السابق  الوزير  ميشال عون 
سليم جريصاتي، غادر القصر 
اجلمهوري، واضعا بذلك حدا 
ملشاحناته الدائمة مع رئيس 
التيــار احلــر الــذي ال يوده 
باألســاس. وبســؤال دوائر 
بعبدا، قالــت لـ«األنباء»: إن 
غيــاب جريصاتــي مؤخرا، 
ارتبط بعزاء والدة زوجته، 
وهــو اســتقبل فــي القصر 
اجلمهــوري أمس، الســفير 
البريطاني اجلديد في لبنان 
هاميش كاول ملناسبة تسلمه 

مهامه الديبلوماسية.
إلــى ذلك، تعرض موكب 
املولــوي  الداخليــة  وزيــر 
حلادث مــروري فــي محلة 
عمشيت، وهو في الطريق من 
طرابلس الى بيروت صباح 
أمس، عندما انحرفت شاحنة 
باجتاهه، واقتصرت األضرار 

على املاديات.

جعجع يحث املعارضني على التوّحد النتخاب رئيس «مثل اخللق» .. والنائب سكاف يتحدث عن ضغوط خارجية تقول: اإلنقاذ من أمامكم واجلوع من ورائكم!

(محمود الطويل) صورة تذكارية لنواب املعارضة عقب اجتماعهم في مجلس النواب أمس 

فــي املراســالت األميركية- 
االســرائيلية مــع لبنــان، 
والهادفة الى تأجيل الترسيم 
الــى مــا بعــد االنتخابــات 
التشــريعية االســرائيلية، 
مبعزل عن الزيارة املرتقبة 
للوســيط األميركــي آموس 
هوكشــتاين الــى لبنان هذا 
الشــهر، وهو موجود حاليا 
في اسرائيل، علما ان أوضاع 
اللبنانيني ال حتتمل التأجيل، 
فال مصارف تعمل وال رواتب 
تدفع، وال قطاع استشفائيا 
او دوائيا، فيما خطة التعافي 
واخلطــة االقتصاديــة مــع 
الدولــي  النقــد  صنــدوق 
معلقتني، على قرار الترسيم 

املوعود.
وفي هذا الســياق، بحث 
نائب رئيس مجلس النواب 
إليــاس بوصعــب أمس مع 
سفير قطر في لبنان ابراهيم 
الســهالوي،  بن عبدالعزيز 
«موضــوع ترســيم احلدود 
البحريــــــة والتطــــورات 

االقليمية».
هذا الوضــع أتاح لنائب 
العــام حلــزب اهللا  األمــني 

االقتصادي جاسم عجاقة لـ «األنباء»: اخلطة 
املطروحة ليست للتعافي بل لتوزيع اخلسائر

مصدر لـ «األنباء»: لم نتبّلغ طلبًا إسرائيليًا عبر دولة شقيقة أو صديقة بتأجيل الترسيم
بيروت - داود رمال

 نفى مصدر لبناني واسع االطالع لـ «األنباء» ان 
«يكون لبنان قد تبلغ عبر دولة شــقيقة او صديقة، 
بأن إسرائيل تريد تأجيل حسم ملف الترسيم للحدود 
البحرية مع لبنان الى ما بعد االنتخابات النيابية املبكرة 
في نهاية اخلريف املقبل، وأن أي رسالة او معلومات 
او معطيات او تقرير لم يرد الى اجلهات الرسمية بهذا 
اخلصوص». وأوضح املصدر ان «اجلهة الوحيدة التي 
تقوم بدور الوسيط هي الواليات املتحدة األميركية 

عبر السفير آموس هوكشــتاين، واألخير لم يبلغ 
السلطات الرسمية اللبنانية بأي موقف جديد، وهو 
موجود في إسرائيل يستكمل مباحثاته مع املسؤولني 
هناك، ونحن ننتظر عودته الى لبنان باجلواب على 
املقترح اللبناني الذي نأمل ان يكون إيجابيا وواضحا 
مما يعيد حتريك املفاوضات غير املباشــرة لالنتهاء 

من الترسيم سريعا».
يذكر أن مهلة األســبوعني التي طلبها الوسيط 
األميركي هوكشتاين في زيارته األخيرة الى لبنان، 
للعودة باجلواب اإلسرائيلي على املوقف اللبناني حول 

ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية، لم تنقض، علما ان 
لبنان اكد ان آخر ما ميكن ان يتنازل عنه هو اعتماد 
اخلط ٢٣ حــدودا بحرية زائدا حقل قانا، وال ميكنه 
القبول بأقل من ذلك. كما ان لبنان أصر على ان تكون 
اإلجابة اإلسرائيلية خطية وليست شفهية، وفي حال 
كانت إيجابية تتم العودة فورا الى اجتماعات الناقورة 
برعاية األمم املتحدة وبوساطة مسهلة أميركية لتحديد 
اإلحداثيات التقنية قبل التوقيع على احملاضر، بحيث 
جتتمع احلكومة اللبنانية استثنائيا لتعديل املرسوم 

٦٤٣٣ بإضافة حقل قانا الى اخلط ٢٣.

بيروت ـ احتاد درويش

الباحث االقتصادي  رأى 
جاسم عجاقة أنه ال إمكانية 
إلقرار موازنــة حقيقية في 
ظل أســعار صرف متعددة 
ومعتمدة في مشروع املوازنة 
الذي أعدته احلكومة ويناقشه 
مجلس النــواب، معتبرا أن 
الوصــول الى ذلــك يتطلب 
شروطا هي عبارة عن سلة 
متكاملــة، أولها إقرار قانون 
الكابيتال كونترول املرتبط 

بحركة التجارة، أي االستيراد والتصدير التي 
يتــم من خاللها تهريــب العملة الصعبة الى 
اخلــارج بواســطة بعض التجار بعد شــراء 
الدوالر على سعر منصة صيرفة أو من السوق 
السوداء، وثانيها التهريب عبر احلدود بحيث 
ان البضائع التي تهرب ويجري بيعها خارجا 

تعتبر تهريبا للدوالر.
وأكــد عجاقة أن هناك اســتحالة لتوحيد 
سعر الصرف من دون اقرار قانون الكابيتال 
كونترول، وإعادة هيكلــة القطاع املصرفي، 
ووقف التعامل بتجارة الشــيكات املصرفية 
غير الشرعية التي يجري شراؤها بغير قيمتها 
الفعلية، إضافة الى املضاربة على الدوالر من 
خــالل التطبيقات التي باتت تتحكم مبصير 
عجز املوازنة، كذلك إجبار التجار على القبول 

بالدفع بالبطاقات املصرفية.
أمــام هذه العوامــل التي أوردهــا عجاقة 
وأســماها عملية ضبــط لألمــور املالية من 
جميع جوانبها، توقف عجاقة عند اإلصالحات 
املطلوبة في القطاع العام مستعرضا واقع هذا 
القطاع لناحية الفائض في موظفيه وقدرته 
التشغيلية، متسائال ما إذا كان صندوق النقد 
الدولي سيقبل مع الدولة اللبنانية بأن حتافظ 
على ٣٣٠ ألف موظف قسم كبير منهم بعقود 
مؤقتة ســواء كانوا مياومني أو اجراء أو عن 

طريق شراء خدمات.
وفي موضوع املوازنة أيضا أشار عجاقة 
الى مسألة الدين العام املرتبط بأموال املودعني 
واملصــارف، موضحا في هذا املجال أن خطة 
التعافي املالي واالقتصادي التي أعدتها احلكومة 

جرى شطب الدين املتوجب 
على الدولة اللبنانية ملصرف 
لبنان وللمصارف، وهذا من 
شأنه أن ينعكس على أموال 
املودعني الذين ســيرفضون 
بشكل حاسم شطب أموالهم.

وعليه رأى عجاقة أن إقرار 
املوازنة فــي مجلس النواب 
ليس باألمر السهل من دون 
األخذ باالعتبــار كل ما ذكر 
ســابقا، وإال فســنكون أمام 

موازنة تشبه سابقاتها.
واعتبــر عجاقة أن خطة 
التعافي الذي يجري احلديث عنها هي ليست 
بخطة تعاف، بل هي عبارة عن خطة لتوزيع 
اخلســائر حيث جاء فيها أنها ستلغي جزءا 
كبيرا مــن التزامات مصرف لبنان بالعمالت 
األجنبية جتاه املصارف فهي لم تقدم األرقام 
حول النســبة النهائية، بل قيــل أن أقله ٦٠ 
مليار دوالر مت شطبها من مصرف لبنان وكأنه 
سيجري حتميلها للمصارف والودائع، وايضا 
تتضمن اخلطة إقرار قوانني إصالحية كإعادة 
هيكلة القطاع املصرفي من دون أن يكون هناك 
شرح لهذه العملية واقرار السرية املصرفية، 
وحماية أموال املودعــني، اذا كل ذلك مبنزلة 
خطوط عريضة يحتاج كل منها الى قانون، 
وهي غير كافية وحدها بصيغتها املطروحة 

لكنها ضرورية.
وعــن إضراب املصارف لثالثــة أيام، قال 
عجاقــة إن هــذا اإلضراب يأتــي على خلفية 
استهداف القطاع املصرفي وهو ما نص عليه 
بيان جمعية املصارف الذي حمل بعض القوى 
السياسية مسؤولية استهداف املصارف من 
خــالل تدخلها بالقضاء. وأضــاف عجاقة أن 
هذا اإلضراب ستكون له تداعيات سلبية على 
املواطن خصوصا من ناحية أجور القطاع العام 
الذي لم يقبض رواتب الشهر املاضي، باإلضافة 
إلى عدم إمكانية سحب األموال من املصارف 
من قبل املواطنني وتعطيل حركة االســتيراد 
وارتفاع األسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف 
الــدوالر. وطالب عجاقــة احلكومة بالتروي 
فــي التعاطي مع القطــاع املصرفي نظرا إلى 
محورية هذا القطاع في اللعبة االقتصادية.

جاسم عجاقة

نواب املعارضة يحملون على احلكومة لعدم معاجلة 
حرائق املرفأ ويلوحون باستجواب الوزراء املعنيني

بيروت - أحمد عزالدين

عقــد نــواب املعارضــة 
جناة صليبــا وملحم خلف 
ومارك ضو وإلياس جرادي، 
مؤمترا صحافيا في مجلس 
النواب شــنوا فيــه هجوما 
عنيفا على املنظومة احلاكمة 
التي اســتمرت في نهج عدم 
املساءلة، ومتييع احلقيقة في 
قضية املرفأ بعد سنتني على 
أكبر انفجار غير نووي، وذلك 
من خــالل تضييع احلقيقة، 

وتكبيل القضاء.
وقالت النائب جناة صليبا 
التي حتدثت باســم النواب 
إن احلكومة تواصل جتاهل 
مصير األخطار التي تسببها 
املواد املسرطنة املنبعثة من 
احتراق طويل األمد للحبوب 
في صوامع امليناء في بيروت.

