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غير مخصص للبيع

هيئة الطرق تنفذ أعمال تقاطع 
نفق دروازة العبدالرزاق في ٩٠ يومًا

أعلن وزير األشــغال العامة ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة علي املوسى عن موافقة وزارة املالية على قيام الهيئة 
العامــة للطرق والنقل البحــري بتنفيذ األعمال املطلوبة أعلى 

تقاطع نفق دروازة العبدالرزاق مبدينة الكويت.
وأوضــح املوســى لـــ «كونــا» أن األعمال تشــمل الفحص 
واالختبارات واألعمال اخلرســانية جلسم النفق وأعمال إزالة 
وجتديد وصيانة جميع طبقات العزل وحقن الفواصل وتغيير 
منصات االرتــكاز. وأضاف أن مدة تنفيذ األعمال من املقرر أن 
تســتغرق ٩٠ يوما بعد أخذ موافقة ديوان احملاســبة واجلهاز 
املركــزي للمناقصــات العامة، مشــيرا إلــى أن «هيئة الطرق» 
ســتصدر تعليماتها للبدء الفوري بتنفيــذ األعمال بعد ورود 
موافقات اجلهات الرقابية، وذلك لسرعة فتح احلركة املرورية 

أعلى النفق.

االنتخابات ٢٤ سبتمبر.. والدعوة ١٥ أو ٢٢ اجلاري
مرمي بندق

أوضحت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء 
لــم يبت في جلســته أمــس األول في آلية 
صــرف «كاش» مقابل بيــع املوظفني جزءا 

من إجازاتهم.
وعلمت «األنباء» ان مجلس الوزراء لن 
يعقد اجتماعا استثنائيا غدا اخلميس، على 
ان يلتئم في اجتماعه األسبوعي االعتيادي 
اإلثنني املقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء 

سمو الشيخ أحمد النواف.
وبحسب املؤشرات، من املنتظر ان ينظر 
املجلس في مرسومي دعوة الناخبني وإجراء 
االنتخابات في جلســته املقررة ١٥ اجلاري 
على ان يتم نشر املرسوم في ملحق خاص 
باجلريدة الرســمية «الكويــت اليوم» يوم 
الثالثاء املوافق ١٦ من الشهر ذاته ويفتح باب 
تسجيل الراغبني في الترشح يوم األربعاء 
املوافق ١٧ اجلاري وملدة ١٠ أيام على ان جتري 

االنتخابات ٢٤ سبتمبر. وقالت املصادر إن 
الوقت يجيز للحكومة تأجيل إصدار مرسوم 
الدعوة إلــى اجتماع مجلس الــوزراء يوم 
االثنني ٢٢ اجلاري ونشر املرسوم في اليوم 
التالي املوافق ٢٣ منه وفتح باب تســجيل 
املرشحني في اليوم التالي املوافق ٢٤ اجلاري 
وملــدة ١٠ أيــام على ان جتــري االنتخابات 

٢٤ سبتمبر.
وإذا حــدث تعديــل على هــذه التواريخ 
ستكون محدودة جدا إذ ميكن للحكومة فتح 
باب تســجيل املرشحني في اليوم ذاته الذي 
تنشــر فيه املراســيم في اجلريدة الرسمية 
«الكويت اليوم». من األهمية ذكر ان القانون 
حدد فترة شهر على األقل بني تاريخ فتح باب 

الترشح وتاريخ إجراء االنتخابات.
وعلى صعيد إحالة التشاورات الفرعية 
إلى النيابة، لفتت املصادر إلى وجود «أدلة» 
ثبوتية تدين من شارك ونظم وفتح أبوابه 

إلجرائها.

مجلس الوزراء لم يبّت في صرف «كاش» اإلجازات.. وال اجتماع استثنائياً للمجلس غداً و«أدلة» ثبوتية لـ «الفرعيات» إلى النيابة

خالد طالل اخلالد وكيًال لديوان 
رئيس الوزراء وحمد العامر مديرًا ملكتبه

حمد بدر العامر الشيخ خالد طالل اخلالد 

مازن حوا مروان بودي
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اقتصاد

٧٫٨ ماليني دينار 
أرباح «طيران اجلزيرة» 

بالنصف األول.. 
ومجلس اإلدارة يوصي 

بتوزيع ٣٠٪ نقدًا 

 ..«my mall»
أول مجمع جتاري 
بـ «امليتافيرس» 

في الكويت والشرق األوسط

«العقارات املتحدة» 
تقفز بأرباحها

 ٤١٧٪ إلى ٦٫٦ 
ماليني دينار 

بالنصف األول

حضور من كل األعمار في احلسينية الكربالئية       (زين عالم)

احلسينيات أحيت ذكرى استشهاد اإلمام احلسني گ بالعبرات والدعاء

صدر مرسوم بتعيني 
الشــيخ خالــد طالل 
اخلالد الصباح وكيال 
لديوان رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ 
أحمد النواف بالدرجة 
املمتــازة، كمــا صدر 
مرسوم بتعيني حمد 
بدر العامر مديرا ملكتب 
رئيس مجلس الوزراء 

بدرجة وكيل.

أنصار دونالد ترامب يرفعون الفتة تدعم ترشح الرئيس السابق أمام برج ترامب في نيويورك        (رويترز)

أحد احملالت في املجمع

حيدر دشتي
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أسماء ٦٣٧٦ طالبًا وطالبة مت قبولهم 
في خطة البعثات الداخلية على موقع 
www.alanba.com.kw «األنباء»

العدوان اإلسرائيلي يتواصل.. اغتيال بالصواريخ في «نابلس» 

عواصم - وكاالت: وّسعت إسرائيل من 
النطاق اجلغرافي لعدوانها في األراضي 
الفلسطينية احملتلة باقتحامها مدينة 
نابلس في الضفة الغربية واغتيالها 
قياديــا في اجلنــاح املســلح بحركة 
«فتح»، رغم سريان هدنة أنهت العدوان 
الدامي لالحتالل على قطاع غزة. وأسفر 

العدوان اإلسرائيلي اجلديد عن مقتل
٣ فلسطينيني، أحدهم إبراهيم النابلسي 
القيادي في كتائب «شهداء األقصى» 
اجلناح املسلح في حركة «فتح»، بزعم 
«االشتباه» بارتكابه هجمات بالرصاص 
ضد مستوطنني وجنود لالحتالل في 
نابلس ومحيطهــا. واغتالت عناصر 

من اجليش اإلسرائيلي النابلسي بعد 
محاصرة منزله، مستخدمة «صواريخ 
محمولة على الكتف»، وأصيب عشرات 
الفلسطينيني خالل مواجهات عنيفة 
مع قوات االحتالل في نابلس وطولكرم 
واخلليل خصوصا. من جانبها، نعت 
كتائب «شــهداء األقصى» النابلســي 

(٢٦ عاما)، متوعدة بـ «رد لن يكون له 
حدود» على جرمية االغتيال اجلبانة.
وأعلــن احلداد فــي مدينة نابلس 
فــي ظل إضراب عــّم كافة احملافظات 
واملدن الفلسطينية بالضفة الغربية، 
في الوقت الذي دعت فيه حركة «فتح» 
للنفير وأطلقت مســيرات منددة مبا 

حدث. وحذرت الرئاسة الفلسطينية 
على لســان الناطق الرســمي باسمها 
نبيل أبوردينة من «اقتراب االحتالل من 
املواجهة الشاملة مع شعبنا الفلسطيني 
بأسره، من خالل عدوانه الذي بدأ من 
مدينة القدس، ومن ثم امتد إلى جنني 

وغزة ونابلس».

إضراب عام ومواجهات عنيفة مع االحتالل بالضفة الغربية بعد مقتل قيادي في «شهداء األقصى»

(أ.ف.پ) شبان فلسطينيون خالل مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل في نابلس أمس   

التفاصيل ص١٤

التفاصيل ص١٤

إنفاق املواطنني واملقيمني خارج الكويت 
زاد ٦٥٪ ليناهز املليار دينار في ٦ أشهر

علي إبراهيم 

قفــز إنفــاق املواطنــني 
واملقيمني في الكويت خالل 
النصــف األول مــن العــام 
احلالي ٣٠٪ مبا قيمته ٤٫٦ 
مليارات دينار ليبلغ حجم 
إنفاقهم اإلجمالي خالل الفترة 

من يناير حتى نهاية يونيو 
٢٠٢٢ نحو ٢٠٫٤ مليار دينار، 
مقارنة بـ ١٥٫٧٨ مليار دينار 

بنهاية يونيو ٢٠٢١.
وارتفع إنفاق املواطنني 
واملقيمــني خــارج الكويت 
بنســبة ٦٥٪ ليناهز املليار 
دينار خالل ٦ أشهر، مدفوعا 

«كورونــا»  قيــود  برفــع 
وتســجيل قطاع السياحة 

والسفر ملوسم قياسي.
يأتي ذلك فيما أنفق ١٩٫٤ 
مليار دينــار داخل الكويت 
بزيادة بلغت نسبتها ٢٨٪ مبا 
قيمته ٤٫٢٨ مليارات دينار، 
قياسا إلى الفترة املماثلة من 

٢٠٢١، بينما سجلت الكويت 
ارتفاعــا في قيمــة عمليات 
الشراء املباشــر عبر نقاط 
البيع بواقع ١٫٨ مليار دينار، 
ناهيك عن ٢٫٤ مليار دينار 
زيادة في الشراء عبر املواقع 

اإللكترونية «أونالين».

صرفوا ٢٠٫٤ ملياراً عبر الشراء املباشر وسحوبات الكاش والتسوق «أونالين» املؤشر الكهربائي يسّجل رقمًا قياسيًا 
جديدًا بـ ١٦١٨٠ ميغاواط

دارين العلي

ســجلت األحمال الكهربائية رقما قياســيا جديدا ببلوغها ١٦١٨٠ 
ميغاواط في ظل ارتفاع درجات احلرارة. وقالت مصادر مطلعة في 
الــوزارة إن ارتفاع االحمال متوقع خــالل الفترة احلالية، حيث من 
املمكن ان تفوق ١٦٦٠٠ ميغاواط وفق الزيادة السنوية التي تفترضها 
الوزارة خالل موسم الذروة، مشددة على اهمية الترشيد في املرحلة 
احلالية ألنه الســبيل الى تخطي املرحلة دون حوادث على الشبكة 
التي تعمل بكامل كفاءتها، وللحفاظ على تغطية الطلب على الطاقة. 
من جانب آخــر، يواصل فريق الضبطية القضائية التابع للمنطقة 
الشــمالية في وزارة الكهرباء واملاء حمالتــه في محافظات اجلهراء 
والعاصمة والفروانية لرصد التعديات واملخالفات، وتكثيف احلمالت 

خالل موسم الذروة وفقا لتعليمات قيادات الوزارة. 

ترامب: يحاولون يائسني منعي من الترشح للرئاسة
واشنطن ـ وكاالت: اتهم كتاب جديد 
يتناول الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب ومسؤولة سابقة في عهده، اتهماه 
باالســتهتار بالوثائق الرســمية، وذلك 
تزامنــا مــع اقتحام عناصــر من مكتب 
بــي آي»  الفيدرالــي «أف  التحقيقــات 
مقــر إقامته في منتجــع «مار ايه الغو» 
بفلوريدا، وهو ما اعتبره مسؤول سابق 
«انقالبا سياسيا استباقيا» على امللياردير 
األميركــي. وقالــت مراســلة صحيفــة 

«نيويــورك تاميز» ماغــي هابرمان في 
كتابها «رجل الثقة» عن البيت األبيض 
في عهد ترامب، املقرر ان يصدر قريبا، إن 
ترامب قام بإلقاء وثائق حكومية ممزقة 
في املرحاض. وانها حصلت على صور 
تؤكد ذلك. وكان موظفو البيت األبيض 
يكتشــفون بانتظــام أكواما مــن الورق 
تسد املراحيض، ما دفعهم لالعتقاد بأن 
ترامب كان يحاول التخلص من وثائق 
معينة. ومما يعزز رواية هابرمان ما قالته 

املتحدثة اإلعالمية باسم البيت األبيض 
سابقا ستيفاني غريشام، بأن ترامب، لم 
يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح. 
مؤكدة أنها «شاهدته يفعل ذلك. جلست 
في طائرة معه، وشاهدته وهو يتحقق من 
وثائق، يرمي بعضا منها وميزق بعضها 
ويضع أخرى في جيبه»، مؤكدة «أعتقد 

أن هناك أمرا جلال». 
وبالتزامن، أعلن ترامب أن عناصر من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» 

داهمــوا مقر إقامته في منتجع «مار ايه 
الغو»، فيما اعتبره «اضطهادا سياسيا»، 
متهما خصومه مــن الدميوقراطيني من 
اليســار املتطرف بشن هجوم عليه في 
محاولــة «يائســة ملنعــي من الترشــح 
للرئاسة في عام ٢٠٢٤». واعتبر املسؤول 
الســابق في وكالة املخابــرات املركزية 
األميركية «سي آي إيه» بوك سيكستون، 
أن مداهمــة مقر الرئيس الســابق تبدو 

كأنها «انقالب استباقي».

كتاب يتهمه برمي الوثائق الرسمية في «دورة املياه».. ومسؤول سابق ينتقد اقتحام منزله

التفاصيل ص١٠ التفاصيل ص ٤
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«األنباء» تنشر مشروع ميزانية «الصحة» اجلديدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وزير الصحة اطلع على االستعدادات النهائية الفتتاح مستشفى الفروانية اجلديد

تفقد وزير الصحة د.خالد السعيد االستعدادات والتحضيرات 
النهائية خلطة افتتاح وتشغيل مستشفى الفروانية اجلديد، 
بحضور وكيل الوزارة د.مصطفى رضا، والوكيل املســاعد 
لشــؤون اخلدمات م.عبدالعزيز الطشــة، والوكيل املساعد 

للشؤون الهندسية واملشاريع م.إبراهيم النهام.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول آخر االستعدادات 
بهذا الشأن من قبل أعضاء اللجنة املشرفة على خطة افتتاح 

وتشغيل املشروع، والذي سيكون وفق مراحل محددة.

إلى ذلك، وفي إطار خطة الوزارة لرفع مستوى وكفاءة تقدمي 
أفضل اخلدمات الصحية للمواطنني، سيكون املشروع وفق خطة 
الوزارة مستشفى متكامال، يضم مختلف التخصصات الطبية، 
لالرتقاء في نوعية اخلدمــات الصحية املقدمة واملخصصة 

للمواطنني. هذا، وقد ثمــن الوزير اجلهود التي بذلت خالل 
الفتــرة املاضية، وتعاون مختلف جهــات الدولة لتذليل كل 
املعوقــات والتحديات، وصوال إلــى جهوزية خطة االفتتاح 

والتشغيل، والتي باتت في القريب العاجل.

عبدالكرمي العبداهللا

تعمل وزارة الصحة حاليا 
على إعداد مشــروع امليزانية 
للســنة املاليــة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، 
وذلك وفقا لتصنيف امليزانية 
(األساس النقدي)، حيث تعد 
الــوزارة تقديرات ٣ ســنوات 
مســتمرة علــى أن يتــم إعداد 
تقديرات السنة األولى (٢٠٢٣/ 
٢٠٢٤) وفقا للدستور، ويكون 
إعداد السنتني املاليتني التاليتني 
 (٢٠٢٦/٢٠٢٥ ـ   ٢٠٢٥/٢٠٢٤)
مبنزلة خطة متوسطة األجل، 
وحــددت وزارة الصحــة 
شــروطا، تنشــرها «األنباء»، 
إلعداد تقديرات امليزانية تتمثل 
فــي أن يعتمد كل وكيل قطاع 
مشروع ميزانية للسنة املالية 
٢٠٢٤/٢٠٢٣، متضمنــا جميع 
احتياجاتــه مــن املصروفات 
ومجمعا على مستوى اإلدارات 
التابعــة للقطاع ويرســل الى 
وكيل قطاع املالية، على أن يكون 
مرفقا به تفصيل االحتياجات 
على مستوى اإلدارات مع فصل 
املقترحات احلتمية واملقترحات 

اجلديدة وفقا ملا يلي:
أوال ـ املقترحات احلتمية وفيها:

ـ  احلتميــة  املقترحــات  ـ 
للمصروفات اجلارية تتمثل في 
(قوانني وقرارات صدرت وترتب 
اعباء مالية علــى امليزانية + 
التعاقدات الفعلية املبرمة بشأن 
االستخدام وااليجار والصيانة 

والتوريدات الدورية).
ـ املقترحات احلتمية للنفقات 
فــي  تتمثــل  الرأســمالية 
(االعتمــادات املاليــة املعتمدة 

ألكثر من سنة مالية).
ثانيــا ـ املقترحــات اجلديــدة 
جلميع ابواب املصروفات تتمثل 

في اآلتي:
ـ درجات واعتمادات لتحسني 

مراكز املوظفني.
ـ درجــات واعتمــادات الزمــة 
لتشغيل مشــاريع او خدمات 

جديدة.
ـ درجــات واعتمادات مطلوبة 
للتوسع في خدمة قائمة امتدادا 
لنشــاطها االصلــي (افقي) او 
حتســني مستوى خدمة قائمة 

(رأسي).
مدير املنطقة

وتضمنت أيضا أن يعتمد 
منطقــة صحيــة  مديــر  كل 
مشروع ميزانيته للسنة املالية 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ متضمنــا جميــع 
احتياجاتــه مــن املصروفات 
ومجمع على مستوى االدارات 
التابعة للمنطقة ويرســل الى 
وكيــل قطــاع املالية نســخة 
ورقيــة وأخرى الكترونية مع 
ترقيــم الصفحــات تالفيا ألي 
نواقــص، وذلــك بحــد اقصى 
تاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ على ان يكون 
مرفقا به تفصيل االحتياجات 
على مستوى االدارات مستوفية 
كافة اجلداول والنماذج وأسس 
التقدير، مع االخذ بعني االعتبار 
املالحظات الــواردة بالتقارير 
التي تعدها اجلهــات الرقابية 
واالسترشــاد بهــا فــي اعداد 
امليزانيــة وتنفيــذ  مشــروع 
توجيهــات مجلــس الــوزراء 
بترشــيد االنفــاق وتوجيــه 
الصرف في موضعه املستحق 
واالســتخدام االمثــل للموارد 

االجــل علــى ان تتــم موافــاة 
الوكيــل املســاعد للشــؤون 
املالية بتقديرات الباب االول - 
تعويضات العاملني بعد االنتهاء 
من اعداد حركة الوظائف وذلك 
للتمكن مــن حســاب التكلفة 
املالية التقديرية وارساله في 

املوعد احملدد لوزارة املالية.
ثانيا ـ قطاع الشئون املالية:

يقوم قطاع الشؤون املالية 
بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات 
ميزانية الوزارة للسنة املالية 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ طبقــا لتعاميــم 
وزارة املالية والقواعد املنظمة 
ألبواب امليزانية وإعداد تقديرات 
استرشــادية للسنوات املالية 
 ٢٠٢٦/٢٠٢٥  -  ٢٠٢٥/٢٠٢٤

كخطة متوسطة االجل.
١ـ  تقوم ادارة املشتريات بتزويد 
ادارة امليزانية والرقابة بالعقود 
ابرامهــا  القائمــة واجلــاري 
والتمديدات اخلاصة بها والتي 
سوف يتم تنفيذها على ميزانية 

السنة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
٢ ـ تقــوم جلنــة املقايســات 
املقايســة  املخزنيــة بإعــداد 
الســنوية لبنــود  املخزنيــة 
املقايسة حسب تعليمات شئون 
التخزين العامة بوزارة املالية 
وطبقا لدليل التوصيف والرميز 
املخزني ويتم التنسيق مع ادارة 
املســتودعات الطبيــة وإدارة 
الهندســة الطبيــة بخصوص 
املقايسة اخلاصة بأنواع (ادوية 
وعقاقير ومواد كيماويةـ  وقطع 
غيار ومعدات طبية) وتزويد 
ادارة امليزانية والرقابة بالتقرير 
النهائــي للمقايســة املخزنية 

للسنة املالية٢٠٢٤/٢٠٢٣.
٣ـ  تقوم ادارة احملاسبة املالية 

بإعداد تقديرات كل من:
أ ـ االيــرادات طبقــا لتعميــم 

الوزارة في هذا الشأن.
ب ـ مخاطبة املكاتب الصحية 
باخلارج باحتياجاتهم للسنة 

املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
٤ـ  تقوم إدارة محاسبة العقود 
بحصــر جميــع العقــود التي 
تخص قطاعات اخرى بالوزارة 
خالل السنة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 
واملبرمة مع الوزارة والعقود 
املمتدة للسنوات املالية القادمة.

١ ـ إعــداد تقديــرات ميزانيــة 
املشاريع االنشــائية املعتمدة 
وكذلــك متطلبــات املشــاريع 
اجلديدة مرفقا بها اســتمارات 

املشاريع اجلديدة املطلوبة.
٢ ـ إعــداد تقديــرات ميزانيــة 
املشاريع اإلنشائية التي تدخل 
ضمن برنامــج عمل احلكومة 
(خطة التنمية الســنوية) من 

السمة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
٣ ـ إعــداد تقديــرات ميزانيــة 
صيانة اجلذرية وفقا للعقود 
الفعلية  املبرمة واالحتياجات 

واملمارسات املطلوبة.
٤ـ  تقوم إدارة النقليات بوضع 
الســيارات  برنامج لصيانة 
والــزوارق اململوكة للوزارة 
بحيث تظهر الصيانة املطلوبة 
املقررة لتنفيذها  والتواريخ 
واحلصول على عروض اسعار 
الصيانــة املطلوبة مع االخذ 
فــي االعتبار فتــرات ضمان 
الصيانة وارسال كشوف عن 
السيارات والزوارق اململوكة، 
موضحــا بها املاركة وســنة 
الصنع واجلهة املســتفيدة، 
باالضافة الى احتياجات مراكز 
الوزارة من شراء واستئجار 
كافة انواع وسائل النقل (برية 
بحرية جوية) ومعدات الورش 
املاليــة  والصيانــة للســنة 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ والسنوات املالية 
٢٠٢٥/٢٠٢٤ ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كخطة 

متوسطة االجل.
٥ـ  اعــداد تقديــرات ميزانيــة 

االستشــاريني الزوار (االطباء 
اللوكم) وحتديد تكلفة اقامتهم 
وانتقاالتهم وقيمة االتفاقيات 
الطبية املبرمة واملزمع ابرامها 
واملهمات الرسمية في اخلارج 
خالل السنة املالية٢٠٢٤/٢٠٢٣.

٢ـ  تقوم ادارة العالقات العامة 
الفعاليات  بتحديد احتياجات 
التي ترغب الوزارة في عقدها 
وتقدير اعداد الضيوف املتوقع 
اســتضافتهم واعداد احلفالت 
الرسمية املتوقع اقامتها والهدايا 
التكاليــف  والــدروع وكافــة 
املرتبطة بها وإعداد الدراســة 
عن بند حفالت وضيافة للسنة 
املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والسنوات 
التاليــة كخطــة استرشــادية 
وارساله في املوعد احملدد الى 
الوزارة املالية (ادارة الضيافة 

العامة واملؤمترات).
ـ تقــوم جلنــة املؤمتــرات   ٣
بالوزارة بتقدمي بيان تفصيلي 
باملؤمترات وورش العمل التي 
ســتعقد خالل الســنة املالية 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ وما يتعلق بإعداد 
العمــل،  وورش  املؤمتــرات 
وتزويد ادارة امليزانية والرقابة 
بالبيانات التفصيلية ملخاطبة 
وزارة املالية في املواعيد احملددة 
من قبل ادارة الضيافة العامة 

واملؤمترات.
املعلومــات  نظــم  ادارة  ـ   ٤
تقــوم بتقدير احتياجات كافة 
قطاعات الوزارة من نظم تقنية 
املعلومات اخلاصة باحتياجات 
الــوزارة التشــغيلية وخطــة 
التنميــة الســنوية وموافــاة 
اجلهاز املركــزي لتكنولوجيا 
املعلومات في املواعيد احملددة.
العالقــات  ادارة  تقــوم  ـ   ٥
الدوليــة مبخاطبة  الصحيــة 
ديوان اخلدمة املدنية العتماد 
خطة التدريب اخلارجي للسنة 
املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، على أن يتم 
موافاتنا مبوافقة الديوان على 
اعتماد خطة التدريب وامليزانية 

املقترحة.
سابعا: معهد الكويت لالختصاصات الطبية:
الكويــت  معهــد  يقــوم 
الطبية بإعداد  لالختصاصات 
تقديرات امليزانية للسنة املالية 
٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مــن احتياجــات 
مراكــز الــوزارة مــن الكتــب 
الطبية  الدوريــة  والنشــرات 
التدريبية  احلديثة والدورات 
الفنية لالطباء في مجاالت الطب 
الدولية  املختلفة واالتفاقيات 
اخلاصة باملعهد واعداد تقديرات 
استرشــادية للسنوات املالية 
و٢٠٢٥-٢٠٢٦   ٢٠٢٤-٢٠٢٥

كخطة متوسطة االجل.
ثامنا: قطاع األدوية والتجهيزات الطبية:
األدويــة  قطــاع  يقــوم 
والتجهيــزات الطبيــة بإعداد 
الفنيــة لتقديــرات  الدراســة 
ميزانيــة الوزارة عن الســنة 
طبقــا   ٢٠٢٤  /٢٠٢٣ املاليــة 
لتعاميــم وزارة املالية واعداد 
تقديرات استرشادية للسنوات 
املالية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ 
كخطة متوســطة االجل، وفقا 

لكل إدارة:
١ ـ تتولى ادارة املســتودعات 
الطبية القيام بإعداد املقايسة 
املخزنية لالدوية وارسالها الى 
جلنة املقايسات املخزنية بقطاع 
الشؤون املالية في املوعد احملدد 
العدادها وارسالها الدارة شؤون 

التخزين بوزارة املالية.

املركزيــة  االدارات  ـ تقــوم   ٥
بالقطــاع املالــي بتزويد ادارة 

امليزانية والرقابة مبا يلي:
االحتياجات من البنود التالية 
بالبــاب الثانــي ٢٢ ـ الســلع 
(برامــج  وهــي  واخلدمــات 
اذاعة وتلفزيون، اصدار كتب 
ومجالت، دعاية واعالن، حفالت 
وهدايــا، معــارض محليــة). 
االحتياجات من البنود التالية 
ـ شــراء  الثانــي ٣٢  بالبــاب 
االصول غير املتداولة، شــراء 
آالت ومعدات واصول اخرى، 
فيمــا يتعلق باآلتــي: (اجهزة 
تلفزيون، فاكس، آالت تصوير، 
آالت متزيــق ورق، كاميــرات 
تصوير، بروجتور، آالت حاسبة 
كهربائيــة، ثالجــات، مبردات 
مياه، دفايات، مراوح، طباخات، 

وحدات مكيفات شباك).
ج ـ ســيتم اخطــار قطاعــات 
الوزارة مبا يستجد من تعليمات 
وقواعد منظمة ملشروع امليزانية 
عن السنة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
ثالثاـ  قطاع الشؤون الهندسة واملشاريع:
الهندســية  يقــوم قطــاع 
واملشاريع بإعداد الدراسة الفنية 
لتقديرات ميزانية الوزارة من 
السنة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ طبقا 
لتعاميم وزارة املالية والقواعد 
الرأســمالية  املنظمة للنفقات 
وإعداد تقديرات استرشــادية 
للســنوات املالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ 
٢٠٢٦/٢٠٢٥ كخطة متوســطة 

األجل.

شراء اآلالت واملعدات واالصول 
االخــرى فيمــا يتعلــق بآالت 
ومعدات (اتصــال، كهربائية، 
تبريــد وتكييــف، محــركات 
وتوربينات، مضخات ومكابس، 
ميكانيكيــة، معــدات خاصة، 
تنظيم مرور والسير، معدات 

املعايرة).
امليزانيــة  ادارة  تزويــد  ـ   ٦
والرقابــة بالتقريــر النهائــي 
للجنة املركبات للسنة املالية 
٢٠٢٣/٢٠٢٣ لتزويد وزارة املالية 

في املواعيد احملددة.
رابعاـ  قطاع شؤون التخطيط واجلودة:
التخطيــط  ادارة  تقــوم 
واملتابعة بالتنسيق مع اجلهات 
املســؤولة بالوزارة عن تنفيذ 
برامج عمــل احلكومة (خلطة 
الســنوية للمشاريع  التنمية 
اإلنشائية والبرامج التطويرية) 
او ما يخصهم من بنود أخرى 
والتــي تدخل ضمــن برنامج 
عمــل احلكومة للســنة املالية 

.٢٠٢٤/٢٠٢٣
خامسا ـ قطاع اخلدمات العامة:

يقــوم قطــاع اخلدمــات 
العامة بإعداد الدراسة الفنية 
لتقديرات ميزانية الوزارة عن 
املاليــة ٢٠٢٤/٢٠٢٣  الســنة 
وتقدير احتياجــات الوزارة 
عن عقود اخلدمــات (ايجار 
النظافــة،  مبانــي، خدمــات 
خدمــات احلمايــة واالمــن، 
خدمات اخرى متنوعة، عقود 
صيانــة اخلاصــة باحملارق، 
اثاث اسكان املوظفني) واعداد 
تقديرات استرشادية للسنوات 
املالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ٢٠٢٦/٢٠٢٥ 

كخطة متوسطة االجل.
سادسا ـ مكتب وكيل الوزارة:

يتم تقدير ميزانية الوزارة 
عن الســنة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 
للجهــات التابعة ملكتب وكيل 
الوزارة طبقــا لتعاميم وزارة 
تقديــرات  واعــداد  املاليــة 
استرشــادية للسنوات املالية 
٢٠٢٥/٢٠٢٤ ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كخطة 
متوسطة االجل، وفقا ملا يلي:

١ـ  تقــوم ادارة مكتــب الوكيل 
بإعــداد تقديــرات ميزانيــة 
والدراســات  االبحــاث  بنــد 
واالستشــارات، موضحــا به 

٢ـ  تتولى ادارة الهندسة الطبية 
إعداد املقايسات املخزنية لقطع 
غيار جتهيزات طبية وارسالها 
الى جلنة املقايسات املخزنية 
بقطــاع الشــؤون املاليــة في 
املوعد احملدد ثم ارسالها الدارة 
شؤون التخزين بوزارة املالية، 
وتقدير احتياجات الوزارة من 
شراء معدات طبية ومختبرات 
ومعامل بالتنسيق مع مجالس 
االقســام وارســالها الى ادارة 
امليزانيــة والرقابــة، وتقدير 
ميزانيــة بند صيانــة معدات 
طبيــة ومختبــرات ومعامــل 
وارســالها الى ادارة امليزانية 

والرقابة.
تاسعا: قطاع خدمة املواطن والتطوير 

االداري:
التدريــب  ادارة  تقــوم  ـ 
والتطويــر بتقدير احتياجات 
الوزارة من الدورات التدريبية 
التي سوف تعقد خالل السنة 
املالية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ طبقا ملا يلي:

ـ اعتمــاد ديــوان اخلدمــة 
املدنيــة للدورات التخصصية 

االدارية.
ـ  تقــدمي برنامــج متكامل 
خالل فترة معينــة مع تقدير 
كامل التكاليف ومســتلزماتها 

الدورات املطلوبة.
ـ تقديــر عــدد ونوعيــة 
املوظفــني املســتفيدين منهــا 
وعــدد احملاضــرات املتوقعة 

خالل السنة.
ـ تقدير عدد الذين سيقومون 
بتنفيذ الدورات مع بيان حتليل 
تكاليــف اســتقدام خبراء من 

اخلارج.
ـ تاريخ بدء وانتهاء الدورة 
مــع حتليــل كامــل لتكاليفها 

ومستلزماتها.
عاشرا- قطاع اخلدمات الطبية األهلية:

يقوم قطاع اخلدمات الطبية 
االهليــة بتقديــر احتياجــات 
االدارات التابعــة لــه وتزويد 
بالــوزارة  الفنيــة  اجلهــات 
باحتياجاتهم وفق جداول بنود 

وانواع امليزانية.
احلادي عشر ـ قطاع اخلدمات الطبية 

املساندة:
يقوم قطاع اخلدمات الطبية 
املســاندة بتقديــر احتياجات 
(ادارة  لــه  التابــع  االدارات 
ادارة   - الطبيــة  الطــوارئ 
ادارة  العامــة -  املختبــرات 
خدمــات نقــل الــدم) وتزويد 
بالــوزارة  الفنيــة  اجلهــات 
باحتياجاتهم وفق جداول بنود 

وانواع امليزانية.
الثاني عشر ـ قطاع الصحة العامة:

يقوم قطاع الصحة العامة 
االدارات  بتقديــر احتياجــات 
التابعــة له وتزويــد اجلهات 
الفنية بالوزارات باحتياجاتهم 
وفقــا جلــداول بنــود وانواع 

امليزانية.
الثالث عشر ـ املناطق الصحية:

تقوم ادارة املناطق الصحية 
بتقدير احتياجات املستشفيات 
واملراكز الصحية التابعة لها، 
وتقــوم كل منطقــة صحيــة 
بإرســال احتياجاتهــا مجمعة 
لكافــة القطاعــات التابعة لها 
بعد اعتمادها من مدير املنطقة 
الصحية وارسالها الى الوكيل 
املســاعد للشــؤون املالية في 
موعد اقصــاه ٢٠٢٢/٨/٧ وفق 
اجلــدول املرفق لبنود وانواع 

امليزانية.