وأضافت أن هذه املنظومة 
التي استطاعت استيالد نفسها 
في االنتخابات ال تعطي أهمية 

ووجهــت صليبا أســئلة 
للــوزراء حــول معاجلة هذا 
األخطــار، متوعدة بالتوجه 
ملســاءلتهم مــا لــم يقدمــوا 
إجابــات عن هذه األســئلة، 

املستقبل القريب؟
٣ - هــل مجلس الوزراء 
مستعد وجاهز لتعويض كل 
من أدخل إلى املستشــفيات 
وأقســام الطــوارئ بســبب 
مشاكل في اجلهاز التنفسي 
أو القلــب واألوعية الدموية 
والتي قد تكون نتيجة احلريق 
املندلع منذ ٧ يوليو واملستمر 
حتى تاريخ انعقاد هذا املؤمتر 

الصحافي؟
وشددت صليبا على «أننا 
نترقب خطة واضحة وأجوبة 
عن أســئلتنا خالل اليومني 
املقبلني، وإال فإننا ســنحول 
طلبنا الى استجواب الوزراء 

املعنيني».
بالقــول: «كما  وختمــت 
سنتواصل مع كل من اللجان 
النيابية املختصة من بيئية 
لــن  وصحيــة وغيرهمــا.. 
نصمــت قبل وضع حد لهذه 
الكارثــة اخلفيــة التي تفتك 

باملدينة وسكانها».

وهي: 
١ - ما خطة مجلس الوزراء 

إلخماد النيران القائمة؟
٢ - ما اخلطة إلزالة مصدر 
احلريق وجتنب أي كارثة في 

النواب جناة صليبا وملحم خلف ومارك ضو وإلياس جرادي في مؤمتر صحافي في مجلس النواب (محمود الطويل)

خلطر التعرض للدخان من 
قبل سكان العاصمة، مشيرة 
الى أن الدراسات أثبتت اخلطر 
الكبير للتفاعالت الكيميائية 
جلزئيات الدخان على الصحة.
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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:

أحد منتوجات القمح من ٦ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

السميد

نوال

ارتءاسملاا

لااقةربلهل

ائوارحطارا

لعالكبرخيس

خةمخاسللصت

لسساذماخمم

يملللمارعر

جياااحارثا

يحديمحبونر

اةةقراخلاي

تتاينمالاة

ةميلحمقرلا

١ - ظلم - سئموا مني، ٢ - رعاة - لإلسناد، ٣ - 
أبناء، ٤ - غضبي وشدتي - يغني، ٥ - متشابهة، 
٦ - أعملوا فكرهم (معكوسة) - ارقد، ٧ - قاحل، 
٨ - املجهول (معكوسة) - غبار، ٩ - خاصتي 
الفاكهة، ١٠ - من  العلوم - من  (معكوسة) - من 

األقارب - إليواء النازحني.

االستمرارية
الذاكرة
الرقم

اخلليجيات

رائعة
اخلارقة

السماوات
محبون

مصيره
حليمة

األخالق
األمنيات

املساء
حارث
مارع
بحر

الرطب
خلخال
سميحة

الدامية - مخيف، ٢ - عهود - أحيي،  ١ - خدوشي 
أفك، ٤ - متشابهان - عكس  ٣ - سباق سيارات - 
قصروا (معكوسة)، ٥ - بالد - عقل (معكوسة)، ٦ - 
أرشد (معكوسة) - حامدة، ٧ - تهديد - عكس اليف، 
٨ - ضمير منفصل - حب - عذال، ٩ - للنداء - عودة 

(معكوسة)، ١٠ - سيطر.

أفقياً: عموديًا:
١ - جور - ملوني، ٢ - رعاء - دعائم، ٣ - أوالد، 
٤ - حدي - يشدو، ٥ - ا ا ا، ٦ - فكروا (معكوسة) 
- من، ٧ - ماحل، ٨ - السر (معكوسة) - هباب، ٩ 
- لي (معكوسة) - طب - رمان، ١٠ - عم - اخليام.

١ - جراحي - مريع، ٢ - وعود - أسلم، ٣ - رالي - احل، 
٤ - ا ا - أطالوا (معكوسة)، ٥ - ديار - لب (معكوسة)، 
٦ - دل (معكوسة) - شاكرة، ٧ - وعيد - بري، ٨ - 
نا - ود - الما، ٩ - يا - مآب (معكوسة)، ١٠ - هيمن.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

عواقب انخفاض مستوى ضغط الدم

أعلن د.روبرت شوينغر، اختصاصي أمراض 
القلبية قد تكون من  النوبات  القلب األملاني أن 
 Focus عواقب ضغط الدم املنخفض. وتشير مجلة
إلى أنه وفقا للدكتور شوينغر، على الرغم من أن 
ضغط الدم املنخفض أقل خطورة من ضغط الدم 
أنه مع ذلك ميكن أن يكون سببا في  إال  املرتفع، 

النوبات القلبية.
وتضيف: ويدحض االختصاصي التأكيدات التي 
تفيد بأن ضغط الدم املنخفض ال يؤثر في الصحة 
ويحمي األوعية الدموية وأعضاء اجلسم. ويضيف: 
ليس هناك بيانات دقيقة وموثوقة عن نسبة املصابني 
بانخفاض مستوى ضغط الدم، ألنه ال يعتبر مرضا.
إلى أن طنني األذن وكذلك  ويشير د.روبــرت 
الضعف والصداع واضطراب احلركة واخلفقان 
تعتبر من أعراض انخفاض مستوى ضغط الدم، 

لذلك يجب مراجعة الطبيب.
ويضيف: ألن انخفاض مستوى ضغط الدم بحد 
ذاته قد يكون مرضا، وخاصة بالنسبة لألشخاص 
النحيفني وطوال القامة، الذين ال ميارسون الرياضة. 
كما قد يكون السبب في اضطراب عمل الغدة الدرقية، 
الدموية واالضطرابات  القلب واألوعية  وأمراض 

العصبية.
ووفقا لالختصاصي، انخفاض مستوى ضغط 
الدم لدى الشباب ال يشكل خطورة على حياتهم، 
ولكن بالنسبة لكبار السن له عواقب عديدة، حيث 
يسبب الدوخة وفقدان التوازن والسقوط والتعرض 

إلى إصابة. كما أنه ميكن أن يسبب نوبة قلبية.

هل يدرك اآلباء ما تفعله الشاشة بسالمة عيون أطفالهم؟

أمام  أوقاتا أطول  الكثير من األطفال  ميضي 
التلفاز في عطلة الصيف،  أو  الهاتف  شاشات 
وتتجه الدراسات إلى كشف األضرار الناجتة عن 
ساعات املكوث الطويلة أمام الشاشة السيما مشاكل 
 C.S. Mott العيون. ويشير استطالع مستشفى 
لألطفال حول صحة الصغار في جامعة ميشيغان 
الصحية، الى أن نصف اآلباء فقط يدركون مخاطر 

وقت الشاشة على صحة عيون أطفالهم.
وقالت املديرة املشاركة في االستطالع سارة 
كالرك: «قد ال يكون العديد من اآلباء على دراية 
باملشكالت الصحية القصيرة والطويلة املدى 
املرتبطة بالوقت املفرط أمام الشاشات، مبا في 

ذلك تأثيره على عيون األطفال».
وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن بعض 
اآلباء قد تكون لديهم تصورات غير دقيقة لألنشطة 
التي تؤثر على صحة عيون أطفالهم وبصرهم 
وكيفية تقليل املخاطر. وأشار بعض اخلبراء إلى 
أن اجلمع بني زيادة وقت الشاشة وقلة الفترة في 
اخلارج كعوامل قد تعرض األطفال خلطر اإلصابة 
بقصر النظر أو ضعف النظر، مما قد يؤدي إلى 
مشاكل خطيرة في العني في املستقبل، زاد معدل 
قصر النظر عند األطفال بشكل كبير في الـ ٣٠ 

عاما املاضية.
وأثبتت الدراسات احلديثة أن الوقت في الهواء 
الطلق يحمي من قصر النظر، حيث تقول كالرك: 
«يجب على اآلباء تشجيع أطفالهم على اخلروج 
من ساعة إلى ساعتني من الوقت في الهواء الطلق 
يوميا ألن التعرض للضوء الطبيعي يفيد صحة 
العني». وتضيف كالرك: «يجب على اآلباء فرض 
قواعد األسرة لضمان حصول األطفال على فترة 
طويلة من الوقت بعيدا عن الشاشة خالل النهار، 
هذا مهم بشكل خاص خالل أشهر الصيف عندما 
يكونون خارج املدرسة وقد يكون لديهم وقت 

للراحة».
وأشارت بعض األبحاث أيضا إلى وجود ارتباطات 
القراءة أو استخدام  العمل عن قرب، مثل  بني 
الكمبيوتر اللوحي، مما يزيد من احتماالت قصر 
النظر. وقالت اختصاصية طب العيون د.أوليفيا 
كلني: «إنه وقت مهم للتفكير في مخاطر قصر 
النظر لألطفال ألن من يعانون من ذلك غالبا ما 
تزداد لديهم احلالة مع مرور الوقت». وأضافت 
كلني: «سن ظهور قصر النظر هو أهم مؤشر على 
قصر النظر الشديد في وقت الحق من احلياة».