يعتمد كل وكيل قطاع أو مدير منطقة مشروع ميزانيته للسنة املالية متضمناً االحتياجات من املصروفات ومجمعاً على مستوى اإلدارات التابعة

يضم مختلف التخصصات الطبية لالرتقاء بنوعية اخلدمات الصحية املقدمة واملخصصة للمواطنني

سيارات اإلسعاف.. جاهزية دائمةاالهتمام بالتجهيزات الطبية وصيانتها بشكل مستمر

من اجلولة جانب من جولة الوزير في املستشفى د.خالد السعيد ود.مصطفى رضا خالل اجلولة

املاليــة والبشــرية املتاحــة 
ومعاجلــة مواطــن الهــدر في 
االنفاق احلكومي دومنا اخالل 
بقدرة اجلهة على تنفيذ برامجها 
وحتقيق اهدافها واداء اعمالها 
بالكفــاءة املطلوبــة وتنميــة 
االيــرادات، فضال عــن توفير 
البيانات التي يطلبها املختصون 
بالقطــاع املالي مع ايضاح اي 
مســتجدات او توجهات تؤثر 
في مشروع امليزانية، ملا لذلك 
من اهميــة في متابعــة اعداد 
مشروع امليزانية لوزارة الصحة 
بالتنسيق مع وزارة املالية، واي 
تأخيــر او تقصيــر في توفير 
وتقدمي البيانات يتحمل القطاع 
املختص املتسبب في التقصير 

كامل املسؤولية عن ذلك.
وستتم مناقشــة مشروع 
املقــدم مــن وكالء  امليزانيــة 
القطاعــات ومديــري املناطق 
الصحيــة مــع وكيــل القطاع 
املالي للوقوف على االحتياجات 
الفعليــة وســوف يتم حتديد 
موعد املناقشة وموافاتكم بها 

الحقا.
الــوزارة االدارات  ودعــت 
املختلفة بالوزارة إلى عدم ارسال 
احتياجاتها من املصروفات الى 
القطاع املالي مباشــرة، وإمنا 
تقوم كل ادارة برفع احتياجاتها 
الى الوكيــل املختص او مدير 
املنطقة الصحية ومن ثم يقوم 
كل وكيل قطاع او مدير منطقة 
صحيــة بتجميــع احتياجات 
االدارات التابعة له وارســالها 
بشكل مجمع الى القطاع املالي.
كما تنشــر «األنبــاء» دور 
كل قطاع من قطاعات الوزارة 
اعــداد تقديرات مشــروع  في 
ميزانية الوزارة للسنة املالية 

٢٠٢٤/٢٠٢٣، كاآلتي:
أوال ـ قطاع الشؤون االدارية:

يقوم قطاع الشئون االدارية 
بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات 
ميزانية الوزارة للباب االول - 
تعويضات العاملني عن السنة 
املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، على ان تتم 
مراعاة ايقاف التعيينات على 
االعتماد التكميلــي ابتداء من 
٢٠٢٢/٤/١ على ان يتم التعيني 
علــى ميزانيــة الــوزارة على 
الدرجــات الوظيفية املختصة 
مع التأكيد على ما جاء بكتاب 
االمانة العامة ملجلس الوزراء 
رقــم ٤٥٨٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١١ 

واملعمم من  وزير الصحة.
ملســتحقي  وبالنســبة 
العــالوات والبــدالت ملوظفي 
الــوزارة للموظفني الكويتيني 
تتم موافاة الوزارة بكشــوف 
االعــداد فــي موعــد اقصــاه 
٢٠٢٢/٨/٨، كمــا تتــم موافــاة 
الوزارة بحركة الوظائف (حتمي 
- جديد) موزعة على مجموعة 
البرامــج  وعلــى  الوظائــف 
املختلفة، فضال عن اعداد العقود 
«مشــغول ـ شــاغر» وشواغر 
الــكادر اخلاص وتفاصيل بند 
املكافــآت ومنها اعداد املعينني 
املســتعان بخدماتهم وفئاتهم 
الراتب،  الوظيفية ومتوســط 
اضافة الــى االلتــزام بتعميم 
وزارة املالية والقواعد العامة 
املنظمة إلعداد مشروع ميزانية 
الباب األول تعويضات العاملني 
واعداد تقديرات استرشــادية 
للســنوات املالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ 
- ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كخطة متوسطة 

للموارد  األمثل  واالستخدام  الصرف  وتوجيه  اإلنفاق  بترشيد  الوزراء  مجلس  توجيهات  وتنفيذ  بها  واالسترشاد  الرقابية  اجلهات  تعدها  التي  بالتقارير  الواردة  املالحظات  االعتبار  بعني  األخذ 

تعد جلنة املقايسات املخزنية املقايسة السنوية حسب تعليمات شوون التخزين العامة بوزارة 
املالية طبقًا لدليل التوصيف والترميز بالتنسيق مع إدارتي املستودعات والهندسة الطبية 

تضـع إدارة النقليـات برنامجًا لصيانة السـيارات والـزوارق اململوكة للـوزارة بحيث تظهر 
الصيانـة املطلوبـة والتواريـخ املقـررة لتنفيذهـا واحلصول على عـروض أسـعار الصيانة

تقوم إدارة املشتريات بتزويد إدارة امليزانية والرقابة بالعقود القائمة واجلاري إبرامها والتمديدات اخلاصة بها والتي سيتم تنفيذها على ميزانية السنة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

إعداد تقديرات القطاعات مؤيدة باملستندات
طالبت وزارة الصحة ضمن اعداد مشروع ميزانيتها 
اجلديدة وكالء الوزارة املساعدين وجميع اجلهات التابعة 
لهم بسرعة إعداد تقديرات قطاعاتهم املؤيدة باملستندات 
والدراسات الفنية واملالية واملبررات طبقا لتعاميم وزارة 
املالية السابقة وارسالها الى اجلهات املختصة، وذلك العداد 
التقديرات املطلوبة بصــورة تعكس االحتياجات الفعلية 
الالزمة لتحقيق اهداف الوزارة من اعداد مشروع امليزانية 

لرفع مستوى وكفاء اخلدمات الصحية بالبالد.
كما أكدت الوزارة أهميــة االلتزام بتعليمات اجلهات 
الرقابية وأن تكون جميع البنود من االحتياجات واملصروفات 
مقدرة بشكل سليم، وأن تكون مجمعة أيضا ومعتمدة ووفقا 
جلداول بنود وأنواع امليزانية، مع االلتزام باملواعيد احملددة.
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رئيس الوزراء هنأ رئيسة ولي العهد استقبل احملمد والفارساألمير هنأ رئيسة سنغافورة بالعيد الوطني
سنغافورة بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
حليمة يعقوب رئيســة 
جمهوريــة ســنعافورة 
الصديقــة، عبــر فيهــا 
سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني 
لبالدها، متمنيا سموه لها 
موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية ســنغافورة 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صبــاح امس ســمو 

الشيخ ناصر احملمد.
كما اســتقبل سمو ولي 
العهد بقصر بيان صباح امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 

د.محمد الفارس. 
من جانب آخر، بعث سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيســة حليمــة يعقوب 
رئيسة جمهورية سنعافورة 
الصديقــة، ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها، راجيا لها 

وافر الصحة والعافية.

بعث ســمو الشــيخ أحمد النواف رئيس مجلس 
الــوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيســة حليمة يعقوب 
رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالدها. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد النواف

تعاون مشترك بني «أمانة األوقاف» و«ساعي السعودية»
وّقعــت األمانــة العامــة 
لألوقاف مؤخرا بروتوكول 
تعاون مشــترك فــي مجال 
الوقف مع مؤسسة «ساعي» 
لتطويــر األوقــافـ  إحــدى 
الشــيخ  مؤسســات وقــف 
ســليمان بــن عبدالعزيــز 
الراجحــي بالريــاض ـ يتم 
من خالله تطويــر التعاون 
بــني األمانة واملؤسســة في 
االهتمــام  ذات  املجــاالت 
املشــترك، وبصفــة خاصة 
الدراســات  لدعــم وتنميــة 
والبحوث في مجال الوقف، 
واستقطاب الباحثني وحتكيم 
األبحاث بغرض النشــر في 
مجلتي «أوقــاف» و«وقف» 
وإصدارات إدارة الدراســات 
والعالقات اخلارجية باألمانة، 

االتفاقية أمينها العام باإلنابة 
صقر السجاري، بينما مثل 
التنفيذي  «ساعي» رئيسها 
أ.د.محمد السريع الذي أشاد 
بدور األمانة في خدمة الوقف، 

في مجاالت التعــاون لبناء 
قواعد البيانات واملعلومات 
في مجــال األوقاف، وتبادل 
قوائم احملكمني املختصني من 
األساتذة واألكادمييني الذين 
تستعني بهم املؤسستان في 
البحــث وحتكيــم األبحاث 
بهــدف تطويرها وحتكيمها 
بغرض النشر في مجالتهما 
احملكمة. بدورها، قالت مدير 
إدارة الدراســات والعالقات 
اخلارجية لينــا املطوع إن 
البروتوكول يخدم البلدين 
الشــقيقني في مجال الوقف 
من خــالل تبــادل اخلبرات 
والتجارب بينهما والتشاور 
حــول األنشــطة التي ترى 
أنهــا  األمانــة و«ســاعي» 

مناسبة.

مؤكدا أن التعاون بني اجلهتني 
من شأنه زيادة فعالية نشاط 
كل منهمــا، ودعم جهودهما 
الراميــة إلــى مــا فيــه خير 
مجتمعاتنــا علــى األصعدة 
املختلفة، وحتفيز االهتمام 
املجتمعي للعناية باألوقاف 
ودراستها وتطوير صورها.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
الســجاري إن االتفاقية تعد 
إميانــا من الطرفــني بأهمية 
إحياء ســنة الوقف وتنمية 
دوره في التنمية بكافة أبعادها 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والعلميــة  واإلعالميــة 
والثقافية، وما يتطلبه ذلك 
مــن جهــود مكثفــة وإعداد 
متميز للعناصر البشــرية، 
واستعانة كال الطرفني باآلخر 

السجاري: يهدف إلى بناء قواعد البيانات في مجال الوقف وتبادل مصادر املعرفة الرقمية

صقر السجاري ود. محمد السريع يتبادالن وثائق االتفاقية

وإصدارات «ساعي» مبا يسهم 
فــي تطوير البحــث العلمي 
الوقفي والنهوض به ومواكبة 
القضايا الوقفية املعاصرة.

ومّثــل األمانــة فــي هذه 

طالل اخلالد للضباط املرقني: كونوا أهًال للثقة 
وحتّملوا املسؤولية واعملوا بروح الفريق الواحد

قّلــد نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء ووزير الدفــاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل 
اخلالــد بــوزارة الدفــاع صباح 
امس كوكبة جديدة من الضباط 
رتبهم، وذلك بعد صدور املرسوم 
األميري بتوليتهم ضباطا باجليش 
الكويتــي، حيــث بدأت مراســم 
التولية بقراءة املرسوم األميري 
ومن ثم أدى الضباط اجلدد القسم 

القانوني.
وقد هنأ نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الدفــاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الضباط اجلدد 
بهذه املناســبة بكلمة جاء فيها: 
«أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم 
لثقة صاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة بتوليتكم 
ضباطا باجليش الكويتي، وأنتم 
اليوم في بداية طريق العمل والبذل 
والعطــاء لوطنكــم فكونوا أهال 
للثقة الغالية بتحمل املسؤولية 
والتسلح بالعلم والتدريب والعمل 
بروح الفريق الواحد مع إخوانكم 
من منتســبي اجليــش الكويتي 
واحرصوا دائما على أن تكونوا 
قدوة في تعاملكم ومثاال يحتذي 
في أقوالكم وتصرفاتكم، وتفانوا 
بخدمة وطنكم وحمايته والذود 
عن ترابه. وأســأل اهللا عز وجل 
أن يوفقكم وأن يدمي نعمة األمن 
واألمــان والعــزة والرفعة على 
بلدنــا احلبيب، في ظــل القيادة 
احلكيمة لصاحب الســمو األمير 
القائــد األعلى للقوات املســلحة 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا ورعاهما، وسدد على 

طريق اخلير خطاهم».

قلّدهم رتبهم اجلديدة ودعاهم إلى أن يكونوا مثاالً يحتذى في أقوالهم وتصرفاتهم

الشيخ طالل اخلالد والفريق الركن خالد صالح الصباح مع الضباط املرقني

الضباط املرقون خالل أداء القسم

ديوان حقوق اإلنسان: تعيني كوادر متخصصة 
للتعامل مع القضايا املرتبطة بالنساء

«األوقاف»: ڤيديو املصحف امللون مت تصويره 
في مسجد غير مرخص ال يتبع الوزارة

أكد الديــوان الوطني 
حلقوق اإلنســان أهمية 
تعيني الكوادر الوظيفية 
املتخصصــة فــي املجال 
والنفســي  االجتماعــي 
للتعامــل  والقانونــي 
مــع احلــاالت والقضايا 
املرتبطــة  االجتماعيــة 
بالنســاء وتوفير ســبل 
التأهيل واملساندة والدعم 
النفسي الذي قد حتتاجه 

املعنفات.
جــاء ذلــك فــي بيان 

صحافي صادر عن الديوان أمس عقب زيارة 
ميدانيــة مفاجئة قام بهــا رئيس وأعضاء 
جلنة الشكاوى والتظلمات بزيارة إلى مركز 
«فنر» التابع للمجلس األعلى لشؤون األسرة 
لالطــالع على مدى تطبيق معايير حقوق 
اإلنسان والضمانات االجتماعية املتوفرة 
للنســاء املعنفات الالتي يتم اســتقبالهن 

في املركز.
وأضــاف البيان أن الزيــارة تأتي وفقا 
لقانون إنشاء الديوان رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٥ 
وخاصــة املــادة ٦ بشــأن متابعــة مراكز 
املؤسســات اإلصالحيــة ومراكز التوقيف 
ودور الرعاية املختلفة عبر عمل الزيارات 
الدوريــة أو املفاجئة وإصــدار تقارير عن 

أوضاعها.
وذكــر أن اللجنــة دعــت الــى ضرورة 

أسامة أبو السعود

أوضحــت وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية أن مقطــع الڤيديــو املتــداول 
للمصحف امللون مت تصويره في مســجد 
من الصفيح غير مرخص وال يتبع الوزارة.
وأضافت «األوقاف» في بيان لها، تلقت 
«األنباء» نســخة منــه، «انــه تأكيدا على 
حرص الوزارة على متابعة املساجد وجميع 
املصاحف املعروضة فيها، أكدت في تعميم 

تدريب ودعم الكوادر الوظيفية والعاملني 
في املركز وتوفير احلماية األمنية الالزمة 
لكل من الكادر البشــري والنســاء الالتي 
يتم إيواؤهن، مشــيرة إلــى أهمية تعزيز 
التعاون مع اجلهات احلكومية مثل وزارات 
الداخلية والصحة والعدل ومكاتب اإلمناء 
االجتماعي لتوفير الضمانات االجتماعية 
وتأهيل النساء املعنفات ومراعاة الظروف 

اخلاصة لهن وألطفالهن.
وشــددت اللجنة على ضــرورة توفير 
االحتياجات واملعدات الالزمة للمركز لضمان 
سير العمل بالشكل املطلوب، مشيرة إلى 
االطالع على آلية اســتقبال وإيواء النساء 
املعنفات وأطفالهن وآلية تعامل املوظفات 
العامالت مع احلــاالت وما تقدمه لهن من 
جهود ملراعاة اجلانب االجتماعي والنفسي.

تذكير سابق لألئمة واملؤذنني، عدم السماح 
بدخول أو توزيع أي مصاحف غير معتمدة 
ورفع املصاحف التي لم توافق عليها جلنة 
مراجعة القرآن في قطاع املساجد باستثناء 
مصاحف طبعة الكويت من القرآن الكرمي 

والسنة النبوية».
وحثت الوزارة في بيانها األئمة واملؤذنني 
على توجيه الراغبني في التبرع بأية نسخ 
من املصحف بالتوجه أوال إلى قطاع املساجد 

للحصول على املوافقة الالزمة لذلك.

شدد على ضرورة توفير سبل التأهيل والدعم النفسي للمعنفات

«زكاة العثمان» تدعو للمساهمة 
في مشروع «اهللا يبرد عليك»

دعا مديــر زكاة العثمان 
البرامــج  التابعــة لقطــاع 
واملشــاريع بجمعية النجاة 
الكنــدري  اخليريــة أحمــد 
احملسنني للمساهمة مبشروع 
«اهللا يبــرد عليــك»، وذلك 
للتخفيف من معاناة األسر 
املتعففة داخــل الكويت في 
ظل ارتفاع درجات احلرارة 
خالل الصيــف، موضحا أن 
هذا املشــروع تنفــذه زكاة 
العثمــان ســنويا في فصل 
الصيف لتوفير املستلزمات 

األساسية لألسر من أجهزة تكييف وثالجات 

وغيرها من األجهزة األخرى، 
حيــث مت توزيــع عــدد ١٣١ 
جهازا كهربائيــا من أجهزة 
التكييف والثالجات وبرادات 
املياه على ١٢٠ أسرة متعففة 
داخــل الكويت. وأشــار إلى 
أنه ميكن للمتبرع املساهمة 
بثمــن جهــاز أو بــأي مبلغ 
جتــود به نفســه، حيث إن 
توزيع املســاعدات يتم بعد 
دراسة حالة األسر، وحتديد 
احتياجاتها، ويســتفيد من 
املشــروع الفقراء واملساكني 
واألرامل واملطلقات واحملتاجون والضعفاء.

أحمد الكندري

«اخلارجية»: تعطيل القنصلية في مومباي 
جاء بناء على عطلة رسمية للحكومة الهندية

قالــت وزارة اخلارجيــة إن قرار تعطيل 
القنصليــة العامة في مدينــة مومباي جاء 
بنــاء على عطلة رســمية للحكومة الهندية 
شملت كل اجلهات والدوائر ومنها البعثات 

الديبلوماسية املعتمدة لديها.
جــاء ذلك فــي بيان توضيحــي للوزارة 
تعليقا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل 
االجتماعي حول اإلعالن الذي نشرته القنصلية 
العامة في مومباي على مبناها بشأن تعطيل 
أعمالها، وأكدت الوزارة أنها اتخذت االجراءات 
القانونية جتاه املوظف الذي قام بهذا التصرف 

الالمسؤول دون موافقة الوزارة.
من جانب آخر، أعربت وزارة اخلارجية 

عن إدانة واستنكار الكويت الستمرار اجلرائم 
التي تقترفها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في 
فلسطني بإقدامها على اغتيال ثالثة مواطنني 
فلسطينيني وإصابة العشرات وتدمير عدد 
من املساكن واملمتلكات خالل اقتحامها ملدينة 

نابلس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه 
اجلرمية النكراء تتحمل مسؤوليتها الكاملة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة احلاجة 
امللحة لقيــام املجتمع الدولــي بواجباته 
فــي جلم هذه االعتــداءات ووضع حد لها 
ومحاسبة مرتكبيها وتوفير احلماية للشعب 

الفلسطيني الشقيق.

استنكرت استمرار جرائم سلطات االحتالل بفلسطني خالل اقتحامها مدينة نابلس

ملشاهدة الڤيديو

محافظ األحمدي بحث سبل التعاون مع مجلس الشباب
أكــد محافــظ األحمــدي 
الشيخ فواز اخلالد أن شباب 
الكويت هم مستقبل الوطن 
وأملــه في حتقيــق التنمية 
الــذي نطمح إليه  والتطور 
جميعا، مشددا على ضرورة 
االستمرار في حتفيز أبنائنا 
وبناتنــا وتشــجيعهم على 
املبادرة واملشاركة ليكونوا 

فاعلني في املجتمع.
جــاء ذلــك خــالل لقائه 
صباح امــس في ديوان عام 
محافظــة األحمــدي رئيس 
الكويتي  الشــباب  مجلــس 
العازمــي، وعضــو  نــواف 

اليوم  العتيبــي، مبناســبة 
العاملي للشباب، حيث اطلع 

كمــا رحــب باملشــاركة في 
التي  الفعاليات واألنشــطة 
تنظمها احملافظة، خاصة تلك 
التي تهتم بالشــباب وذوي 
االحتياجات اخلاصة ضمن 
إطار املسؤولية املجتمعية.

بدورها، قالت رئيس جلنة 
منصة مجلس الشباب جميلة 
العتيبي إن املنصة عبارة عن 
بوابــة إلكترونية تضم عدة 
أقسام: (مبادرون، متطوعون، 
ومســاندون)، وتوضح كل 
املعلومــات عن رؤية ومهام 
وجلان املجلــس واألعضاء 

واألنشطة املتنوعة.

على مجمل نشــاط املجلس 
خالل الفترة املاضية، وبحث 
التعــاون املشــترك  ســبل 
مســتقبال، متمنيا للمجلس 
التوفيق والســداد والنجاح 

في مهمته الوطنية.
من جانبه، اعرب رئيس 
مجلس الشباب نواف العازمي 
عن ســعادته باللقــاء الذي 
ميثل دعما كبيرا للشــباب، 
كما تناول العديد من األفكار 
واملقترحات، الفتا الى احلديث 
عن منصة مجلس الشــباب 
التــي ســتنطلق بالتزامــن 
مــع يــوم الشــباب الدولي، 

أكد ضرورة حتفيز الشباب على املبادرة واملشاركة املجتمعية

الشيخ فواز اخلالد مستقبالً نواف العازمي ووائل العنزي وجميلة العتيبي

العنــزي،  املجلــس وائــل 
ورئيس جلنة املنصة جميلة 
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حترير ١٤ مخالفة متنوعة في «مبارك الكبير»
فــي إطار اجلهــود املبذولة من األجهــزة الرقابية، 
كشــفت إدارة العالقــات العامة فــي البلدية عن قيام 
فريق الطــوارئ بفرع بلدية محافظــة مبارك الكبير 
بجولة ميدانية في عموم احملافظة أسفرت عن حترير 

١٤ مخالفة نظافة وإشغاالت طرق.
وفي هذا الســياق، أوضح رئيــس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية احملافظة ناصر الهاجري أن اجلولة جاءت 
في إطار تفعيل الدور الرقابي واتخاذ جميع اإلجراءات 
القانونية حيال مخالفــي القوانني واللوائح املعمول 
بها في البلدية، مشيرا إلى أن اجلولة التي مت تنفيذها 

أسفرت عن حترير ١٤ مخالفة نظافة عامة وإشغاالت 
طــرق وتوجيه ٢٢ إنذارا حملــالت وعقارات لم تلتزم 

بالقوانني واللوائح املعمول بها في البلدية.
وأكــد الهاجري تواصل اجلوالت امليدانية من قبل 
مفتشي النوبات الثالث أ، ب، ج على احملالت والعقارات 
بجميع مناطق احملافظة لرصد ومتابعة مخالفي الئحة 
احملالت وأنظمة البناء واتخــاذ اإلجراءات القانونية 
حيالهم، داعيا أصحاب احملالت التجارية ومالك العقارات 
القائمة وقيد اإلنشاء إلى االلتزام بالقوانني واألنظمة 

املعمول بها في البلدية جتنبا للمخالفة والغرامة.

الهاجري: توجيه ٢٢ إنذاراً حملالت وعقارات لم تلتزم بالقوانني

رصد وإغالق سراديب مستغلة جتاريًا في «األحمدي»

محمد راتب

قامت الفرق الرقابية في بلدية األحمدي وبالتعاون مع 
قوة اإلطفاء بجولة ميدانية على السراديب وأسطح املباني 
االستثمارية املســتغلة جتاريا مبحافظة األحمدي، حيث 
مت رصــد مخالفات وتوجيه إنــذارات وإغالق إداري حلني 

تصحيح املخالفة ومراجعة اجلهات املعنية.
وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات في محافظة 
األحمدي سعد الشيبة: نقوم باجلوالت بناء على تعليمات 

مــن مدير عام البلدية م.أحمــد املنفوحي بتكثيف الرقابة 
املســتمرة على البناء االســتثماري وباألخص السراديب 
من جهة التخزين او التجهيز أو البيع أو اإلصالح ونحن 
مستمرون في ذلك، الفتا الى رصد وضبط سراديب مخالفة 
واتخاذ اإلجراءات القانونية واملتضمنة عمل ضبط محضر 
مخالفة وإغالق إداري فوري ملدة ٣ أيام، مشددا على عدم 

التساهل أو استثناء أحد فالقانون مطبق على اجلميع.
واضاف الشــيبة: بعد هذه اإلجــراءات يتقدم صاحب 
املنشأة بتعهد لتصحيح املخالفة، موضحا أن إدارة التدقيق 

واحملاســبة الهندســية لها إجراءات تتخــذ بحق صاحب 
البناء تشمل إعطاء إنذار وعمل بلوك، وأما «اإلطفاء» فلهم 

إجراءات خاصة بهم.
بدوره، قال املقدم وائل عبد الرزاق املباركي: قمنا بجولة 
في منطقة املهبولة بالتعــاون مع البلدية بتوجيهات من 
رئيس قوة اإلطفاء الفريق خالد املكراد، وجرى رصد عدة 
مخالفــات في املباني االســتثمارية ومت اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية ومخالفة املنشآت، مشيرا إلى أنه ممنوع التخزين 
في الســراديب وإقامة نشاط حرفي، موضحا أن املخالفة 

تشمل االغالق للمبنى اإلداري لهذه املنشآت التي تتسبب 
في خطورة على سكان املباني.

من جهته، ذكر رئيس قسم متابعة املخالفات في محافظة 
األحمدي خالد سالم العازمي اننا نتابع أوضاع السراديب 
املغلقة، والســؤال عن الســبب وكيفية االســتغالل فيتم 
توجيه إنذار للمراجعة حال إغالقه للكشف عليه، ثم يتم 
القيام بكشف آخر للنظر في مطابقته للرخص واملخططات 
من البلديــة وترفع عنه اإلجراءات واملتضمنة عمل بلوك 

لصاحب العقار.

الشيبة: مستمرون في اجلوالت امليدانية الرقابية والقانون يطبّق على اجلميع

رجال «اإلطفاء» خالل حترير املخالفاتفريق البلدية داخل أحد السراديب املخالفة  (أحمد علي) سعد الشيبة متحدثاً إلى أعضاء فريق البلدية

مخلفات مت رصدها خالل اجلولةجانب من حترير املخالفات

العازمي: إنذارات للسراديب املغلقة للمراجعة والتأكد من الرخص واملخططات لرفع «البلوك»املباركي: «البلدية» و«اإلطفاء» نّظمتا جولة في «املهبولة» وممنوع التخزين في السراديب 

ملشاهدة الڤيديو

الشمري لـ «األنباء»: قطع التيار الكهربائي 
عن عدد من قسائم «الشويخ الصناعية»

«السكنية»: إجناز ٢٩٩٠١ معاملة خالل يوليو املاضي

دارين العلي

يواصــل فريق الضبطيــة القضائية التابع للمنطقة الشــمالية 
في وزارة الكهرباء واملاء حمالته في محافظات اجلهراء والعاصمة 
والفروانيــة لرصد التعديات واملخالفــات وتكثيف احلمالت خالل 
موسم الذروة وفقا لتعليمات قيادات الوزارة. وتركزت حملة األمس 
في منطقة الشويخ الصناعية، حيث مت خاللها تنفيذ محاضر ضبط 
واثبات حالة وقطع التيار الكهربائي عن عدد من القسائم الصناعية 

املخالفة التي لم تلتزم بالقوانني والقرارات مرعية االجراء.
وقال نائب رئيس الفريق م.أحمد الشمري إن حصيلة املخالفات 
للشــهر اجلــاري بلغت حتــى اآلن ٤ محاضر ضبــط واثبات حالة 

وتركزت في محافظات العاصمة والفروانية.
وأوضح الشمري أن انخفاض اعداد املخالفات في بعض االحيان 
يدل علــى أهمية اجلوالت االســتباقية والتفتيشــية التي يجريها 
الفريــق وجودتها في ردع املخالفني، مشــددا على عدم التهاون مع 
املعتدين على الشبكة وسراق موارد الدولة من املاء والكهرباء، ولن 

يتم اخلضوع ألي ضغوط متارس على الفريق.

عاطف رمضان

أجنزت املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية، ممثلــة فــي إدارة خدمة 
املواطن، ٢٩٩٠١ معاملة خالل شــهر 
يوليو املاضي، منها ٦٤٤ طلبا إسكانيا 
جديــدا إضافة الــى ٢٠٠٤ معامالت 
للتخصيــص و٩٣٨ معاملــة لبــدل 

االيجار.
وأشــارت احصائية للمؤسسة، 
حصلــــــت «األنباء» على نســخة 

منها، الى ان «خدمة املواطن» أجرت 
في الشــهر ذاته ٩٢ معاملة للتبادل 
باإلضافة الــى ٤٧ معاملة للتنازل، 
و٣٨٥ طلب توثيق للوحدات السكنية 
عــالوة علــى فتــح ٣٩ ملفــا جديدا 
يتعلق باملســاكن املؤجرة، كما قدم 
قســم االســتقبال ١٧٠١٩ شهادة ملن 
يهمه األمر، واستقبلت خدمة العمالء 
الهاتفية في قسم االتصال ١٩٢٩ مكاملة 

مباشرة من املواطنني.
وبلغ عــدد احصائيات معامالت 

الدورة املستندية املقدمة عن طريق 
مبنى املؤسســة واالفرع اخلارجية 
التابعة لها ١٢٤٥ معاملة، واملعامالت 
املقدمة عن طريق املوقع ٣٤٠ معاملة، 
باالضافة الــى أن مجموع اخلدمات 

املنجزة عبر «سهل» ٢١١٥٣.
وقدمــت إدارة احصائيــة قســم 
املقدمــة  االلتماســات  املتابعــة 
للمؤسســـــة وعددها ٧٨ وممثلة في 
قطاع الطلبات، والتوزيع والتوثيق، 

واملاليــــــة واإلدارية.

أكد عدم التهاون مع سراق موارد الدولة من الكهرباء واملاء

منها ٦٤٤ طلباً إسكانياً جديداً و٢٠٠٤ معامالت للتخصيص و٩٣٨ لبدل اإليجار

م.أحمد الشمري

املؤشر الكهربائي يسّجل رقمًا قياسيًا بـ ١٦١٨٠ ميغاواط
دارين العلي

ســجلت األحمال الكهربائية أمس رقما قياســيا جديدا ببلوغها ١٦١٨٠ 
ميغاواط في ظل ارتفاع درجات احلرارة.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن ارتفاع االحمال متوقع خالل الفترة 
احلالية حيث من املمكن ان تفوق ١٦٦٠٠ ميغاواط وفق الزيادة السنوية 
التي تفترضها الوزارة خالل موسم الذروة، مشددة على اهمية الترشيد 
فــي املرحلة احلالية ألنه الســبيل الى تخطــي املرحلة دون حوادث على 
الشبكة التي تعمل بكامل كفاءتها وللحفاظ على تغطية الطلب على الطاقة.

واكدت ان الوزارة ان لديها احتياطيا اال انه يخضع ايضا حلالة الطقس 
والوقــود املســتخدم، مبينة ان ما يظهر على املؤشــر مــن احتياطي هي 
الطاقة املنتجة املتوافرة في الشبكة فيما تفوق القدرة االنتاجية الكاملة 

مؤشر األحمال الكهربائية أمسللوحدات الـ ١٨ ألف ميغاواط.
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أجرى اللقاء: كرمي طارق 

«my mall».. أول مجمع جتاري
بـ «امليتافيرس» في الكويت 

والشرق األوسط

في البداية، هال حدثتنا عن 
«my mall».. وما التقنية 

املستخدمة إلنشاء هذا املجمع 
االفتراضي؟

 ٭ حيدر دشتي: «My mall» هو 
أول مجمع افتراضي باستخدام 
تقنيــع امليتافيرس أو الواقع 
املعزز في الشــرق األوســط 

وحتديدا من الكويت. 
ويهدف املجمع االفتراضي 
إلى خلق جتربة تسوق فريدة 
من نوعها، فأينما كان موقعك 
ومبجرد الدخول إلى التطبيق، 
أصبحت بداخل مجمع جتاري 
املرافــق واخلدمــات  بكامــل 
التي  الترفيهيــة والتجاريــة 
تشــاهدها في أرقى املجمعات 
التجاريــة، ولكــن مــن خالل 
شاشة هاتفك وأنت في منزلك 

على سبيل املثال.

ماذا عن املرافق واخلدمات 
التي يقدمها املجمع االفتراضي 

ملستخدميه من خالل شاشة 
هاتفهم؟ 

 «My mall» :٭ م.أحمد الشافعي 
يحتوي على ٣٣٠ محال جتاريا 
لإليجــار في صــورة محالت 
املالبس واملطاعم والكافيهات 
وغيرها، موزعا على ٣ طوابق 
في مرحلته األولى، كما يضم 
أيضا قاعة سينما، و٦٠ بوثا 
ألصحاب املشروعات الصغيرة، 
و٣٠ شاشة إعالنية بحجم مميز 
لتسويق املنتجات واحملالت.

وتلــك املرافق هي املرحلة 
األولــى من املشــروع على أن 
تتم إضافــة العديد اخلدمات 
افتتــاح  خــالل  واملفاجــآت 
املرحلة الثانية من هذا املجمع 

االفتراضي.
عشق األلعاب اإللكترونية
«مجمع جتاري افتراضي» 

فكرة قد يراها البعض مجنونة 
ويصعب تنفيذها، فمن أين 

جاءت لك فكرة إقامة مثل هذا 
املشروع؟ 

٭ حيدر دشتي: لم تكن فكرة 
إقامة مجمع جتاري افتراضي 
وليــدة اللحظــة، بــل يرجع 
السبب وراء ذلك االهتمام إلى 
عشــقي لأللعاب اإللكترونية 
بشــكل عــام منــذ طفولتــي، 
باإلضافة إلى اهتمامي الكبير 
بقدوتي التاجر (والدي حفظه 
اهللا) والذي يعمل في جتارة 
العقارات منذ سنوات طويلة.
فقــد كنت أحلــم دوما بأن 
أمتلــك مجمعــا جتاريــا على 
أرض الواقــع، إال أن التكلفــة 
املادية الباهظة هي من منعتني 
من حتقيق هــذا احللم، ومن 
هنا جــاءت الشــرارة األولى 
للمشــروع، ملاذا ال أحقق هذا 
احللم ولكن بعد دمجه بهوايتي 
األلعــاب  املفضــل، أال وهــي 
اإللكترونية؟، لتكون اإلجابة 
 «my mall» في صورتها احلالية
االفتراضي باســتخدام تقنية 

امليتافيرس.

االنتقال من مرحلة الفكرة 
إلى التطبيق الفعلي أمر ليس 

بالسهل، خاصة في ظل حداثة 
مثل هذه التقنيات، فكيف 

حققت ذلك؟
٭ حيدر دشتي: بالتأكيد األمر 
ليس بالسهل، وقد استغرقت 
تلــك اخلطــوة ســنوات مــن 
الدراسة والبحث في مختلف 
التجارب املشابهة أو القريبة 

في مختلف دول العالم.
وقد كانت املشكلة في ندرة 
الدراســات واملعلومات، نظرا 
ألن جتارب امليتافيرس ظهرت 
خالل األعــوام املاضية فقط، 
ولكنني حرصت على أن أكون 
أول من يسلك هذا الطريق في 

الشرق األوسط.