املصدر: «ميديكال إكسبرس»

املصدر: «نوفوستي»
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مكسيم خليل

ياسر العيلة

في تصريح خاص لـ «األنباء» 
كشــفت النجمــة العراقيــة ميس 
كمــر، عــن انتهائهــا مــن تصوير 
مسلسل «دافي الشعور» في مملكة 
البحرين، حيث حتدثت عن العمل 
قائلة: املسلســل من تأليف جاسم 
اجلطيلي، ومن إخراج الرائع حسني 
احلليبي، ويضم نخبة كبيرة من 
جنــوم الكويت والبحريــن، على 
رأسهم النجمة اجلميلة زهرة عرفات 
والنجم القدير جمال الردهان والنجم 
عبداهللا بوشــهري وشيماء سبت 
ومحمد صفر وميثم بدر وابتسام 
عبداهللا وفــوز جناحي. وأضافت: 
العمــل جميل جــدا وخليط حلو. 
وعن دورها فــي العمل، قالت: لن 
أكشف عن تفاصيله ليكون مفاجأة 
للجمهور، لكن بشــكل عام أجسد 
دور امرأة أرستقراطية واجلمهور 
سيشــاهدني في شــخصية حلوة 
ومختلفة. وأشارت الى أنها انتهت 
منــذ فتــرة مــن تصويــر عملــني 
كوميديني لم يعرضا إلى اآلن، األول 
هو مسلســل «لعبة السعادة» من 
إنتاج شــركة «أبيز برودكشــنز» 

ومن تأليف وليد كمال، ســيناريو 
وحوار محمــد جمال، ومن إخراج 
املخرج البحريني جمال الرويعي 
ومن بطولة خالد البريكي، وأحمد 
العونان الــذي كونت معه في هذا 
العمل ثنائيا جميال، باإلضافة لعدد 
من النجوم اآلخرين مثل عبداحملسن 
القفاص وأميرة محمد ورمي أرحمة 
ومحمــد صفر وأمــل محمد ونورا 
باأللف. وأكملت: العمل جميل جدا 

وإن شاء اهللا يعرض قريبا.
وأضافت: أما العمل الثاني الذي 
انتهيت من تصويره منذ ثالثة أعوام 
فهو مسلسل «دينار نصيب مختار» 
وهــو آخر أعمال الفنانــة الراحلة 
انتصار الشراح، والعمل من إنتاج 
وإخراج النجم الكبير أحمد جوهر، 
والعمل يضم مجموعة كبيرة من 
النجوم مثــل عبدالرحمــن العقل 
وأحمــد جوهر وحســني املنصور 
وخالــد العجيــرب ومحمــد جابر 
وشــهاب حاجيه ومحمد عاشــور 
وآخرين، وتابعــت: لكن للحقيقة 
ال أعلم سبب عدم عرضه حتى اآلن 

بالرغم من انه عمل قوي ومميز.
وعن أعمالها التي شاركت فيها 
خالل شهر رمضان املاضي، قالت: 

كان عندي مسلســل «لغز ١٩٩٠»، 
كان عمال جدا جميل وحقق جناحا 
كبيرا وقدمت من خالل أحداثه ثالث 
شخصيات، والعمل من تأليف الكاتب 
بنــدر الســعيد ومن إخــراج ثامر 
العسالوي، ويضم عددا كبيرا جدا 
من النجوم منهم عبدالرحمن العقل 
وابراهيم احلربي وزهرة اخلرجي 
وعلي جمعــة وعبداهللا التركماني 
وآخرون. وقد عرض لها ايضا في 
شــهر رمضان املسلســل اإلماراتي 
«ســاعي البريد» مع النجم الكبير 
جابر نغموش، وشارك في البطولة 
كل من الفنانني جمعة علي وخليل 
الرميثي وميثا محمد ومروة خليل.

وحول سبب غيابها عن املسرح 
منــذ ثالثة أعوام قالــت: كما تعلم 
أنا عاشقة للمسرح، وأول أعمالي 
كان مــن خــالل املســرح، وأنا في 

انتظار وجود نص جميل يعيدني 
للمســرح ألنني ال أقدم أي شــيء 
ملجرد التواجد، خاصة ان آخر عمل 
قدمته كان ناجحا جدا وهي مسرحية 
«عنتر املفلتر» مــع النجم الكبير 

د.طارق العلي.
وعن الشــائعات التي انتشرت 
عنها في الفتــرة األخيرة وقيامها 
بالرد ونفي هذه الشائعات، قالت: 
حالــي حال أي فنــان تطلق عليه 
شائعات، ومؤخرا انتحل البعض 
اســمي للتشــهير او للتطبيــل أو 
إرهاصات شخصية من قبل البعض 
واستغالل اسمي، ومثل هذه األمور 
تسيء لي وألي فنان وأنا بطبعي 
صبري طويل لكن عندما يصل األمر 
الى اإلساءة لبلدي أو التشهير في 
هذه احلالــة أكون مضطــرة للرد 

وبطريقة قوية.

.. ومع املخرج املنفذ عبدالرحمن محمود ميس مع ميثم بدر وميرا طالب في كواليس «دافي الشعور»الزميل ياسر العيلة مع الفنانة ميس كمر

مفرح الشمري 

بعــد قرارات التكليــف التي اصدرها 
وزيــر االعــالم والثقافة ووزيــر الدولة 
لشــؤون الشــباب عبدالرحمن املطيري 
والتــي منها قرار عــودة تركي املطيري 
وكيال لقطاع التلفزيون وانهاء قرار وزير 
االعالم والثقافة السابق د. حمد روح الدين 
بتكليف فهد الغيالني بهذا املنصب الذي 
اســتمر فيه اكثر من ٤ شــهور يجب اال 
ننسى اجلهود التي بذلها «بوعبدالكرمي» 
فهد الغيالني منذ صدور قرار تكليفه في 
٢٠٢٢/٣/٢١  حتى صدور القرارات اجلديدة 
٢٠٢٢/٨/٧، خصوصا  انه تسلم املنصب في 
وقت صعب، حيث كان تلفزيون الكويت 
يحضر لدورة رمضان ٢٠٢٢، فاجتهد مع 
زمالئه من ابناء الوزارة املخلصني لتقدمي 
دورة برامجية رمضانية تتماشى مع اجواء 
الشهر الكرمي وتلبي جميع االذواق وذلك 
بشــهادة اجلميع من مشاهدي تلفزيون 
الكويــت فــي الداخــل واخلــارج، دورة 
برامجيــة رمضانية لم يعتمد فيها على 
املشاهير في مواقع التواصل االجتماعي 
بل اعتمــد فيها على ابناء الوزارة الذين 
كانوا يبحثون عن فرصة للعمل في برامج 
التلفزيون والذين يعرفهم ويعرف قدراتهم 
ألنه «ابن الوزارة» فواصل جناحاته في 

العمل اجلاد وأثمــر  ذلك برامج منوعة 
وسهرات تلفزيونية مميزة وافالما وثائقية 
تبث للمــرة االولى في الذكــرى الثانية 
والثالثــني للغزو العراقي الغاشــم على 

الكويت.
 فهد الغيالني «بوعبدالكرمي» يعتبر 
«حالة خاصة» في قطاع التلفزيون فعندما 
تســلم املنصب لم يغيره الكرسي على 
زمالئه، بل ســاعده ذلك إلعطاء الفرص 
للكفاءات املبدعة منهم للعمل واالجتهاد 
من اجل متيز تلفزيون بالدهم من خالل 

االفكار التي يقدمونها على شاشته.
 األمر احملزن الذي انتشــر في اروقة 
وزارة االعالم، عندما انتهى قرار تكليف 
فهــد الغيالنــي كـ«وكيــل للتلفزيــون» 
وتكليف تركي املطيري باملنصب ظهرت 
بعــض االصوات تهلل وتبارك وترســل 
رســائل «عودة احلق الصحابه» وكأننا 
في حرب وتناســى هــؤالء «املطبلون» 
ان فهــد الغيالني وتركي املطيري زميال 
عمل منذ سنوات طويلة وكالهما يسعى 

خلدمة الوطن في اي مكان.
«يــا جماعة اخليــر» اذا كنا نريد ان 
نرتقــي في العمــل االعالمي حتى تكون 
شاشتنا مميزة، علينا ان نحترم بعضنا 
ونبعد عن قلوبنا احلقد واحلســد حتى 

نحقق ما نريد ألن الكراسي ال تدوم!

ميس لـ «األنباء»: أعشق املسرح 
لكن لن أقدم «أي شيء»!

انتهت من تصوير «دافي الشعور» في البحرين وتنتظر عرض «لعبة السعادة»

انتحلـوا اسـمي للتشـهير والتطبيل فـكان ردي قويـًا عليهم
«لغز ١٩٩٠» جنح وال أعلم سبب عدم عرض «دينار نصيب مختار»

فهد الغيالني
..شكـرًا

استطاعت آخر إصدارات النجمة الذهبية 
نوال الزغبي «حفلة» أن تتخطى الـ٩ ماليني 
ونصف مليون على اليوتيوب خالل ١٠ أيام 
على صدورها، كما حتقق األغنية اكتساحا 
عبــر صفحات السوشــال ميديــا وحتقق 
انتشارا كبيرا محققة أرقاما عالية جدا، وسط 
تفاعل الناس مع كلماتها ومعانيها، فصارت 
على كل لســان، وتخطت املشــاهدات عبر 
تيك توك لوسم «يا تعيش حلد يصونك» 
و«حفلة» الـ ١٢ مليون مشــاهدة بأكثر من 
١٥٫٠٠٠ ڤيديو على األغنية، كذلك فاقت ٩ 
 ،Reels ماليني على فيســبوك وانستغرام

على ڤيديوهات الناس تغني األغنية.
هذا، وحتتل األغنية لهذا األسبوع املرتبة 
األولى فــي االذاعات املصريــة، اللبنانية، 

اإلماراتية، املغربية والتونسية. 
يذكر أن اغنية «حفلة» أحدث إصدارات 
نــوال مع شــركة Life Stylez Studios، من 

«حفلة» نوال الزغبي بـ ١٢ مليونًا

سيرين.. وجدل «للموت» 

بيروت ـ بولني فاضل

األخذ والرد بني القائمني على مسلسل 
«للموت» والنجمة سيرين عبد النور مستمر 
بعد تصريح األخيرة بأن دور ســحر كان 
لهــا، حيث قالت كاتبة العمل نادين جابر 
إن الذاكرة خانت بعض الشــيء سيرين، 
موضحة أنها اجتمعت بها عام ٢٠١٨ وكان 
مسلسل «للموت» بعنوان «اجلوزاء» للمنتج 
زياد شــويري، وكان يفترض أن جتســد 
سيرين شخصية «ملى» التي أصبحت الحقا 
«ســحر»، مشيرة الى أن ســيرين اتفقت 
مع شــويري على كل شــيء لكنها عادت 
وانسحبت النشــغالها بتصوير «الديفا» 

وأعمال أخرى.
وأكدت جابر أنها ما التقت سيرين منذ 
ذلــك احلني الى أن انتقــل النص من زياد 
شويري الى شــركة إيغل فيلمز، معتبرة 
أن الــدور الواحــد ميكــن أن يعرض على 
أكثــر من ممثل لكن هذا ال يعني أن الدور 
ذهــب الى هذا املمثــل أو ذاك مادام لم يتم 

التوقيع على العقد.
 في غضون ذلك، وبعد اإلعالن عن جزء 
ثالث من «للمــوت»، فإن عجلة التصوير 
لن تتحرك قبل شهر أو شهرين في انتظار 
إجناز «طبختــه» وكتابته من قبل نادين 
جابــر علــى أن يتم عرضــه مبدئيا خالل 

شهر رمضان القادم.

الدراما السورية.. و«االعتذارات»!

دمشق ـ هدى العبود 

أحوال الدراما الســورية 
الوقــت احلالــي ال تســر، 
هنــاك الكثيــر مــن االعمال 
لديها ولكن لألسف واجهت 
هذه االعمــال اعتذارات ممن 
رشــحوا لبطولتها والدليل 
ان مؤخرا اعلن عن ترشــح 

كما أعلن عن انضمام الفنانة 
الســورية سالف معمار الى 
مسلســل «زقــاق اجلن» اال 
اعتــذرت هــي األخرى  انها 
عن عدم أداء الدور املسند لها 
الرتباطها باملسلسل التركي 
«فورمات» الذي يبدأ تصويره 
مطلع الشهر القادم في تركيا 
حســب ما يقولون، وايضا 

«كسر عظم» الذي عرض في 
شهر رمضان املاضي.

منتجــو االعمــال حاليا 
ممثلــني  عــن  يبحثــون 
ومخرجني يشاركون بأعمالهم 
ليتســنى عرضها في شــهر 
رمضان املقبل، فهل يجدون 
ضالتهم ام يبقى احلال على 
ما هو عليه؟.. ننتظر ونرى!

أعلن عن استعداد املخرجة 
رشــا شــربتجي لتصويــر 
مسلســل عربي مشترك في 
لبنــان اال انها هــي األخرى 
اعتذرت عــن عدم التصوير 
نظــرا الرتباطهــا بتصوير 
مسلســل آخر داخل سورية 
مع الكاتب علي معني صالح 
بعد جناحهما في مسلســل 

سالف معماررشا شربتجي

الفنان السوري مكسيم خليل 
لتجســيد دور البطولة من 
خــالل مسلســل «فورمات» 
املقتبس عن املسلسل التركي 
«حب لاليجــار» مع الفنانة 
نور علي اال ان الفنان مكسيم 
اعلن اعتذاره عن العمل نظرا 
النشغاله بتصوير عمل آخر 
بعنوان «ابتسم أيها اجلنرال»، 

عزلة هشام سليم
القاهرة ـ محمد صالح

مازال الفنان هشام سليم حريصا 
على عدم الرد على محبيه وأصدقائه 
وأقاربــه إال القليل جدا منهم، وأغلق 
هاتفــه احملمــول معظــم الوقــت وال 
يفصح عن مكان إقامته سواء بالساحل 
الشمالي أو الغردقة، والبعض أكد أنه 
يتردد على املستشــفى بشكل دوري 

لتلقى جلسات العالج من املرض.
وقالت الفنانة نهال عنبر مسؤولة 

امللــف الطبي بنقابة املهن التمثيلية، 
إنهــا حتى اآلن ال تعرف أي تفاصيل 
عن احلالة الصحية للفنان هشام سليم 
بعد إعالن إصابته مبرض السرطان.

وحاولــت كثيــرا التواصــل معه 
دون استجابة منه، واحترمت رغبته 
في االبتعــاد وعدم اإلفصاح عن آخر 
تطــورات احلالــة الصحيــة بعد أن 
أعلن منذ شــهرين في أحــد البرامج 
التلفزيونيــة عــن إصابتــه مبرض 

السرطان.

كلمــات هاني صارو، أحلــان أحمد زعيم، 
توزيع عمرو اخلضري، ومت تصوير الكليب 

مع املخرج فادي حداد في بيروت.
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العربي يلتقي القسنطيني 
اجلزائري اليوم

برقان يكمل صفقات «األجانب»..
والتضامن يستقطب الهولي

الشباب يتدرب في القاهرة

منافسات «الطائرة» أواخر سبتمبر

مبارك اخلالدي

يلتقي الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي فريق 
القســنطيني اجلزائري في مباراة ودية ضمن معسكر 
األخضر املقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية، وتقام 
املواجهة في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت، واملباراة 
هي الرابعة لألخضر ضمن برنامج املباريات الودية التي 
يخوضها الفريق. إذ فاز على فريق مرجان التونسي ٧-٠ 
ثم تغلب على فريق شبيبة القبائل اجلزائري ٢-١، وخسر 

صباح أمس األول من األفريقي التونسي ٣-١.
إلى ذلك، التحق احملترف اجلديد النيجيري كينجسلي 

ايدو ببعثة الفريق في تونس امس.

يحيى حميدان 

أنهت ادارة نادي برقان ملف محترفي الفريق األول 
لكرة القدم بعد التعاقد مع اخلماسي: البرازيلي ويسلي 
ســانتوس (مدافع)، والنيجيري إيتو دافيد (وسط) 
تايلــون نيكوالس واألردني  البرازيلي  واملهاجمني 
حمزة الصيفي، باالضافة للحفاظ على خدمات املدافع 
التونسي رامي أبوشنيبة للموسم الثالث على التوالي. 
وكشفت مصادر في إدارة «الذهبي» أن التعاقد مع 
الصيفي كلف ميزانية النادي ١٢٠ ألف دوالر وليس 
كما تردد في وسائل االعالم األردنية التي ذكرت أن 

الصفقة وصلت لـ٨٠ ألف دوالر. 
هذا، ويواصل برقان تدريباته بصورة يومية على 
ملعبه اخلاص في شرق األحمدي استعدادا النطالق 

منافسات دوري الدرجة األولى و٢٨ اجلاري. 
وفي الفروانية، حصلت ادارة نادي التضامن على 
موافقة نظيرتها في اليرموك على اســتعارة الالعب 

سالم الهولي ملدة موسم واحد. 
ويتدرب «العنيد» بصفة يومية في امللعب الفرعي 
لنادي النصر بســبب أعمــال الصيانة في ملعبه 

الرئيسي.

مبارك اخلالدي

يجري الفريق األول لكرة القدم بنادي الشباب أولى 
حصصه التدريبية في مصر اليوم، وذلك بعد أن وصلت 
بعثة الفريق إلى القاهرة امس في مستهل معسكر إعدادي 
ميتد ملدة أسبوعني. ويرأس البعثة عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي وعضوية اجلهاز الفني 
برئاسة املدرب الوطني عيد سابج واجلهاز اإلداري والطبي 

إضافة إلى ٢٦ العبا.
ومن املقرر أن يلعب أبناء األحمدي ٤ مباريات ودية 
قبل العودة إلى البالد. جدير بالذكر ان فريق الشــباب 
يســتعد ملواجهة فريق برقان في اجلولة األولى لدوري 

الدرجة األولى الذي سينطلق ٢٨ اجلاري.

اعتمد مجلس إدارة احتاد الكرة الطائرة مواعيد بداية 
جميع مسابقاته خالل املوسم الرياضي ٢٠٢٢-٢٢٢٣، حيث 
ستبدأ منافســات فئة العمومي خالل الفترة من ٢٤-٢٩ 
سبتمبر اجلاري، بينما تنطلق منافسات املراحل السنية 
خالل األســبوع األول من شهر أكتوبر املقبل. كما حدد 
مجلس إدارة االحتاد املراحل السنية في املوسم اجلديد 
بناء على توصية جلنة مسابقات االحتاد حيث تكون على 
النحو التالي: فئة حتت ١٣ سنة مواليد ٢٠٠٩، وفئة حتت 
١٥ سنة مواليد ٢٠٠٧، وفئة حتت ١٧ سنة مواليد ٢٠٠٥، 
وفئة حتت ٢٠ سنة مواليد ٢٠٠٢ باإلضافة الى فئة العمومي 
(الدرجة األولى). وسوف تصدر جلنة مسابقات االحتاد 

جدول جميع املسابقات في وقت الحق.

(املركز االعالمي بالعربي) اجلدية واضحة على العبي االخضر  

تدريبات فريق الشباب شهدت التزاما كبيرا من الالعبني

إبراهيم والشمالي والصيفي «قدساويني».. والسويسي إلى أغادير
يحيى حميدان

التحــق الثالثــي املدافع أحمد 
إبراهيم والعــب االرتكاز عبداهللا 
الشمالي واحملترف األردني عدي 
الصيفــي بفريق كرة القدم بنادي 
القادســية الــذي يقيم معســكرا 
تدريبيــا حاليــا فــي مدينــة ٦ 
أكتوبــر مبصر بعد ما مت االنتهاء 
من إجراءات التعاقد معهم بشكل 
رسمي. ويأتي انتقال إبراهيم (٢٩ 
سنة) والشــمالي (٣٤ سنة) بعد 
انتهاء عقديهما مع ناديهما السابق 
العربي، فيما خاض الصيفي (٣٦ 
سنة) املوسم املاضي في صفوف 
النصر بعد رحلة احترافية طويلة 
في املالعب الكويتية لعب خاللها 

في الساملية والقادسية.
وخــاض الثالثــي التدريبــات 
الصباحيــة أمس مع كامل أعضاء 
الفريــق املتواجدين فــي مدينة ٦ 
أكتوبر حتت قيادة املدرب الوطني 
ناصر الشــطي، وسط تركيز تام 
من جانب مدرب اللياقة التونسي 
خليل اجلبابلي على رفع املعدالت 

اللياقية لالعبني بشكل كامل.
كما وافقت إدارة «األصفر» على 

للفريق املغربي، متمنيا أن يعود 
مــن جديد لتمثيــل «األصفر» في 
املستقبل القريب وإسعاد اجلماهير 
التي دعمت النادي والالعبني بشكل 
واضح. وبذلك، يكون القادســية 

سورو، باإلضافة للصيفي.
إلى ذلك، يلتقي األصفر غدا مع 
فريق حرس احلدود في مباراة ودية 
قد تكون األخيرة له في معسكره 

بالقاهرة.
الكويت يالقي الوحدة

وفــي النمســا، يلتقــي نــادي 
الكويت مع الوحدة اإلماراتي مساء 
اليوم في مباراته التجريبية الثالثة 
على هامش معسكره التدريبي املقام 
هناك. وينتظر أن تشــهد املباراة 
مشاركة القادم اجلديد من العربي 
محمــد فريح بشــكل رســمي مع 
الفريق الكويتاوي بعدما مت التعاقد 
معه الســبت املاضي ملدة موســم 
واحــد. وبــات فريح (٣٤ ســنة)، 
والذي يشغل مركز الظهير األمين، 
الصفقة احمللية الثالثة بالنسبة لـ 
«األبيض» بعدما مت التعاقد سابقا 
مع العب الوسط أحمد الظفيري من 
القادسية، واملهاجم فواز املبيليش 
مــن خيطان. وينتظــر أن يختتم 
الكويت مبارياتــه التجريبية في 
الشــارقة اإلماراتي  أمام  النمســا 
االثنني املقبل، قبل العودة للبالد 

١٧ اجلاري.