وماذا عن تكلفة إيجار احملالت 
واملساحات التجارية في 

املجمع؟
٭ م.أحمد الشافعي: تعهدنا منذ 
اليوم األول من انطالق املشروع 

أصبح عالم الواقع االفتراضي أو ما ُيطلق عليه تقنيات «امليتافيرس» حقيقة واقعة وتقنية مبهرة في عاملنا احلالي، وذلك كتكنولوجيا ستقلب كل املفاهيم رأسًا على عقب، فمنذ 
سنوات ليست ببعيدة كان احلديث على مثل هذه األفكار أمرا أشبه باألحالم، فمن منا كان يتخيل أن يكون مبقدوره أن يتسوق في أحد احملالت أو املجمعات التجارية وهو جالس 

في منزله وباستخدام شاشة هاتفه؟! وفي احلقيقة، هذا ما جنح في حتقيقه الشاب الكويتي حيدر دشتي، الذي استطاع أن يدمج بني شغفه وعشقه باأللعاب اإللكترونية ومهنة 
والده في التجارة ليخرج لنا بـ my mall كأول مجمع افتراضي ميكنك من خاللها وكأنك في إحدى األلعاب اإللكترونية التسوق وشراء ما تريده من احملالت التجارية واملطاعم، 

وليس ذلك فحسب، بل بإمكانك حجز مقعد في صالة السينما املخصصة فيه أو التوجه إلى مدينة األلعاب اإللكترونية لقضاء وقت ممتع.  «األنباء» التقت كال من مؤسس املشروع 
حيدر دشتي وم.أحمد الشافعي - من القائمني على املشروع التجاري - للحديث أكثر عن هذا املجمع االفتراضي، وما يحتويه من مزايا وخدمات مختلفة، وإلى التفاصيل: 

بأبرز املزايا التي توفرها مثل 
هذه التقنيات للتاجر، فاالعتماد 
على الواقع املعزز يوفر الكثير 
مــن اخلدمــات للتاجر، حيث 
أصبــح بإمكانه إدارة جتارته 
من املنزل أو املكتب أو من أي 

مكان آخر.
في «my mall» على سبيل 
املثال وفرنا على التاجر القيمة 
اإليجارية في ظل ارتفاع إيجار 
احملــالت التجارية، فضال عن 
الباهظــة  التكاليــف  توفيــر 
األخرى مثل رســوم الكهرباء 

واملاء وغيرها.
جتربة إبداعية

ما الذي سيدفع املستخدم إلى 
جتربة التسوق من خالل هذا 

العالم االفتراضي في رأيك؟
٭ م.أحمد الشــافعي: جتربة 
my mall تعــد مبنزلة جتربة 
تســويقية ابداعيــة بــكل ما 
تعنيه الكلمة من معنى، فكافة 
العناصر الترفيهية املتوافرة 
التجاريــة  املجمعــات  فــي 
بصورتها احلقيقية، مت نقلها 

الى العالم االفتراضي.
فعندما تتجول في العالم 

املنطقة، وذلك في إطار حرصنا 
على خلق جتربة متكاملة كما 

هو في عاملنا احلقيقي. 

ماذا عن الصعوبات التي 
واجهتك في مرحلة التطبيق 

الفعلي للمشروع؟ 
٭ حيدر دشــتي: كما أشــرنا 
في السابق إلى أن فكرة إنشاء 
مجمــع افتراضي تعد مبنزلة 
فكــرة فريــدة مــن نوعها في 
الشــرق األوسط، وهو ما زاد 
من صعوبة التطبيق في ظل 
نــدرة الدراســات والتقاريــر 
املتوافرة واملؤكدة على جناح 

هذا املشروع.
وقــد كان حتديــد قيمــة 
التكلفة األولية للمشروع أول 
معضلة واجهتني في ظل عدم 
وجود مشروعات سابقة ميكن 
مــن خاللها معرفــة اجلدوى 
املالية للمشروع، بينما واجهت 
صعوبة أخرى أال وهي كيفية 
إيجاد فريق عمل كامل يؤمن 
بأهميــة الدخول في مثل هذه 
التجربة داخــل الكويت، وأن 
يكون على دراية كاملة مبثل 
التقنيــات والتطبيقات،  هذه 

باالعتــذار أو بتحديــد تكلفة 
عالية جدا ال نستطيع حتملها 
خــالل الوقت احلالــي، وذلك 
مــا دفعنا الى قبــول التحدي 
وتنفيــذه من داخــل الكويت 
ليظهر لكم بصورته احلالية.

حدثنا أكثر عن املشاكل 
التقنية التي واجهتكم، وكيف 

استطعتم التغلب عليها؟ 
الشــافعي: مــن  ٭ م.أحمــد 
التقنيــة  أبــرز الصعوبــات 
كانــت ارتفــاع تكلفة حتويل 
املنتجات اخلاصة بالتاجر أو 
احملل التجاري إلى مجسمات 
ثالثية األبعاد الستخدامها أو 
مشاهدتها دخل املجمع التجاري 
االفتراضي، وهو ما قد ينتج 
عنه ارتفــاع في تكلفة املنتج 
وبيعه داخل املجمع بسعر أعلى 
من السعر املتوافر في املجمعات 
التجاريــة لتغطيــة تكلفــة 
استخدام هذه التقنيات، وهو 
ما يفقدنا بالتأكيد عددا كبيرا 
من املستهلكني او املستخدمني. 
وبالتالــي بدأنــا باتخــاذ 
احللول البديلة أال وهي االعتماد 
على تقنية الشاشات لتحميل 
الصور داخل احملالت التجارية 
 ،٣D بدال من استخدام تقنيات
وبالتالــي يتمكن املســتخدم 
مــن زيــارة احملــل التجاري 
االفتراضي ومشــاهدة صور 
كل املنتجــات بشــكل واضح 
واالنتقال فيما بينها واختيار 
ما يناسبه من منتجات احملل. 

هل يعمل التطبيق اخلاص بـ 
«my mall» حاليا؟

٭ حيدر دشتي: نعم التطبيق 
أصبح متوافرا اآلن بنسختني 
تشغيل لألندرويد واآليفون، 
وقــد مت تدشــني املجمع وفقا 
للنظام األميركي الذي يعتمد 
على إطالقه بنسخة جتريبية 
للمستخدمني منذ شهر مارس 

االفتراضي وباستخدام هاتفك 
لشراء ما حتتاجه من مالبس 
على ســبيل املثــال، بإمكانك 
احلصول على وقت من الراحة 
والتوجــه إلى منطقة املطاعم 
وطلب وجبتك املفضلة لتصلك 
إلــى منزلك، أو بإمكانك أيضا 
التوجه إلى السينما ومشاهدة 
أحــد األفــالم، وغيرهــا مــن 
املفاجآت األخرى التي ســيتم 
تدشــينها والعمــل عليها في 
القريــب العاجل مثــل مدينة 

األلعاب الترفيهية. 

 حتدثتم منذ قليل عن 
منطقة ألعاب في املجمع 

االفتراضي، فكيف يتحقق ذلك 
للمستخدم؟ 

٭ حيدر دشــتي: نعــم، كأي 
مجمع بصورته الطبيعية البد 
من توافر منطقة لأللعاب، وهو 
ما ســيتحقق قريبا أيضا في 
عالم امليتافيرس، فقد أصبح 
بإمــكان املســتخدم أو الزائر 
التوجه إلــى منطقة األلعاب، 
وقضــاء وقــت ترفيهــي من 
خالل اختيار إحــدى األلعاب 
املتوافــرة فــي  االلكترونيــة 

وكيفية رسم الصورة العامة 
للمشــروع من خــالل تقنية 

امليتافيرس.
ولقــد اســتغرقت عمليــة 
البحث وقتا طويال حتى جنحت 
في الوصول إلى شركة بلوزون 
وهي الشركة املنفذة للمشروع 

والتصميميات.

وما التحديات التي واجهتكم 
كشركة منفذة للمشروع؟

٭ م.أحمد الشــافعي: بالطبع 
كانت عملية حتديــد التكلفة 
املالية والتســعير هي العقبة 
األبــرز فــي طريقنــا لتنفيذ 
املشــروع، ففي املشــروعات 
التجاريــة املتاحة فــي عاملنا 
الواقعي أصبحت عملية حساب 
جدوى املوضوع اقتصاديا أمرا 
في غاية السهولة، اما في عالم 
امليتافيرس فهي ليست باألمر 

السهل الى اآلن.
وبنــاء على ذلــك حرصنا 
علــى التواصل مع الكثير من 
الشركات الفنية املختصة في 
تقنيات العالم االفتراضي، وقد 
جاءت الردود متشابهة صادمة 
في الكثيرة من األحيان، فإما 

املاضــي وملدة ٦ أشــهر، على 
أن يتم االفتتاح الرســمي في 
شهر سبتمبر املقبل في مؤمتر 
صحافي بحضور عدد كبير من 

وسائل اإلعالم.

في «My mall» حرصتم على أن 
تكون التجربة نسخة افتراضية من 
جتارب زوار املجمعات في الواقع.. 
خاصة فيما يتعلق بالتجول في 
املجمعات، فما السبب وراء ذلك؟ 
٭ حيدر دشــتي: كما أشــرنا 
في بدايــة اللقاء، إلى أن عالم 
امليتافيرس هو املستقبل الذي 
يفرض نفســه بقوة، ليخلق 
للمستخدمني جتربة حقيقية 
ولكن فــي العالم االفتراضي، 
ولذلــك حرصنــا منــذ اليوم 
األول من انطالقتنا على خلق 
جتربة تسويقية حقيقية بكل 
ما حتملــه الكلمة مــن معنى 

ولكن في هذا العالم اجلديد.
فمن الســهل والبسيط أن 
تنتقل بــني احملالت بكبســة 
زر، ولكــن هــذا ال يحدث في 
الواقع، وهــو ما جعلنا نوفر 
للمستخدم الطريقتني في ذات 
الوقــت فبإمكانك التجول بني 
احملالت املتاحة مشيا من خالل 
التطبيق أو من خالل البحث 

عنها في قوائم احملالت.
وتشــجيعا منا على جعل 
األمور أكثر واقعية وتشجيع 
املستخدمني على التجول في 
كافة مرافق املجمع واحملالت 
التجارية التــي بداخله، قمنا 
بوضــع «صناديق اجلوائز»، 
وهي عبــارة عن صناديق مت 
إخفائهــا في عدد مــن املرافق 
واحملــالت تتيــح ملكتشــفها 
احلصول على جوائز وقسائم 
شرائية مجانية يستطيع من 
خاللها شــراء ما يحتاجه من 

املجمع.

بالغا  اهتماما  الكويت  تولي 
بأصحاب املشروعات الصغيرة، 
في  تقدمونها  التي  املزايا  فما 
مجمعكم االفتراضي ألصحاب 

تلك املشروعات؟
٭ حيــدر دشــتي: بالتأكيــد، 
تعد الكويــت واحدة من أبرز 
الــدول في الشــرق األوســط 
الداعمــة واملدركــة ألهميــة 
املشــروعات الصغيــرة فــي 
القوية،  تكوين االقتصــادات 
وهو ما انعكس بشــكل كبير 

وفعال في شخصية املجمع.
وبنــاء علــى ذلــك قمنــا 
بتخصيص ٦٠ كشــك (بوث) 
ألصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة داخل املجمع، وذلك 
لعــرض منتجاتهــم املختلفة 
واملتنوعة كمــا هو احلال في 
التجارية الضخمة  املجمعات 
في الكويت، مع مراعاة القيمة 
اإليجارية التي تتناسب مع هذه 
الشريحة والتي ال تتعدى الـ 

٥٠ دينارا شهريا.
ولــم يتوقــف األمــر على 
ذلك فقــط، بل قمنا بتدشــني 
العديد من الشاشات اإلعالنية 
املتواجدة فــي مختلف أرجاء 
املجمــع بهدف مســاعدة هذه 
املشــروعات علــى تســويق 
منتجاتها بشكل مميز جلذب 
أكبر عدد من املستخدمني في 

هذا املجمع االفتراضي.

هل ستتوقف أنشطتكم االستثمارية 
 my» في مجال امليتافيرس على
من  املزيد  هناك  أم   ،«mall

االستثمارات األخرى؟ 
٭ م.أحمد الشافعي: بالتأكيد 
هــذا املشــروع يعــد مبنزلة 
خطوتنا األولى في هذا العالم 
االفتراضــي، خاصــة في ظل 
االهتمام الذي يشــهده العالم 
والتطور السريع في قطاعات 
التكنولوجيا املرتبطة بالواقع 
املعزز. وللتأكيد على ذلك فإن 
لغة األرقام تشير أن إلى حجم 
االســتثمارات في هذا السوق 
الــذي يعــرف بجيــل الويب 
الثالث سيصل في عام ٢٠٢٥ 

إلى تريليون دوالر. 

حلم حيدر دشتي وعشقه للتجارة واأللعاب اإللكترونية حتوَّل إلى حقيقة بالتعاون مع «بلوزون»

حيدر دشتي وأحمد الشافعي مع الزميل كرمي طارق خالل اللقاء  (محمد هاشم)

السينما االفتراضية بدأت في عرض األفالم على اجلمهور

جولة افتراضية في املجمع

أحد احملالت في املجمع

أحمد الشافعي حيدر دشتي

على خدمة املستهلك والتاجر 
في ذات الوقت، لذلك حرصنا 
على أن تكون القيمية اإليجارية 
للمرافق واحملالت في املجمع 
بأســعار مميزة وفي متناول 
اجلميع، إذ تتراوح قيمة إيجار 
احملل الواحد في املجمع بني ٧٠ 
و١٢٠ دينارا شهريا، وهي قيمة 
منخفضة جدا مقارنة بأسعار 
إيجار أصغر محل جتاري في 
مجمع جتــاري متواجد على 
أرض الواقــع، بينما تتراوح 
قيمة إيجار البوث بني ٤٠ و٥٠ 

دينارا. 

وما املزايا واخلدمات التي 
تقدمونها للمستأجر في العالم 

االفتراضي؟
كل  الشــافعي:  م.أحمــد  ٭ 
اخلدمــات املتاحة في احملالت 
التجاريــة الواقعيــة أصبــح 
بإمكاننا تقدميها للمســتأجر 
في العالم االفتراضي، فاإلضافة 
إلــى أننــا نوفر لهــم جتربة 
تسويقية مميزة، فقد أصبح 
للتاجــر أو العالمة التجارية 
محال متكامال حتت إدارته في 

العالم االفتراضي.
أما عن املزايا األخرى التي 
تتيحها لها تقنية امليتافيرس، 
فقــد أصبح بإمــكان أصحاب 
التجاريــة تغييــر  احملــالت 
واجهة احملل والديكور اخلاص 
به بشــكل يومي وبكبسة زر 
واحــد، فضــال عــن إضافــة 
املنتجــات وتغييرها بشــكل 
يومي وفوري من دون عناء، 
كما بإمكانــه االلتزام بأوقات 
الدوام الرسمية أو إغالق أبواب 
احملل في أي وقت مثلما يقوم 

في عامله احلقيقي. 

من الناحية املادية، ماذا توفر 
تقنية امليتافيرس على التاجر؟

٭ حيدر دشتي: فيما يتعلق 

«كاسر» البائع.. وجتول مع أفراد عائلتك وأصدقائك 

حفل زفاف وعرض أزياء افتراضي 

شخصية املستخدم ومالبسه 

 my» أكد مؤســس وصاحب مشروع
mall» االفتراضي حيدر دشتي في حديثه 
لـ «األنباء» أن املجمع يضم كل اخلدمات 
التي من شــأنها أن متنح املســتخدم كل 
عناصر الترفيه والتسوق، مشيرا إلى أن 
بإمكان املستخدم إضافة أصدقائه والتجول 
بصحبتهم في احملالت التجارية املختلفة 
داخل التطبيق، بــل واحلديث معهم من 
خالل الدردشة الصوتية أيضا بينما كل 

منهم جالس في منزله، وذلك وفق معايير 
محددة حتافظ على خصوصية املستخدمني 
وبعيدا عــن أي مضايقات مــن الغرباء. 
وأضاف دشــتي أن األمــر ال يتوقف عند 
ذلك، إمنا يتيح التطبيق إمكانية التحدث 
مع أحد البائعني في احملالت لالستفسار 
بشأن منتج معني، باإلضافة الى التفاوض 
والفصــال في أســعار املنتجات في حال 
كانت سياسة احملل التجاري تسمح بذلك.

كشف م.أحمد الشافعي عن عديد 
املفاجآت والفعاليات اجلاري إعدادها 
فــي «my mall»، مشــيرا إلى أنه من 
ضمــن الفعاليات الفريدة من نوعها 
والتي قد يستغربها البعض في الوقت 
احلاضــر، هو ان إدارة املجمع تعمل 

فــي الوقت احلالي علــى اعداد حفل 
الزفــاف األول من نوعه في الكويت 
باستخدام تقنية الواقع املعزز، فضال 
عن تنظيــم عرض أزيــاء للمحالت 
املستأجرة كفاعلية فريدة من نوعها 

في الشرق األوسط.

من ضمن اخلطط املســتقبلية التي 
يعمــل علــى تطويرها القائمــون على 
املشــروع، تطوير شخصية املستخدم، 
إذ يتيح التطبيق حاليا االختيار من بني 
شــخصيات مت اعدادها بأزياء مختلفة، 

بينما سيقوم مستقبال على قيام املستخدم 
بإنشاء األفتار (الشخصية) اخلاص به 
واختيار مالبسه وكل التفاصيل املميزة 
له من حيث الشكل واألزياء لرسم صورة 

مشابهة له في الواقع.

ن من ٣ طوابق و٣٣٠ محًال افتراضيًا و٦٠ بوثًا للمشروعات الصغيرة  الشافعي: كل ما هو حقيقي ومتوافر في املجمعات التجارية مت نقله إلى العالم االفتراضيدشتي: املجمع مكوَّ
ل التواصل وفرنا على التاجر القيمة اإليجارية املرتفعة والتكاليف األخرى مثل رسوم الكهرباء واملاءسينما ومدينة ألعاب ترفيهية إلكترونية قريبًا في «my mall».. والدردشة الصوتية ُتسهِّ

ملشاهدة الڤيديو

ً املجمع به ٣ طوابق و٣٣٠ محالً افتراضيا
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«التربية» توافق على االستعانة بخبرات املتقاعدين
عبدالعزيز الفضلي

أعلــن رئيــس جمعيــة 
املعلمــني حمــد الهولي أن 
وزارة التربية وافقت على 
مقترح اجلمعية بخصوص 
االستعــانـــــة بخبــــرات 
املتقاعدين من أهل امليدان 
التربوي لسد االحتياجات 
املطلوبــة واالســتفادة من 
الكفاءات الوطنية واخلبرات 
في اجلوانب اإلدارية والفنية 
واملهنيــة مع مراعــاة عدم 
اإلخالل بضوابط وقوانني 

ديوان اخلدمة املدنية.
وقال الهولي إن موافقة 
«التربية» على املقترح يأتي 
في إطار التعاون املشترك 
بــني اجلمعيــة والــوزارة 
فــي حــل جميــع القضايا 
التربويــة التي تســهم في 
تهيئة األجواء املناسبة قبل 
بدء العام الدراسي ٢٠٢٢-

٢٠٢٣، حيث يأتي ذلك بعد 
أن وجهــت الــوزارة كتابا 
رسميـــــا للـجـمـعـيـــــة 
تفيــد فيــه بأنــه ال مانــع 
االســتعانة  مــن  لديهــا 

بخبــرات املتقاعديــن مــن 
امليدان. ووّجه الشكر  أهل 
والتقديــر لوكيــل وزارة 
التربيــة أ.د.علي اليعقوب 
املســتمر  تعاونــه  علــى 
وجتاوبــه الســريع فــي 
القضايا التــي تهم امليدان 
التربــوي وجهــوده فــي 
حل القضايــا العالقة قبل 
بدء العام الدراســي، مبينا 
أن اجلمعيــة ســتواصل 
متابعــة القضايا التي تهم 
املعلمني واملطالبة بحقوقهم 

بالتعاون مع «التربية».

الهولي: «املعلمني» ستواصل متابعة قضايا أهل امليدان بالتعاون مع الوزارة

حمد الهولي

عادل مال اهللا: ٣ جهات أساسية على الدارسني 
بالواليات املتحدة التواصل معهم بشكل دائم

قبول ٦٣٧٦ طالبًا وطالبة في البعثات الداخلية

مع اقتراب العام اجلامعي 
اجلديــد في ســبتمبر املقبل 
يستعد أكثر من ٣٢٠٠ شاب 
وشــابة مت قبولهم في خطة 
الكويت لالبتعاث األكادميي 
للتوجــه إلــى جامعاتهم في 
أرجاء العالم مما ســيجعلهم 
مضطرين للتأقلم والتعايش 
مع محيطهم اجلديد وحياتهم 

الدراسية.
فالواقع اجلديد بالنسبة 
لهؤالء الطلبة سيكون حافال 
بــدروس عديدة فــي احلياة 
أو  ســواء كانــت إيجابيــة 
ســلبية وعليهم التعامل مع 
كل املعطيات أمامهم للمضي 
قدما فــي رحلتهم األكادميية 
وحتقيــق طموحهــم وآمــال 
ذويهم ووطنهــم الداعم لهم 

دوما.
ومــن بني تلــك الوجهات 
حول العالم الواليات املتحدة 
األميركيــة التي تســتضيف 
أكثر من ٨٠٠٠ طالب وطالبة 
كويتيــني يتوزعــون علــى 
الواليات الـ٥٠ بكل ما يعنيه 
ذلك من قوانني أكثر متيزا عن 
غيرها من الدول، عالوة على 
اختالفها بــني والية وأخرى 
حتت مظلة القوانني الفيدرالية 

اجلامعة لكل الواليات.
وعلى أمل املســاهمة في 
رسم خريطة طريق ناجحة 
للطلبة اجلدد التقت «كونا» 
رئيــس املكتــب الثقافي في 
واشــنطن د.عــادل مال اهللا 
وامللحقة الثقافية في السفارة 
األميركية لدى الكويت كاثرين 
جيري واملستشارة األكادميية 
في السفارة كارين نصراهللا 
حيث أجمعوا على أن أهم ما 
ينبغي على الطلبة القيام به 
التواصــل الدائم مــع جهات 
ثالث هي املرشــد األكادميي 
فــي املكتــب الثقافي ومكتب 
الدوليــني املوجود  الطــالب 
فــي كل مؤسســة أكادمييــة 
بالواليات املتحدة إضافة إلى 
املرشــد األكادميي املخصص 

لهم في اجلامعة نفسها.
بدايــة، أكد د.مال اهللا أنه 
علــى الطلبة عدم القيام بأي 
خطــوة قبــل التواصــل مع 
تلــك اجلهات الثالث ســواء 
كانــت تغييــرا أكادمييا في 
املــواد أو اجلــدول أو تغيير 
جامعة وحتى حتديث بيانات 
العنــوان الضرورية مع كل 
تغييــر، معلال ذلــك بوجود 
متطلبات يجب أن يستوفيها 
الطالب لالستمرار في بعثته 
من اجلانــب الكويتي وحتى 
األميركي الذي يتطلب شروطا 
مماثلــة في اجلامعــة وعلى 

مستوى الهجرة األميركية.
إن  اهللا  مــال  وقــال 
هؤالء الطلبــة مقبلون على 
جتربــة وفرصــة أكثــر من 
رائعــة للحصــاد األكادميي 
وحتى احلياتــي من خبرات 
سيكتســبونها مبواجهتهــم 

آالء خليفة

أعلن األمني العام لألمانة 
العامــة ملجلــس اجلامعــات 
اخلاصــة بالتكليــف م.عمر 
الطلبــة  أســماء  الكنــدري 
املقبولني فــي خطة البعثات 
الداخلية لوزارة التعليم العالي 
للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، 
موضحــا أن وزيــر التربيــة 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.علي املضف اعتمد 
قبول ٦٣٧٦ طالبا وطالبة في 

الفعلــي في اجلامعــة يكون 
على احلساب البنكي الكويتي 
للطالب وأن املخصصات بعد 
االلتحاق أو املعاش الشهري 
الذي يبدأ قبل أســبوعني من 
بدء البرنامج األكادميي تكون 
على احلساب البنكي األميركي 
للطالب فقط، مؤكدا أهمية أن 
يقوم الطالب بفتح حســاب 
بنكي بأقرب وقت ممكن فور 
وصوله إلى الواليات املتحدة.
أكــدت  جانبهــا،  مــن 
امللحقة الثقافية في السفارة 
الكويــت  لــدى  األميركيــة 
كاثريــن جيــري ضــرورة 
تعرف الطلبة على مصادر 
املعلومــات املتاحــة لديهم 
مثل املرشــدين األكادمييني 
وسؤالهم حول أي أمر يجهله 
الطالب عالوة على التواصل 
مع الســفارة األميركية في 
الكويــت حــول متطلبــات 
الهجرة والتقدمي للتأشيرة 
انطــالق  قبــل  الطالبيــة 

رحلتهم.
ونصحت جيري الطلبة 
بالتعرف على لوائح البعثة 
وقوانينها إضافة الى قوانني 
الواليــة املتجهني إليها مثل 
قوانــني املــرور، الفتة إلى 
أهمية قراءة العقود عموما 
الســيما الشروط واألحكام 
حتى يتعرف عليها الطالب 
وميــارس حقوقــه وأيضا 
واجباتــه جتــاه العقد مثل 
عقود السكن والبنوك. وعن 
البنوك، قالت إنه من األفضل 
أن يتوجــه الطالــب فــور 
وصوله إلى مكتب الطالب 
الدوليني في اجلامعة الذي 
سيقدم املساعدة واملعلومات 
حول البنــوك وكيفية فتح 
حسابات عندها وهي عملية 
بســيطة ومباشرة لكن من 
األفضــل أيضا اتباع بعض 
اإلرشــادات العامــة حيــال 
ذلك. وأفادت بأنها ال تنصح 
الطلبة بفتح أكثر من حساب 
خصوصا فــي بنك آخر إال 
للضــرورة ألن احلســابات 
البنكية في الواليات املتحدة 
عموما مراقبة على املستوى 
الفدرالي ومربوطة بصالحية 
التأشيرة، إذ ميكن أن مينع 
حساب ذو رصيد (سلبي) 
فترة معينة الطالب من دخول 
الواليات املتحدة مرة أخرى 
أو مساءالت قانونية ميكن 

خطة البعثات الداخلية لبرامج 
البكالوريوس والدبلوم لوزارة 
التعليم العالي للعام (٢٠٢٢-

٢٠٢٣) للحاصلني على الثانوية 
العامة أو ما يعادلها. وأشــار 
الكنــدري إلى أهمية مراجعة 
الطالب والطالبات املقبولني 
في خطــة البعثات الداخلية، 
للجامعات والكليات التي مت 
قبولهم فيها حسب املواعيد 
املعلنــة لديهــم، الســتكمال 
إجراءات القبول والتسجيل، 
وتســليم شــهادة الثانويــة 

تفاديها باحلرص على عدم 
تراكم الرصيد في احلسابات 
االئتمانية أو سحب ما قيمته 
أكثــر من احلســاب البنكي 
للطالب. وقالت جيري إنه 
علــى الطلبــة التقدمي على 
 (١-F/إف-١) تأشيرة الطالب
في الســفارة األميركية عن 
طريق موقعها اإللكتروني 
فور حصولــه على القبول 
اجلامعي أو ما يطلق عليه 
(آي-٢٠/I-٢٠) لتفادي أي 
تأخيــر بالرغم من تأكيدها 
عــدم وجــود ضغــط عال 
بالنسبة إلى عمل القنصلية 
في السفارة األميركية لكن 
أيضا على الطالب أو الطالبة 
انتظار صدور التأشيرة قبل 

القيام بتجهيزات السفر.
مــن ناحيتها، شــرحت 
املستشــارة األكادميية في 
الســفارة األميركيــة لــدى 
الكويت كارين نصراهللا نظام 
(ســيفيس-SEVIS) الــذي 
تتبعه املؤسســات العلمية 
في الواليــات املتحدة وهو 
متصل مباشــرة مع وزارة 
األمــن القومــي األميركــي، 
مكتــب  دور  أن  مبينــة 
الطــالب الدوليــني حتديث 
بيانات جميع الطلبة في هذا 
النظام واحلكم على صالحية 
التأشيرة أو الڤيزا للطالب. 
لذلــك، أعطــت نصــراهللا 
أهميــة قصــوى لتواصــل 
الطلبة مباشــرة مع املكتب 
والبقــاء على هذا التواصل 
التغييــرات  جميــع  فــي 
خصوصا اللوجســتية من 
عنوان ووســائل التواصل 
من تلفون وبريد إلكتروني 
لضمان اســتمرار صالحية 
التواجــد واالســتمرار في 
الدراسة بالواليات املتحدة.

وأشارت أيضا إلى أهمية 
حضــور الطلبة األســبوع 
التوجيهي (أورينتيشــن) 
الذي ينطلق عادة في بداية 
كل فصل دراسي باملؤسسات 
الذي يســتطيع  التعليمية 
الطالب من خالله اكتساب 
كــم كبيــر مــن املعلومات 
والتوجيهــات حــول ما قد 
يحتاج اليه الطالب للتأقلم 
في املناخ اجلديد من اختيار 
السكن والتعامل مع البرنامج 
األكادميي من اختيار املواد 

املناسبة والتخصصات.

األصليــة، مؤكــدا ضــرورة 
البعثــات  االلتــزام بالئحــة 
الداخلية لتسهيل مسيرتهم 
الدراسية خالل البعثة، داعيا 
اهللا لهم التوفيق والنجاح في 
حياتهم األكادميية للمشاركة 
في دفع عجلة التنمية والتطور 

في بلدنا الغالي الكويت.

اعتمدها الوزير املضف لبرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 

د. عادل مال اهللا

م.عمر الكندري 

كارين نصراهللاكاثرين جيري

املختلفــة  احليــاة  أعبــاء 
واستقاللهم في محيط جديد 
ومســكن ووجهــات جديدة 
وأناس مــن مختلف العقائد 

واألجناس.
ونصــح الطلبة باالطالع 
على اللوائح والقوانني املتاحة 
علــى موقــع وزارة التعليم 
العالي على شبكة اإلنترنت 
لضمــان اســتمرار مهمتهم، 
إضافة إلــى ضرورة االطالع 
على القوانني في الوالية التي 
سيتوجهون إليها خصوصا 
بالنسبة للســكن والقوانني 
املرورية واملعامالت البنكية 

عموما.
وعــن االلتحــاق ببرامج 
تعلم اللغة اإلجنليزية (لغة 
التــي  إي.إس.إل)  ـ  ثانيــة 
تقدمهــا معظــم املؤسســات 
العلمية في الواليات املتحدة 
كخيار للطلبة قبل االنطالق 
األكادميــي، أوضح أن وزارة 
التعليم العالي تسمح للطالب 
والطالبــات بااللتحاق بهذه 
البرامج مــدة عام أو فصلني 
دراســيني (باســتثناء طلبة 
الطــب) إذا ما شــعر الطالب 
بحاجته الى الوقت لالنخراط 
في البيئــة اجلديدة أو تعلم 
التي  املفردات واملصطلحات 
ستســاهم من دون شــك في 

احلصاد العلمي للطالب.
وذكــر أن بعــض الطلبة 
الذيــن تخرجوا  خصوصــا 
أميركيــة أو  فــي ثانويــات 
بريطانية فــي الكويت قد ال 
يحتاجون إلى االنخراط في 
هذه البرامج ألن بعضهم «قام 
بواجبه املنزلي» ببحث جميع 
املتطلبات واألمور استعدادا 
للدراسة واالبتعاث إلى خارج 
الكويت خاصة إلى الواليات 
املتحدة. وقال مال اهللا إنه على 
الرغم من ذلــك فإن الدخول 
في هذا البرنامج وعلى األقل 
لفصل دراســي واحــد يتيح 
الفرصة للطلبة لتجهيز جميع 
األمور اللوجستية من مسكن 
وطــرق مواصالت وإن بدأت 
الدراسة الفعلية يكون بأقصى 
االســتعداد دون إهدار وقت 
ثمني في البحث عن مســكن 
أو التأخر عــن احلضور في 
احلرم اجلامعي أو احملاضرات.
املالية  وعن املخصصات 
للطلبــة اجلــدد، أفــاد بــأن 
املخصصــات قبــل االلتحاق 

كاثرين جيري: على الطلبة عدم فتح أكثر من حساب بنكي إال للضرورة ألن احلسابات مراقبة
كارين نصراهللا: حضور الطلبة األسبوع التوجيهي «أورينتيشن» ميكنهم من اكتساب املعلومات

الكنـدري: على الطلبة مراجعـة اجلامعات والكليـات املقبولني فيها السـتكمال اإلجراءات 

متديد التقدمي لبعثات «التطبيقي» حتى ٢٤ سبتمبر
أعلن مدير إدارة البعثات 
والعالقات الثقافية في الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
والتدريــب جاســم القعود 
عــن متديــد فتــرة التقدمي 
خلطــة البعثات الدراســية 
للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
لشــغل وظيفة معيد بعثة، 
وذلــك لإليفــاد فــي بعثــة 
دراسية للحصول على درجة 
املاجستير والدكتوراه حتى 
يوم الســبت ٢٤ ســبتمبر، 

وذلــك لتمكني املتقدمني من 
اســتيفاء جميع املستندات 

املطلوبة.
وقــال القعــود إن إعالن 
البعثــات تضمــن نوعــني 
مــن املســتندات املطلوبــة 
منهــا اإللزاميــة التــي لــن 
يتــم اســتكمال الطلــب إال 
باســتيفائها بشــكل كامل، 
واالختيارية وهي املستندات 
التي ترتبط مبعايير املفاضلة 
بني املتقدمني، مهيبا بجميع 

املتقدمني الى ضرورة االطالع 
علــى اإلعــالن والشــروط 
والضوابــط الــواردة فيــه 
واستمارة تقييم املتقدم التي 
من خاللها سيتم املفاضلة.

وبــني أن اإلدارة علــى 
اســتعداد تــام للــرد علــى 
املتقدمني من  استفســارات 
خــالل نظــام االستفســار 
اإللكترونــي املوجــود عبر 
موقــع الهيئــة اإللكتروني 

.www.paaet.edu.kw جاسم القعود

أسماء الطلبة املقبولني 
على موقع «األنباء» 

www.alanba.com.kw

املضف بحث االستعدادات للعام الدراسي اجلديد
عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  وزيــر  عقــد 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي د.علــي 
املضف اجتماعا مع القيادات 
التربويــة بحــث خاللــه 
االستعدادات للعام الدراسي 
اجلديــد، بحضــور وكيــل 
الــوزارة د.علــي اليعقوب 

والوكالء املساعدين.
وخـــــالل االجتمـــــاع، 
استعرض اليعقوب تقريرا 
عن أعمال اللجان واملتابعة 
منطقــة  لــكل  اليوميــة 
تعليمية، حيث مت تشكيل 
اللجان سابقا حسبما ورد 
في القرار الوزاري ٢٠٢٢/٥٨ 
برئاســة الوكيل املســاعد 

املختص.
وذكــر رئيــس جلنــة 
والتــي  املنشــآت  قطــاع 
أســند إليها متابعة أعمال 
الصيانــة والتكييــف فــي 
املــدارس، أن اللجنة قدمت 
تقريرهــا األســبوعي عن 
نســب اإلجنــاز واملتابعة 
من حصر املدارس اجلديدة 
واألخرى اخلاضعة للهدم 
وإعادة البناء، مع التأكد من 
توفير كل متطلبات املدارس 
من بــرادات مياه ووحدات 

جلنة التعليم العام بتحديد 
امليزانيات التقديرية لألعداد 
املتوقعــة للطالب وحتديد 
أعــداد املعلمــني واالنتهاء 
مــن املقابالت الشــخصية 
للمتقدمــني واالنتهــاء من 
قــرارات تســمية املدارس، 
التنفيذ  ومعرفــة مراحــل 
التــي طــرأت  واملعوقــات 
وطــرق حلهــا، ثــم تطرق 
الى مقترحات قرار التقومي 
الدراســي اخلــاص بالعام 

الدراسي اجلديد.
وقد أوضح رئيس جلنة 
التعليم اخلاص والنوعي 
اللجنــة  آليــة عمــل  عــن 

واإلجــراءات التــي قامــت 
بها، حيث إن إدارة التعليم 
اخلــاص تشــرف على ١٨٨ 
مدرســة بها ما يقارب ٢٥٦ 
ألــف طالــب باإلضافة إلى 
مــدارس التربيــة اخلاصة 
احتياجــات  لهــا  والتــي 
نوعيــة خاصة بهــا وجار 
العمل الســتكمالها. ثم أكد 
د.علي املضف االستمــــرار 
واملتابعــــة جلميع القطاعات 
باالســتعدادات  املعنيــة 
وبحــث إجــراءات العمــل 
بخطــة  واالســتمرارية 
االســتعداد للعام الدراسي 

اجلديد.

عقد اجتماعاً مع القيادات التربوية واطلع على تقرير لكل منطقة تعليمية

التكييف والصيانة الالزمة 
والبداالت وغيرها.

وأشــارت رئيس جلنة 
القطاع اإلداري الى متابعة 
اخلدمــات األساســية مــن 
نظافة ونقليات ومراســلة 
وتغذية وحراسة، ومتابعة 
توفير الكوادر البشرية من 
هيئــات تعليميــة وإدارية 
كافيــة لضمان بــدء العمل 
في املدارس. ثم قام رئيس 
جلنة الشؤون املالية بتقدمي 
تقرير وحصر أرصدة الكتب 
والتأكد مــن توزيعها على 
املــدارس واالنتهــاء مــن 
املناقصــات، ثم قام رئيس 

د.علي املضف ود.علي اليعقوب وأسامة السلطان خالل االجتماع

املرشد األكادميي في املكتب الثقافي ومكتب الطالب الدوليني واملرشد في اجلامعة
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احلسينيات أحيت ذكرى استشهاد اإلمام احلسني گ بالعبرات والدعاء

عبداهللا الراكان

في ظل تنظيم متميز أحيت 
مجالــس ذكر أهل بيــت النبوة 
عليهــم الســالم واحلســينيات 
في الكويت ذكرى العاشــر من 
احملرم الذي شهد واقعة كربالء 
(الطــف) عام ٦١ هجرية، والتي 
استشــهد فيها سيد شباب أهل 
اجلنة سبط النبي صلى اهللا عليه 
وعلــى آله الطيبــني الطاهرين، 
احلسني بن علي بن أبي طالب، 
حيث عبــر املعزون عن حزنهم 
الذي خيم على األجواء بشكل عام 
منذ الصبــاح الباكر إلى ما بعد 
صــالة الظهر من يوم أمس، في 
هذه الذكرى األليمة بأرض كربالء 
وما أحاط يومها من مصاب بسيد 
شباب أهل اجلنة ومن تبعه من 
أصحابه الغر امليامني وأهل بيته 
الطيبني الطاهرين وعوائلهم التي 

أثكلت بتلك الفجيعة.
بدأت مراســم العزاء بتالوة 
القرآن الكرمي ثم استذكر خطباء 
املنابر احلسينية واقعة كربالء 
وما شهدته من ظلم وجور وقع 
علــى آل بيت النبــي صلى اهللا 
عليه وسلم، وكيف كان حالهم 
في مثل تلك السويعات، ففاضت 
دموع املشــاركني فــي مجالس 
العزاء رجاال ونساء من مختلف 
الفئــات العمريــة حزنا على ما 
جرى للحســني گ وأصحابه 
وعائلته، وبعدها توجهت اجلموع 
الغفيرة بالدعاء والتوســل إلى 
اهللا عز وجل في هذا اليوم، حيث 
لم يفت اخلطباء في دعائهم ذكر 
الكويــت والدعاء إلــى اهللا بأن 
يحفظها وقيادتها وشــعبها من 
كل مكــروه، وأن يجعلها واحة 

أمن وأمان.
وخالل خطبهم، ذكر خطباء 
اإلمــام  املنابــر احلســينية أن 
احلســني گ وأصحابه قضوا 
ليلــة العاشــر مــن احملــرم في 
الصالة والدعاء، وقراءة القرآن 
وكان لهــم دوي كــدوي النحل 
كمــا كانوا يصلحون ســيوفهم 
ورماحهــم اســتعدادا للقاء اهللا 
تعالى عند استشهادهم، الفتني 
إلى أن اإلمام احلســني طلب في 
صباح يوم العاشر إمتاما للحجة 
على أعدائه أن ينصتوا إليه لكي 
يكلمهم إال أنهــم أبوا ذلك وعال 
ضجيجهم وفي النهاية ســكتوا 
فخطــب فيهم معاتبــا لهم على 

دعوتهم له وتخاذلهم عنه.
وتطرق اخلطباء إلى أن اإلمام 

احلسني گ عاد يوم العاشر مرة 
أخرى على ظهر فرسه ووقف أمام 
اجليش وخاطبهم قائال: أما بعد 
فانسبوني فانظروا من أنا؟ ثم 
ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، 
فانظــروا هل يحل لكــم قتلي؟ 
وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت 
نبيكم ژ وابن وصيه وابن عمه 
واملصدق لرسوله مبا جاء من عند 
ربه؟ أو ليس حمزة سيد الشهداء 

عم أبي؟ أو ليس جعفر الشهيد 
الطيار ذو اجلناحني عمي؟ أو لم 
يبلغكم قول مستفيض فيكم: ان 
رســول اهللا ژ قال لي وألخي 
«هذان سيدا شباب أهل اجلنة»، 
فلم يستجب له أحد، ثم خاطبهم 
قائال «أما ترون ســيف رســول 
اهللا ژ والمــة حربه وعمامته 
علي»؟ قالوا: نعم، فقال گ «لم 
تقاتلوني»؟ أجابوا: طاعة لألمير 

عبيد اهللا بن زياد.
وأشــار اخلطباء إلى واقعة 
قتــل احلســني، الفتــني إلى أن 
الشيطان استحوذ على عمر بن 
سعد قائد اجليش فوضع سهمه 
في كبد قوســه ثــم رمى مخيم 
اإلمام احلسني گ وقال: اشهدوا 
أنــي أول من رمى فتبعه جنده 
ميطرون آل الرسول ژ بوابل 
من الســهام فعظم املوقف على 

اإلمام احلسني گ، ثم خاطب 
أصحابه قائال «قوموا رحمكم اهللا 
إلى املوت الــذي ال بد منه، فإن 
هذه السهام رسل القوم إليكم» 
فلبوا رضوان اهللا عليهم النداء 
وانطلقــوا كاألســود يحاربون 
العدو، فاستمرت رحى احلرب 
تدور فــي ميدان كربــالء، وبدأ 
أصحاب احلسني گ يتساقطون 
الواحــد تلو اآلخر، وقد أرهقوا 

جيش العدو، وأثخنوه باجلراح، 
فتصايح رجال عمر بن ســعد: 
لو استمرت احلرب بيننا، ألتوا 
علــى آخرنا، لنهجم عليهم مرة 
بالنبــال  واحــدة، ولنرشــقهم 
الهجوم  واحلجــارة، واســتمر 
والزحف نحو من بقي مع اإلمام 
احلسني گ، وأحاطوا بهم من 
جهات متعددة، فتعالت أصوات 
ابن سعد ونداءاته إلى جيشه، 

وقد دخل املعسكر يقتل وينهب، 
ويقول: احرقوا اخليام، فضجت 
النساء وتصارخ األطفال، وعال 
الضجيج، وراحت ألسنة النار 
تلتهم املخيم، وســكانه يفرون 
فزعــني مرعوبــني، فلــم يهــدأ 
ســعير املعركة، وراح من بقي 
من أصحاب اإلمام احلسني گ 
وأهل بيته، يستشهدون الواحد 
تلو اآلخر، فاستشهد ولده علي 
األكبر واخوته، وأبناء أخيه وابن 
أخته، وآل عقيل وآل علي، وهم 
يتناثــرون فــي أرض املعركة، 
وكذا بدأ شالل الدم ينحدر على 
أرض كربالء، وصيحات العطش 
والرعــب تتعالــى مــن حناجر 
النســاء واألطفال، فركب اإلمام 
احلســني گ جــواده، يتقدمه 
أخوه العباس گ، وتوجه نحو 
نهر الفرات، ليحمل املاء، فحالت 
حشود العدو دونه، فأصبح هو 
في جانب وأخوه في جانب آخر، 
وكانت للبطل الشجاع أبي الفضل 
العبــاس گ صولــة ومعركة 
حاميــة، طــارت فيهــا رؤوس، 
وتساقط فرسان، وهو يصول 
ويجول في ميدان اجلهاد، بعيدا 
عن أخيه، حتى خر سابحا بدم 

الشهادة.
وتعلق قلب اإلمام احلســني 
گ مبخيمــه، وما خلفت النار 
والسيوف بأهله وحرمه، فراح 
گ ينــادي، وقد طوقته قوات 
األعــداء وحالت بينــه وبينهم، 
فصاح بهــم «أنا الــذي أقاتلكم 
وتقاتلوننــي، والنســاء ليــس 
عليهــن جناح، فامنعوا عتاتكم 
وجهالكم وطغاتكم من التعرض 
حلرمي ما دمــت حيا»، إال أنهم 
استمروا في هجومهم على املخيم، 

ولم يعبأوا لكالمه گ.
فاستمر الهجوم عنيفا، واإلمام 
گ منهمك في قتال أعدائه، إلى 
أن سدد له أحد األجالف سهما، 
اســتقر في نحره الشريف، ثم 
راحت الســيوف والرماح تنزل 
عليه كاملطر الغزير، فلم يستطع 
گ مقاومة األلم والنزف، فوقع 
على األرض، ولم يكفوا عنه، وراح 
امللعون شمر بن ذي اجلوشن، 
يحمل ســيفه ليقطع غصنا من 
شجرة النبوة، وليثكل الزهراء 
عليها السالم بأعز أبنائها، ففصل 
الــرأس الشــريف عن اجلســد، 
ليحملــه هدية إلــى يزيد، وهنا 
تعالت أصوات املعزين وبأعلى 
أصواتهــم يا حســني يا مظلوم 

يا شهيد.

عشرات اآلالف من املواطنني واملقيمني توافدوا على مجالس العزاء إلحياء يوم العاشر من احملرم وسط تنظيم متميز من القائمني عليها

(قاسم باشا) سيد محمد شبر لدى دخوله «احلسينية اجلديدة» إلحياء مراسم العزاء  صالح عاشور متابعا عملية إعداد الوجبات في «حسينية عاشور»

عدد من املتطوعني خالل إعداد الوجبات للتوزيع في «احلسينية الكربالئية»

دعاء إلى املولى عز وجل احلضور في «احلسينية اجلديدة»

رجال األمن.. «كفيتم ووفيتم»

توزيع املرطبات واملياه

(متني غوزال) (زين عالم)بكاء وتأثر من احلضور في «حسينية عاشور»  حضور من كل األعمار في احلسينية الكربالئية 

خطباء احلسـينيات: اللهم احفظ الكويت وقيادتها وشـعبها من كل مكـروه واجعلها واحة أمن وأمان

توزيع الوجبات على ضيوف «احلسينية اجلديدة»

أحمد احلمد: لنستلهم العبر من الذكرى عبدالصمد: سنواصل السير على النهج القومي
الســابق  النائب  قال 
م.أحمد احلمد إن ذكرى 
العاشــر مــن محرم هي 
ذكرى انتصار الدم على 
الســيف ودليــل جديــد 
علــى أن الكثرة ال تعني 
الصــواب وال أن القلــة 
تعنــي اخلطــأ، مشــيرا 
إلى أن استلهام الدروس 
والعبــر منهــا يبــني أن 
ُيعــرف بأهلــه،  احلــق 
ولن نســتوحش طريق 
احلق مهما قل سالكوه، 
مشــيرا إلــى أن في هذا 
اليوم ضحــى اإلمام أبي 

عبداهللا احلسني گ بدمه الشريف الطاهر 
والغالي لنصرة اإلسالم واملسلمني وإعالء 

كلمة احلق إلى يوم الدين.
وأكــد احلمد أننا تعلمنــا من واقعة 
كربالء قيمة الثبات على احلق فال نخشى 
فــي اهللا لومــة الئــم وال ترهبنــا كثرة 
املبغضني فقد أراد اإلمام احلسني (گ) 
أن يكون في استشهاده دروس وعبر كما 

كان في حياته دروس 
وعبــر وأكثــر من ذلك 
بكثير، فقد أراد گ أن 
يثبت للعالم أن اإلسالم 
مبــا يحملــه مــن قيم 
إنسانية يستحق الدم 
والروح وأن يقدم املسلم 
املؤمن في سبيلهما أي 
شــيء ليحتفظ بدينه 
وإنسانيته ووجب عليه 
احملافظة عليهما، ومن 
القيــم وعلى هذا  هذه 
الطريق اتخذنا نهجنا 
الذي يثبت على احلق 
مهما كانــت التحديات 

والضغوط.
وختم احلمد معزيا جميع املسلمني في 
ذكرى استشهاد سبط رسول اهللا األمني 
عليه وعلى آل بيته أفضل الصالة وأزكى 
السالم وريحانته وسيد شباب أهل اجلنة، 
داعيا أن تكون هذه الذكرى مشعل نور 
يضيء لألجيال طريقها وتســتمد منها 

العبر التي تسندها في امللمات.

أصدر النائب السابق 
عدنان عبدالصمد بيانا 
بمناسبة عاشوراء قال 
فيه: عن اإلمام الحسين 
گ: «.. وأني لم أخرج 
أشــرا وال بطــرا وال 
مفسدا وال ظالما وإنما 
خرجت لطلب اإلصالح 
في أمة جدي صلى اهللا 
عليه وآله أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن 

المنكر..».
وقال عبدالصمد إن 
يوم عاشوراء هو يوم 
إعالن الــوالء والوفاء 

لبيت  النبوة  األطهار، هو يوم التعزية 
والمواساة لسيد األنبياء برحيل سيد 
الشهداء، هو يوم نستذكر فيه كيف 
قدم اإلمام الحسين گ نفسه الزكية 
وآل بيته وخيرة أصحابه قربانا لدين 
محمد صلى اهللا عليه وآله،  الذي أراد 
أعداء الدين طمسه وتشويه هويته 
األصيلة،  فكانت الدماء الزاكيات التي 

ســالت علــى أرض 
كربــالء فــداء للدين 
رغم أنف الذين أرادوا 
أن يطفئوا نور اهللا 
واهللا متم نوره ولو 

كره الكافرون. 
وأضــاف: نجــدد 
اليــوم  هــذا  فــي 
البيعة ألبي عبداهللا 
بأننــا  الحســين، 
سائرون على نهجه 
القويــم، في مقارعة 
الطغــاة والظالمين، 
المظلومين  ونصرة 
والمستضعفين، في 
كل مكان، السيما ما يكابده ويعانيه 
مــن طغيــان صهيونــي أهلنــا في 
فلســطين، وأن نضع نصب أعيننا 
العمل على إقامة الدين القويم.. فكل 

يوم عاشوراء.. وكل أرض كربالء.
السالم على الحسين، وعلى أوالد 
الحسين، وعلى أصحاب الحسين، وعلى 
السائرين على نهج الحسين (گ).

م.أحمد احلمد عدنان عبدالصمد
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ضبط ٥ مواطنني في موقعني إلجرائهم انتخابات فرعية 
محمد اجلالهمة

ذكــرت اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعالم 
األمنــي انه ضمــن جهــود وزارة الداخلية في 
التصــدي لالنتخابات الفرعية والتشــاوريات 
والتي تعد إقامتها جرمية يعاقب عليها القانون 
رقم ١٩٦٢/٣٥ في شأن انتخابات أعضاء مجلس 
األمة وتعديالته حســب ما تقضي به املادة ٤٥ 
الفقرة خامسا والتي تنص على (يعاقب باحلبس 
مــدة ال تزيــد على خمس ســنوات وبغرامة ال 
تقل عن ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف 

دينار او بإحدى هاتني العقوبتني) كل من نظم 
او اشــترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا 
اليها، وهي التي تتم بصورة غير رســمية قبل 
امليعاد احملدد لالنتخابات الختيار واحد او اكثر 
مــن بني املنتمني لفئــة او طائفة معينة، متكن 
قطــاع األمن اجلنائي من ضبــط مجموعة من 

األشخاص لقيامهم بانتخابات فرعية.
وأضافت انه وردت معلومات لإلدارات العامة 
للمباحث اجلنائية تفيد بإقامة انتخابات فرعية 
في إحدى املناطق مبوقعني مختلفني، وعلى ضوء 
ذلك مت تشــكيل فرقة للمتابعة والرصد، وبعد 

تكثيــف التحريات تبني بالفعــل أنها انتخابات 
فرعية، فتم استصدار اإلذن القانوني الالزم من 
النيابــة العامة لتفتيــش املوقعني، ومت العثور 
على صندوق اقتراع وأدوات تستخدم في عملية 
االنتخابــات والفرز وأختــام وأوراق متلفة مت 
استخدامها في عمليات التصويت. وجار ضبط 
باقي املتورطني وحتويل املتهمني واملضبوطات 
الى النيابة العامــة املختصة التخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقهم. الى ذلك، قال مصدر أمني إن عدد 
املوقوفني ٥ مواطنني، مشيرا الى أنه مت التحفظ 
على أدلة تؤكد إجراء تلك االنتخابات املجّرمة.

«األمن اجلنائي» حتّفظ على صندوق اقتراع وأختام وأوراق متلفة استُخدمت في التصويت

مصادرة مواد متوينية مدعومة متجهة إلى دول عربية

ضبط ٣ كيلو غرامات بودرة الريكا و٤٨٠ غرام ماريغوانا و«شمعها»

عبداهللا قنيص - مبارك التنيب

متكن رجال إدارة اجلمرك اجلوي من ضبط 
٣ ضبطيات مختلفة، ففي الضبطية االولى مت 
العثــور على ما يقارب ٣ كيلو غرامات بودرة 
الريكا مخبأة بداخل مكمالت غذائية، والضبطية 
الثانية متثلت في ضبط ما يقارب ٢٨٠ غراما من 
مخدر املاريغوانا، والضبطية األخيرة عبارة عن 

شمع املاريغوانا املخدرة بوزن يقارب ٢٠٠ غرام.
وقال مدير إدارة اجلمرك اجلوي مطلق تركي 
العنزي إن الضبطيات االخيرة ثمرة جهد فريق 
االســتهداف باجلمرك اجلوي الذي يعمل على 
مدار الســاعة، مؤكدا ان الفريق حقق اجنازات 
رائعة خالل فتره قصيرة في عمليات مكافحة 

املواد املمنوعة.
وثمــن العنزي تعليمــات مدير عام اإلدارة 

العامة للجمارك باإلنابة سليمان الفهد بتشديد 
الرقابة على الشــحنات الــواردة وتذليل كافة 
الصعوبــات التــي تواجه رجــال اجلمارك في 
عمليــات التفتيــش لدعم وتطويــر املنظومة 

اجلمركية.
وأكد انه مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة واملتبعة 
ومت حتويل املضبوطات وأصحابها إلى اجلهات 

املختصة.

محمد اجلالهمة

العامــة  أعلنــت االدارة 
للجمـــارك عن متكــن إدارة 
اجلمــرك البــري، «مراقبــة 
التفتيــــش واالستيــــداع 
بالصليبية»، من ضبط كمية 
كبيرة مــن املواد التموينية 
املمنوع تصديرها  املدعومة 
خــارج البــالد إثــر تفتيش 
الشحنات الصادرة إلى دول 

عربية.
وقالت «اجلمارك» في بيان 
الكميــات املضبوطة  لها ان 
جاءت انطالقا من تعليمات 
مدير عام اجلمارك سليمان 
الفهد بالتدقيــق والتفتيش 
على املركبات، مؤكدة ان إدارة 
اجلمرك البري تقوم بتفتيش 

ضمن سلسلة من الضبطيات 
اجلمركية. 

وذكرت اجلمــارك انه مت 
عمل محاضر ضبط جمركي 
املهربــة  املــواد  وتســليمها 

نفســه من تهريب البضائع 
املمنوعة، مشــددة على أنه 
سيعرض نفســه للمساءلة 
القانونية واتخاذ اإلجراءات 

اجلمركية بحقه.

الــى وزارة التجارة - ادارة 
التموين التخاذهــا اإلجراء 

الالزم فيها.
وحــذرت اإلدارة العامــة 
للجمارك كل من تســول له 

«اجلمارك» سلّمتها الى وزارة التجارة عقب حترير محاضر للمهربني

جانب من املضبوطات كانت مخبأة داخل مكمالت غذائية

سليمان الفهد

كميات كبيرة من الزيوت املدعومة والعيش ضبطت من رجال اجلماركاملواد املدعومة أخفيت بشكل يصعب رؤيتها بالعني املجردة

مئات من علب احلليب أعيدت إلى وزارة التجارة

املضبوطات من شمع املاريغوانا بلغت ١٨٠ غرام زنة بودرة الالريكا نحو ٣ كيلوغرامات ٢٨٠ غرام ماريغوانا ضبطت في طرد جوي

جميع الشــحنات الصادرة، 
وأثناء تفتيشــها مت العثور 
على مواد متوينية مدعومة 
مينــع تصديرهــا خــارج 
الكويت، كما تأتي الضبطيات 

إنقاذ ٢٩ وافدًا في حريقني 
وفتح حتقيق بـ «ثالث» التهم محلني

أحمد خميس 

متكــن رجال قــوة االطفاء مــن انقاذ ١٥ 
شــخصا احتجزوا في منزل عربي يستخدم 
ســكنا للعزاب في اجلهراء إثر حريق اندلع 
داخله أمس االول، وبحسب بيان لقوة االطفاء 
فإن فرقتي اطفاء اجلهراء واجلهراء احلرفية 
تعاملتا مع احلادث من دون وقوع اي اصابات.
وفــي حادث آخــر تعاملت فرقتــا اطفاء 

جليب الشيوخ والعارضية مع حريق منزل 
مبنطقة جليب الشيوخ، ومت انقاذ ١٤ شخصا 
والســيطرة على احلادث من دون وقوع اي 

اصابات.
مــن جهة اخرى، متكن رجال االطفاء من 
السيطرة على حريق اندلع في محلني مبنطقة 
اجلهراء الصناعية، هذا وقد فتح حتقيق ملعرفة 
اســباب احلادث، ومت استدعاء ضابط قطاع 

الوقاية للتحقق من االشتراطات الوقائية.

النيران تبدو مشتعلة في احمللني

ضبط مقيم حّرض على القتل وإثارة الفتنة

إصابة مواطن و٦ آسيويني في تصادم على «كبد»

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمنــي بــوزارة الداخلية بشــأن مقطع 
ڤيديــو متداول علــى مواقــع التواصل 
االجتماعي ملقيم حّرض على القتل عبر 
حسابه اخلاص في أحد برامج التواصل 

االجتماعي.
وتوضــح اإلدارة أن اجلهات األمنية 
املعنية فور رصد مقطع الڤيديو، قامت 
بضبــط املتهــم وجار اتخــاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه.
وتؤكد اإلدارة أن رجال األمن باملرصاد 
لــكل من تســول له نفســه العبث بأمن 
واستقرار البالد وزرع الفنت، مؤكدة انه 
سيتم اتخاذ كافة االجــــراءات القانونية 
لكل مــــن يخالـــــف قوانني وأنظمــــة 

البالد.
إلى ذلك، قال مصــدر أمني ان الوافد 
من احدى اجلنسيات اآلسيوية مرجحا ان 

سعود عبدالعزيز 

أســفر حادث تصادم 
وقــع مســاء امــس على 
طريق كبــد بني مركبتني 
دفــع رباعي وفــان، عن 
اشــخاص.   ٧ اصابــة 
وقــال بيان عــن االطفاء 
ان فرقــة اطفــاء مركــز 
كبد تعاملت مع احلادث 
والذي خلف اصابة مواطن 
وستة وافدين من احدى 
اجلنســيات اآلســيوية، 
مشيرة الى ان االصابات 
تراوحــت بــني حرجــة 

ومستقرة.

يتم ابعاده عن البالد وإدراجه على قوائم 
غير املصرح لهم بدخول البالد مجددا.

الوافد املوقوف

من حادث تصادم طريق كبد

احلداد: طرق مبتكرة للنصب وغسيل األموال
عبدالكرمي أحمد

دعا احملامي فهد احلداد 
واملؤسســات  األجهــزة 
الرقابية إلى تفعيل أدواتها 
الفســاد  عمليــات  ملنــع 
والنصــب واالحتيال التي 
تنفــذ مــن قبــل شــركات 
وجماعــات وأفــراد جتــاه 
املواطنني الكويتيني، مبينا 
أن هناك طرقا مبتكرة بهذا 
الصدد متثل جرائم قانونية 
يجب التصدي الفوري لها 

ومالحقة مرتكبيها.
وقــال احلداد خالل نــدوة نظمها حتت 
عنوان «أحدث طــرق النصب واالحتيال» 
إن هناك شــركات تبتكــر عمليات احتيال 
عبر مواقع التواصل االجتماعي لالستحواذ 
على األموال من األفراد والشركات، مشيرا 

إلــى أن ضحايــا احملتالني 
وبعــض مدعــي حتقيــق 
األربــاح ال يســتطيعون 
أموالهــم لعدم  اســترجاع 
قدرتهم على حتديد اجلهة 
التــي اســتحوذت عليهــا، 
أو لعدم توافــر املعلومات 
التــي متكنهــم مــن إقامة 
دعوى قضائيــة. وحتدث 
عمليــات  خطــورة  عــن 
غســيل األمــوال املرتكبــة 
في البالد، مبينا أنها تنفذ 
بطرق مبتكرة عبر التجارة 
غير املشــروعة واالستعانة مبجموعة من 
املؤسســات املالية أو التأجير العقاري أو 
القروض أو تكنولوجيا االنترنت، مقترحا 
إنشاء «محكمة جرائم غسيل األموال» لتعزيز 
جهــود الدولــة مبواجهتها ورفــع مكانتها 
التنافسية على املستويني اإلقليمي والعاملي.

احملامي فهد احلداد
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داميًا عامر.. 
يا أهل التعليم

الثبات على الهدف

محلك سر

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

حديث الساعة

Mosaed٦٦@hotmail.com
اللواء الركن م. مساعد خزام احلمدان

سوء التخطيط..  من املسؤول 
عنه واملستفيد منه؟!

جرة قلم

رياض عبداهللا املال

«داميا عامر» مسلســل 
مصري عــرض في أبريل 
٢٠٢٢ وهو مــن تأليف كل 
من: مايكل عادل وأمين سليم 
ومن إخراج مجدي الهواري، 
كلمات مقالنا لن تخوض في 
حيثيات املسلسل والذي أخذ 
اإلطار االجتماعي التربوي، 
ولن تكون ســطورنا حول 
«داميا عامر... يا أهل التعليم» 
مسلطة الضوء على الدراما 
السياحية التي احتوتها العديد 
من مشاهد مسلسل «داميا 
عامر»، ولكن: حروف مقالنا 
اليوم يناقش احملور األساسي 
الذي بني عليه املسلسل وهو: 
كيفية تطوير املثلث التعليمي 
الذي تتكــون أضالعه من: 
«املدرسة.. املعلم.. األسرة».
بعيــدا عــن األحداث 
للمسلســل وكما  الدرامية 
ذكرنا من قبل فإن قضيتنا 
هي التعليــم وليس الدراما 
مع العلــم أن «داميا عامر» 
يحسب له بأنه ناقش قضية 
مهمة وشائكة وهي التعليم 
وما السبل لالرتقاء بالتعليم 
اليوم  ومخرجاته؟ إضاءتنا 
تســلط الضوء على ثالوث 
التعليم وليس على مناهج 
التعليــم وتلك هــي حبكة 
«داميا عامر»، واليكم بعض 
ما تعرض إليه «داميا عامر» 
من أسئلة تعليمية ومن خالل 
الدرامية وجدوا  املعاجلــة 
الكثير من احللول للتطوير 
من مثلت التعليم دون تغيير 

املناهج:
١- املدرسة: جند العديد 
من املدارس تقوم بتدريس 
مناهــج تعليمية على أعلى 
مســتوى، ولكن الســؤال 
الذي يطرح نفسه: ما الطرق 
املتبعة في تدريس تلك املناهج 

املتطورة؟
املعلــم: نبــدأ من   -٢
النقطة األولى  انتهت  حيث 
«املناهج املتطورة»، هل املعلم 
الذي ســوف يقوم بشرح 
تلك املناهــج قام بالتدريب 
على كيفيــة التدريس لتلك 
املتطــورة؟ فكيف  املناهج 
التطوير والبعض  تطلبون 
ممن يقومون بتدريس ذلك 
التطويــر لم يطــوروا من 

أنفسهم؟
٣- األســرة: مــا مدى 
املدرسة؟  ارتباط األسر مع 
أعتقد وهم ليس ببعض بل 
العديد من األســر عالقتهم 
باملدرسة تقتصر فقط على 

احتفاالت التخرج!
أنصح  مســك اخلتــام:  ٭ 
املسؤولني عن التعليم مبتابعة 
مسلسل «داميا عامر» فسوف 
يجيب لكــم عن الكثير من 
األسئلة ويعطي لكم العديد 
للنهوض ليس  من احللول 
مبســتوى التعليم فقط بل 
االرتقــاء باملثلث التعليمي 

أيضا.. يا أهل التعليم.

يعتبر اإلعالم من أهم وسائل التواصل مع املجتمعات 
املختلفة، حيث يســهم في تنميتها، وهو أداة فاعلة في 
مخاطبتهم وتوجيه فكرهم وتعزيز االنتماء لديهم، وسالح 
مؤثر في إفشــال الكثير من املخططــات العدوانية التي 
تستهدف أمننا الوطني، وذلك في كشف احلقائق وتوعية 
املواطنني وحمايتهم من اإلرهاب الفكري، ولكي نصل ملا 
نصبو إليه البد مــن حتويل املفاهيم واألفكار إلى وقائع 
عملية وهو «التدريب» الذي مينح املتدرب القدرة واملعرفة 
في أداء العمل بكفاءة واقتدار، ويســاعد في إعداد كادر 
للمستقبل. يقول «ونستون تشرشل» ليس املهم أن نبذل 

قصارى جهدنا بل املهم أن نبذل ما هو املطلوب منا.
في األسبوع املاضي كنت أحد املشاركني في دورة تقدمي 
البرامج بنوعيها االجتماعي والسياسي في «أكادميية رؤيا» 
للتدريب اإلعالمي في اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
التــي عقدت خالل الفترة من ٣١ يوليو إلى ٤ أغســطس 
٢٠٢٢، فكانت حديث اإلعالم ومؤشر جناح وحتديا كبيرا 
لتنمية املهارات وزيادة املعرفة للوصول إلى الغاية املثلى 
واملستوى اإلعالمي املطلوب، وذلك باستخدام استراتيجيات 
مختلفة من معلمني ميتلكون التجربة العلمية، ودارسني 

على مستوى عال من الكفاءة. 
حــددت الدورة أهدافها في كيفيــة التعامل مع أنواع 
الضيوف واملقابالت املختلفة ونوعية طرح األسئلة املوجهة، 
وتناولت الصفات الرئيسية للشخصية الكاريزمية والتعرف 
على لغة اجلسد أثناء إدارة حوار التقدمي على الهواء والتعامل 
مع الكاميرات، وكيفية الردود على املشاركني وعالج األزمات 

خالل البث، فحققت مستوى عاليا في األداء والنجاح.
«نظرة الكاتب» نحن بحاجة إلى ثبات املفاهيم لنحقق 
نهضة إعالمية جديدة وذلك لتحقيق التنشــئة والتنمية 
املجتمعية املستدامة من خالل تعزيز التطّور العلمّي والثقافّي 
وصوالً إلى «اإلبــداع» الذي يتحقق بكادر إعالمي مؤهل 
يتوقف عليه اإلجناز، ويكون السند املطلوب في حتقيق 
الغايات واالستنزاف الذهني الذي يحتاج إليه في مختلف 

األحداث.
 وفي اخلتام ال يســعني إال أنشكر مدربي «أكادميية 
رؤيا» على ما بذلوه من جهد وخبرة وإجناز، والشــكر 
موصول للزمالء الدارسني لثباتهم على الهدف وهو سر 

النجاح.. ودمتم ودام الوطن.

نحمد اهللا سبحانه أن دولتنا الصغيرة جغرافيا متتلك 
مجلســا أعلى للتخطيط منشأ منذ ١٩٦٢، ووزارة أشغال 
وغيرها مبستشــارين وخبــرات وميزانيات فلكية، لكن 
ما نعيشــه خالل العقود األخيرة من كوارث جسيمة في 
التخطيط العام، وقصور فاضح في مشاريع البنى التحتية 
وإنشاء جسور بحارة واحدة ووضع عالجات عقيمة متكررة 
إلسفلت الشوارع والتخطيط السيئ للبنى التحتية يؤكد لنا 
وجود خلل وترهل وشيء غير مفهوم في اخلطط املصونة 
والرؤى امليمونة لهــذه اجلهات احملترمة، إذن لنحمد اهللا 
مجددا ونقول: احلمد هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه، 
ومع كل احترام وتقدير لإلخوة في «التخطيط» و«األشغال» 
وبعض اجلهات األخرى التي حتتاج إلى التخطيط السليم، 
وإلى رؤى شابة تعايش القرن الـ ٢١، قرن احلداثة والتنقل 

بني الكواكب واملجرات.
لست معنيا بتشخيص ما يجري، فالواقع كفيل بتشخيص 
هذه العقدة أو املتالزمة وفضح غياب اخلطة بعيدة املدى، 
وعدم حساب الطاقة االستيعابية لالنفجار السكاني، واعتماد 
خلطات إسفلتية مضروبة وغير ذلك من صور تعاني منها 
البنى التحتية واملباني احلكومية والطرق والشوارع واألنفاق 
واجلسور واملداخل واملخارج والتي تستنزف مقدرات الدولة.
بعض املتنفذين واملســتفيدين من إرجاع بالدنا إلى 
العصور احلجرية، يحاربون أي صوت يدعو إلصالح هذا 
اخللل بذريعة «الوطنية»، فإذا طرح موضوع اســتجالب 
شركات عاملية كورية أو تركية أو غيرها أصبح هذا الفاسد 
وطنيا رافضا الستجالب ما يصلح بالدنا ويخلصها من 

معاناتها اليومية وتأخرها عن ركب األمم املتقدمة.
إن االســتعانة بشــركات عاملية لوضع خطط محكمة 
للبنى التحتية وتنفيذ اجلسور واملباني واألنفاق وسفلتة 
الشوارع، لن تضر في وطنيتنا شيئا أيها الوطنيون، بل 
ستقلص استنزاف موارد الدولة، وتنهي دمار شوارعها، 
وأزمة مرافقها احلكومية، ومساكن مواطنيها، ومستشفياتها 
وجامعاتها، في سنوات قليلة بدال من عشرات السنني، فهذه 
الدول تفوقنا في التقدم العلمي، أما بعض الشركات الكويتية 
الوطنية والوزارات املشرفة عليها فهي إما مصابة بالعرج 
والترهل والصدأ وانعدام روح التخطيط في مشــاريعها، 

أو أن الفساد نخر فيها ماليا وإداريا.
اليــوم لو نظرنا ملنطقة الضجيج واملدخل واجلســر 
اجلديدين املؤديني إلى إدارة اجلنسية واجلوازات واألدلة 
اجلنائية جند أن الزحام زاد عن السابق، واألمر نفسه في 
جنوب السرة التي تتكدس فيها الوزارات، وما تشهده من 
عمليات تعديل مستمرة أمر يثير العجب، وهنا نتساءل: 
ما الذي يجري في بالدنا؟ ومن املســتفيد من هذا العبث؟ 
ومن املســؤول عنه؟ وكيف متر السنون إثر السنني دون 

محاسبة أو عقاب أو تنحية وعزل؟
٭ كلمة أخيرة: ما نعيشه في الكويت هو أزمة تخطيط بامتياز 
لن تتواءم مع أي توجه للتنمية، املطلوب هو إصالح هيكلة 
اجلهات املعنية بالتخطيط، ومحاسبة املسؤولني عما نراه من 
عيوب كارثية وأخطاء فادحة بشكل يومي. واألمل معقود 
على العهد اجلديد، والكويــت ليس ثمة ما مينعها من أن 
تكون في مقدمة الدول، وما نحتاجه هو اختيار أشخاص 
غيورين على دولتهم، يتطلعون إلى نهضتها ويأملون من 
واقعها، مع مراقبتهم ومحاســبتهم وعزلهم إن لم يكونوا 
على مستوى الطموح، وفي نفس الوقت نحن اليوم بأشد 
احلاجة لالســتعانة بخبرات دول تسبقنا بسنني ضوئية، 
إن لم نفعل ذلك فنحن نسير إلى الوراء وسنفاجأ بعد ٢٠ 

عاما أننا في القرن التاسع عشر!