قد أغلــق ملف احملترفني األجانب 
بعدمــا حافظ على بقــاء األلباني 
لورانس تراشي، وتعاقد مع املدافع 
البوركيني باتريك مالو واملهاجمني 
العاجيني سيدريك هنري ومامادو 

الكويت يخوض «جتريبيته» الثالثة أمام الوحدة اإلماراتي اليوم

(املركز اإلعالمي للقادسية) عبداهللا الشمالي وضاري سعيد وأحمد إبراهيم في التدريب الصباحي للقادسية أمس  

إعارة العب الوسط التونسي حسام 
السويســي إلــى حســنية أغادير 

املغربي ملدة موسم واحد.
وتقدم السويسي بالشكر إلدارة 
القادســية ملوافقتهــا على إعارته 

١٧ ميدالية للرماية الكويتية في كازاخستان
حقــق املنتخب الوطني 
للرمايــة ١٧ ميداليــة فــي 
منافسات البطولة اآلسيوية 
العاشــرة للرماية وبطولة 
اجلائــزة الكبــرى لرمايــة 
األطباق الطائرة املقامتني في 
كازاخستان واللتني انطلقتا 

في ٢٨ يوليو املاضي.
وقال رئيس مجلس إدارة 
احتاد ونادي الرماية دعيج 
العتيبي إن الرماة الكويتيني 
فــي مســابقتي (التــراب) 
و(السكيت) خالل البطولتني 
حصلوا على امليداليات الـ ١٧ 

بواقع سبع ميداليات ذهبية وست فضيات وأربع برونزيات.
وأشــاد العتيبــي باإلجنازات التــي حققها رماة الكويت في هذه املنافســات على 
األراضي الكازاخستانية رغم صعوبة املنافسة مع أبطال العالم املشاركني فيها، معربا 
عــن أمله فــي حتقيق املزيد من اإلجنازات لرفع اســم الكويت في احملافل الرياضية 

العاملية والوصول إلى املقاعد التأهيلية في أوملبياد باريس ٢٠٢٤.
وذكر أن هذه املنافسات تأتي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للرماية والتي 
ســتقام في كرواتيا خالل شهر ســبتمبر املقبل، حيث سيتم خاللها توزيع بطاقات 

تأهيلية مباشرة لدورة األلعاب األوملبية باريس ٢٠٢٤.

١٦ ناديًا في «السلة العربية» بالكويت
هادي العنزي

كشــف االحتاد العربي 
لكــرة الســلة عــن هويــة 
األندية الـ١٦ التي ستشارك 
في بطولة األندية العربية 
الـــ٣٤ لكرة الســلة، والتي 
يســتضيفها نادي الكويت 
وصيف النســخة السابقة 
خــالل الفترة مــن ٥ حتى 
١٥ أكتوبــر املقبــل. وميثل 
الكويت في البطولة أندية 
الكويت، وكاظمة، واجلهراء، 
كما تشــارك أندية: األهلي 

واالحتاد السكندري من مصر، والسد القطري، وأهلي بن غازي الليبي، واالحتاد - أهلي 
حلب الســوري، والبشــائر العماني، ودجلة العراقي، ووداد بوفاريك اجلزائري، والنصر 
الســعودي، واألهلي البحريني، وامليناء اليمني، وبيروت اللبناني. ويسعى الكويت بطل 
اخلليج وثاني العرب الى الفوز بالنسخة املقبلة للبطولة وقد قام اجلهاز اإلداري للفريق 
برئاسة بدر العصيمي بالتعاقد مع األميركي ماركس هانت، والهاييتي كادي الالن، لتدعيم 
صفوف «العميد»، وتعزيز حظوظه للظفر باللقب العربي، خاصة أن األبيض يضم العديد 
من الالعبني املتميزين أمثال األخوين حمد ومحمد عدنان، وأليكس الغيص، وتركي حمود، 

وفهد الظفيري، وراشد الرباح، وعمران جوهر، ومحمد عزيز، وعلي الهدهود.

م منتخب شباب اليد «األلعاب الشتوية» ُيكرِّ
يعقوب العوضي

أقام نادي األلعاب الشتوية حفل 
تكرمي ملنتخبنا الوطني للشــباب 
لكــرة اليد في مقره بصالة عجيل 
العجران في منطقــة بيان، حيث 
قدم رئيــس النادي فهيد العجمي 
مكافآت مالية لالعبني بعد حتقيق 
األزرق املركــز الثالــث في بطولة 
آســيا والتأهل إلى نهائيات كأس 
العالم «اليونــان وأملانيا ٢٠٢٣». 
وذلــك بحضــور أعضــاء مجلس 
اإلدارة محسن املعصب، ومشعل 
فليطح، وأحمد العمران، ومبارك 

العماني وخالد املطيري.
كما قدم احتاد اليد درعا تذكاريا 
لفهيد العجمي عبارة عن «قميص» 
البطولة موقعا من جميع الالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري للمنتخب 
تعبيرا عن االمتنان والتقدير لنادي 

األلعاب الشتوية.

وفي هذا اإلطار، أكد العجمي أنه 
يجب علينا كرياضيني املبادرة في 
تكرمي مختلف الالعبني والالعبات 
الذين يحققون اإلجنازات ومنحهم 
احلوافز املعنوية واملادية. ونحن 
نفتخر بوجود مواهب شابة قادرة 
على تلبيــة طموحــات الرياضة 

الكويتية ونتطلع للمزيد.
بدوره، أشــاد خالــد املطيري 
بالــروح القتاليــة التي حتلى بها 
األزرق الشاب في البطولة اآلسيوية 
والتي اســتعاد مــن خاللها هيبة 
اللعبة على مستوى القارة الصفراء، 
مشيدا مببادرة فهيد العجمي لتكرمي 
املنتخــب. من جانبــه، أثنى قايد 
العدواني على الدور الكبير الذي 
يقوم به نادي األلعاب الشتوية من 
خالل دعم مختلف الرياضات في 
البالد والذي يأتي من باب احلس 
الرياضية والوطنية  باملسؤولية 

جتاه الرياضة الكويتية. فهيد العجمي وقايد العدواني خالل تكرمي العبي منتخب الشباب لكرة اليد

فهد الرشيدي ولويز فرنانديز خالل تدريبات الفحيحيل في أنطاليا بتركيا

الفحيحيل يضم نيغوما
ويلعب مع هالل القدس

الساحل يغلق ملف احملترفني بتونسي وفرنسي وُعماني

هادي العنزي

أكمل الفحيحيل ملف التعاقدات اخلارجية بعدما 
وّقع مع العــب منتخب الكونغو فابريس نيغوما، 
قادمــا من الرجاء البيضاوي املغربي ملدة موســم، 
ليحل بديال للغاني سولومون مينساه، ليكمل عقد 
محترفي «االشاوس»: الســوري عبداهللا الشامي، 
والبرازيلي جوليو سيزار، والتونسي يوسف بن 
سودة، والبرازيلي لويز فرنانديز الذي انتظم في 
التدريبات مؤخرا بعد أن فسخ نادي التضامن عقد 
الالعــب بالتراضي، ليعود فرنانديز من جديد إلى 

فريقه السابق، ليكمل معه املوسم الثالث تواليا.
ويلعب الفحيحيل مساء اليوم مع هالل القدس 
الفلسطيني أولى مبارياته الودية مبعسكره مبدينة 
أنطاليــا التركيــة، على أن يلتقي مــع دبا احلصن 

اإلماراتي اخلميس املقبل.

من جانب آخر، أغلق اجلهاز اإلداري للفريق األول 
لكرة القدم بنادي الســاحل برئاسة د.أحمد عجب 
ملف احملترفني أيضا، بالتعاقد مع ثالثة العبني دفعة 
واحدة، هم: الفرنسي طارق عجون، والتونسي حمزة 
بن عبدة، والعماني حمد احلبســي، باإلضافة الى 
التجديد للبرازيليني ليوناردو دا سيلفا وجيوفاني 
دينيز. ويواصل الســاحل تدريباته اليومية على 
فترتني صباحية ومســائية، مبعســكره اخلارجي 
بتركيا بقيادة املدرب الوطني محمد دهيليس، وقد 
خاض «ابناء أبو حليفة» أولى مبارياتهم الودية أمام 
اخلور القطري، وانتهت ملصلحتهم بهدفني دون رد 
سجلهما البرازيلي جيوفاني، وعبداحملسن العجمي، 
ومن املقرر أن يلعب الســاحل غــدا ثاني مبارياته 
الودية في تركيا مع نادي اخلليج السعودي، ويختتم 
معســكره التدريبي بلقــاء يجمعه مع دبا احلصن 
اإلماراتي قبل العودة إلى البالد ١٧ أغسطس اجلاري.
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أكد مدرب مان سيتي بيب غوارديوال أنه 
أحب سماع مهاجمه اجلديد إيرلينغ هاالند، 
يندب حظه خالل مقابلة تلفزيونية مباشرة.

وسجل هاالند هدفي فريقه في الفوز على 
وست هام يونايتد (٢-٠) مساء أول من امس 
في ختام اجلولة األولى من الدوري االجنليزي 
املمتاز، وأوضح فــي مقابلة تلفزيونية بعد 
اللقاء، أنه توجب عليه أن يسجل هدفا ثالثا.

وقــال غوارديوال فــي وقت الحق إن ذلك 
ذكــره بالنجم األرجنتيني ليونيل ميســي، 
قائال إن األخير لم يشعر بالرضا عندما كان 

بإمكانه تسجيل املزيد لفريقه.
وقــال غوارديوال فــي تصريحات نقلتها 
صحيفــة «ديلــي ميــل»: «أحب ذلــك. كنت 
محظوظا كمدرب أن أكون مع ميسي وإذا سجل 
هدفني، فإنه يريد ثالثة. إذا سجل ثالثة، فإنه 
يريد أربعة. إذا حصل على أربعة، فإنه يريد 
خمســة. ال يرضى كبار الهدافني واملهاجمني 

أبدا. إنهم يتضورون جوعا دائما».
وعندمــا مت ارتــكاب خطــأ ضــد هاالند 
ليحتســب احلكم ركلة جزاء لـ «الســيتي»، 
استحوذ املهاجم النرويجي على الكرة على 

الفور ليسدد الكرة بنفسه، وعن 
ذلك قال غوارديوال: «أعتقد أنه 
إذا أخذ شخص ما هذه الكرة، 
لكان (هاالنــد) قد لكمه في 
الوجــه، أنا متأكــد من ذلك 

وهذه عالمة جيدة».
مــن جهته، قال هاالنــد في تصريحات 
لشــبكة «سكاي سبورتس»: «كانت بداية 
جيدة، ليس هناك الكثير ألقوله غير ذلك.. 
وعلينا االســتمرار». وأضــاف: «كما كان 
متوقعا، رأينا اإلمكانات احملتملة ضد بايرن 
ميونيخ (في الفترة التحضيرية)، وانخفض 
األداء قليال أمام ليڤربول (في درع املجتمع).. 
سيتحسن األمر مع املباريات، وكان يجب 

أن نسجل أكثر أمام وست هام».
وحــول ما إذا كان بإمكانه إحراز املزيد 
من األهداف أمام وســت هــام، قال هاالند: 
«نعم.. كان يجب أن أكون هناك (اللتقاط 
عرضية إيلكاي غوندوغان).. يتعلق األمر 
بالتواصل الذي نقوم به كل يوم في التدريب، 
واملمارسة حتى نتحسن.. وهذا سيحدث».
وأردف: «كانت هناك بعض االحتفاالت 
اجليدة، لذا أنا سعيد.. جميل أن أبي رأى 
الهدفني، ألنها حلظة كبيرة بالنســبة لي، 
نظــرا لكونــي مبتدئا في هذه املســابقة.. 
اآلن أيضا مر مــا يقرب من 
٣٠ دقيقة، منذ أن ســجلت 
الهدف األخير، لذا يجب أن 

أواصل التقدم».
وسجل هاالند هدفي اللقاء 

في الدقيقتني ٣٦ (من ركلة 
جزاء) و٦٥.