أخبار التاسعة وهالني التغيير اجلذري 
لصيغة األخبــار احمللية، وخصوصا 
قرارات مجلس الوزراء، حيث وجدت فيه 
ضالتي، حيث الشرح املفصل وطريقة 
إقرار القرار وكيف تتم متابعة تنفيذه، 
ومتى يبدأ وينتهي، وعند تشكيل جلنه 
تذكر األسماء، وحتدد التواريخ، احلمد 

هللا الذي غيرنا من حال إلى حال.
عندها تذكرت بداية نهضة الكويت 
حني ينتظر الشــعب قرارات «مجلس 
اإلنشــاء»، ثم أصبح املجلس البلدي، 
كانت قرارات تغير أحوال املدينة، كانت 
مجلة «الكويت اليوم» الرسمية ننتظرها 
بفارق الصبر ألن بها تفاصيل كل أحداث 

النهضة العمرانية والقانونية.
كلمة البد أن يسمعها مجلس الوزراء 
وهي أن الشــعب متفائــل بوجودكم 
ومستبشر بعملكم، فقد شعر الشعب 
باالختالف، وكله أمل بأن مســيرتكم 
تزداد عزما وحزما، واألمل معقود بكم.
بارك اهللا بكــم، وجزاكم عنا وعن 

الكويت خير اجلزاء.

أفراد األسرة خســرناه بـ (األسر) أو 
االستشهاد، (الصامدون) الذين لم ينسهم 
التحرير دروس الغــزو، ومير عليهم 
شهر أغســطس في كل عام ليذكرهم 
بتلك األيام، ونتذكر وقت احلظر الكلي 
للتجول، ومنع مرور أي ســيارة ما لم 
حتمل أرقام لوحات عراقية، حيث لم يكن 
يوجد في حينها سوى سيارة واحدة مت 
تغيير لوحاتها باإلجبار كون أن جارنا 
كان يعمل في شركة نفطية، وكيف كان 
يوصل كل محتاج من اجليران للذهاب 
إلى زيارة احد أقاربه من كبار الســن 
لتلبية احتياجاتها، واستغالل للمساحات 
املهجورة حلرق املخلفات اليومية لعدم 
وجود عمال النظافة آنذاك، أيام ال نتذكرها 
فقط في شهر أغسطس بل في صباح 
كل يوم جديد، نحمد اهللا فيه على نعمة 
التحرير، وال يعــي متاما ما أقول وما 
أشــعر به إال من كان صامدا بالكويت 
في تلك األيام التي ال نتمنى أن تعود.

أستحلفك باهللا عزيزي القارئ ماذا 
استفدت من هذا اخلبر؟ السبب هما 
واحد من اثنني، إما االجتماعات كانت 
كلها سرية أو أن كاتب محاضر االجتماع 
ال يجيد كتابة احملاضر ليقدمها لإلعالم، 
لهذا السبب كرهنا سماع نشرات األخبار 
من إذاعتنا وتلفزيوننا، خصوصا بعد 
أن استخدمنا برنامج الوفيات وهذا ما 

كان يشدنا لنشرات األخبار.
اليوم وبالصدفة استمعت إلى نشرة 

التحرير، وهو من زرع األمل في نفس 
الوطن واخلوف فينفس العدو الذي أرهقه 
جسديا ونفسيا، والصامدون هم أحد 
أهم أسباب تعاطف دول التحالف لتحرير 
الكويت، ال ينسى كل صامد عندما اجتمع 
الشعب الكويتي ليال (في سطح كل بيت) 
للتكبير بــاهللا أكبر كل ليلة مع اقتراب 
يوم التحرير، وال ننســى كل فرد من 

مملة، خصوصا أول النشرة، واألكثر 
ملال هو هذا النوع من األخبار: «اجتمع 
مجلس الــوزراء واطلع على التقارير 
الواردة واتخذ بشأنها الردود املناسبة، 
ومت االطــالع على ما قدمه وزير (...) 
الالزمة، واســتمع  واتخذ اإلجراءات 
املجلــس من وزير (...) على ما تعاني 
منه الوزارة وشّكل جلنة بذلك وتناول 
املجلس املواضيــع التي تهم املواطن 
وتدارسها واتخذ بشأنها ما يناسبها»!

املشاركة في ذلك االستفتاء ولكنها كانت 
كل يوم وكل ســاعة وكل حلظة تبايع 
الشرعية ألسرة احلكم والستقالل البلد 
عن العدو الغاشم في عصيانها املدني وفي 
استمرارها باحلياة والصمود والعيش 
داخل الوطن، وحتمل املخاطر وصعوبة 
املعيشة، كل (صامد) داخل الكويت إبان 
االحتالل هو من املقاومة، هو من أبطال 

بعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، والذي ألقاه 
نيابة عن صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ومبجرد 
ســماعه كتبت مقاال أقسمت فيه إنه 
خطاب فريد لم نسمع مثله منذ خمسني 
عاما، ووجدت كل املقاالت الصحافية 
الدواوين بنفس االنطباع،  وحوارات 
فحمدت اهللا أننا شــعب فطن، شعر 
باالختالف، وأثنى على ما احتواه هذا 
اخلطاب من نهج جديد وحازم، وشّخص 
علل الدولة، وحدد الدواء الناجع، عندها 
سادت فرحة الشعب مبا سمع، لكن قادة 
الفساد واملفسدين شككوا واستبعدوا 
التغيير، لكن األيام مبا حملته من أخبار 
أثبتت جدية اخلطاب، وقوة عزمه، وشدة 
حزمه، والقافلة تســير والفاســدون 

يتساقطون.
أمــا اجلديد فهو نشــرة األخبار 
لإلعالم الكويتي، فمنذ التحرير لم أهتم 
بسماع نشرة أخبار إذاعة وتلفزيون 
الكويت ألنها «إكراما للقارئ» أقول عنها 

كان مؤمتر جــدة الذي عقد في ١٤ 
أكتوبر ١٩٩٠ إبان الغزو العراقي الغاشم 
على بالدي الكويت مبنزلة «البيعة الثانية» 
من الشعب ألسرة احلكم إلدارة شؤون 
الدولة بعد «البيعة األولى» قبل أكثر من 
٣٠٠ ســنة لصباح األول، بعد اقتراح 
الرئيس الفرنسي السابق ميتران بدعوة 
الرأي  أمام  الكويتي لالستفتاء  الشعب 
العام الدولي بشأن جتديد وتأكيد الثقة 
بعودة اســتمرار أسرة الصباح حلكم 
الكويت أمام مزاعم املقبور صدام حسني 
بعكس ذلك، في مؤمتر شعبي توج بتأكيد 
جميع أطياف الشعب الكويتي لشرعية 
أســرة الصباح التي ال يختلف اثنان 
بالكويت منذ التأسيس وإلى اليوم على 
حبها من دون إجبار أو تزييف أو تكلف 
وعلى قربها من الشعب بأفراحه وأحزانه 
وأيضا في مطالبه واهتماماته وهي نعمة 

كبيرة نحمد اهللا عليها.
باملقابل كانت هناك فئة لم تستطع 

أمتنى أال يكون عنوان مقالي هذا حلما وال عالقة له بالواقع، 
حيث إن تكرار احلديث عن هذا املوضوع دون إجنازات على أرض 
الواقع جعله أقرب إلى احللم، ولكن لم ال؟ وخاصة أن من حولنا 
مبادرات في دول شقيقة إلقامة مدن عصرية كانت أحالما من قبل.

إن الطبيعة الساحرة في جزيرة فيلكا وإمكانيات البنية األساسية 
تؤهلها الحتضان مشــروعات تراثية ومبادرات لتأهيل الكويت 
لتصبح مقصدا للســياحة العالجية على مســتوى إقليم شرق 
املتوسط وموضع جذب الستثمارات عاملية في مجاالت متعددة 

إن كانت لدينا اإلرادة لتحويل احللم اجلميل إلى واقع.
وهذا ليس مســتحيال، إذ يجب على الدولة أن تقود وتشجع 
القطاع اخلاص على القيام بدوره في هذا املجال الذي من املمكن 
أن يصبح رافدا لالقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل غير تقليدية 
ويحقق العديد من الطموحات واملردود اإليجابي خلدمة التنمية 
الشــاملة. وإن حتويل احللم إلى واقــع ميكن حتقيقه في زمن 
استمطار السحب والتصدي لتغير املناخ بالعلم واالستفادة من 

تطبيقاته احمليطة بنا وعدم االكتفاء بدور املتفرج فقط.
وهناك العديد من الفرص الواعدة التي تنتظر حسن استخدامها 
لتكون ركائز قوية للتنمية املستدامة حيث ان احللم ليس ببعيد 

وأكاد أرى أمامي أن احللم ســيتحقق بتشــكيل جلنة عليا لهذا 
املشروع وضخ االستثمارات الالزمة لنجاحه مع توفير متطلبات 
اإلدارة احلديثــة واالبتعاد عن الروتني واإلجراءات العقيمة التي 

تعطل تنفيذ أي مشروع.
وميكن االستعانة باألشقاء أصحاب املبادرات الرائدة في الدول 
الشــقيقة لتحويل احللم إلى حقيقة في أقرب فرصة لتعويض 
اإلهمال أو النسيان في االستفادة من مواردنا الطبيعية مثل فيلكا 

الساحرة موطن الذكريات اجلميلة والتاريخ العريق.
ومــن غير املقبول أن يكون لدينــا هذه الفرصة وال نحاول 
االستفادة منها واستثمارها، وخاصة أننا في زمن التنمية الشاملة 
التي نتمنى حتقيقها بحلول عام ٢٠٣٠. وقد كانت جزيرة فيلكا 
محطة جتارية مهمة على الطريق البحري بني احلضارات املنتشرة 
على ساحل اخلليج العربي، ويقال إن إحدى الكلمات التي اشتق 
منها اسم فيلكا هي الكلمة اإلغريقية «فيالكيو» والتي تعني نقطة 

متركز أو موقعا بعيدا.

أن تخوض فيها، كيف وجد اإلنســان؟ وما بدايته ونهايته؟ وما 
الغاية من وجوده في هذه الدنيا؟ وهل حياته فيها هي املنتهى؟

وعند التعمق، سيدرك املرء أن املشكلة عند من يعقدون مثل 
هذه املقارنة بصورة تزري من العلوم الشرعية وحتط من قدرها 
وقدر علمائها، ترجع في األساس إلى نظرتهم السلبية للدين نفسه 
ودوره في هذه احليــاة، فمن هؤالء علمانيون ممن ال يريدون 
للدين دورا في احلياة العامة، بل أن ينحصر في سلوكيات فردية 

بني احلني واآلخر، تثار قضية املقارنة الســاذجة بني العلوم 
الطبيعية والعلــوم الدينية، وتفضيل العلوم الطبيعية وعلمائها 
باعتبارها وإياهم األنفع للبشرية، ويغدو من اكتشف البنسلني 
ولقاح «كورونا»، عند البعض أفضل ممن كتب آالف الصفحات 

عن الوضوء والطهارة!
وتبــدو هذه املقارنة بعيدة عن املنطــق، بحكم الفوارق بني 
العلوم الدينية وتلــك الطبيعية، فعلى صعيد اآلليات واألدوات، 
ورغــم اعتمادهما على العقل، إال أن للعلوم الشــرعية مصدرا 
تتفــرد به، وهو النقل عن املصــدر املوثوق، مما يجعل املعرفة 
فيها بغيــر حاجة إلى التجربة أو إثبات مــن مصدر آخر، وقد 
تصبح حقيقة مطلقة إذا استندت إلى نص قطعي، أما املعرفة في 
العلوم الطبيعية فهي تخضع لقانون النسبية، وما يعتبر حقيقة 
علمية في عصر ما قد يصحح أو يفند في ضوء املعارف العلمية 

املستجدة في عصر آخر!
وهذا الفرق بدوره يقود إلى ما بعده، فالعلوم الشــرعية عن 
طريق الوحي تتعامل مع عالم املادة وعالم ما وراءها، وال تقتصر 
كحال العلوم الطبيعية على التعامل مع ما هو قابل للحس واإلدراك، 
باحلواس أو األدوات املادية، والعلوم الشرعية بذلك قادرة على 
أن جتيب وبشكل قطعي عن أسئلة ليس بوسع العلوم الطبيعية 

اختيارية، ومن هؤالء من يعتبرون الدين اختراعا بشــريا حتى 
وإن أقروا بوجود خالق!

وعلى سبيل املثال، كان بوسع هؤالء أن يقارنوا بني العلماء 
الطبيعيني وما قدموه، مع أولئك ممن ينتمون إلى نفس مجتمعاتهم، 
ممن دونــوا آالف الصفحات في القانون والتشــريع أو الغناء 
والرقص، التي يعدها مزدرو العلوم الشرعية من لبنات احلضارة 
اإلنسانية، لكن فيما يبدو أن التدوين في العلوم الشرعية هو ما 
يستفزهم حتديدا، ويود هؤالء اختزال التراث اإلسالمي خالل 
١٤ قرنــا فيها، رغم ما قدمه كثير من علماء اإلســالم في الطب 
والفلك والهندســة والفيزياء وغيرها، وكان منهم من جمع بني 
العلوم الشــرعية والطبيعية، وكان تراثهم العلمي الرافعة التي 

استند إليها العالم الغربي في نهضته احلديثة!
إن اصطناع هذه املقارنة ســيقود إلى فصام فكري، يجعل 
العلوم الشــرعية والطبيعية في حالة مــن التنافس، رغم أنهما 
بالنظر السديد يتكامالن، بل إن الشرع قد عظم من قيمة العلوم 
الطبيعية كأداة إلعمار األرض، وجعل طالبها إن أخلص النية في 
عبادة يؤجر عليها، فمرة أخرى ال داعي لهذه املقارنات السخيفة 
في نشر صورة لعالم دين مقابل عالم فيزياء مع السؤال الصبياني 

«أيهما أنفع للبشرية؟»
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االربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

٢٠٫٤ مليار دينار أنفقها املواطنون واملقيمون في ٦ أشهر

علي إبراهيم 

ارتفع انفاق املواطنني واملقيمني 
بنحو ٣٠٪ خالل النصف األول من 
العام احلالي (الفترة من يناير حتى 
نهايــة يونيو)، إذ زاد إنفاقهم مبا 
قيمته ٤٫٦٦ مليارات دينار ليبلغ 
نحــو ٢٠٫٤٤ مليار دينــار بنهاية 
يونيو ٢٠٢٢ مقارنة مع ١٥٫٧٨ مليار 

دينار بنهاية يونيو ٢٠٢١.
وأظهــرت إحصائيــة أعدتهــا 
«األنباء» بناء على أرقام رســمية 
صادرة عن بنك الكويت املركزي، أن 
الزيادة في االنفاق جاءت مدفوعة 
بشكل رئيسي من ارتفاع االنفاق 
عبر نقاط البيع (الشــراء املباشر 
بالبطاقــات البنكية) بـــ١٫٨ مليار 
دينار، ناهيك عن االرتفاع املتزايد 
في الشــراء عبر األونالين بـ ٢٫٤ 

مليار دينار.
يأتي ذلك فيما أوضحت األرقام 
أن ٩٥٪ من إنفاق املواطنني واملقيمني 
خالل الستة أشهر األولى من العام 
كان داخل الكويت بواقع ١٩٫٤٨ مليار 
دينار، بينما سجل االنفاق خارج 
الكويــت أقل من ٥٪ مــن إجمالي 

انفاق املواطنني واملقيمني.
وبينت األرقام أن اإلنفاق داخل 
الكويت ارتفع بنحو ٢٨٪ مبا قيمته 
٤٫٢٨ مليارات دينار ليبلغ في نهاية 

يونيو ٢٠٢٢ نحو ١٩٫٤٨ مليار دينار 
مقارنة مع ١٥٫٢ مليار دينار بنهاية 
يونيو ٢٠٢١، بينما ارتفع االنفاق 
خارج الكويت بنسبة ٦٥٪ خالل 
الفتــرة ذاتها، حيــث ناهز املليار 
دينار بنهاية النصف األول، إذ بلغ 
٩٥٧٫٦ مليــون دينــار مقارنة مع 
٥٨٠٫٧ مليون دينار بنهاية يونيو 
٢٠٢١، إذ جــاء ذلــك مدفوعا برفع 
قيود كورونا وتيسير حركة السفر 
التي تشــهد موسما قياسيا خالل 

العام احلالي.
نقاط البيع 

وتفصيليا، أظهرت بيانات انفاق 
املواطنني واملقيمني عبر نقاط البيع 
تزايدا في حجم االنفاق بنسبة تصل 
إلى ٣١٪ مبا قيمته ١٫٨٦ مليار دينار 
خالل أول ٦ أشهر من العام احلالي، 
حيث بلغت قيمة عمليات الشراء 
عبر نقاط البيع بواسطة البطاقات 
البنكية نحو ٧٫٩٣ مليارات دينار 
بنهاية يونيو ٢٠٢٢ مقارنة مع ٦٫٠٦ 
مليارات دينار بنهاية يونيو ٢٠٢١.

وزاد االنفاق عبر نقاط البيع في 
الداخل بنسبة ٢٧٪ مبا قيمته ١٫٥٩٤ 
مليار دينار خالل أول ٦ أشهر من 
العام، حيــث بلغت قيمته بنهاية 
يونيــو ٢٠٢٢ نحــو ٧٫٥ مليارات 
دينار مرتفعا من ٥٫٩ مليارات دينار 

في نهاية يونيو ٢٠٢١.
يأتي ذلك فيما حفز رفع قيود 
كورونا وموســم السفر القياسي 
الذي يشــهده العام احلالي انفاق 
املواطنني واملقيمني عبر نقاط البيع 
خارج الكويت، إذ تضاعفت أرقامها 
بنســبة ١٩١٪ خالل أول ٦ أشــهر 
فقط مبا قيمته ٢٧٥٫٣ مليون دينار 
لترتفع مــن ١٤٤ مليون دينار في 
نهايــة يونيو ٢٠٢١ لتســجل ٤١٩ 
مليون دينار بنهاية يونيو ٢٠٢٢.

السحب اآللي

وارتفعــت إجمالي ســحوبات 
املواطنــني للــكاش عبــر أجهــزة 
الســحب اآللي بنســبة ٧٫١٦٪ مبا 
قيمتــه ٣٧٤٫٣ مليون دينار خالل 
النصــف األول مــن العام احلالي، 
حيث ســجلت إجمالي ســحوبات 
بلغت ٥٫٥٩ مليارات دينار بنهاية 
يونيــو ٢٠٢٢ مقارنــة مــع ٥٫٢٢ 
مليارات دينار بنهاية يونيو ٢٠٢١.
املواطنني  وشهدت ســحوبات 
واملقيمــني للكاش داخــل الكويت 
زيــادة بنســبة ٦٫٣٪ مبــا قيمته 
٣٢٤ مليون دينــار خالل النصف 
األول من ٢٠٢٢ حيث بلغت قيمته 
اإلجمالية نحو ٥٫٤٥ مليارات دينار 
مقابل ٥٫١٢ مليارات دينار بنهاية 

النصف األول من ٢٠٢١.

يأتي ذلك فيما سجلت سحوبات 
الــكاش من خــارج الكويت زيادة 
كبيرة تصل إلى ما نسبته ٥٤٫٣٧٪ 
مبا قيمته ٥٠٫٣ مليون دينار لتبلع 
١٤٢٫٨ مليون دينار بنهاية يونيو 
٢٠٢٢ مقارنة مع ٩٢٫٥ مليون دينار 
بنهاية الشهر ذاته من العام ٢٠٢١.

املشتريات أونالين

وزاد إنفاق املواطنني واملقيمني 
علــى الشــراء عبر الـــ «أونالين» 
بنســبة ٥٤٪ مبا قيمته ٢٫٤ مليار 
دينار، حيث بلغ إجمالي انفاقهم عبر 
املواقع اإللكترونية خالل النصف 
األول من ٢٠٢٢ نحو ٦٫٩ مليارات 
دينــار مقارنة مــع ٤٫٤٩ مليارات 
دينار بنهاية الفترة ذاتها من ٢٠٢١.
وارتفع االنفاق عبر االونالين 
داخــل الكويــت بنســبة ٥٧٪ مبا 
قيمتــه ٢٫٣٦ مليار دينار خالل ال 
٦ أشــهر األولى من العام احلالي، 
حيث بلغ بنهاية يونيو ٢٠٢٢ نحو 
٦٫٥ مليارات دينار مقارنة مع ٤٫١٤ 
مليارات دينار بنهاية يونيو ٢٠٢١، 
فيما ارتفع االنفاق عبر األونالين 
خارج الكويت بنسبة ١٥٪ مبا قيمته 
٥١٫٣ مليــون دينــار ليبلغ بنهاية 
يونيو ٢٠٢٢ نحــو ٣٩٥٫٦ مليون 
دينار مقارنة مع ٣٤٤٫٣ مليون دينار 

بنهاية يونيو ٢٠٢١.

قفزت ٣٠٪ مبا قيمته ٤٫٦ مليارات دينار بنهاية يونيو ٢٠٢٢

القياسي  السفر  وموسم  كورونا  قيود  رفع  بسبب  دينار  املليار  يناهز  الكويت  خارج  اإلنفاق 
٦٥٪ زيـادة في اإلنفـاق خارج البالد مبا قيمتـه ٣٧٧ مليون دينار لتبلـغ ٩٥٨ مليون دينار 

١٩٫٤ مليار دينـار أنفقت داخل الكويت.. بزيـادة ٢٨٪ بلغت قيمتهـا ٤٫٢٨ مليارات دينار
١٫٨ مليـار دينـار ارتفاعًا في الشـراء املباشـر و٢٫٤ عبـر الـ«أونالين» حفزا ارتفـاع اإلنفاق

القطاع اخلاص زاد ودائعه بالبنوك ٢٫٣ مليار دينار خالل النصف األول
عالء مجيد

شهد االئتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا 
ملحوظا خالل الســتة أشهر األولى من العام 
احلالي ليصل الى مستوى ٤٤٫٦٧٨ مليار دينار 
مرتفعا بنسبة ٥٫٦٪، بقيمة ٢٫٣٩٢ مليار دينار 
مقارنة بديسمبر املاضي حيث بلغ وقتها ٤٢٫٢٨٦ 
مليار دينار، بينما ارتفع االئتمان بشكل سنوي 
بنسبة ٩٫٦٪ مبا قيمته ٣٫٩ مليارات دينار مقارنة 
مبستوياته في يونيو ٢٠٢١ والذي سجل خالله 
مســتوى ٤٠٫٧٥٥ مليار دينار، بينما تراجع 
االئتمان بنســبة ٠٫٣٣٪ على أساس شهري، 
بحســب بيانات بنك الكويت املركزي لشهر 

يونيو ٢٠٢١.
جاء ذلك مدفوعا بتعافي االقتصاد بالتزامن 
مع حتســن أسعار النفط والعودة للتوسع في 
العديد من األنشطة بعد الوباء إلى جانب تكلفة 
بباقي االقتصادات  الرخيصة مقارنة  االئتمان 
اخلليجية والعاملية حيث ترفع البنوك املركزية 

الفائدة بوتيــرة أكبر من بنك الكويت املركزي 
إلى منو االئتمان خالل النصف األول من العام، 
ورغــم تباطؤ وتيرة رفــع الفائدة منت ودائع 
القطاع اخلاص بشكل ملحوظ وخاصة املقومة 
بالعمالت األجنبية بالتزامن مع رفع الفيدرالي 
األميركي للفائدة بوتيرة قياسية، فيما تراجعت 

الودائع احلكومية خالل نفس الفترة. 
في املقابل، ارتفعت ودائع القطاع املصرفي 
خالل األشهر الســتة االولى من العام احلالي 
بنسبة ٥٫٧٪ بزيادة بلغت قيمتها ٢٫٥٤٧ مليار 
دينار لتبلغ مستوى ٤٧٫١٠٨ مليار دينار، وكانت 
هناك زيادة كبيرة فــي ودائع القطاع اخلاص 
بالعمالت األجنبية بنحو ١٨٫٩٪ خالل تلك الفترة.

وشهدت القروض االستهالكية املوجهة لشراء 
سلع معمرة وسيارات ارتفاعا بنهاية النصف 
األول من العام احلالي بنسبة ٢٫٧٪ وبقيمة ٥٠ 
مليون دينار لتصل الى ١٫٨٩٥ مليار دينار مقارنة 
بـ ١٫٨٤٥ مليار دينار بنهاية ديسمبر املاضي، كما 
سجلت منوا سنويا بلغ ١٣٫٧٪ مقارنة مبستويات 

يونيو من العــام املاضي والبالغة ١٫٦٦٦ مليار 
دينار، كما ارتفعت القروض االستهالكية شهريا 
بنسبة ١٫٥٪ مقارنة مبســتويات مايو املاضي 

والبالغة ١٫٨٦٧ مليار دينار.
وسجلت القروض املقسطة التي متنح للكويتني 
بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا خالل 
األشهر الســتة املاضية بنسبة ٥٫٧٪ لتسجل 
مستوى ١٥٫٢١٤ مليار دينار خالل يونيو املاضي 
باملقارنة بـ ١٤٫٣٩١ مليار دينار في ديسمبر من 
العام املاضي كما سجلت منويا سنويا كبيرا بلغ 
١٤٫٢٪ مقارنة مبستويات يونيو من العام املاضي 
البالغة ١٣٫٣١٨ مليار دينار، كما ارتفعت القروض 
املقسطة شهريا بنسبة ١٫٤٧٪ مقارنة مبستويات 

مايو املاضي البالغة ١٤٫٩٩٣ مليار دينار.
وزادت القروض املوجهة لشراء اوراق مالية 
خالل األشهر الســتة األولى من العام احلالي 
بنسبة ٦٫٨٪ لتسجل مستوى ٣ مليارات دينار 
خالل يونيو املاضي مقارنة بـ ٢٫٨١٢ مليار دينار 
بنهاية ديسمبر من العام املاضي، كما سجلت 

ارتفاعا سنويا بنسبة ١٦٫٨٪ مقارنة مبستوياتها 
في يونيو ٢٠٢١ والبالغة ٢٫٥٧٢ مليار دينار بينما 
تراجعت شهريا بنسبة ١٤٫٣٪ مقارنة بـ ٣٫٥٠٩ 

مليارات دينار في مايو املاضي.
وشــهد ايضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا 
خالل األشهر الستة املاضية بنسبة ٥٫١٪ لتسجل 
مستوى ٢٫٢٤٨ مليار دينار خالل يونيو املاضي 
مقارنة بـ٢٫١٣٨ مليار دينار في ديسمبر املاضي. 
كما ســجلت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته ٨٫٩٪ 
مقارنة مبســتوياتها في يونيو ٢٠٢١ والبالغة 
٢٫٠٦٤ مليار دينــار بينما تراجع القطاع على 
املستوى الشهري بنسبة ١٫٩٪ مقارنة بـ ٢٫٢٩٣ 

مليار دينار خالل مايو املاضي.
ومع عودة النشاط االقتصادي الى ما قبل 
جائحة كورونا وزيادة االنتاج النفطي للكويت 
وفقا للحصص املتفق عليها والزيادة املستمرة 
في أسعار النفط فمن املتوقع أن يستمر االئتمان 
في تلقي املزيد من الدعم خالل الفترة املقبلة، 
باإلضافة الى زيادة منو االقتصاد غير النفطي 

للكويت بوتيرة قوية.
وفيما يخص الودائع لدى القطاع املصرفي 
فقد ارتفعت بنهاية األشــهر الستة االولى من 
العام احلالي بنسبة ٥٫٧٪ وبقيمة ٢٫٥٤٧ مليار 
دينار لتبلغ مستوى ٤٧٫١٠٨ مليار دينار وذلك 
مقارنة مبستوياتها املسجلة بنهاية الربع الرابع 
من ٢٠٢١ والبالغة ٤٤٫٥٦١ مليار دينار، كما ارتفعت 
بنســبة ٠٫٢١٪ شهريا مقارنة بـ ٤٧٫٠٠٦ مليار 

دينار خالل مايو املاضي.
وجاء هــذا االرتفاع فــي الودائع مدفوعا 
باالرتفاع في ودائع القطاع اخلاص بنسبة ٦٫٦٪ 
وبقيمة ٢٫٣٠٥ مليار دينار خالل أول ستة أشهر 
من العام احلالــي، ليبلغ رصيد ودائع القطاع 
اخلاص لدى البنوك الكويتية ٣٧٫٢٧١ مليارات 
دينار بنهاية األشهر الستة األولى من ٢٠٢٢، 
مقارنة برصيد بلغ ٣٤٫٩٦٦ مليار دينار بنهاية 
الربع الرابع من ٢٠٢١، كما ارتفعت ودائع القطاع 
اخلاص على املســتوى السنوي بنسبة ٦٫٦٪ 

وارتفاع شهري بلغت نسبته ٣٫٢٪.

١٨٫٩ ٪ منـوًا بودائع القطـاع بالعمالت األجنبية وسـط رفـع الفيدرالي للفائدة بوتيرة قياسـيةالبنـوك قّدمت ٢٫٣٩ مليار دينار قروضًا خالل سـتة أشـهر.. بنمو ٥٫٦٪ منـذ بداية العام

 أداء صناديق األسهم الكويتية لشهر يوليو ٢٠٢٢ ومنذ بداية العام.. متضمنة الصناديق الكويتية 
واخلليجية والعربية بنوعيها التقليدي واإلسالمي

األداء منذ أداء يونيومدير الصندوقالصندوق
بداية ٢٠٢٢

صناديق كويتية تقليدية
٢٠٫٢٨٪٦٫٦٧٪كامكو إنفستصندوق كامكو االستثماري

١٧٫٠٦٪٥٫٧٧٪الكويتية للتمويل واالستثمارصندوق الوسم
١٥٫٤٠٪٦٫٠٠٪املركز املالي الكويتي صندوق فرصة املالي

١٥٫٢١٪٥٫٩٣٪الساحل للتنمية واالستثمارصندوق الساحل
صندوق املركز لالستثمار 

١٤٫٩٠٪٥٫٦٠٪املركز املالي الكويتي والتطوير

صندوق كامكو ملؤشر السوق 
١٤٫٨١٪٤٫٣٧٪كامكو إنفستاألول

١٢٫٩٣٪٥٫٢٨٪أهلي كابيتال صندوق األهلي الكويتي
١٢٫٧٨٪٥٫٢٦٪الكويتية لالستثمارصندوق الرائد لالستثمار

١١٫٩٩٪٥٫٤٠٪االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري
٨٫٢١٪٦٫٠٥٪وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة

الكويت والشرق االوسط صندوق الرؤية
٠٫١٣٪١٫٥٤٪لالستثمار املالي - كميفك

صناديق كويتية إسالمية
١٢٫٧٩٪٥٫٠٨٪كامكو إنفستصندوق الدرة اإلسالمي
١٢٫٤٠٪٥٫٣٠٪املركز املالي الكويتيصندوق املركز اإلسالمي

١٠٫٢٤٪٤٫٤٠٪الكويتية لالستثمارصندوق الكويت االستثماري
٥٫١١٪٣٫٥٥٪كاب كورب لالستثمارصندوق كاب كورب احمللي

صناديق األسهم الكويتية في ٧ أشهر.. مكاسب تخطت 
٢٠٪ ومواصلة التفوق على مؤشرات «البورصة»

شريف حمدي

الصناديــق  أداء  شــهد 
االســتثمارية احملليــة التي 
تستثمر في اسهم البورصة 
الكويتيــة قفــزة فــي األداء 
مبكاسب وصلت حتى ٢٠٫٣٪ 
منــذ بدايــة العــام احلالي، 
مســتفيدة مــن الزخم الذي 
حظيت به كثير من األســهم 
خاصــة القيادية التي كانت 
وال تزال محط اهتمام شرائح 
متعددة من املتعاملني بسوق 

األسهم.
وتفوقت ١٠ صناديق على 
اداء مؤشر السوق األول الذي 
حقق ١٢٫٥٪ مكاسب منذ بداية 
العــام، بينهــا ٩ صناديــق 
تقليدية وصندوق اسالمي، 
وجاء اداء صناديق االستثمار 
في األسهم الكويتية متناغما 
مــع اداء البورصــة بشــكل 
عــام، إذ حققــت منــذ بداية 
العام مكاسب جتاوزت ٤٫٤ 
مليارات دينار ببلوغ القيمة 
الســوقية ٤٥٫٨ مليار دينار 

بنهاية يوليو املاضي.
واظهرت إحصائية أعدتها 
«األنباء» وفقا لتقرير صادر 
عن شركة كامكو لالستثمار، 
إن ١٦ صندوقــا اســتثماريا 
محليا تستثمر في البورصة 
الكويتية، ســجلت مكاسب 
منذ بداية العام، وذلك على 

النحو التالي:

٭ ثم جــاء صندوق فرصة 
املدار من شركة املركز املالي 

بنسبة ١٥٫٤٪.
٭ وحقق صندوق الساحل 
املــدار من شــركة الســاحل 
للتنمية واالستثمار مكاسب 

بلغت ١٥٫٢٪.
املركــز  ٭ تــاله صنــدوق 
لالستثمار والتطوير املدار من 
شركة املركز املالي مبكاسب 

١٤٫٩٪ من بداية العام.
٭ جاء في املرتبة السادسة 
صندوق كامكو ملؤشر السوق 
األول املدار مــن قبل كامكو 

انفست مبكاسب ١٤٫٨٪.
٭ فيما حققت باقي الصناديق 
التقليدية مكاسب تفاوتت ما 
بني ١٣٫٥٪ و٠٫١٣٪ كما يظهر 

من اجلدول املرفق.
أداء  مســتوى  وعلــى  ٭ 
الصناديق االسالمية، فتصدرها 
صندوق الدرة االسالمي املدار 
من شركة كامكو انفست، وذلك 

بنسبة ١٢٫٨٪.
املركــز  ٭ تــاله صنــدوق 
االســالمي املدار من شــركة 

املركز املالي بنسبة ١٢٫٤٪.
٭ وحقق صندوق الكويت 
املــدار مــن  االســتثماري 
لالســتثمار  الكويتيــة 
مكاسب بنسبة ١٠٫٢٪، تاله 
في املرتبة التالية صندوق 
كاب كورب احمللي املدار من 
شركة كاب كورب لالستثمار 

بنسبة ٥٫١٪.

«كامكو االستثماري» يتصدر تقليدياً مبكاسب ٢٠٫٣٪.. و«الدرة» إسالمياً بـ ١٢٫٨٪

الصناديــق  واصلــت  ٭ 
علــى  تفوقهــا  التقليديــة 
اإلســالمية خــالل يوليــو 
بتصــدر  وذلــك  املاضــي، 

صندوق كامكو االستثماري 
املدار من شركة كامكو انفست 
اداء الصناديــق بشــكل عام 

مبكاسب ٢٠٫٣٪.

٭ تــاله صنــدوق الوســم 
املدار من قبل شركة الشركة 
الكويتية لالستثمار بنسبة 

.٪١٧٫٠٦

«نفط الكويت» أرست عقودًا
بقيمة ٣٨٨٫٥ مليون دوالر

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت 
اختارت ثالث شركات كويتية من أصل ٨ 
شركات لتوقيع عقود بقيمة ٣٨٨٫٥ مليون 
دوالر تتعلــق بتوريــد وتركيب مضخات 
ماصة في حقولهــا النفطية، وفقا ملصادر 
صناعية مطلعة، ومن املتوقع أن يتم توقيع 

العقود في غضون األسبوع اجلاري.
وقــد متت ترســية العقود باســتخدام 
نظام املمارســة الذي يعمل كمزاد عكسي 
بعدة جوالت، يتعني على الشركات خفض 
أســعارها أو االحتفاظ بنفس السعر لكل 
جولة، ويتم الكشــف عن جميع األســعار 

ملقدمي العروض بعد كل جولة.
وفي هذه احلالة، كانت هناك ثالث جوالت 

من العطاءات قبل ترسية العقود.
ويغطــي املشــروع توريــد وتركيــب 

وتشغيل وصيانة املضخات.
وأشارت املجلة الى ان الشركات الكويتية 
التي فازت بالعقود تفوقت على العديد من 

شركات املقاوالت االميركية العاملية.
اما الشركات التي قدمت العطاءات الفائزة 
فهي: ١ـ شركة سبيتكو بعرض قدره ٥٢٫٦٣ 
مليون دينــار (١٧١٫٦ مليون دوالر) او ما 
يوازي ٤٥٪ من نطاق املشــروع، ٢ـ شركة 
املقاوالت واخلدمات البحرية بعرض قدره 
٣٥٫٢١ مليون دينار (١١٤٫٨ مليون دوالر) او 
ما يعادل ٣٠٪ من نطاق املشروع، ٣ـ شركة 
الفوارس للخدمات البترولية بعرض قدره 
٣١٫٣٢ مليون دينار (١٠٢٫١ مليون دوالر) او 

ما يعادل ٢٥٪من نطاق املشروع.
ومن املتوقع أن يوقع الفائزون العقود 
هذا األســبوع، بحسب مصادر مطلعة في 

الصناعة النفطية.
وقال أحــد املصادر «مت تقدمي أســعار 
اجلولة الثالثة منذ أكثر من ستة أسابيع، 

وقد ســادت حالــة من عدم اليقــني لفترة 
طويلة بشــأن احتمال اجراء جولة رابعة 
من العطاءات من عدمه ألن األسعار كانت 

تنافسية للغاية».
وقال أحد املصادر «األسعار التي قدمتها 
الشركات كانت أقل بكثير من املرة األخيرة 

التي قدمت فيها عروضها لعقد مشابه».
ومــن املقرر ان يســري مفعول العقود 
ملدة ســبع سنوات مع ستة أشهر إضافية 
لالعــداد، كما ميكن أيضــا متديدها لتصل 

إلى عام واحد.
وقال مصدر آخر: «من احملتمل أن تستمر 

العقود ملدة ثماني سنوات ونصف».
وكان السعر النهائي الذي قدمته شركة 
ســبيتكو - صاحبــة العــرض االدنى في 
اجلولة األخيرة مــن تقدمي العروض، أقل 
بنسبة ٠٫٤٪ فقط من السعر االدنى التالي 
الذي قدمته شــركة املقــاوالت واخلدمات 

البحرية.
وأضاف أحد مصادر الصناعة: كانت هذه 
أكثر منافسة تتقارب فيها قيمة العطاءات 

من قبل املقاولني على اإلطالق.

الترسيات متت بنظام املمارسة.. وتتعلق بتوريد وتركيب مضخات ماصة في حقولها
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أعلنــت طيران اجلزيــرة عن نتائج 
قياسية بأرباح صافية قدرها ٧٫٨ ماليني 
دينار للنصف األول من عام ٢٠٢٢، مقارنة 
بخسائر صافية قدرها ١١٫٧ مليون دينار 
في النصف األول من عام ٢٠٢١، كما بلغت 
إيرادات النصف األول ٧٧٫٦ مليون دينار، 
بزيادة ٤ مرات عن الفترة املماثلة، فيما 
حققــت ربحا تشــغيليا بلغ ٩٫٨ ماليني 
دينار، بارتفاع ١٨٧٪. وأوضحت الشركة 
في بيان صحافي، أن هذه النتائج املالية 
القوية جاءت مدفوعة بالعمليات النشطة 
التي شهدت قيام الشركة بنقل أكبر عدد 
من الركاب على اإلطالق في الربع الثاني 
بإجمالي ٨١٧ ألفــا، ما رفع إجمالي عدد 
الركاب في النصف األول من ٢٠٢٢ إلى ١٫٥ 
مليون مسافر مع عودة السفر تدريجيا 
إلى مستويات ما قبل اجلائحة. باملقابل، 

بلــغ عامل احلمولة ٧٤٪ للنصف األول 
من العام مبا يعكس زيادة قدرها ١٩٫٣٪ 
عن العام املاضي. وبلغت إيرادات شركة 
طيران اجلزيرة خالل النصف األول من 
العام احلالي ٧٧٫٦ مليون دينار، بزيادة 
٣٩٩٪ على النصف األول من ٢٠٢١، فيما 
بلغــت األرباح التشــغيلية ٩٫٨ ماليني 
دينار، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 
١١٫٣ مليون دينار في النصف األول من 

.٢٠٢١
مركز جيد

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس 
إدارة طيران اجلزيرة مروان بودي: «كانت 
توقعاتنا ورؤيتنا للنصف األول من هذا 
العام دقيقة للغاية، حيث تزامن عودة 
شهية الركاب للسفر مع زيادة سعة السفر 

في مطار الكويــت الدولي منذ النصف 
الثاني للعــام املاضي». وأضاف بودي: 
«لقد وضعت اجلزيرة نفسها في مركز 
جيد جلني فوائد ديناميكيات الســوق 
املتغيرة واستطاعت من خالل تواصلها 
املســتمر مع ركابها وحتليلها للســوق 
أن تعود بشــكل أقوى من ذي قبل. لقد 
أطلقنا وجهات سياحية جديدة وكذلك 
بدأنــا خدماتنا للوجهات عالية احلركة 
وسنواصل منونا وتقدمنا خالل الفترة 
املقبلة». جدير بالذكر، أن الشركة خالل 
النصــف األول من عام ٢٠١٩، وهي آخر 
فترة مقارنة كاملة قبل جائحة ڤيروس 
كورونا، نقلت ١٫١ مليون مسافر وحققت 
أرباحا صافية قدرها ٦٫٥ ماليني دينار.

من جهته، أوصى مجلس إدارة الشركة 
بتوزيع أرباح نقدية فصلية بقيمة ٦٫٦ 

ماليــني دينار أو ٣٠٪ من رأس املال مبا 
يعادل ٣٠ فلسا للسهم الواحد، وهي املرة 
األولى في تاريخ الشركة التي تقوم فيها 
بتوزيع أرباح فصلية، األمر الذي يعكس 
املركــز املالي القوي للشــركة ونظرتها 

اإليجابية حول األداء املستقبلي.
تطورات الربع

خالل الربع الثاني من العام احلالي، 
حققت شــركة طيــران اجلزيرة إجنازا 
جديــدا، حيث أجــرى فريــق الصيانة 
والهندسة للشــركة أول فحص صيانة 
داخلــي بدرجة «أ»، وهي خطوة كبيرة 
نحو االعتماد على موارد الشركة البشرية 
فــي مجال خدمي رئيســي مثــل أعمال 
الصيانة. األمر الذي ســيمكن الشــركة 
من حتقيق قدرة عالية من االستقاللية 

والكفاءة التشغيلية وحتقيق وفورات 
مالية في املستقبل. كما أضافت اجلزيرة 
طائرة إضافية إلى أســطولها استعدادا 
ملوســم الصيف عالي اإلشــغال، بينما 
الشــركة مفاوضاتهــا لتســلم  أنهــت 
طائرتني جديدتني في ســبتمبر ٢٠٢٢، 
وهمــا من ضمن صفقــة الطائرات التي 
وقعتها الشركة نهاية العام املاضي، بعد 
التوصل إلى اتفاقيات مع شركة إيرباص 
ومؤجرين الطائرات. وحققت الشــركة 
التابعــة للجزيرة املســؤولة عن إدارة 
أعمال األسواق احلرة، والتي استحوذت 
علــى متجر الســوق احلــرة الرائد في 
محطة اجلزيرة (T٥) في ديسمبر ٢٠٢١ 
أرباحا وإيرادات جيدة من بدء العمليات 
وحققت جميع األهداف التجارية واملالية 
املوضوعة لها. باإلضافة إلى ذلك، واصلت 

طيران اجلزيرة أيضا توسيع شبكتها مع 
إطالق العديد من اخلدمات اجلديدة إلى 
ڤيينــا، وبراغ، وأبها، وحائل، وصاللة، 
والقصيــم (ابتداء من أغســطس). هذه 
الوجهــات اجلديدة ســتلبي احتياجات 
قطاعات السوق املختلفة التي تقع ضمن 

دائرة سفر طيران اجلزيرة.
النظرة املستقبلية

أعلنــت طيران اجلزيــرة عن خطط 
إلطالق خطوط رحالت جديدة ملوســم 
الصيف لتلبية الطلب السياحي املرتفع. 
ستواصل شركة الطيران منو أسطولها 
وعدد الوجهات خالل عام ٢٠٢٢ كما كان 
مخططا مع احلفاظ على نظرة مستقبلية 
إيجابية لبقية العام على الرغم من ارتفاع 

أسعار الوقود منذ مارس ٢٠٢٢.

مروان بودي

٧٫٨ ماليني دينار أرباح «طيران اجلزيرة» في النصف األول
مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع ٣٠٪ نقداً وبقيمة ٦٫٦ ماليني دينار.. كأول توزيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة

  عبر التواصل املستمر مع الركاب.. استطعنا العودة بشكل أقوى من ذي قبل  مروان بودي: «اجلزيرة» وضعت نفسها مبركز جيد جلني فوائد تغيرات السوق

محمود عيسى

ذكــرت مجلة «ميــد» أن 
الكويت أصبحــت أقرب من 
أي وقــت مضــى إلــى طرح 
مشــاريعها املســتقلة التــي 
تنتظر التنفيذ في مجال توليد 

الطاقة وحتلية املياه.
وأضافت أنه بعد سلسلة 
من التوقفات منذ عام ٢٠١٧، 
طلبــت هيئــة مشــروعات 
الشــراكة بــني القطاعني في 
يوليو املاضي من الشــركات 
املعنية تقدمي طلبات التأهل 
للمشاركة في تقدمي العروض 
بشأن عقود تطوير املشاريع 
املســتقلة للطاقة واملياه في 
البالد والتي طال انتظارها.

وقالت املجلة إنه سيكون 
ملشروعي شمال الزور ٢ و٣ 
املخطط له واخليران ١ طاقة 
توليد كهرباء مجتمعة تبلغ 
٤٥٠٠ ميغاواط وقدرة حتلية 
مياه تبلغ ٢٩٠ مليون غالون 

والترسيات، مبا في ذلك في 
قطاعــي الطاقة واملياه، ومع 
ذلــك، يظــل بعــض متابعي 
املشاريع على مدى السنوات 
القليلة املاضية حذرين فيما 
يتعلق باملضي قدما في تنفيذ 
املشروعات واجلدول الزمني 

لترسيتها.
وفي هذا السياق، أبلغ أحد 
التنفيذيني  كبار املســؤولني 
لدى شــركة تطويــر مرافق 
دولية مجلة ميد بقوله: «إننا 
نخطــط للمشــاركة وتقدمي 
تقرير التأهيل، لكننا لســنا 
متأكدين مما إذا كنا ســنقدم 
عطاءات للحصول على العقد 
(على افتراض أننا مؤهلون)».
بالذكــر أن ذروة  جديــر 
الطلب على الطاقة في البالد 
وصلت إلى مستوى قياسي 
بلغ ١٥٫٧ غيغاواط في يوليو 
من العام املاضي، وقبل تلك 
الفتــرة، كان مــن املفهوم أن 
ذروة احلمــل فــي الدولة لم 

تتجــاوز أبــدا ١٥ غيغاواط، 
ويهدد الطلب املتســارع مع 
ارتفاع درجــات احلرارة في 
الصيف الســعة االحتياطية 
للبالد، حيث يفهم أن القدرة 
التشغيلية الفعلية أقل بكثير 
من القدرة اإلجمالية املركبة 

البالغة ١٩ غيغاواط.
وتتيح املشاريع األخرى 
مثل مشــروعي شمال الزور 
واخليران الرامية لزيادة قدرة 
مجمع الصبية للطاقة مبقدار 
١١٥٠ ميغاواط، فرصة لســد 
الفجوة احملتملة بني العرض 

والطلب.
وتلقــت وزارة الكهربــاء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
أغســطس  فــي  عطــاءات 
للحصول على عقد لتصميم 
وبناء محطة توليد الكهرباء 
بالغــاز ذات الــدورة املركبة 

بقدرة ٩٠٠ ميغاواط.
وعلى الرغم من أن التقدم 
إال أن  كان بطيئــا نســبيا، 
اخلطط جارية أيضا للمرحلة 
التاليــة من برنامــج الطاقة 
املتجددة في البالد، إذ تلقت 
الشــراكة  هيئة مشــروعات 
عطــاءات لعقد استشــارات 
الصفقــات للمرحلــة التالية 
من برنامج الشــقايا للطاقة 
املتجددة في سبتمبر من العام 
املاضي، ومن املتوقع أن تتم 

ترسية العقد قريبا.
وفي مارس من هذا العام، 
قالت مديرة اإلشــراف الفني 
على الطاقة والطاقة البديلة 
فــي وزارة الكهربــاء واملياه 
إقبال الطيار في منتدى عام 
فــي دبي إن املرحلــة التالية 
من مشروع الطاقة املتجددة 
ستنفذ على مرحلتني: األول 
ستبلغ طاقته ١٠٠٠ ميغاواط، 
بينما ستبلغ ســعة الثانية 

٢٠٠٠ ميغاواط.
وختمت املجلة بالقول ان 
الكويت على عكس نظيراتها 
مــن دول اخلليج األخرى، ال 
توجــد لديها مشــاريع مياه 
مســتقلة مخطــط لها، حيث 
سيتم دمج جميع طاقة حتلية 
املياه املخطط لها في املستقبل 
تقريبــا مع مشــاريع توليد 
الطاقــة احلراريــة التي يتم 

طرحها حاليا.
ولكن االستثناء من ذلك 
هو محطة حتلية مياه البحر 
في منطقة الدوحة املقرر ان 
تعمل وفقا لنظام التناضح 
العكســي املخطــط لها في 
ســياق املرحلة الثانية من 
مشــروع الدوحــة، والتــي 
ستطرح وفقا لنظام الهندسة 
 EPC والبنــاء  والتوريــد 
ومــن املتوقع أن يتم تقدمي 
العطاءات بحلول ٤ سبتمبر 
لعقد بناء املنشأة، التي تبلغ 
طاقتها التقديرية ٦٠ مليون 
غالــون إمبراطوري يوميا. 
ويوفر التوسع في املجتمعات 
أو املناطق احلضرية خارج 
مدينة الكويت فرصا محتملة 
للشركات التي تقدم عطاءات 
ملشاريع الصرف الصحي في 

البالد.

بعد سلسلة توقفات منذ ٢٠١٧.. «الشراكة» طلبت من الشركات تقدمي طلبات التأهل

إمبراطــوري يوميــا، ومــن 
املتوقــع أن تقدم الشــركات 
بحلــول منتصف أغســطس 
بيــان مؤهالتهــا للمشــروع 
الذي يعتبر أكبر مخطط من 
نوعه يتم طرحه في املنطقة، 
حيــث إنهــا أول محطة مياه 
وكهرباء مستقلة تقوم الدولة 
على تسويقها منذ عام ٢٠١٦ 
عندما بدأت بتشغيل محطة 

مصفاة شمال الزور ١.
واعتبرت احملررة خطوة 
بطلــب  األخيــرة  الهيئــة 
التأهيل بشــرى  مســتندات 
للشــركات باخلير في قطاع 
املشــاريع بعد ترسية العقد 
االستشــاري في أبريل ٢٠٢١ 
على فريق يتألف من شركتي 
ايرنست آند يونغ وادلدشو 
البريطانية،  غودارد واتكنز 
وهذه اخلطوة مهمة بشــكل 
خاص بسبب املشهد السياسي 
املتغير في البالد، والذي أثر 
على وتيرة تطوير املشاريع 

«ميد»: الكويت باتت أقرب لطرح مشاريع توليد الطاقة وحتلية املياه
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«بيتك» يعلن فائزي سحب
«مكافآتكم الطالبية عندنا» الثاني للشباب

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اسم 
الفائز مببلغ ٥ آالف دينار وهي رشــا جابر 
الشمري، باإلضافة الى أسماء ٢٠ فائزا مببلغ 
٥٠٠ دينار لكل منهم ضمن السحب الشهري 
الثاني من حملة «مكافآتكم الطالبية عندنا» 
لعمالء «حسابي» للشباب، التي متنح العمالء 
فرصة الفوز بأكبر سحب حصري بقيمة ١٠٠ 
ألــف دينار خالل فترة احلملة التي تســتمر 
الــى نهاية العام، باالضافــة الى فرصة فوز 
٤ عمــالء بجائزة قيمتهــا ٥ آالف دينار على 

مدار احلملة.
وجرى السحب باملقر الرئيسي لـ «بيتك» 
حتت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

والفائزون هم: فاطمة دخيل العنزي، حمد 
فيصل العبدالوهاب، اســماء سعد املطيري، 
حمود ســعد القويع، دانه مشــعل الطبيخ، 
يوسف وليد الرمضان، مرمي محمد بوشهري، 
اســمى بجاد العتيبي، حمد ركاد الضفيري، 
غاية نايف العجمي، وضحة متعب املطيري، 
فــي عبدالعزيز املويزري، مــرمي عبدالرزاق 
عبدالسالم، شيخه بدر السبيعي، فوز احلميدي 
العدواني، غدير سعود العتيبي، سامية زبار 
العتيبــي، عبدالعزيز أحمد يوســف، لولوة 
ياقوت مبارك، عبدالعزيز برجس احليالن.

وفازت رشا جابر الشمري مببلغ ٥ آالف 
دينار وهي اجلائزة الكبرى األولى لهذه السنة.

ويأتــي إطــالق هــذه احلملــة مبميزاتها 

اإلضافية ضمن استراتيجية «بيتك» باالهتمام 
بعمالئــه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة 
لعمالء برنامج «حسابي» من حمالت خاصة 

وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية. 
وتتيح حملة «مكافآتكم الطالبية عندنا» 
التي يوفرها «بيتك» لعمالء «حسابي» للشباب، 
أكبر سحب حصري بقيمة ١٠٠ ألف دينار، خالل 
فترة احلملة املمتدة الى نهاية العام احلالي، 
باإلضافة الــى العديد من املزايا والعروض، 
منها: بطاقة مسبقة الدفع للسنة األولى مجانا، 
املشاركة في برنامج مكافآت «بيتك» واحلصول 
علــى ١٠٠٠ نقطــة من مكافــآت «بيتك» عند 
التفعيــل، وعروض مميــزة وعروض نهاية 
االسبوع وخدمات مصرفية على مدار الساعة.

ً جوائز نقدية بقيمة ٥٠٠ دينار لـ ٢٠ فائزاً شهريا

«وربة» يجري سحوباته ويعلن الفائزين
أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين بســحوباته وذلك 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
١٠ رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهــم على ١٠٠٠ 
دينــار، وهم: خالــد فيصل 
عبداهللا الهاجري، فهد ناصر 
هايف احلويلة، نورة جميل 

ناشي اخلرس، سوسن فهد حمود الدباسي، 
خليل عبداهللا حسني عبدالكرمي، طالل سالم 
براك الهيفي، مثقال إسماعيل الفالح، طارق 
عبداحملسن عبدالعزيز املخيزمي، أحمد جواد 
جابر العتيبي، منصور راشد سعيد الراجحي.

أما رابحو ســحب السنبلة Kids، فقد فاز 
باجلوائــز ٧ عمــالء، هم: حصة بــدر ناصر 
العتيبي، دمية مبارك مشعل الديهان، لولوة 
عيسى حسني بوسكندر، فاطمة عبداهللا فهد 
العنزي، يوسف عبداحملســن براك الزنكي، 
عبدالعزيز علي جابر املري، عبدالعزيز فايز 

اما  العازمــي.  فالح منــاور 
الفائزون بسحب «احلصالة 
الرقمية األسبوعي» لعمالء 
Bloom، فهم: رمي بسام أحمد 
لبده، أحمد عبدالعزيز أحمد 
الدعيج، نورة عبداهللا سعيد 
الهاجري، مشاري محمد علي 
أسد عبد الرحيم، غدير عزمي 

أحمد عبد الرزاق.
وأعلــن ايضا عن فائزي 
ســحب «املكآفــات الطالبية 
الشهري»، وهم: رتاج ذياب 
حمــد العتيبــي، خولة عبد 
اللطيــف خلــف العنــزي، دميا عيــد صالح 
الشمري، أمثال مشاري محمد املطيري، منيرة 

بادي كروز العجمي.
وحول الشروط قال عبدالعزيز البخيت 
مدير منطقــة املجموعة املصرفيــة لألفراد: 
يتطلب وجود ١٠٠ دينار لدخول ســحوبات 
الســنبلة األسبوعية والســحوبات الكبرى، 
علمــا بأن العميل ما زال يحصل على فرصة 
واحــدة مقابــل كل ١٠ دنانير في احلســاب، 
والفرص حتتســب على حسب أدنى رصيد 

في احلساب خالل الشهر.

عبدالعزيز البخيت

٣ كيانات كويتية ضمن أقوى ٢٥ شركة تكنولوجيا مالية باملنطقة
كشــفت فوربس الشــرق 
األوسط عن قائمة «أقوى ٢٥ 
شــركة تكنولوجيا مالية في 
الشرق األوسط لعام ٢٠٢٢»، 
لتسلط الضوء على املبتكرين 
في مجال اخلدمات املالية، ممن 
يعملون على مساعدة الشركات 
للتحــول إلــى التكنولوجيــا 
الرقمية، ومتكني املستهلكني من 
تبني خدمات الدفع اإللكتروني، 
وحتويــل األموال مبــا يوفر 

الراحة والسهولة.
وقد شهدت قائمة هذا العام 
تواجد ٣ شركات كويتية تعمل 
مبجــال التكنولوجيا املالية، 
 ،«Ottu»و ،«MyFatoorah» وهي
و«UPayments»، حيــث تقدم 
جميعها حلول وخدمات الدفع 
اإللكتروني ألصحاب األعمال 
ومنصات التجارة اإللكترونية.

«MyFatoorah»

أسس هذه املنصة عبداهللا 
الدبــوس في عام ٢٠١٦، حيث 
تتيح (MyFatoorah) خدمات 
الدفــع اإللكترونــي ألصحاب 
التجارة  األعمــال ومنصــات 
اإللكترونيــة، منهــا: خدمات 
الفواتير اإللكترونية، والدفع 
عــن طريــق رمز االســتجابة 
السريعة (QR Code) وأنظمة 

نقاط البيع. 
وقد بدأت الشركة عملياتها 
في الكويت، ثم توســعت في 
مصر واإلمارات والســعودية 
وقطــر والبحريــن وعمــان 
وتركيــا ولبنان واألردن، كما 
لديها عمالء في أميركا وأوروبا، 
ونفــذت معامــالت بنحو ٢٫٩ 
مليــار دوالر فــي ٢٠٢١، ومت 
تنزيل تطبيقها أكثر من ٢٥٥ 
ألف مرة، ولديها نحو ٦٠٫٥ ألف 

والهند واإلمارات، وهي تخدم 
الشــركات في قطاعات منها: 
الطيــران والفنادق والتعليم 
والتجزئة والسيارات والرعاية 

الصحية.
«UPayments»

تأسست هذه املنصة على يد 
علي احلبشي وناصر احلميدي 
في عام ٢٠١٦، وتتيح خدمات 
الدفع وحتصيل الفواتير عبر 
املتاجر  اإلنترنــت، وإنشــاء 
اإللكترونية ودفع وحتصيل 
العقــارات. وتقدم  إيجــارات 
الشركة املرخصة من قبل بنك 
الكويت املركزي خدماتها عبر 
موقعها اإللكتروني والتطبيق 
اخلــاص لهــا. فيمــا عاجلت 
معامــالت بقيمة تخطت ٦٨٩ 
مليون دوالر في عام ٢٠٢١، ومت 
تنزيل تطبيقها أكثر من ١٥٠ 
ألف مرة. كما لديها شــراكات 
مع بنك الكويت الوطني وزين 
لالتصاالت، وهي تعمل حاليا 

وجنحت العديد من شركات 
التكنولوجيــا املالية األخرى 
في جذب استثمارات واعدة، 
حيث جمعت منصة اإلقراض 
 (MNT-Halan) واملدفوعــات
متويال بقيمة ١٢٠ مليون دوالر، 
كما جمعت منصة املدفوعات 
الرقمية (Paymob) متويال بلغ 
٥٠ مليــون دوالر، وجمعــت 
منصة تداول العمالت املشفرة 
(BitOasis) نحــو ٣٠ مليــون 
دوالر فــي جولــة متويل من 
الفئة (B). من بني ٢٥ شــركة 
مصنفة، تأسست ١٣ شركة على 
أيدي رواد أعمــال منفردين، 
و١٢ شركة أسهم في تأسيسها 
اثنان أو أكثر من املؤسسني. 
كمــا هيمنت الشــركات التي 
تتخذ من اإلمارات مقرا رئيسيا 
لهــا بواقع ٨ شــركات، تليها 
الســعودية ومصــر بواقع ٥ 
شــركات لكل منهما، لتشكل 
هــذه الدول الثــالث ٧٠٪ من 

إجمالي التصنيف.

في الكويت وقطر والسعودية.
شركات الدفع اإللكتروني

قائمــة  إلــى  وبالعــودة 
«فوربــس» الرئيســية، فقــد 
الدفــع  شــركات  هيمنــت 
اإللكتروني علــى القائمة من 
بني ٢٥ شركة تكنولوجيا مالية 
في املنطقة. وتعد مدفوعاتكم 
األردنية (MadfooatCom) من 
أبرز الشــركات فــي القائمة، 
حيث نفذت من خاللها معامالت 
جتاوزت قيمتها ١٣ مليار دوالر 

في عام ٢٠٢١. 
كما تســهم شــركات مثل 
 (PayTabs)فوري املصرية، و
السعودية، وماي فاتورة من 
الكويت، بإحداث ثورة في قطاع 
املدفوعــات فــي بلدانها. وقد 
انضمت ٤ منصات للشراء اآلن 
والدفع الحقا، إلى القائمة: متارا 
السعودية، وڤاليو من مصر، 
 (Postpay)و (tabby) وشركتا

من اإلمارات.

«UPayments»و «Ottu»و «MyFatoorah» وفقاً لقائمة «فوربس» لعام ٢٠٢٢.. وهي

مستخدم نشط. كذلك أضافت 
خدمات الشحن بالتعاون مع 

.(DHL)أرامكس و
«Ottu»

أسسها طالل العوضي في 
عــام ٢٠١٩، لتتيــح ألصحاب 
األعمــال دمج بوابــات الدفع 
اإللكتروني في مواقع التجارة 
اإللكترونية وتطبيقات الهاتف 
احملمــول، دون احلاجة لبناء 
بنية حتتية للمدفوعات، حيث 
ميكن من خالل واجهة برمجة 
التطبيقات املوحدة اخلاصة 
بـــ(Ottu) ربــط الشــركات 
الدفــع  ببوابــات  مباشــرة 

ومزودي اخلدمة. 
وفي حني أسهمت الشركة 
في تنفيذ أكثر من ٢٫٦ مليون 
معاملة بقيمة ٩٧٠ مليون دوالر 
في عام ٢٠٢١. بدأت الشــركة 
عملهــا فــي الكويــت قبل أن 
تتوسع في مصر والسعودية 
والبحريــن وعمــان وقطــر 

«املنتزهات» تنمو بأرباحها ٤٠٪ إلى ١٫٦ مليون دينار بالنصف األول
أعلن نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية 
للمنتزهات إبراهيم الغامن، أن نتائج 
أعمال الشركة عن الفترة املنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٢ أسفرت عن حتقيق 

صافــي ربح بلــغ ١٫٦ مليون دينار، 
بربحية ٧٫٩٧ فلوس للسهم الواحد، 
وذلــك مقارنة بصافي ربــح بلغ ١٫١ 
مليون دينار بالفترة نفسها من ٢٠٢١، 
وبربحية ٥٫٤٨ فلوس للسهم وبنمو 

باألرباح بلغ ٤٠٪ تقريبا.
وأوضح الغامن في بيان صحافي، 
أن العائــد على إجمالي األصول بلغ 
٤٫٦٧٪ والعائد على حقوق املساهمني 
٥٫٢٢٪، مضيفا ان الشركة الكويتية 

للمنتزهات تقوم بالتوسع اجلغرافي 
وتنويع استثماراتها العقارية، وذلك 
لتعزيز جودة أصولها وتنمية حقوق 
املساهمني، مما انعكس إيجابيا على 

نتائج الربع الثاني.

٧٫٩٧ فلوس ربحية السهم الواحد.. و٤٫٦٧٪ العائد على إجمالي األصول

«KIB»: أسعار السكن اخلاص ارتفعت بني 

كشف بنك الكويت الدولي 
(KIB) في آخر تقرير عقاري 
أعده، أن قطاع عقارات السكن 
اخلاص في محافظات الكويت 
قد شــهد خالل الســتة أشهر 
األخيرة ارتفاعا قليال نسبيا 
مقارنــة مــع العــام املاضي، 
بالرغــم من تضخم األســعار 
إلى مســتويات تعد قياســية 
في علوها، والذي أســفر عن 
تقليص حجم التداول وتراجع 

معدالته.
وذكر «KIB» فــي تقريره 
العقاري النصف ســنوي، أن 
قطاع عقارات السكن اخلاص 
فــي الكويــت يواصــل اتخاذ 
منحنــى متحفــظ فــي معدل 
ارتفاعاتــه، وذلك حتى نهاية 
النصف األول من العام احلالي، 
حيث سجلت نسب االرتفاعات 
في األســعار، مقارنــة بالعام 
املاضي، ما يتراوح بني الـ ٤٫٧٪ 

و٦٫١٪ ملختلف احملافظات.
وقد أظهرت بيانات التقرير، 
نســب التغييــر املتباينة في 
األســعار بني نهاية ٢٠٢١ إلى 
منتصف ٢٠٢٢ عن كل محافظة، 
بحيث سجلت األحمدي خالل 
تلك الفترة أعلى نسبة تغيير 
في ارتفاع األسعار االبتدائية 
لكل متر مربع، بينما شــهدت 

مبارك الكبير أقلها.
وأوضح تقرير «KIB» بعض 

واالستثمار في العقار السكني، 
ضمــن أحــد مســببات هــذا 
االنخفاض في معدالت ارتفاع 

السكن اخلاص.

٥١٫٣٣املسجلة بنسبة ٥١٫٣٣املسجلة بنسبة ٥١٫٣٣٪ مقارنة 

وبحسب ما ورد في التقرير 

هذا العام، فإن إجمالي العقود 
٢٦٩٣املسجلة قد بلغت ٢٦٩٣املسجلة قد بلغت ٢٦٩٣ عقدا، 

شهد القطاع االستثماري زيادة 
ملحوظة في معدالت التداول.

وبني الشخص أن االرتفاع 

بعد تداعيات األزمة الصحية، 

محافظات الكويت، أظهر تقرير 

٤٣٫٧٪، وذلك من مجمل العقود 

املاضية. 