غوارديوال: هاالند يذّكرني مبيسي

توخيل: نحتاج 
لتجديد الدفاع

معركة قضائية 
بانتظار غيغز

غيديس على 
رادار ولڤرهامبتون

«اليونايتد» يضع 
رابيو في حساباته

أعرب مدرب تشلســي توماس 
توخيل عن سعادته بأداء تياغو 
ســيلفا وســيزار أزبيليكويتا 
السبت  وكاليدو كوليبالي يوم 
املاضي، لكن مع وصول مجموع 
أعمارهم إلى ١٠٠ عام، فهو يدرك 
أن النادي يحتاج إلى جيل قادم 

من العبي اخلط اخللفي.
وقال املدرب األملاني ملوقع النادي 
على اإلنترنت «نحن سعداء جدا 
أزبليكويتا  بوجود العبني مثل 
وتياغو وكاليدو، لكن من املهم 
أيضا أن يكون لدينا اجليل القادم 
الستالم املسؤولية منهم في نهاية 

املطاف في السنوات املقبلة».
وأضاف «تعتمد اللعبة بشــدة 
على اجلانــب البدني.. هذا هو 
الواقع، لذلــك نحن بحاجة إلى 
العبني آخرين لتناوب اللعب مع 

هؤالء الالعبني».

مثُل مــدرب املنتخب الويلزي 
الســابق ملان  الدولي  واجلناح 
يونايتد اإلجنليزي، راين غيغز 
أمام احملكمة أمس بتهمة االعتداء 
وســلوك عدائي وعنيف جتاه 
صديقته الســابقة، في قضية 
التدريبية رأسا  قلبت مسيرته 
على عقب. ودفع الويلزي، البالغ 
٤٨ عاما، ببراءته في التهم املوجهة 
إليه والتي تصــل عقوبتها إلى 
السجن خمس ســنوات كحد 
أقصى. واتهــم غيغز باالعتداء 
على صديقته السابقة التي تعمل 
كمديــرة عالقــات عامة كايت 
غريفيل، ما تسبب لها في ضرر 
جســدي في األول من نوفمبر 
٢٠٢٠، وذلك عندما مت استدعاء 
الشرطة إلى منزله في مانشستر.

يقتــرب نــادي ولڤرهامبتون 
اإلجنليزي من استكمال صفقة 
جناح نادي ڤالنســيا اإلسباني 
جونكالو غيديس لضمه خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية. وذكرت 
شــبكة «٩٠ مينت» اإلجنليزية 
أن مدرب «اخلفافيش» جينارو 
تلقى  النادي  أن  غاتوزو كشف 
عرضا ضخما من ناد في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لغيديس، الذي 
النادي بعد  له مبغادرة  ســمح 
دخوله في آخر عامني من عقده.

ذكــرت شــبكة (٩٠ مينت) 
أن نــادي مان  اإلجنليزيــة 
يونايتد يفكر في ضم العب 
أدريان  خط وسط يوڤنتوس 
رابيو، أو مواصلة مساعيه لضم 
الهولندي فرينكي دي يونغ جنم 

برشلونة اإلسباني.
وأضافت الشبكة على موقعها 
اإللكترونــي، أن رابيو البالغ 
من العمــر ٢٧ عاما، مت إبالغه 
أنه ميكنه مغادرة نادي عمالق 
دوري الدرجة األولى اإليطالي 
هذا الصيــف، وقد مت تقدمي 
خدماته في جميع أنحاء أوروبا.

«العنابي» يشارك في بطولة ڤيينا الدولية

الزمالك لالقتراب من لقب الدوري..
واألهلي يستعيد ذاكرة االنتصارات

الدوحة - فريد عبدالباقي

وافق املنتخب القطري األول لكرة القدم 
على مشاركته في بطولة ڤيينا الدولية التي 
ستقام خالل الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ أغسطس 
اجلــاري بجانــب منتخبات املغــرب وغانا 
وجامايكا، وتأتي البطولة ضمن استعدادات 
منتخبات العنابي واملغربي والغاني خلوض 

غمار منافسات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
وينظم االحتاد النمساوي البطولة احتفاال 
بذكرى العبه السابق إرنست هابل الذي توفي 
عام ١٩٩٢، حيث تقام املباريات على امللعب 
الذي يحمل اسم النجم الراحل والذي يتسع 
حلوالــي ٥٠٨٦٥ متفرجا. وكشــف االحتاد 
النمســاوي عن جدول مباريــات البطولة، 
حيث يبدأ العنابي مشواره مبواجهة شقيقه 
املنتخب املغربي في ٢٠ أغسطس، بينما تلعب 
غانــا مع جامايكا، وفــي اجلولة الثانية ٢٣ 
أغسطس يلتقي العنابي مع غانا، واملغرب 
مع جامايكا، وفي اجلولة الثالثة ٢٦ أغسطس 
يلتقي العنابي مع جامايكا، واملغرب مع غانا.
يذكر أن قطر تلعب في املجموعة األولى 

مبونديــال ٢٠٢٢ برفقة منتخبــات هولندا 
والســنغال واإلكوادور، فيما تلعب املغرب 
فــي املجموعة السادســة بجانب منتخبات 
بلجيــكا وكندا وكرواتيــا، وتلعب غانا في 
املجموعة الثامنة برفقة منتخبات البرتغال 

وكوريا اجلنوبية واألوروغواي.
من جانب اخــر، تنطلق اليوم مباريات 
اجلولــة الثانية من الدوري القطري بإقامة 
مباراتني، يلتقي في األولى أم صالل مع السد 
في الـ ٥:٣٠ مساء على ستاد خليفة الدولي، 
والثانية يلتقي قطر مع املرخية في الـ ٧:٤٠ 

مساء على ستاد املدينة التعليمية.
وتســتكمل غدا مباريات اجلولة، حيث 
يواجه الغرافة نظيــره الوكرة في الـ ٥:٣٠ 
مساء على ستاد خليفة الدولي، ثم السيلية 
مع الشــمال في الـ ٧:٤٠ مســاء على ســتاد 
املدينة التعليمية، وتختتم اجلولة اخلميس، 
حيــث يلعب األهلي مع الدحيل في الـ ٥:٣٠ 
مساء على ستاد أحمد بن علي، وفي الـ ٧:٤٠ 
مســاء تقام أول مباراة على ســتاد لوسيل 
املونديالي والذي يجمع العربي والريان في 

ديربي الكرة القطرية.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

استعاد األهلي املصري ذاكرة االنتصارات 
في بطولة الدوري املمتاز بعد أن حقق فوزا 
كبيرا على مضيفه االحتاد السكندري بثالثية 
نظيفة أول من امس على ستاد برج العرب 
في ختام اجلولــة الـ٢٩ من الدوري، ليرفع 
رصيده الى ٥٩ نقطة في املركز الثالث، فيما 
تلقى االحتــاد الســكندري الهزمية الثانية 
تواليا والثانية عشرة هذا املوسم، وجتمد 
رصيده عند ٣٣ نقطة في املركز الثالث عشر. 
وسجل األهداف أحمد سيد غريب (٣٥ و٤٧) 

وزياد طارق (٤٤).
وخاض األهلي املباراة بتشكيلة ضمت 
مجموعــة مــن الالعبني الشــباب والنجوم 
العائديــن مــن اإلصابة، وذلك بعــد القرار 
الذي اتخذه مجلس إدارة النادي في اعقاب 
تضاؤل حظوظ الفريق في املنافســة على 
لقب الدوري وابتعاده بفارق ١٠ نقاط خلف 
الزمالك، قبل ٥ مراحل على نهاية البطولة.
وتعليقا علــى املباراة، قــال البرتغالي 
ريكاردو سواريش املدير الفني لالهلي: البد أن 
نكون واقعيني واألهلي البد أن يقاتل في جميع 
املباريات، هدفنا فــي كل مباراة هو الفوز، 
لكن هناك صعوبة في الفوز بلقب الدوري 

هذا املوســم، وقد بدأنا االستعداد للموسم 
اجلديد ونسعى إلى تصحيح األخطاء.

وبعد املواجهة، أعلن االحتاد السكندري 
قبول اعتذار عماد النحاس املدير الفني للفريق 
عن االستمرار في مهام منصبه بعد اخلسارة 

من األهلي بثالثية نظيفة.
الــى ذلك، وضمن اجلولــة الـ٣٠، يلتقي 
الزمالك في العاشــرة مساء اليوم مع مصر 
املقاصة بســتاد القاهــرة الدولي، ويتصدر 
األبيض الترتيب برصيد ٦٩ نقطة وبفارق 
٧ نقاط عن بيراميدز صاحب املركز الثاني 
ويتواجد املقاصة في املركز األخير برصيد 

١٥ نقطة. 
وكان الزمالك قد أعلن غياب إمام عاشور 
وحسام عبداملجيد عن مباراة مصر للمقاصة، 
وذلك بســبب اإليقاف حلصول حسام على 
البطاقة الصفراء الثالثة أمام اجلونة، وعاشور 
بسبب تعرضه للطرد خالل نفس املباراة.

كما يغيب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا 
املدير الفني للفريق عن التواجد في مقاعد 
اجلهاز الفني بسبب اإليقاف أيضا حلصوله 
على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة اجلونة 

أيضا.
وضمن اجلولة نفســها يلتقي بيراميدز 

مع غزل احمللة، والبنك األهلي مع فاركو.

برشلونة يحرز كأس جوان غامبر
قدم برشلونة اإلسباني استعراضا 
هجوميــا باكتســاحه ضيفه بوماس 
املكســيكي ٦-٠، ليحرز كأس جوان 
غامبر في مباراة ودية سنوية يقيمها 

تكرميا ملؤسس النادي.
وقبل أقل من أســبوع على بداية 
الدوري اإلسباني، قدم الوافدون اجلدد 
الى برشلونة أداء الفتا وعلى رأسهم 
الهداف الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي 
الذي افتتح التســجيل منــذ الدقيقة 

الثالثة بتسديدة من زاوية ضيقة.
ولم ينتظر برشلونة سوى ثوان 
معدودة إلضافة الثاني عبر الشــاب 
بيدري (٤) قبل أن يسجل الثالث بعد 

٥ دقائق بواســطة الفرنســي عثمان 
دميبيليه بعد متريرة من الوافد اجلديد 

اآلخر البرازيلي رافينيا.
ولعب بعدها ليڤاندوفســكي دور 
املــرر في الهدف الرابع الذي ســجله 
بــدري أيضا (١٩)، ثم بقيت النتيجة 
على حالها حتى بداية الشوط الثاني 
حني حان دور املهاجم الغابوني بيار-

إمييريك أوباميانغ لتسجيل اخلامس 
(٤٩)، قبل أن يضيف الهولندي فرنكي 
دي يونغ السادس قبيل نهاية اللقاء 

.(٨٣)
وشهدت املباراة مشاركة الفرنسي 
جــول كونديه للمــرة األولى بألوان 

النــادي الكاتالوني بعــد دخوله في 
الدقيقــة ٦١، فيما غاب الوافد اجلديد 
اآلخر الدمناركي أندرياس كريستنسن 

بسبب أوجاع في العنق.
وقام العبو برشــلونة باالحتفال 
بالعب بوماس، البرازيلي داني ألفيش، 
بطريقة خاصة، داخل ملعب كامب نو 
بعد انتهاء أحداث اللقاء، باإلضافة إلى 
قيام سيرجيو بوسكيتس العب خط 
وسط «البلوغرانا» بدعوة ألفيش لرفع 
كأس جوان غامبر كنوع من التقدير 
بعد مسيرته الطويلة مع «البارسا» 
والتي كان آخرها متثيله للفريق في 

النصف الثاني من املوسم املاضي.