وفــي الســياق ذاتــه، بني 
الشخص، أنه على الرغم من 
ارتفاع األسعار النسبي لقطاع 
الســكن اخلاص فــي النصف 
األول للفتــرة املاضية، إال أن 
هناك حركة تصحيح متوقعة 
يترقبها انخفاض في األسعار 
خــالل الفترة املقبلــة، وذلك 

بوجود عدة مؤشرات، منها:
٭ ارتفاع قيمة أسعار السكن 
اخلاص وتكلفة مــواد البناء 
بحيث أصبحت ال تتناسب مع 
القدرة املالية لشريحة كبيرة 

من املواطنني.
٭ التوسعة اجلديدة لضاحية 
ســعد العبــداهللا الســكنية، 
األمر الذي سيزيد من عرض 

األحمدي سجلت أعلى نسبة تغيير بارتفاع األسعار االبتدائية لكل متر مربع.. بينما شهدت «مبارك الكبير» أقلها

م. علي الشخص

العوامل الرئيسية التي ساهمت 
في انخفاض نسبة االرتفاع في 
عقارات السكن اخلاص، حيث 
يقول مديــر التقييم العقاري 
في «KIB» م.علي الشخص، إن 
الزيادة املستمرة في الطلب، 
واملتزامنة مع منو عدد السكان، 
يقابلها قلة في العرض في ظل 
األزمة اإلسكانية، مع ندرة في 

األراضي واملواقع املرغوبة.
وأشــار إلى ان ذلك تزامن 
مــع تخصيص القســائم في 
البعيــدة نســبيا،  املناطــق 
إلى جانب اســتمرار األعمال 
بالبنيــة التحتية في املناطق 
الســكنية اجلديدة، كما لفت 
إلــى اســتمرارية املضاربــة 

علي الشخص: الزيادة املستمرة بالطلب على السكن اخلاص تقابلها ندرة باألراضي واملواقع املرغوبة

املضاربة واالستثمار بالعقار السكني.. أحد مسببات االنخفاض في معدالت ارتفاع أسعار هذا القطاع
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أسعار النفط 
ترتفع بعد توقف 

إمدادات خط 
أنابيب روسي

ارتفعت أسعار  رويترز: 
النفط مبــا يزيد على دوالر 
واحــد أمــس الثالثــاء، بعد 
تراجعها في وقت سابق، بعد 
أن قالت روسيا إن صادرات 
النفط إلى أوروبا عبر اجلزء 
اجلنوبــي من خــط أنابيب 
دروجبــا علقت منــذ أوائل 
أغسطس، ما أحيا املخاوف 
بشأن نقص املعروض. وقالت 
الروسية  شركة ترانسنفت 
التي حتتكر خــط األنابيب 
إن أوكرانيــا علقــت تدفــق 
النفط عبر خط األنابيب ألن 
العقوبات الغربية حالت دون 
تسديد موسكو مقابل رسوم 
العبور. وقــال كريج إيرالم 
من شركة أواندا للسمسرة: 
ال نحتــاج إلــى ذلك في هذه 
املرحلة، لكن هذا تذكير آخر 
مبدى الشح في السوق ومدى 
حساسية السعر الضطرابات 
اإلمدادات، السيما تلك اآلتية 
من روسيا. وارتفع خام برنت 
١٫٤٢ دوالر أو ١٫٥٪، إلى ٩٨٫٠٧ 
دوالرا للبرميل بعد أن هبط 
فــي وقت ســابق إلى ٩٤٫٩٠ 
دوالرا. كما ارتفع خام غرب 
الوسيط األميركي  تكساس 
١٫٠١ دوالر أو ١٫١٪، إلى ٩١٫٧٧ 
دوالرا. وفي ســياق متصل، 
قالت إنرجي أســبكتس، إن 
النفط اخلام قد يســتمر في 
الضعف قبــل أن يرتفع في 
الشتاء حني تعمل الواليات 
املتحدة على خفض السحب 
من املخزونات االستراتيجية، 
وسريان احلظر الذي يفرضه 
علــى  األوروبــي  االحتــاد 
اإلمدادات الروسية، بحسب 

ما نقلته «بلومبيرغ».

«مازيراتي» تطلق برنامج ضمان لـ ١٠ سنوات
أعلنت مازيراتي عن إطالق برنامج 
جديد يوفر لسيارات العالمة ضمان 
ملــدة ١٠ ســنوات، مبا ينســجم مع 
معاييــر املرونة واالبتــكار والتفرد 
التي تقــوم عليها عمليــات تطوير 
اخلدمات اجلديدة املخصصة للعمالء 
في مختبر اخلدمة الشخصية التابع 

ملازيراتي.
ويوفــر البرنامج اجلديد ضمانا 
لســيارات مازيراتي ملدة ١٠ سنوات 
تغطي األجزاء املخصصة لتوليد ونقل 
احلركة، مثل احملرك وناقل احلركة 
وعلبــة التروس. ويوفــر البرنامج 
فتــرة ضمان إضافية متتد ألربع أو 
خمس سنوات (والذي يعرف باسم 
الضمان املطول)، وهو متوافر جلميع 
سيارات مازيراتي في مختلف أنحاء 
العالم جلميع العمالء الذين ميتلكون 

أي طراز من طرازات مازيراتي.
ويسهم البرنامج اجلديد في توفير 
حل مبتكر يرتقي بجوانب املرونة في 
عالم صناعة السيارات إلى مستويات 
غير مســبوقة، ويهــدف إلى تعزيز 
قيمــة ســيارات مازيراتي مع مرور 
الزمن، مبا يضمن راحة بال العمالء 
من خالل اجلمع بني مزايا األداء القوي 

ومتعة القيادة.
وتدعو الشركة عمالءها إلى زيارة 
أي وكيل لسيارات مازيراتي للتحقق 
مــن إدراج الســيارة فــي البرنامج 
واحلصــول على جميــع املعلومات 
الالزمــة لتفعيل اخلدمــة، ويتولى 
الوكيــل تزويد العمــالء مبعلومات 
وافية حول اخلدمات اإلضافية املرافقة 

لبرنامج الضمان اجلديد.
وجتمــع مازيراتــي بــني مزايــا 
التقليديــة واملبتكــرة  التصاميــم 
واألداء االستثنائي، إذ يسهم مختبر 
اخلدمات الشــخصية في مازيراتي 
بتوفير خدمات وعروض مخصصة 
حسب احتياجات العمالء، ما يرتقي 
مبســتوى متعة القيــادة املدعومة 
مبجموعة واسعة من األساليب التي 
تلبي كل احتياجات العميل. وتلتزم 
مازيراتي بتقدمي جتربة عمالء فريدة 
ومبتكرة تواكب متطلبات املستقبل.

مازيراتي جيبلي

مازيراتي جريكالي

مازيراتي ليفانتي

«بوبيان» ُيطلق املرحلة الرابعة من «أكادميية 
املبيعات املركزية» لالرتقاء مبهارات موظفيه

«املركز» يرعى برنامج «أعضاء مجالس إدارة 
الشركات» لتعزيز أفضل ممارسات احلوكمة

«أسواق املال» تفوز بعضوية مجلس إدارة «األيسكو»

«العقارات املتحدة» تقفز بأرباحها ٤١٧٪
إلى ٦٫٦ ماليني دينار بالنصف األول

أعلن بنك بوبيان عن إطالقه 
املرحلة الرابعة من البرنامج 
التدريبي (أكادميية املبيعات 
 Boubyan املركزية) حتت مظلة
Business School، واملصمــم 
خصيصا لالرتقــاء مبهارات 
موظفي إدارة املبيعات املباشرة 
من مختلف الدرجات الوظيفية، 
وذلك في إطار حــرص إدارة 
البنــك على تطويــر مهارات 
موظفيه ودعم االبتكار واإلبداع 
وتعزيز مهــارات التعامل مع 
العمالء ما ينعكس إيجابيا على 
تقدمي خدمة عالية املســتوى 

لعمالء بنك بوبيان.
وقال مديــر عام مجموعة 
املــوارد البشــرية فــي بنــك 
بوبيــان عادل احلمــاد: نؤكد 
دائما حرص بنك بوبيان على 
تنمية وتطوير مهارات موارده 
البشرية، كما ال نألو جهدا في 
ســبيل توفير أفضل البرامج 
التدريبية لهم انطالقا من أحد 
قيم البنك الرئيسية أال وهي 
«االهتمام باملوظفني» الى جانب 
قيامنا بتبني ومواكبة أحدث 
التطورات التكنولوجية متاشيا 

قام املركز املالي الكويتي 
«املركــز» برعايــة برنامــج 
إدارة  مجالــس  «أعضــاء 
التدريبــي املعد  الشــركات» 
مــن قبــل مؤسســة التمويل 
الدولية، والذي نظمته جمعية 
سوروبتمست الكويتية لتنمية 
املجتمع بالتعاون مع شركة 
«إي آي جــي - متيــز». ومت 
تصميــم البرنامــج لتزويــد 
بــأدوات متكنهم  املشــاركني 
من تطوير ممارسات حوكمة 
الشركات التي تؤثر إيجابا على 
ممارسات احلوكمة الرشيدة، 
إدارات  وإجــراءات مجالــس 
الشركات، والتنمية املستدامة، 
وذلك بتمكــني مجالس إدارة 
الشركات من القيام بأدوارها 
إلى  ومســؤولياتها، إضافــة 
تعزيز التنوع بني اجلنســني 

في مجالس اإلدارة.
وفي إطار ســعيه لتعزيز 
أهداف ومبادئ املبادرة، شارك 
ثالثــة أعضاء مــن فرق عمل 
«املركز» فــي البرنامج الذي 
مت تنظيمــه عبــر اإلنترنت. 
ويؤكــد «املركــز» مــن خالل 
هذه الرعاية واملشــاركة على 
التزامه بتبني مبادئ احلوكمة 
الرشيدة للشــركات وتعزيز 
التنوع بني اجلنسني ومتكني 

حظيــت هيئــة أســواق 
املال مبنصب عضو مجلس 
الدوليــة  املنظمــة  إدارة 
املاليــة  األوراق  لهيئــات 
(األيسكو)، وذلك من خالل 
تزكية مرشــحها من اإلدارة 
التنفيذية العليا للهيئة مثنى 
عبدالوهاب الصالح رئيس 
قطاع األسواق عضوا وممثال 
الناميــة  للجنــة األســواق 
والناشئة، في مجلس اإلدارة 
وذلك ملدة سنتني للفترة من 
العام (٢٠٢٢) لغاية (٢٠٢٤)، 
وجتدر اإلشــارة الى أنه قد 
تقدم الى منصب العضوية 
مرشحان أحدهما من هيئة 
أسواق املال واآلخر من هيئة 
أخرى وقد انسحب قبل يوم 

االنتخاب.
وتعــد جلنــة األســواق 
 (GEMC) النامية والناشئة
في املنظمة الدولية لهيئات 
األوراق املاليــة أكبــر جلان 
املنظمــة، حيــث يبلغ عدد 
أعضائهــا ١١٥ عضــوا مــن 

العقارات  أعلنت شــركة 
املتحدة عــن نتائجها املالية 
للنصف األول املنتهي في ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٢، حيث حققت 
الشــركة منــوا ملحوظا في 
صافــي أرباحها بواقع ٤١٧٪ 
لتصل إلى ٦٫٥٨ ماليني دينار 
عن فترة األشهر الستة األولى 
من العام، مقارنة بربح بلغ 
١٫٢٧ مليون دينار عن نفس 

الفترة من ٢٠٢١.
وأوضحــت الشــركة في 
بيان صحافــي أن اإليرادات 
التشــغيلية بلغــت ٤٠٫٧٣ 
مليون دينار بالنصف األول، 
مقارنة بإيرادات تشــغيلية 
بلغت ١٤٣٫١ مليون دينار عن 
نفس الفترة من ٢٠٢١، وبلغ 
صافــي األرباح التشــغيلية 
٩٫٨٢ ماليــني دينــار محققة 
بذلــك زيــادة بنســبة ٥٢٪، 
مقارنة مببلــغ ٦٫٤٥ ماليني 
دينار عن نفــس الفترة من 

.٢٠٢١
وعــن أدائهــا فــي الربع 
الثانــي لهــذا العــام، حققت 
العقارات املتحدة حتسنا في 
صافي أرباحهــا التي بلغت 

والتطبيق في مجال التسويق 
واملبيعات وخدمة العمالء في 

القطاع املصرفي اإلسالمي.
مــن جانبه، قال مســاعد 
املدير العــام إلدارة املبيعات 
املركزية ثامر العنزي: نسعى 
دائمــا كفريق واحــد في بنك 
بوبيان إلى أن نكون مؤسسة 
مصرفية حريصة على توظيف 
وتدريــب ومتكــني موظفينا 
ملســاعدتهم على النجاح في 
حياتهم املهنيــة معنا، حيث 
نركز دائما على تأهيل الكوادر 
الوطنية وتدريبها للنجاح في 

خدماتهــا والقيام بدور فاعل 
في تنمية الكويت، إلى تبني 
أفضل املمارسات العاملية فيما 
الشــركات  يتعلــق بحوكمة 
والتنوع والشمولية. ويسهم 
دعم «املركــز» للبرنامج في 
تســريع اجلهــود الوطنيــة 
نحــو بناء قطاع خاص داعم 

في اللجنة من خالل متثيل 
مؤسســي وليس شخصيا 
اميانا من هيئة أسواق املال 
بالكفاءات الوطنية والتزاما 
مببــادئ العمل املؤسســي، 
الهيئــة  لــم تقــدم  حيــث 
ترشــيحاتها على مستوى 
الســادة أعضــاء مجلــس 
املفوضــني حتســبا من فقد 
العضوية عند انتهاء مرسوم 
تشــكيل مجلس املفوضني 
والذي شارف على االنتهاء 
مطلع شهر سبتمبر املقبل، 
التمثيل املؤسســي  ويتيح 
للهيئة املرونة الختيار املمثل 
املناسب لتمثيلها في مجلس 

إدارة (األيسكو).
وباحلصــول علــى هذا 

بلغ صافي األرباح التشغيلية 
٦٫٣ ماليني دينار خالل الربع 
الثاني من هذا العام، مقارنة 

الصناعــة املصرفيــة في كل 
القطاعات واألقسام.

وحــول البرنامج، أوضح 
أن أكادميية املبيعات املركزية 
تنقسم إلى ثالثة مستويات، 
كل مســتوى لتدريب حوالي 
٣٠ موظفا من إدارة املبيعات 
املركزية خالل العام احلالي، 
يتنــاول خاللــه العديــد من 
املوضوعات التي تؤهلهم إلى 
تقــدمي خدمة أفضــل لعمالء 
بوبيان بجانب استخدام لغة 
موحــدة بــني جميــع أعضاء 
الفريق. وتعتبر هذه املرحلة 
هــي الرابعــة مــن عمــر هذا 
البرنامج الذي انطلق في ٢٠١٩.
ويحتــوي البرنامج على 
عدة مراحل متتابعة ويشكل 
رحلة تعلم للمشاركني، متبنيا 
نهجا فريدا في تقدمي دورات 
تدريبية متخصصة في هذا 
املجال مع محاولة الربط بني 
النظريات العلمية واملمارسة 
والتطبيق الصحيح في مجال 
خدمــة العمالء والتســويق 
واملبيعــات بطريقة منهجية 

عملية.

لعملية تطوير مجتمع يتسم 
باملســاواة والتقدم. ويتكون 
برنامــج «أعضــاء مجالــس 
إدارة الشــركات» من خمسة 
أجزاء هي: مقدمة عن حوكمة 
الشركات ودور ومسؤوليات 
وواجبــات مجالــس اإلدارة، 
األدوات العملية، إطار الرقابة 
الداخلية، اإلفصاح والشفافية، 
دور مجلس اإلدارة في حماية 
حقوق املساهمني، التنوع بني 

اجلنسني في املجالس. 
ويقدم البرنامج للمشاركني 
أفضــل املمارســات الدوليــة 
حــول  احلالــة  ودراســات 
اجلوانب الرئيسية للحوكمة 
اإلفصــاح  مثــل  الرشــيدة 
املالي  والشــفافية «اإلفصاح 
وغير املالي»، وقدم أيضا إطارا 
فاعال للرقابة الداخلية يشتمل 
إدارة املخاطر ووظائف  على 
التدقيــق الداخلــي، ويتيــح 
للمشاركني اعتماد ممارسات 
احلماية جلميع املساهمني التي 
تعطي أهمية كبرى للمعاملة 
العادلة جلميع حملة األسهم، 
ويوفر إرشادات حول كيفية 
إدارة معامــالت األطراف ذات 
الصلــة، وتضــارب املصالح 
واآلليات البديلة للتعامل مع 

نزاعات الشركات.

هيئــة  تكــون  املنصــب، 
أســواق املــال وألول مــرة 
في تاريخهــا ممثلة متثيال 
مؤسســيا في مجلس إدارة 
منظمة (األيسكو)، وهو ما 
تطمح معه الهيئة لفتح آفاق 
جديدة من التعاون واالطالع 
عن كثب على جتارب ممثلي 
األسواق املتقدمة في مجاالت 
تنظيم أسواق املال والرقابة 
عليها واألدوات االستثمارية 
اجلديــدة واملتطورة، فضال 
عن االســتفادة من مشاركة 
منظمــة  إدارة  مجلــس 
(األيســكو) فــي العديد من 
الدولية  املنظمات واجلهات 
املرموقة ذات العالقة املباشرة 
بأعمال أسواق املال مثل جلنة 
بازل، واملفوضية األوروبية، 
ومجلس االســتقرار املالي، 
واملنتدى الدولي ملنظمي مهنة 
التدقيــق الداخلــي، والبنك 
الدولي، والتي ترتبط أعمالها 
وقراراتهــا بأهــداف ومهام 

الهيئة.

بربح بلغ ٣٫١٧ ماليني دينار 
عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١. 
وفي سياق تعليقه على 
النتائــج املاليــة الفصليــة، 
قــال نائــب رئيــس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
للمجموعة مــازن حوا: «إن 
التقــدم الــذي أحرزنــاه في 
نتائــج النصــف األول مــن 
عام ٢٠٢٢، هو نتيجة األداء 
املميز ألصولنا وتضافر جهود 
مجموعــة شــركاتنا ضمــن 

خطط مدروسة وفعالة».
وأضــاف: «يعود ســبب 
األربــاح  صافــي  ارتفــاع 
التشــغيلية بالنصف األول 
بشــكل رئيســي إلى ارتفاع 
مجمــل الربــح النــاجت عــن 
أنشطتنا في جميع القطاعات 
التي نعمل بها، باإلضافة إلى 
الربح الناجت عن عملية بيع 
حصــة الشــركة في شــركة 
الفنادق الكويتية خالل الربع 
الثانــي مــن هذا العــام، كما 
شهدت الشركة إقباال مستمرا 
على مشروع ضاحية حصة 
املبارك قيد التطوير مبكوناته 

املختلفة».

Boubyan Business School حتت مظلة

من خالل تزكية مرشحها من اإلدارة التنفيذية العليا للهيئة مثنى الصالح

٥٢ ٪ منو األرباح التشغيلية إلى ٩٫٨ ماليني دينار

ثامر العنزي عادل احلماد

املشاركون في البرنامج

مازن حوا

مع توجهــات البنك وحرصه 
علــى االبتــكار واإلبــداع، ما 
ينعكــس إيجابا علــى خدمة 

العمالء.
البرنامــج، أوضح  وعــن 
احلمــاد أنه جــرى تصميمه 
وتنفيــذه خصيصــا ملوظفي 
إدارة املبيعات املباشرة في بنك 
بوبيان على مختلف الدرجات 
الوظيفية لالرتقاء مبهاراتهم 
وإيجــاد منهجيــة ثابتــة في 
تقدمي اخلدمة لعمالء بوبيان 
ويحرص أيضا على الربط بني 
النظريات العلمية واملمارسة 

املرأة في الكويت، مبا يتسق 
مع استراتيجيته للمسؤولية 
االجتماعيــة واالقتصاديــة 
واألهــداف الرئيســية لرؤية 

كويت جديدة ٢٠٣٥.
ويسعى «املركز» كمؤسسة 
استثمارية رائدة في املنطقة 
حتــرص علــى التميــز فــي 

الــدول يشــكلون ٧٥٪ مــن 
العاديــني فيهــا  األعضــاء 
تشــمل هذه اللجنة كل من 
أوروبا، آسيا، أفريقيا، أميركا 
اجلنوبية، وأوقيانوســيا، 
وتهــدف اللجنة إلى تطوير 
وتعزيــز فاعلية األســواق 
املاليــة الناشــئة من خالل 
وضع الضوابــط واملعايير 
التي من شــأنها رفع كفاءة 
تلك األسواق، باإلضافة إلى 
توفير برامج تدريبية للدول 
األعضاء وتقدمي املســاعدة 
والدعم الفني، وكذلك تسهيل 
تبادل املعلومات واخلبرات 

والتقنيات.
الكويت  وتأتي عضوية 
ـ ممثلة بهيئة أسواق املال ـ 

٨٤٫٩ مليون دينار، مقابل ربح 
بلغ ٠٫١٤ مليــون دينار عن 
نفس الفترة مــن ٢٠٢١، كما 

حـوا: نتائـج النصـف األول نتيجـة األداء املميز ألصولنـا وتضافر جهـود مجموعة شـركاتنا 
الشركة شهدت إقباًال مستمرًا على مشروع ضاحية حصة املبارك قيد التطوير مبكوناته املختلفة
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االحتالل يغتال قياديًا في «فتح».. و«شهداء األقصى» تتوعد بـ «رّد ال حدود له»
عواصم- وكاالت: واصل 
جيش االحتالل االســرائيلي 
فـــي األراضـــــي  عدوانـــــه 
الفلسطينية احملتلة واقتحم 
امس مدينة نابلس في الضفة 
الغربية، بعد يومني على انتهاء 
عدوانه الدامي على قطاع غزة.

واسفر العدوان اإلسرائيلي 
اجلديــد عــن مقتــل ثالثــة 
فلسطينيني على األقل، أحدهم 
ابراهيــم النابلســي القيادي 
في كتائب «شهداء األقصى» 
اجلنــاح املســلح فــي حركة 
«فتــح»، وإصابة العشــرات 

بالرصاص احلي.
وأعلنــت أجهــزة األمــن 
اإلسرائيلية عن تنفيذها عملية 
النابلســي  اســتهدفت منزل 
في نابلس القدمية في شمال 

الضفة الغربية.
وزعــم جيــش االحتــالل 
الذي أعلــن انتهــاء العملية 
أنه «يشتبه في أن النابلسي 
ارتكــب عــددا مــن الهجمات 
بالرصاص ضد مدنيني وجنود 
في منطقة نابلس ومحيطها، 
مبــا في ذلــك عمليات إطالق 

نار في مجمع قبر يوسف».
الشــرطة  وأوضحــت 
اإلسرائيلية أن عناصر اجليش 
«أطلقــوا النــار علــى منزل 
النابلسي واستخدموا وسائل 
خاصــة من بينهــا صواريخ 

محمولة على الكتف».
وعلــى إثر ذلــك، اندلعت 
بــني  عنيفــة  مواجهــات 
وقــوات  الفلســطينيني 
االحتــالل، فيمــا أكــد الهالل 
األحمر الفلسطيني أن طواقمه 
«تعاملت في محافظة نابلس 
مــع ٦٩ اصابــة علــى االقــل 
بالرصــاص احلي»، مشــيرا 
إلــى أنــه مت نقــل املصابــني 
إلى املستشــفيات منوها بأن 

إصابات بعضهم خطرة.
وجــاءت «عملية نابلس» 
غــداة تهديــد وزيــر الدفــاع 
اإلســرائيلي بينــي غانتــس 
بشن هجمات استباقية حلماية 
االسرائيليني من طهران وحتى 

غزة.
وقال غانتس في تصريحات 
متلفزة بجوار رئيس الوزراء 
يائير البيد مساء امس االول 
«سوف نشن هجمات استباقية 

أكثــر مــن ألف  وشــارك 
شخص في تشــييع جثامني 
الفلسطينيني الثالثة ورفعوا 
االعــالم الفلســطينية بينما 
اطلق عشرات املسلحني النار 

في الهواء.
وأعلن احلــداد في مدينة 
نابلس في ظل اضراب عّم كافة 
احملافظات واملدن الفلسطينية 
بالضفــة الغربية، في الوقت 
الذي دعت فيه حركة «فتح» 
للنفيــر والتواجــد في نقاط 
التماس واملشاركة في مسيرة 
انطلقــت من وســط رام اهللا 
باجتاه مدخل البيرة الشمالي.

وفي محافظــة بيت حلم، 
أعلن عــن اإلضراب واحلداد، 
كما شــهدت قلقيلية وجنني، 
إضرابــا جتاريا حــدادا على 

أروح شهداء نابلس.
وفي سياق متصل، أصيب 
عشرات الفلسطينيني، بحاالت 
اختناق، خالل مواجهات مع 

مــن جهته، قــال الناطق 
الرئاســة  الرســمي باســم 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة 
«إن االحتــالل يقتــرب مــن 
املواجهة الشاملة مع شعبنا 
الفلسطيني بأسره، من خالل 
عدوانه الــذي بدأ من مدينة 
القدس، ومن ثم امتد إلى جنني 

وغزة ونابلس».
وأكـــد أبــو ردينــــة أن 
«احلكومة اإلسرائيلية غير 
الهــدوء  معنيــة بتحقيــق 
واالســتقرار، وتعمــل على 
اســتباحة الدم الفلسطيني 
واستغالله لتحقيق مكاسب 
الداخليــة  السياســة  فــــي 
اإلسرائيلية». بدورها، قالت 
وزارة اخلارجية واملغتربني 
الفلسطينية إن إفالت دولة 
احملاســبة  مــن  االحتــالل 
والعقــاب يشــجعها علــى 
ارتــكاب اجلرائم بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني.

قوات االحتــالل في طولكرم 
واخلليل، اســتنكارا جلرمية 

اغتيال شهداء نابلس.
األنبــاء  وذكــرت وكالــة 
الفلسطينية «وفا» أن مدينة 
طولكرم شهدت إطالقا كثيفا 
لقنابل الغاز املسيل للدموع 
من قبل قوات االحتالل جتاه 
الفلســطينيني مــا أدى إلــى 
إصابة العشرات منهم بحاالت 

اختناق.
كمـــــا شــهدت محافظة 
اخلليــل، مواجهــات بــني 
وقـــــوات  الفلســطينيني 
االحتــالل املتمركزين على 
احلاجز العسكري املقام على 
مدخل شارع الشهداء وسط 
املدينــة، فيما اعتلى جنود 
االحتالل والقناصة أسطح 
املنازل واحملــال التجارية، 
واطلقوا الرصاص املطاطي، 
والقنابــل الصوتية باجتاه 

احملتجني.

إضراب عام في محافظات الضفة الغربية حداداً على «شهداء نابلس».. ومواجهات عنيفة مع القوات اإلسرائيلية في طولكرم واخلليل

(أ.ف.پ) فلسطينيون يشيعون جثمان احد قياديي كتائب «شهداء االقصى» الذين قضوا على يد االحتالل في نابلس امس 

إذا دعــت الضــرورة حلماية 
مواطني إسرائيل وسيادتها 
وبنيتها التحتيــة. هذا األمر 
ينطبــق علــى كل جبهة من 
طهران إلى خــان يونس في 
قطاع غزة»، فيما توعد البيد 
بأن «من تســول له نفسه أن 
يؤذينا، فسوف يكون الثمن 

حياته».
من جانبهــا، نعت كتائب 
«شــهداء األقصــى» كال مــن: 
ابراهيم النابلسي (٢٦ عاما) 
الذي وصفته بأنه «أحد قادة 
كتائبهــا البارزين في مدينة 
نابلس»، وسالم صبوح (٢٥ 
عاما)، وحسني جمال طه (١٦ 
عاما) «الذين استشــهدوا في 
عمليــة اغتيــال جبانــة بعد 
اشــتباك مسلح» مع اجليش 

اإلسرائيلي.
وتوعدت كتائب االقصى 
بأن «الرد على هذه اجلرمية 

لن يكون له حدود».

من يردع إسرائيل؟ وكيف؟

محمد بدري عيد 

مع توسيع اسرائيل لعدوانها ليشمل الضفة 
الغربية احملتلة، بعد ما فعلته من عنف داٍم في 
قطاع غزة مؤخرا، يثور التساؤل املشروع بشأن 
الكيفيــة التي ميكن بها ردع عربدة االحتالل 
ومنعه من تكرار هذا العدوان أو توسيعه ملدى 

أكبر من ذلك.
ثالثة خبراء أدلوا بآرائهم لـ «األنباء» حول 
من يستطيع ردع إسرائيل وإيقافها عند حدها، 

وذلك على النحو التالي:
سفير فلسطني السابق في القاهرة د.بركات 
الفرا، قال إن املقاومة الفلسطينية أثبتت من 
خــالل التصعيد األخير في غزة قدرتها على 
إحلاق األذي املباشر بإسرائيل وتهديد أمنها 
في العمق مبا يتجاوز حيفا وما بعدها ايضا، 
كما فعلت صواريخ حركة «اجلهاد اإلسالمي» 
التي وصلت إلى تل أبيب ومطار بن غوريون 

وألول مرة طالت مدينة القدس احملتلة.
وأضاف د.الفرا أن هذا االمر يعني أن املقاومة 
الفلسطينية قادرة على ردع إسرائيل من الناحية 
امليدانية ولو جزئيا، لكن جلم اسرائيل بشكل 
كاف وجلم عربدتها، يتطلب ردعا قويا شامال 
يتصدى لآللة العسكرية االسرائيلية التي تفوق 

قدرات املقاومة كما ونوعا.
ورأى ان رد العدوان االسرائيلي ومنع تكراره 
يقتضي أعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من 
خالل انهاء حالة االنقسام الراهنة، اضافة إلى 
موقف عربي حازم وموحدا جتاه إســرائيل، 
وذلك من خالل إيصال رســالة واضحة إلى 
الواليــات املتحدة االميركية التي هي بدورها 
الدولة الوحيدة القادرة على وقف االحتالل عند 
حده. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية 
في كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهــرة د.محمد صفــي الدين خربوش ان 
احلكومة اإلســرائيلية احلالية سعت لتحقيق 

إجناز يرفع من شــعبيتها أمــام الرأي العام 
اإلسرائيلي قبل االنتخابات البرملانية القادمة في 
ظل اتهامات خصومها بزعامة بنيامني نتنياهو 
بكونها حكومة ضعيفة ال تستطيع أن حتفظ امن 
إسرائيل كما كان يفعل نتنياهو. ونوه ان خبرة 
العدوان االسرائيلي في السنوات االخيرة توضح 
أن إســرائيل ال ترغب في استمرار العمليات 
العســكرية بل حتقق اهدافا ميدانية ومن ثم 
تعود األوضاع إلى ما كانت عليه، ولذلك يرى 
د. خربوش أن أهم رادع إلسرائيل عن تكرار 
عدوانها على االراضي الفلسطينية احملتلة يتمثل 
في حشد رأي عام عاملي وإقليمي وعربي ضاغط 
يجبرها - والواليات املتحدة - على االنصياع 
للحقوق الفلســطينية املشروعة، ويرفع من 
الكلفة السياسية والعســكرية واالقتصادية 

ألي عدوان إسرائيلي محتمل في املستقبل.
أما اللواء د.وائل ربيــع فيرى أن القدرة 
العربية والفلسطينية على حسن قراءة االوضاع 
السياســية داخل اسرائيل سيمكن من اتخاذ 
خطوات استباقية حتول دون وقوع العدوان 
او على اقل تقدير تقليص خسائرة ان وقع، ما 
يجعل العدوان في هذه احلالة غير مؤثر للجانب 
االسرائيلي، ويدفعه ملراجعة نفسه مرات عديدة 
قبل اإلقدام على شن عدوان جديد، لتيقنه أن 
أي تصعيد سوف يواجه بتصعيد مماثل ورمبا 
اكبر، ليس عسكريا فقط ولكن ايضا اقتصاديا 

واعالميا وديبلوماسيا.
ونوه اللواء ربيــع إلى أن ما يدعم صحة 
هذا االســتنتاج ما شهدناه خالل احداث غزة 
االخيرة، حيث اسرعت اســرائيل الى قبول 
الهدنة التي توسطت فيها مصر، حتى قبل ان 
توافق عليها «اجلهاد اإلســالمي»، وذلك الن 
صانع القرار فــي تل أبيب وجد أن تصعيده 
العســكري الضعيف الذي كان يحمل اهدافا 
سياسية متت مواجهته بتصعيد أكبر وأقوى 

من قبل املقاومة.

لواء د.وائل ربيعد. محمد صفي الدين خربوشالسفير بركات الفرا

املالكي يتحدى الصدر: ال انتخابات 
مبكرة في العراق إال بقرار من البرملان

بغدادـ  وكاالت: أكد رئيس ائتالف «دولة 
القانــون» نوري املالكــي أنه ال حل ملجلس 
النواب العراقي وال تغيير للنظام السياسي 
وال انتخابات مبكرة إال بعودة البرملان إلى 

االنعقاد.
وقال املالكي في خطاب متلفز مبناسبة 
ذكرى عاشوراء إن «البرملان العراقي هو من 
يناقش هذه املطالب وما يقرره سنمضي به».

وأضاف إن «العراق بلد مكونات وبالتالي 
ال ميكــن أن تفــرض عليــه إرادة إال بإرادة 
الشعب بالكامل عبر مؤسساته الدستورية 

التي ميثلها البرملان املنتخب».
وجاءت تصريحات املالكي ردا على دعوة 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا 

حلل البرملان وإجراء انتخابات جديدة.

من جهة اخرى، أحبطت القوات العراقية 
محاولــة انتحــاري يرتــدي حزاما ناســفا 
اســتهداف مواكب دينية ومقرات عسكرية 
خالل إحياء يوم عاشــوراء شــمال شــرقي 

محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.
وذكــرت خليــة اإلعــالم األمنــي بقيادة 
العمليات املشتركة العراقية، في بيان صحافي 
امس أن القوات العراقية متكنت من محاصرة 
االنتحاري مما دفعه إلى تفجير نفسه دون 
وقع إصابات في صفوف القوات العسكرية.
وكانت السلطات العراقية نشرت اآلالف 
من قوات اجليش والشرطة واألجهزة األمنية 
وجهاز مكافحة اإلرهاب والشغب واألجهزة 
االســتخبارية بدعم من مروحيات اجليش 
لتأمني احلماية ملواكب إحياء ذكرى عاشوراء.

كتاب جديد: ترامب يلقي بالوثائق الرسمية في «دورة املياه»
واشنطن - وكاالت: كشف 
كتاب جديــد يتناول الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب، 
عــن عادة ســيئة كان يتبعها 
بالتخلــص مــن أوراق مهمة 
في دورات املياه، وذلك تزامنا 
مع اقتحام عناصر من مكتب 
التحقيقات الفيدرالي «أف بي 
آي» مقــر إقامته فــي منتجع 
«مــار ايــه الغــو» بفلوريدا، 
وهو ما اعتبره مسؤول سابق 
«انقالبا سياسيا استباقيا» على 

امللياردير األميركي.
وقالــت مراســلة صحيفة 
«نيويــورك تاميــز» ماغــي 
هابرمــان فــي كتابهــا املقرر 
ان يصــدر قريبا، أن الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب 
قام بإلقــاء وثائــق حكومية 

ممزقة في املرحاض.
وحصلت ماغــي هابرمان 
على صور إلقاء الوثائق لصالح 
كتابها املعنون: «رجل الثقة» 
عــن البيت األبيــض في عهد 
ترامب، حسبما أفادت صحيفة 

«نيويورك ديلي نيوز».
وعلى الرغم من نفي ترامب، 
تظهر الصــور قصاصات من 
الورق في مرحاضني بخط يده 

املميز عليها.
وقالــت هابرمــان ملوقــع 
«أكسيـــــوس» اإلخبــــاري 
بعــض  «كان  اإللكترونــي: 
مساعدي (ترامب) على دراية 
بهذه العادة، التي انخرط فيها 

مرارا».
ووفقا للكتاب، فإن إحدى 
الصــور ملرحاض فــي البيت 
األبيض في حني أن أخرى من 

يتحقق من وثائق، يرمي بعضا 
منها وميــزق بعضها ويضع 
أخرى في جيبه. ألنني أتذكر 
أنني فكرت حينها» أتساءل ملاذا 
يضع هذه في جيبه؟ «حتديدا».