حقــق الكرواتي إيغور تــودور بداية 
موفقة كمدرب ملرسيليا وصيف البطل رغم 
صافرات االستهجان التي وجهت له، وذلك 
مــن خالل الفوز الكبيــر على رينس ٤-١ 
في املرحلة األولى من الدوري الفرنسي.

وخاض تودور مباراته الرسمية األولى 
خلفا لألرجنتيني خورخي سامباولي وسط 
أجواء مشحونة بسبب التذمر من أساليبه 
التدريبية وحتى من الرئيس اإلســباني 
للنادي بابلو لونغوريا، ثم ازدادت النقمة 
علــى العب يوڤنتوس اإليطالي الســابق 
نتيجة بدء املباراة من دون القائد دميتري 
باييــت، ما أدى بقســم مــن اجلمهور الى 
توجيه صافرات االستهجان قبيل البداية.

وعلق تودور قبيل صافرة البداية على 
خياراتــه، قائال لقناة «بــرامي ڤيديو» إن 
«دمييتري العب مهم، هذا خيار. إنه خيار 
لهذه املباراة وال شيء أكثر من ذلك. هناك 
خمسة تغييرات في املباراة وبإمكان ذلك 

أن يغير وجهة اللقاء».
وكان الكرواتــي موفقــا فــي خيــاره 
بخروجه منتصرا من اختباره الرســمي 

األول مع وصيف البطل، منهيا الشوط األول 
متقدما بهدفني نظيفني سجلهما البلجيكي 
ووت فايس عن طريــق اخلطأ في مرماه 
خالل اعتراضــه عرضيــة الوافد اجلديد 
جوناتــان كلــوس (١٣)، والوافد اجلديد 
اآلخــر البرتغالي نونــو تافاريس بعدما 
وصلته الكــرة من األرجنتيني ليوناردو 

باليردي (١+٤٥).
وانتظر النادي املتوسطي حتى الدقيقة 
٧٥ ليحسم النتيجة نهائيا بإضافة الهدف 
الثالث عبر الوافد اجلديد البديل الكولومبي 
لويس سواريس إثر ركلة ركنية، قبل أن 
يزج تودور بعد دقيقتني من الهدف بباييت 
لكن األخير عجز عن ترك بصمته بل على 
العكس، إذ جنح رينس في تقليص الفارق 
برأسية ابن الـ٢١ عاما اإلجنليزي- األميركي 

فوالرين بالوغان (٨٤).
إال أن سواريس، القادم هذا الصيف من 
غرناطة اإلسباني، أعاد الفارق الى ثالثة 
بهدفه الشخصي الثاني إثر هجمة مرتدة 

ومتريرة من سيدريك باكامبو (٤+٩٠).
وبعدما خسر مواجهاتهما الثالث املوسم 

املاضــي، إحداها في الــكأس، من دون أن 
يسجل أي هدف مقابل ٩ في شباكه، احتاج 
لوريان الى هدف بالنيران الصديقة سجله 
في الدقيقة ٦٦ عن طريق اخلطأ في مرماه 
الوافــد اجلديد البلجيكــي أرثر تيات كي 
يسقط رين، رابع املوسم املاضي، في معقله 
ويحقق فوزه األول على منافســه خارج 

الديار منذ سبتمبر ٢٠١٢ (٢-١). 
أملانيا 

ولم تكن عودة شالكه الى دوري األضواء 
بعد موســم فــي الدرجة الثانيــة موفقة، 
إذ ســقط في أرض كولن بهدف ملاريوس 
باتلر (٧٦) مقابل ثالثة للوكا كيليان (٤٩) 
والنمساويني فلوريان كاينتس (٦٢) وديان 
ليوبيشيتش (٨٠) في ختام اجلولة األولى 

من الدوري األملاني.
وتأثــر شــالكه بالنقص العــددي في 
صفوفه منذ الدقيقة ٣٥ بعد طرد دومينيك 
دريكسلر، ما عقد مسعاه لفك عقدته أمام 
كولن وحتقيق فوزه األول عليه في الدوري 

منذ مارس ٢٠١٦ (٣-١ خارج الديار).

إطاللة أولى رائعة لتــودور ومرسيليا.. 
وشالكه يسقط أمــــــــام كولن

الهدف األخير، لذا يجب أن الفور ليسدد الكرة بنفسه، وعن 

وسجل هاالند هدفي اللقاء 
٣٦في الدقيقتني ٣٦في الدقيقتني ٣٦ (من ركلة 
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

مذكرة تفاهم بني «التطبيقي» 

و«الصحة» لدعم األبحاث وتوفير 

التدريب للطلبة.

«بيتكوين» تتجاوز ٢٤ ألف دوالر 

والعمالت املشفرة تتخطى 

التريليون دوالر.

شغلكم متام.كل يوم في حال!!

٣:٤٦الفجر
٥:١٢الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٤املغرب
٧:٥٨العشاء

أعلى مد: ٠٧:٢٨ ص ـ ١١:٠٠ م
أدنى جزر: ٠١:٤٢ ص ـ ٠٣:٥٣ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٣٠

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

البقاء هللا

حسن عبداألمير حسن عيدي: ٦٤ عاما - الرجال: الرميثية - مسجد 
مقامس - ت: ٩٤٤٣٢٢٥٤ - النساء: الساملية - ق١٢ - ش أبو ذر 
الغفاري - ج٥ - م٩ - حسينية الصحاف - ت: ٦٦١٦٤٤٩٩ - شيع.

عبدالرسول غلوم أكبر حسني: ٦٣ عاما - الرجال: مبارك الكبير - مسجد 
القدس - ت: ٩٩١٩١٧٩٠ - النساء: املنقف - ق١ - ش١٣٣ - م٦ - شيع.

مرزوق علي فايز كريديس: ٨٦ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: 
٩٩٠٣٩٩١٧ - النساء: اجلهراء القدمية - ق١ - ش٣ - ج٦ - م٥ - شيع.

محمد غاشم سعد احلوطي: ٦٣ عاما - عن طريق الهاتف فقط - ت: 
٦٦٤٢٠٧٠٨ - ٩٩٩٠٤٣٠٤ - شيع.

هدى رمضان مندني رمضان: (زوجة حســني عبداهللا جوهر) ٦١ عاما 
- الرميثيــة - ق٣ - ش طاهر البغلي - حســينية القائم - ت: 

٩٤٤١٤٤٤١ - ٦٦٢١٩٩٩٩ - شيعت.

«قابلت خطيبي احلالي بعد رسالة 
إنستغرام»

إيف جوبز، (٢٣ سنة)، ابنة 
الراحل ستيف جوبز، في إطار 
ردها على سؤال: هل لديك سر 

ال يعلمه أحد؟

«ظننت سيلفستر ستالوني في الفيلم»
املمثل  دولف الندجــرن، 
السويدي، يشارك رسالة عبر 
تويتر، يؤكد فيها عدم علمه 
باستبعاد سيلفستر ستالوني 
من فيلم «دراغو» املزمع إنتاجه 
باعتباره جزءا من سلسلة أفالم 

املالكم روكي.

«نشرب أســبوعيًا ما يوازي بطاقة 
مصرفية من البالستيك»

دراســة فرنسية تؤكد أن 
امليــاه املعبأة فــي زجاجات 
بالستيكية من املاركات العاملية 
تســرب جزئيات بالستيكية 
أثناء  إلى أجســادنا  صغيرة 
الشرب بكمية ٥ غرامات أي 

بحجم بطاقة مصرفية.

«مقتل بطل العالم في الكونغ فو خالل 
مشاجرة»

إعالن مقتــل لياندرو لو، 
بطل العالم ٨ مرات في رياضة 
البرازيل، بعد  اجليتسو، في 
مشاجرة مع مسلح أطلق النار 

على رأسه.

«كالنا يتمتع بطاقة التنني»
املغني  كانيــه ويســت، 
األميركي، يفسر سبب تأييده 
الســابق،  للرئيس األميركي 
ترامب، بــأن كليهما يتمتع 
مبســتوى من الطاقة مياثل 

طاقة التنني.

أبعد من الكلمات شرطي نيوزيلندي يقبض 
على لص في املياه املتجمدة!

ويلينغتــون ـ أ.ف.پ:  
قبض شــرطي على رجل 
سرق متثاال لرائد الفيزياء 
النووية إرنست راذرفورد 
في برايت ووتر بنيوزيلندا 
خالل عطلة نهاية األسبوع، 
بعدما غطس في مياه نهر 

متجمدة لإلمساك به.
وبذلك، سيكون ممكنا 
إرنســت  متثــال  إعــادة 
راذرفــورد احلائز جائزة 
نوبل عام ١٩٠٨ واملولود في 
برايت ووتر، إلى قاعدته. 
متت سرقة التمثال مساء 
اجلمعة والتقطت كاميرات مراقبة صورا للسارق وهو يفر 
على دراجة هوائية مع التمثال املعدني الثقيل. وبعدما قفز 
املشــتبه به البالغ ٣٥ عامــا بعد يومني في نهر واي-إيتي 
املتجمد للهرب من الشرطة، قفز الشرطي جيمي وايت في 
املياه اجلليدية أيضا لإلمساك به. ويفترض أن يعاد التمثال 
الــذي عثر عليه في منزل في حالة جيدة، إلى قاعدته عند 

نصب راذرفورد التذكاري في برايت ووتر.

جيمي وايت حامال التمثال بعد استعادته

١٧ مليون دوالر مبيعات «بريدة» من التمور بأسبوع
الرياضـ  د.ب.أ: جتاوزت مبيعات مهرجان 
التمــور مبدينــة بريدة الســعودية ٦٢ مليون 
ريال، أي ما يعادل نحو ١٧ مليون دوالر، خالل 
سبعة أيام. وقالت جلنة اإلحصاء في املهرجان، 
فــي بيان صحافــي أصدرته أمــس اإلثنني، إن 
«مهرجــان التمور مبدينــة بريدة الذي ينظمه 
فرع وزارة البيئة وامليــاه والزراعة بالقصيم 
بإشراف إمارة املنطقة حقق مبيعات جتاوزت 
٦٢ مليون ريال خالل سبعة أيام من انطالقته 
واستقبل أكثر من ٩ آالف سيارة محملة بأكثر 
مــن ثالثة آالف طن من التمــور بأنواعها التي 
تتعدى الثالثــني صنفا». ويعد مهرجان متور 
بريدة األكبر على مستوى العالم بوصفه جتمعا 
اقتصاديــا زراعيا موســميا من حيث صفقات 
البيع التي تتم داخل ساحات السوق. واحتلت 
اململكة العربية السعودية املرتبة األولى عامليا 
في صادرات التمور العام املاضي والتي بلغت 

قيمتها ١٫٢١٥ مليار ريال.

السعودية تنظم أكبر مهرجان من نوعه في العالم

املهرجان يشتمل على ٣٠ صنفاً من التمور

وفاة شخصني بفيضانات 
وعواصف جنوب موريتانيا

نواكشــوط - د.ب.أ: أعلنــت وزارة الداخليــة 
املوريتانية أمس االثنني وفاة شخصني جراء السيول 
والفيضانات التي جتتاح مناطق من جنوب البالد.

وقالت جلنة الطوارئ بوزارة الداخلية، في بيان 
صحافــي، إن شــخصا توفي وأصيــب آخرون إثر 
العاصفة التي تعرضت لها مقاطعة الطينطان جنوب 
شرق موريتانيا (٦٨٠ كم جنوب شرق نواكشوط)، 
كما توفي شخص آخر انتشلت جثته بعد غرقه في 
أحد روافد النهــر مبدينة أمبان نتيجة الفيضانات 

والسيول.
وسجلت جلنة الطوارئ وقوع أضرار بالتجمعات 
السكنية وخسائر بسد املنطقة جراء األمطار والسيول 

والعواصف الرملية.
وتشــهد موريتانيا موسم أمطار جيدا أسفر عن 
فيضانــات وســيول أوقعت ضحايــا وعزلت قرى 

وشردت مئات العائالت وسط البالد.

دب يهاجم فرنسية مبخيمها 
البحثي في القطب الشمالي

سريالنكا تفرج عن ستالني

أوسلوـ  أ.ف.پ: أصيبت سائحة فرنسية بعدما دخل دب 
قطبي مخيما في أرخبيل ســفالبارد النرويجي في القطب 
الشمالي، لكن حياتها ليست في خطر، كما أعلنت السلطات 
احمللية االثنني. وكانت املرأة التي لم يكشــف اسمها، ضمن 
رحلة استكشــافية مؤلفة من ٢٥ شــخصا كانــوا يقيمون 
في خيام وســط الطبيعة في غرب هذه املنطقة التي تبلغ 
مســاحتها ضعف مســاحة بلجيكا، على مسافة تزيد قليال 
على ألف كيلومتر من القطب الشمالي. وصرح قائد الشرطة 
احمللية ستاين أوالف بردلي لوكالة فرانس برس «دخل الدب 
املخيــم (في الصباح) وأصاب امرأة فرنســية في ذراعها». 

وأضاف «حالتها ليست خطرة».

كولومبو - أ.ف.پ: أفرجت محكمة ســريالنكية بكفالة 
اإلثنني عن الزعيم النقابي اليســاري جوزيف ستالني الذي 
أثار اعتقاله األسبوع املاضي بتهمة االزدراء احتجاج أنصاره.

يعد ستالني أحد وجوه االحتجاجات ضد الرئيس السابق 
غوتابايــا راجاباكســا. وأطلق بعد أيام قليلــة من اعتقاله 
اخلميس ملشاركته في تظاهرة مناهضة للحكومة في مايو 
رغم منعه. جوزيف ســتالني ســمي كذلــك تكرميا للزعيم 
السوفييتي الراحل الذي أعجب والده به، وكان الوالد نفسه 

نقابيا وشيوعيا. 
وأوقفت الشرطة مؤخرا أحد املتظاهرين احتسى شرابا 
أخذه من قصر الرئيس املخلوع قبل أن يأخذ أحد كؤوسه.
وقبــض على آخر بعد أخذه علمني رســميني من القصر 

يستخدمهما منذ ذلك احلني كغطاء سرير ورداء.

هناك نحو ١٠٠٠ دب قطبي في أرخبيل سفالبارد

جوزيف ستالني السريالنكي

جينيراك (فرنسا) - أ.ف.پ: عقب 
احلرائق احلرجية التي اجتاحت فرنسا، 
تقوم مجموعــة مؤلفة من عناصر من 
الــدرك واإلطفاء وحرس الغابات بعمل 
في غاية الدقة للتحقيق في أسباب هذه 
الكوارث، مطبقة «منهجية االســتدالل 
اجلنائي العلمي»، بحثا عن أصغر األدلة 

وشهادات قيمة.
وشهدت فرنسا منذ حزيران/يونيو 
ثــالث موجات من احلر الشــديد وهي 
تــرزح فــي الوقــت عينه حتــت وطأة 
جفاف ال ســابق لــه وجتتاحها حرائق 
عــدة (أتت على حوالــي ٢١ ألف هكتار 
في اجلنوب الغربي). وبحسب املكتب 
الوطني لإلحصاءات، تسعة حرائق من 
أصل عشرة بشرية املصدر وثالثة من 

كل عشرة في املعدل هي متعمدة.
فــي جنيــراك في اجلنــوب، يحيط 
عناصر من اخللية اإلقليمية لالستقصاء 
عن أسباب احلرائق ومالبساتها «ار سي 
سي اي» بســتراتهم الفاقعة اللون في 

منطقة متفحمة طوقت بشــريط أحمر 
وأصفر.

يتقدمــون بخطــى بطيئــة ملعاينة 
األرض احملروقة وينصبون أعالما حمراء 
لتحديد مســار انتشار النيران وأخرى 

صفراء تدل على مسارها التراجعي.
وتشير رايات بيضاء صغيرة إلى آثار 
مرور بشر في املوقع، مثل آثار اخلطى.
وكمــا احلال في «مســرح جرمية»، 
يقومون بـ«متشــيط املوقع» و«نصب 
عالمات فيه»، بحثا عن «أي عنصر من 
شأنه استجالء مصدر النيران»، على ما 
يقول باسكال ســبيرانديو من مديرية 
الــدرك في نيم (اجلنــوب) العضو في 

هذه اخللية االستقصائية.
 ويوضــح الرئيــس املعــاون لهذه 
الوحدة كريستوف بني وهو من منطقة 
فار في جنوب شرق فرنسا ويعمل في كل 
مواقع احلرائق «املجهولة أو املشبوهة 
املصدر» أن «دورنا يقضي بكشف املوقع 

احملدد الذي انطلق منه احلريق».

األرض احملروقة وينصبون أعالما حمراء 

وتشير رايات بيضاء صغيرة إلى آثار 
مرور بشر في املوقع، مثل آثار اخلطى.

شأنه استجالء مصدر النيران»، على ما 

الوحدة كريستوف بني وهو من منطقة 
فار في جنوب شرق فرنسا ويعمل في كل 

املصدر» أن «دورنا يقضي بكشف املوقع 
(رويترز) النيران وسحب الدخان تتصاعد من أحراش في فرنسا أمس 

خلية استدالل جنائي حتقق مبالبسات احلرائق في فرنسا

ملشاهدة الڤيديو

«بوليت تراين» يتصدر شباك التذاكر في أميركا
لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): تصدر 
فيلم «بوليت تراين» شــباك التذاكر 
في أميركا الشــمالية في عطلة نهاية 
األسبوع، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر 
ريليشنز» املتخصصة في هذا املجال.
مقتبسا من رواية يابانية ناجحة 
يصور الفيلم ســبعة قتلة يحاولون 
تصفية بعضهم بعضا في قطار فائق 

السرعة بني طوكيو وكيوتو.
وحقق فيلــم «بوليت تراين» من 
بطولة براد پيت وجوي كينغ وآرون 
تايلور-جونســون وساندرا بولوك 
٣٠٫١ مليــون دوالر في أول أســبوع 
إلطالقه. وتراجع فيلم التحريك «دي 
سي ليغ أوف سوبر-بيتس» مع كلبه 
اخلارق الذي يتمتع بقدرات واســعة 
إلى املركز الثاني مع حتقيقه إيرادات 
بلغت ١١٫٢ مليون دوالر في األسبوع 

الثاني من بدء عرضه.
ويتتبــع الفيلم الــذي أعار جنوم 
كبــار، من أمثــال دواين جونســون 
وكيفني هارت، أصواتهم لشخصياته 
مغامرات كريبتو كلب «ســوبرمان» 
الــذي يهــب لنجــدة أبطــال خارقني 

مبساعدة كالب أخرى.
كذلك تراجع فيلــم «نوب» الذي 
تتمازج فيــه عناصر أفــالم الرعب 
واخليال العلمي في أجواء ويسترن 
إلــى املركز الثالث محققا ٨٫٥ ماليني 

دوالر من إيرادات.
ويــروي هذا العمــل قصة عائلة 
سوداء تكافح من أجل تغطية نفقاتها 
فــي مزرعة خيول فــي كاليفورنيا، 
وهو أحدث أعمــال الكاتب واملخرج 

جوي كينغجوردان بيل.

سجن شاب أميركي أبيض مدى احلياة بجرمية قتل عنصرية
برونزويك (جورجيا)ـ  رويترز: قضت محكمة أميركية 
بسجن شاب أبيض يدعى ترافيس ماكمايكل مدى احلياة 
أمس االثنني إلدانته بقتل أحمد أربيري، وهو شاب أسود 
تعرض إلطالق نار في أثناء ممارســته رياضة املشــي 
في بلدة تســكنها أغلبية ســاحقة مــن البيض بوالية 

جورجيا األميركية. 
أثار مقتل أربيري عام ٢٠٢٠ جدال عاما حول قضيتي 
العنف العرقي واجلرائم العنصرية في الواليات املتحدة. 
وأصدرت احلكــم القاضية ليزا جودبي وود في مدينة 
برونزويك الســاحلية علــى ماكمايكل (٣٦ عاما)، وهو 
رجــل أبيض عمل في الســابق فني إصالح مركبات في 
خفر الســواحل. وعند إصدارها احلكــم، قالت وود إن 
مقطع الڤيديو الذي شوهد على نطاق واسع ملاكمايكل 
وهو يطلق النار على أربيري من مسافة قريبة ببندقية 

محفور في ذاكرتها.
وأدين ماكمايكل ووالده جريجوري ماكمايكل (٦٦ 
عامــا) وجارهما وليام بريــان (٥٢ عاما) في فبراير 
بانتهاك احلقوق املدنية ألربيري مبهاجمته بســبب 

حلظة القبض على ترافيسعرقه ومبحاولة خطفه.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