مــن جهته، ســخر ترامب 
مــن  الكتــاب اجلديــد  مــن 
خالل املتحدث باســمه تايلر 

بودويتش.
وبالتزامن، أعلن ترامب أن 
عناصر من مكتب التحقيقات 
الفيدرالي «أف بي آي» داهموا 
مقــر إقامته فــي منتجع «مار 
ايه الغو»، فيمــا وصفه بأنه 

«اضطهاد سياسي».
ورفض مكتب التحقيقات 
الفيدرالي تأكيد حصول عملية 
التفتيش أو الغاية منها، كما أن 
ترامب لم يعط أي إشارة عن 
سبب مداهمة منزله، ما يزيد 

األميركية «سي آي إيه» بوك 
سيكســتون، إن مداهمة مقر 
الرئيس الســابق تبدو كأنها 

«انقالب استباقي».
ونقلــت وســائل إعــالم 
أميركيــة عــدة عــن مصــادر 
مطلعــة على امللــف قولها إن 
عملية التفتيش متت بإذن من 
احملكمة وهي متعلقة بســوء 
تعامــل محتمــل لترامــب مع 
مستندات سرية مت نقلها الى 
منتجعه. وقال ترامب في بيان 
نشــره على منصة التواصل 
االجتماعي «تروث» التي ميلكها 
مساء أمس األول: «إنها أوقات 
عصيبة متر بهــا أمتنا حيث 
خضع منزلي اجلميل في بالم 
بيتش بوالية فلوريدا للحصار 
واملداهمــة واالحتالل من قبل 
مجموعة كبيــرة من عناصر 
مكتب التحقيقات الفيدرالي».
وأظهــرت صــور جويــة 
للمنتجع سيارات شرطة أمام 
مقر ترامب. واحتشد مناصرون 
لترامــب أمام منزلــه، رافعني 
الفتات حتمل اســمه وأعالما 

أميركية عليها صورته.
وأضــاف ترامــب الذي لم 
يكــن موجودا فــي منزله في 
بالم بيتــش خــالل املداهمة: 
«إنه سوء ســلوك من جانب 
االدعاء العام، واستخدام لنظام 
العدالة كسالح، وهجوم يشنه 
الدميوقراطيــون من اليســار 
الذيــن يحاولــون  املتطــرف 
بشكل يائس منعي من الترشح 
للرئاسة في عام ٢٠٢٤» مشددا 
علــى أنه عرضــة «الضطهاد 

سياسي».

من الضغوط القضائية التي 
يتعرض لها الرئيس السابق.
فيما أقر ابــن ترامب بأنه 
جاء في إطار حتقيق حول نقل 
ترامب سجالت رئاسية رسمية 
من البيت األبيض إلى منتجعه 

في فلوريدا.
وقال إريك ترامب لشــبكة 
فوكــس نيــوز إن التفتيــش 
يتعلــق بصناديــق وثائــق 
أحضرها ترامب معه من البيت 
األبيــض، وإن والده يتعاون 
مع السجالت الوطنية في هذا 

الشأن منذ شهور.
وأكــــد مصــدر مـــطلـــــع 
لـ «رويترز» أن املداهمة مرتبطة 
فيما يبدو بنقل ترامب سجالت 

سرية من البيت األبيض.
واعتبر املســؤول السابق 
فــي وكالة املخابرات املركزية 

(رويترز) محتجون يطالبون باعتقال ترامب خالل تظاهرة في نيويورك غداة تفتيش منتجعه بفلوريدا 

رحلة خارجية. وكان موظفو 
البيــت األبيــض يكتشــفون 
بانتظام أكواما من الورق تسد 
املراحيض، ما دفعهم لالعتقاد 
بأن ترامب كان يحاول التخلص 

من وثائق معينة.
ومما يعزز رواية مراسلة 
«نيويــورك تاميز» مــا قالته 
املتحدثــة اإلعالميــة باســم 
البيت األبيض سابقا ستيفاني 
غريشام، بأن ترامب، لم يتعامل 
مع الوثائق الســرية بشــكل 
صحيــح ولــم يتــم الضغط 
على موظفيه للتعامل مع هكذا 
وثائق بشكل صحيح، بحسب 
ما قالته في مقابلة مع شبكة 

«سي ان ان» األميركية.
وقالــت غريشــام إن «لقد 
شــاهدته يفعل ذلك. جلست 
في طائرة معه، وشاهدته وهو 

تايوان تنّظم مناورات عسكرية 
وبكني حتّذرها من «التهور»

عواصمـ  وكاالت: أجرى اجليش التايواني 
امس مناورات عســكرية بالذخيرة احلية 
شــملت محاكاة للدفاع عــن اجلزيرة ضد 
غزو صيني اتهمت تايبيه بكني باإلعداد له.

وانتهت املناورات التي استقطبت العديد 
من املتابعني، بعد ساعات قليلة، بحسب ما 
أفاد لو ووي-جيي املتحدث باسم اجليش 

التايواني.
وقال احد املتابعني ويدعى تشني حيث 
فضل عدم ذكر اسمه األول لوكالة فرانس 
بــرس «يجب أن نّتخــذ تدابير مضادة في 

مواجهة حصار البر الرئيسي».
وأضاف أن «إجراء التدريبات العسكرية 
ســيجعلهم يعرفون أن تايوان مستعدة. 
وآمــل أن يظهــر اجلانبــان بعض ضبط 

النفس».
وقال وزير خارجية تايوان جوزيف وو 
خالل مؤمتر صحافي في العاصمة تايبيه 
«اســتخدمت الصني املنــاورات وخططها 
العسكرية لإلعداد لغزو تايوان»، مؤكداً أن 
«نية الصني احلقيقية هي تغيير الوضع 
القائم في مضيق تايوان واملنطقة بأكملها».

وأضاف «انها جتري تدريبات عسكرية 
واسعة النطاق وإطالق صواريخ باإلضافة 
إلــى هجمات إلكترونيــة وحملة تضليل 
وضغط اقتصادي من أجل إضعاف الروح 
املعنوية في تايوان»، مؤكدا أن املناورات 
التايوانية كانت مقررة منذ فترة وال تشكل 
ردا على التدريبات العسكرية الصينية.

وشــكر وزير خارجية تايوان احللفاء 
الغربيني ومن بينهم نانسي بيلوسي ألنها 
صمــدت في وجــه الصــني. وأوضح «هذا 
يبعث أيضا برســالة واضحــة إلى العالم 
بــأن الدميوقراطيــة لن تخضــع لترهيب 

االستبداد».
وأتت املناورات التايوانية بعدما عمدت 
الصني إلى متديد مناوراتها البحرية واجلوية 

املشتركة في محيط اجلزيرة.
وقال املتحدث باســم وزارة اخلارجية 
الصينيــة وانــغ وينبــني خــالل مؤمتــر 
صحافــي امــس إن «أي محاولــة بالقــوة 
املسلحة ملعارضة مســار التاريخ وإعادة 
التوحيد ســتواجه حتما معارضة حازمة 
من الشــعب الصيني بأسره. سيكون ذلك 
مبالغــة في تقدير قدراتكــم، وتعبيرا عن 

التهور والفشل».
وأكــد اجليــش الصينــي أن تدريباته 
القــوات اجلويــة  متواصلــة مبشــاركة 
والبحرية. وقالت قيادة املنطقة الشرقية في 
اجليش في بيان إنها جتري تدريبات حول 
اجلزيرة «مركزة على العمليات املشتركة 

للحصار والدعم».
وترى واشنطن أن خطر حصول مزيد 
من التصعيد من جانب بكني ضئيل، حيث 
قال الرئيس األميركي جو بايدن لصحافيني 
امس االول «أنا غير قلق لكني غير مرتاح 
بســبب حتركاتهم الكثيفــة. لكني ال أظن 

أنهم سيقومون باملزيد».

أوكرانيا تدعو أوروبا إلى فرض «حظر» على الروس
عواصمـ  وكاالت: صعدت روســيا 
هجومها على أوكرانيا، امس مستخدمة 
القــوات البريــة والضربــات اجلوية 
والقصــف املدفعي، بينما قالت كييڤ 
إن قواتها تقاوم بشدة والتزال صامدة 

في مواقعها.
واوضح مسؤولون أوكرانيون إن 
القوات الروســية تشن هجمات أثناء 
محاولتها السيطرة على منطقة دونباس 

الصناعية.

وقــال اجليش األوكرانــي إنه صد 
هجمات برية في اجتاه مدينتي باخموت 
وأفديفكا وقضى على وحدات استطالع 
روســية، منهــا وحــدات بالقــرب من 
باخموت. واستمر التوتر حول محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية، وهي األكبر 
مــن نوعها في أوروبــا، بعد أن تبادل 
اجلانبان االتهامات مؤخرا بتعريضها 

للخطر بعمل عسكري متهور.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن 

مسؤول انفصالي تدعمه روسيا قوله 
إنه ســيتم تعزيز الدفاعــات املضادة 

للطائرات حول احملطة.
فــي غضــون ذلــك، قــال الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينســكي في 
مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» 
إنه يريد من الغرب فرض حظر شامل 
علــى جميع الروس، مبن فيهم أولئك 
الذين فروا من روسيا منذ ٢٤ فبراير 
املاضي. واضاف زيلينسكي «أيا كان 

هؤالء الــروس.. دعوهم يذهبون إلى 
روسيا».

واستنكر الكرملني من جهته، دعوة 
زيلينســكي ووصفها بأنها مستفزة، 
قائال إن أوروبا عليها في نهاية املطاف 
اتخاذ قرار بخصوص ما إن كانت ترغب 
في سداد فواتير «نزوات» زيلينسكي.

وقــال املتحــدث باســم الكرملــني 
دميتري بيســكوف إنه ال مجال لعزل 

الروس عن بقية العالم.
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

تأليف احلكومة يعود إلى سلم األولويات.. وترقب لعودة هوكشتاين
 بيروت - عمر حبنجر

أعاد األمني العام حلزب اهللا 
الســيد حســن نصراهللا ملف 
تشكيل احلكومة الى الواجهة 
أمــس، بدعوتــه عبــر خطابه 
العاشــورائي فــي الضاحيــة 
اجلنوبية الى تشكيل حكومة 
جديــا  خصوصا ان هناك من 
يحدثنا عن فراغ رئاسي، داعيا 
الــى أوســع تضامــن لتجاوز 

الصعوبات.
وركز نصراهللا في خطابه 
اجلماهيــري على حرب غزة، 
وقــال: «لقد تلقينا الرســائل 
املطلوبــة، فــي حــرب غــزة، 
ورأينا صمود غزة. وتوجه الى 
اإلسرائيليني بالقول: نحن في 
لبنان حسابنا معكم، حساب 
آخر، وال جتربونا، وأي اعتداء 
لــن يبقى بال رد، فال تخطئوا 
مــع لبنان، وأي يــد متتد إلى 
ثروة من ثرواتنا ستقطع متاما.
أقامــت حركة  بالتزامــن، 
أمــل احتفاال عاشــورائيا في 
مدينــة صــور حتــدث فيــه 
املعــاون السياســي للرئيس 
نبيه بري، النائب علي حسن 
خليل، معلنا «ان مشروعنا هو 
حماية لبنان ووحدته الوطنية 

ومنع سقوطه».
وكان األمني العام حلزب اهللا 
اعتبر ان املسؤولية الوطنية 
واألخالقية تستوجب اإلسراع 
في إجناز احلكومة، وأن تتحمل 
احلكومة مسؤوليتها في دعوة 
الشركات امللتزمة في البلوك 
رقم ٩، إلى مباشــرة التنقيب 
واحلفــر، ولــن نســكت عــن 

التراخي والتراجع.
وغاب االستحقاق الرئاسي 
عن هذه املناسبة في وقت كانت 
بدأت االصطفافات السياسية في 
لبنان على إيقاع االســتحقاق 
الرئاسي املوعود، بعد األول من 
سبتمبر، اتصاالت ومشاورات 
وطروحات وتغريدات، تشــي 
وتلمــح، وال تســمي، بانتظار 

التقدمي االشتراكي او القوات 
اللبنانية، للمشاركة باالجتماع، 
وقد لفت تغيب ٦ نواب من تكتل 
١٧ تشــرين، إضافة الى نائبي 
صيدا أسامة سعد وعبدالرحمن 

البزري.
النائــب نعمة افــرام الذي 
شــارك فــي االجتمــاع، قــال: 
«لــم نتطــرق الــى املوضوع 
الرئاســي، وما حــدا دعا حدا، 

لكننا تداعينا». 
وحضــر االجتماع النواب: 
سامي اجلميل، نعمة افرام، اديب 
عبداملســيح، ميشال معوض، 
اشــرف ريفي، فؤاد مخزومي، 
إلياس جرادي، ياسني ياسني، 
ملحم خلف، مارك ضو، ابراهيم 
منيمنة، وضاح الصادق، رامي 
فنــج، جميــل عبــود وجنــاة 

صليبا، وغيرهم.
وشوهد النائب افرام حامال 
املناقيش الى املجتمعني قائال 
لهــم: «كي يصيــر بيننا خبز 
وملح». ونفى النائب إبراهيم 
منيمنة ان يكــون املجتمعون 
تطرقــوا الــى عدم احلماســة 

تصريــح بوحبيب لـ«األنباء» 
والذي أشار فيه الى ان النظام 
ال يريد إعادتهم وأن بالدهم لم 
تطلبهم، متســائال: هل تطلب 
الدول من مواطنيها العودة إليها 
حني يرفدون االقتصاد بالعملة 
الصعبة؟ وقال: هؤالء يرسلون 
أمواال الى بلدهم، وهذا ما يفعله 

النازحون.
وتقول مصادر دمشق انها 
أبدت اســتعدادها للتعاون مع 
لبنان، ومت إبالغ األمر الى لبنان 
عبر املدير العــام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، الذي لم 
يكن مرتاحا ايضا لتصريحات 

الوزير بوحبيب.
إلــى ذلــك، طلــب الرئيس 
عــون الــى الوزيــر بوحبيب 
الهادفة  التوضيحــات  تقــدمي 
الــى عــدم توتيــر العالقة مع 
اجلانــب الســوري، والذي لم 
يتعامل بكيدية مع امللف حتى 
الساعة، وفق رأيه، بينما لفت 
بوحبيــب الــى انــه كان يقدم 
توصيفا لألوضاع ولم يقصد 

اتهام أحد.
وعن ملف ترسيم احلدود 
البحرية، مازال لبنان ينتظر 
الــرد اإلســرائيلي على طرح 
الترســيم على أســاس اخلط 
البحــري ٢٣، مــع احتفــاظ 
لبنــان بحقل قانــا كامال ومن 
دون اي مقابــل إلســرائيل، 
ويذكر ان الوســيط األميركي 
آموس هوكشتاين موجود في 

تل أبيب.
وهنا قــال نصر اهللا «إننا 
علــى موقفنا املعروف بشــأن 
الترسيم والنفط والغاز ونحن 
فــي األيــام املقبلــة ننتظر ما 
ستأتي به األجوبة على مطالب 
الدولة اللبنانية وسنبني على 

الشيء مقتضاه».
وأضــاف «يجــب أن نكون 
لــكل االحتمــاالت  جاهزيــن 
ونحــن في هــذه املعركة وفي 
هذا االستحقاق جادون الى أبعد 

درجات اجلدية».

لوصول شــخصية عســكرية 
الــى الرئاســة، لكنــه لم ينف 
انهم يفضلون ان يبقى السلك 
العسكري مبعزل عن التجاذبات 
السياســية، ونفضل رئيســا 

مدنيا.
وفي هذا الســياق، أشارت 
صحيفة: «األخبار» إلى خالفات 
مستترة بني الرئيسني ميشال 
عون ونبيه بري حول توقيع 
الترسيم في حال الوصول الى 
اخلواتيم النهائية، مشيرة الى 
ان الرئيــس عون يريد توقيع 
االتفــاق فــي بعبــدا، بشــكل 
منفصــل، أمــا الرئيــس بري، 
فيصر على توقيع االتفاق في 

الناقورة.
إلــى ذلك، ثمــة إشــكالية 
اســتجدت حــول موضــوع 
النازحني الســوريني، تناولها 
الرئيــس عــون مــع وزيــر 
اخلارجية واملغتربني عبداهللا 
الشــؤون  بوحبيــب ووزيــر 

االجتماعية هيكتور حجار.
وعلمت «األنباء» ان استياء 
ســوريا أبلــغ الى بعبــدا من 

فيما بدأت االصطفافات النيابية على إيقاع االستحقاق الرئاسي.. عون يطلب من وزير اخلارجية توضيحات حلديثه إلى «األنباء» حول النازحني السوريني

(أ.ف.پ) لبنانيون يتبرعون بالدم مشاركة في إحياء ذكرى عاشوراء في النبطية    

اســتكمال «دفتــر الشــروط» 
الرئاسية مبا فيه من مواصفات 
واعتبارات وتوازنات داخلية 

وخارجية، حاكمة للموقع.
أول النشاطات التحضيرية، 
متثلــت في اجتمــاع ١٦ نائبا، 
تغييريا وسياديا، امس االول، 
في توجــه نحو إقامــة جبهة 
معارضة يكون لكالمها وقعه في 
مجال انتخاب رئيس اجلمهورية 
املقبل، فيما بوشرت االتصاالت 
جلمع النواب السنة، حتت قبة 

دار الفتوى.
لقاء نــواب املعارضة كان 
إيجابيا، حيث بدا أن الكل راغب 
في التعاون والتالقي، السيما 
مع القوات اللبنانية واحلزب 
التقدمي االشتراكي، مبعزل عن 
رغبــة األخيــر باالنفتاح على 
«اجلار» حزب اهللا.. واملهم ان 
هذا اللقاء ســيكون أسبوعيا، 
وحتديــدا كل ثالثاء، وينتظر 
انضمام نواب مستقلني آخرين 
الى هــذه اجلبهــة ليربو عدد 

أعضائها على ٢٢ نائبا.
ولم توجه الدعوات للحزب 

مة فضل اهللا يدعو القوى السياسية  العالَّ
إلى الكّف عن صراعاتها وتبادل االتهامات

مصادر حتّذر من دخول لبنان
في «العتمة الشاملة» نهاية الشهر

بيروت - منصور شعبان

قال العالمة السيد علي فضل اهللا إنه 
«ال حل ألزمات هذا البلد إال بقيام دولة 
اإلنســان»، داعيا القوى السياسية إلى 
«الكف عن صراعاتها وتبادل االتهامات 
فيمــا بينها»، مشــددا علــى «ضرورة 
التمســك بكل وســائل القوة واملقاومة 

حلماية احلقوق اللبنانية».
وأضاف في كلمة له خالل إحياء اليوم 
العاشــر من محرم ان: «لبنان تســتمر 
فيه معاناة أبنائه بفعل تداعيات الواقع 
االقتصــادي واالجتماعــي واالنقســام 
السياســي احلاد والفســاد املستشري 
في مفاصل الدولــة، والذي يتزامن مع 
اســتهداف العــدو الصهيوني له حيث 
خروقاته العدوانية مستمرة يوميا في 
البر والبحر واجلو أو التهديد لثروته 
الوطنية وذلك في ظل مخاوف من عودة 

شبح الفنت والفوضى».
وتابع: «إن علينا في هذا اليوم، يوم 

عاشوراء أن نرفع الصوت عاليا متمسكني 
بكل وســائل القــوة واملقاومة حلماية 
كل ذرة من حقوقنا في مواجهة العدو، 
وندعو القوى السياسية التي كانت سببا 
في إيصال اللبنانيني إلى حافة اجلوع، أن 
تسرع اخلطى في مراجعة سياساتها التي 
أوصلت البلد إلى ما وصل إليه والكف عن 
صراعاتها وتبادل االتهامات فيما بينها 
التي تزيد من معاناة الشــعب وحتول 
دون تشكيل احلكومة التي تخفف من 
أزمات اللبنانيني وتلتزم االستحقاقات 
الضروريــة للنهوض بهذا الوطن. إننا 
نقول لكل القوى السياســية أنه ال حل 
ألزمــات هــذا البلد إن بقي هــذا الوطن 
ساحة للصراع بني الطوائف واملذاهب 
حتت عناوين حقوق هــذه الطائفة أو 
تلك، أو بني احملاور اإلقليمية والدولية، 
ونقول ملــن يراهن علــى اخلارج حلل 
مشــكالتنا، عليه أن يعلــم أن للخارج 
حساباته ومصاحله، وهي ليست دائما 

تتالقى مع حساباتنا ومصاحلنا..».

بيروت: كشــفت مصــادر في وزارة 
الطاقة اللبنانية عن أن مخزون الوقود 
العراقي ســينفد بنهاية شهر أغسطس 
اجلاري، الفتــة إلى أنهم في مأزق وقد 
تدخل البالد في العتمة الشاملة. وقالت 
املصادر، في تصريــح لقناة «اجلديد» 
اللبنانية أوردته على موقعها اإللكتروني 
أمس، إنه حتى اللحظة «ال جواب واضحا 
من قبل الدولــة العراقية حول جتديد 

االتفاق».
وأبــدت إيران نهاية الشــهر املاضي 

استعدادها لتأمني الوقود للبنان، حيث 
قال مســاعد وزير اخلارجية اإليراني، 
املدير العام لدائرة غرب آســيا وشمال 
أفريقيا بالوزارة، محمد صادق فضلي 
إن طهران مستعدة الستضافة املسؤولني 
اللبنانيني للتباحث حول تأمني الوقود 
لبالدهــم. يذكر أن لبنان يشــهد نقصا 
شديدا في الطاقة الكهربائية منذ أشهر 
حيث ال تزيد ســاعات التغذية بالطاقة 
الكهربائية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء 

لبنان على ساعتني يوميا.

ناقلتا نفط روسيتان تصالن إلى املوانئ السورية
وكاالت: كشــفت صــور 
عــن  الصناعيــة  األقمــار 
وصول ناقلتني روســيتني 
حتمالن النفط إلى السواحل 

السورية.
ووفق ما نشره ناشطون 
مهتمون بتدقيــق اخلرائط 
العسكرية في سورية، فإن 
 «YAZ» الناقلتني الروسيتني
و«SIG» وصلتا على التوالي 
إلــى مينــاءي «بانيــاس» 
و«طرطوس»، حسب صور 
األقمار الصناعية امللتقطة في 
٦ اغسطس احلالي، بحسب 

إلى أمام ساحل بانياس في 
يونيــو من العــام املاضي، 
وهما تنقــالن الوقود الذي 
تستخدمه الطائرات الروسية 
العاملة في قاعدة «حميميم» 
اجلوية الروسية بطرطوس.
الناقلتــان  وتتبــع 
لشــركة   «SIG»و  «YAZ»
«Transpetrochart» الروسية 
التي أدرجتها وزارة اخلزانة 
األميركية فــي يونيو ٢٠١٨ 
على لوائح العقوبات، لصلتها 
 ،«SOVFRACHT» بشــركة 
التي سبق أن فرضت عليها 

املتحــدة عقوبات  الواليات 
في إطــار عمليات روســيا 
للسيطرة على شبه جزيرة 
القــرم األوكرانية، وخلرق 
االقتصاديــة  العقوبــات 

املفروضة على سورية.
وكانت آخــر ناقلة نفط 
معلــن عنهــا وصلــت إلى 
املوانــي الســورية، فــي ٢١ 
من يوليو املاضي، في إطار 
«اخلط االئتمانــي اجلديد» 
بني إيران وحكومة دمشق، 
بحســب مــا نقلتــه جريدة 

«البعث» احلكومية.

موقع «عنب بلدي».
وكان حســاب «مراقــب 
البوســفور»، أكــد فــي ٢٩ 
مــن متــوز املاضــي، عبور 
ناقلتــي النفط الروســيتني 
مــن مضيق البوســفور في 
مدينة اســطنبول متجهتني 
إلى ســورية، وقادمتني من 
ميناء «فيودوسيا» الواقع في 
شبه جزيرة القرم املسيطر 

عليها من قبل روسيا.
الناقلتان ذاتهما  وكانت 
رصدتا عــام ٢٠٢١، ومعهما 
ناقــالت نفط إيرانية أيضا، 

بانتظار إصدار التعرفة اجلديدة.. 
أجور التاكسي حتلق عاليًا في دمشق

وكاالت: كشــفت تقارير 
اعالمية سورية عن توجه 
الصــدار تســعيرة جديدة 
للمواصــالت فــي دمشــق 
ويتوقــع ان حتــذو باقــي 
احملافظات حذوها، كنتيجة 
لرفع اســعار البنزين، في 
وقت تشــهد فيه العاصمة 
ازدحاما غير مسبوق وغياب 

لكثير من وسائط النقل. 
وكشــف موقــع جريدة 
«الوطــن» نقال عن مصادر 
في محافظة دمشــق وجود 
دراســة إلصــدار تعرفــة 
جديدة لـ«التكاسي» بسبب 
رفع تعريفــة البنزين، من 
املقرر أن تعلــن خالل أيام 
قليلة. وبــدت حركة النقل 
واملواصــالت في عــدد من 
شوارع العاصمة على غير 
عادتها، وسط انخفاض عدد 
الســيارات واالزدحامــات، 
حتــت تداعيات قــرار رفع 
سعر البنزين للمرة الثالثة 
هــذا العام، ولوحظ شــبه 
غياب للســرافيس، وسط 
إحجام واضــح عن ركوب 
التكاسي وخاصة مع األرقام 

الكبيرة التي تتقاضاها.
ولــم تنتظــر ســيارات 
األجرة اخلاصة «التكاسي» 
كثيرا حتى بدأ عدد كبير منها 

ليرة سورية.
وبــني قلــة الســرافيس 
وحتكم ســائقي التكاســي 
يضطــر بعض الســوريني 
للضــرورة الــى دفع اجور 
خياليــة تصــل لـــ ٨ آالف 
وسطيا بالنسبة للمسافات 
القصيرة، وبــني الـ٢٠ ألفا 
للمســافات  ألفــا  والـــ٣٠ 
الطويلة. ويشــترط بعض 
السائقني تقاضي ٥ آالف ليرة 
ملجرد فتــح الباب وركوب 
«التاكسي» علما ان متوسط 
راتــب املوظــف يبلغ نحو 
٧٠ الف ليرة بحسب بعض 

التقارير االقتصادية. 
مصــدر مســؤول فــي 
قــال  دمشــق  محافظــة 
لـ«الوطن»: إن املعنيني في 
احملافظــة ومبجرد وصول 
نســبة الزيادة املقررة من 
الداخليــة  التجــارة  وزارة 
وحمايــة املســتهلك، يبــدأ 
املكتــب التنفيذي املختص 
بعمليــة إصــدار التعرفــة 
اجلديدة مبوجب النســبة، 
ليصار بعدهــا إلى تركيب 
العدادات ضمن فترة زمنية 
محددة مبا يشــمل ٢٤ ألف 

تاكسي في العاصمة.

بعد رفع أسعار البنزين

اسعار البنزين اجلديدة تؤثر على استخدام وسائط النقل

باستغالل الوضع وحاجة 
عــدد من املواطنــني رفعوا 
اجورهم ذاتيا متذرعني بقرار 
وزارة التجارة الداخلية برفع 
ســعر ليتر البنزين املمتاز 
أوكتان ٩٠ املدعوم املستلم 
على البطاقــة اإللكترونية 
إلــى ٢٥٠٠ ليرة ســورية، 
بعد أن كان بـ١١٠٠، وســعر 
الليتــر أوكتان ٩٠ بســعر 
التكلفة ٤٠٠٠ ليرة، بعد أن 
كان بـ٣٥٠٠ ليرة ســورية، 
ورفع ســعر ليتــر أوكتان 
٩٥ إلــى ٤٥٠٠ ليــرة لليتر 
الواحــد، حيــث كان ٤٠٠٠ 

القاهرة ـ هالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء 
املصري د.مصطفي مدبولي، 
أن الدولة املصرية تعمل في 
األوقات الراهنة على استثمار 
أهم مورد متتلكه حاليا وهو 
الغاز الطبيعي، الذي وجهت 
إليه استثمارات هائلة طوال 
الفتــرة املاضية، ولــذا فقد 
اجتهت الدولــة نحو توفير 
أكبــر كمية منــه لتصديره 
إلى اخلارج واحلصول على 
النقد األجنبي، وذلك في ظل 
األزمة العاملية التي متر بها 
دول العالم أجمع، والسيما ما 
يشهده من أزمة طاقة طالت 

مختلف دول العالم.
جاء ذلك خالل االجتماع 
الذي عقده الدكتور مصطفى 
امــس، ملتابعــة  مدبولــي، 
اخلطوات التنفيذية لتفعيل 
الكهرباء،  إجراءات ترشــيد 
وذلــك بحضــور عــدد مــن 
الوزراء ومسؤولي اجلهات 
املعنيــة. وقــال د.مصطفى 
مدبولي: «في هذا اإلطار نعمل 
حاليــا على زيــادة قدراتنا 
للحــد الــذي نســتطيع من 
خالله تصدير أكبر كمية من 
الغاز، وهو ما دعا احلكومة 

ساعات العمل الرسمية، عدا 
املبانــي اخلدمية، وكذا عدم 
إضــاءة أي مبنــى حكومي 
مــن اخلــارج، كمــا ســيتم 
إغالق االستادات والصاالت 
املغطاة واملالعب في ســاعة 
محددة أثناء فتــرات الليل، 

وكذا املوالت التجارية».
كمــا وجــه د.مصطفــى 
مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، 
بحيث تكون تشغيل أجهزة 
التكييف في املوالت الكبرى، 
واملباني التي تعمل بالتكييف 
املركزي، على درجة حرارة 

٢٥ فأكثــر. وطالــب رئيس 
مجلــس الــوزراء، في ختام 
االجتمــاع، املواطنني أيضا 
بترشيد االستهالك الشخصي 
للكهربــاء، بالتزامــن مــع 
الــوزارات  فــي  الترشــيد 
واحملافظات ومختلف اجلهات 
احلكوميــة، من أجل إحداث 
التكامل مع خطة احلكومة، 
سعيا لتحقيق أهداف الدولة 
في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه 
ستكون هناك قرارات تنفيذية 
من مجلس الوزراء بهذا األمر 

قريبا.

جانب من االجتماع احلكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي

إلــى بدء تنفيذ خطة قومية 
لترشيد اســتهالك الكهرباء 
الدولة  لتحقيق مستهدفات 
في توفير الغاز املســتخدم 
في محطات الكهرباء ســعيا 
لتصديره وزيــادة مواردنا 
من النقد األجنبي». وأضاف 
رئيس الــوزراء: «لقد بدأت 
احلكومة بنفسها في تنفيذ 
خطة الترشيد، وهناك قرارات 
ســيتم إرســالها إلى جميع 
الــوزارات فــي إطــار تنفيذ 
هذه اخلطة، منها الغلق التام 
للتيار الكهربائي عقب انتهاء 

وزير التموين: تنفيذ قرار زيادة دعم بطاقات 
األسر األكثر احتياجًا أول سبتمبر

خديجة حمودة

أكد د.علــي املصيلحي، 
وزيــر التمويــن والتجارة 
الرئيــس  أن  الداخليــة، 
عبدالفتاح السيسي رئيس 
اجلمهورية، وّجه بدعم برامج 
احلماية االجتماعية، في ظل 
األزمة العامليــة التي أثرت 
على الســلع الغذائية، وأنه 
سيتم دعم أصحاب البطاقات 
التموينية من األسر األكثر 
احتياجــا من خــالل زيادة 
الدعم املخصص لهم بقيمة 
١٠٠ جنيه لبطاقة التموين 

عليها أكثر من ٣ أسر ستزيد 
بقيمة ٣٠٠ جنيه شهريا وملدة 
٦ أشهر، ويستطيع صاحب 
البطاقة شراء السلع الغذائية 
بقيمة الدعــم املخصص له 
وسيتم التنفيذ اول سبتمبر 

املقبل.
جــاء ذلك خــالل افتتاح 
د.علــي املصيلحــي وزيــر 
التموين والتجارة الداخلية 
ود.إبراهيم عشماوي مساعد 
أول وزير التموين ورئيس 
التجــارة  تنميــة  جهــاز 
الداخليــة، ود.محمد هاني 
غنيم محافظ بني ســويف 

مكتــب الســجل التجــاري 
النموذجــي مبدينــة بنــي 
ســويف، وذلــك فــي إطار 
توجيهات القيادة السياسية 
نحو التحول الرقمي وتيسير 
احلصــول علــى خدمــات 
متميزة في إطار خطة وزارة 

التموين مليكنة اخلدمات.
وأضاف الوزير أن حزمة 
القرارات احلماية االجتماعية 
التــي وجــه بهــا الرئيــس 
عبدالفتاح السيسي رئيس 
اجلمهورية سيستفيد منها ما 
يقرب من ٣٦ مليون مواطن 
مبا ميثل ٧٫٨ ماليني أسرة.

املقيد عليها أسرة واحدة.
وأضاف الوزيــر: لو أن 
البطاقة مقيد عليها أســرة 
واحدة من ٤ أفراد، وحتصل 
على دعم سلعي حاليا بقيمة 
٢٠٠ جنيه، ستتم زيادة الدعم 
إلــى ٣٠٠ جنيها، بجانب ما 
حتصل عليه األسر من خبز 
مدعم، أما بطاقــة التموين 
املقيــد عليها أســرتان أو ٣ 
أســر، حيث يوجــد بعض 
البطاقات مقيد عليها اجلد 
واجلــدة واألب والزوجــة 
واألبناء ستزيد بقيمة ٢٠٠ 
البطاقة املسجل  أما  جنيه، 

مدبولي: بدء خطة قومية لترشيد استهالك الكهرباء
عدم إضاءة أي مبنى حكومي من اخلارج.. وتشغيل التكييف املركزي على درجة حرارة ٢٥ فأكثر
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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.
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني
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أفقياً:

محافظة كويتية من ٧ 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

اجلهراء

ياسر العظمة

ملسضايرلاا

ملحةزهاجلا

جللامتحالا

نليحيحفلاج

وسوماقلاجم

بجاهحابصزل

اقلةمقلايه

لبجرمزاحرن

نلنمركلاةا

هةحنامكلاد

رارامثتسار

صاصتخالاءة

١ـ  للتعريفـ  كثير السبابـ  متشابهان، ٢ـ  للنفي 
ـ في وجهه، ٣ـ  احضرواـ  قبل الفجر، ٤ـ  حيوان 
(معكوسة)ـ  حاكم السلطنة، ٥ـ  متشابهان، ٦ـ  العلل 
ـ للجزم، ٧ ـ من االستثمار، ٨ ـ دهشة واعجاب، 
٩ ـ من مشتقات احلليب ـ ضجر (معكوسة)، ١٠ ـ 

العلقم ـ مناسبة سعيدة.

جنوب
النهر

اجلاهزة
ملح

ملس
الرياض
صباحه

االختصاص

نادرة
االحتمال
استثمار

جمل

الكمان
القمة
قبلة

الفحيحيل

جزيرة
القاموس

اجلنح
الكرم

حازم

١ ـ عكس الشجعان ـ متشابهان، ٢ ـ غنج (معكوسة) ـ 
متشابهة، ٣ ـ نبات مخدر ـ قاتل، ٤ ـ أجرام سماوية ـ 
للنفي ـ عبر، ٥ ـ حيوانات بحرية، ٦ ـ من األقارب ـ 
لالستفهام، ٧ ـ بسط ـ االعتداء باليد، ٨ ـ نوم عميق 
ـ فزع، ٩ ـ ثناء ـ الرث واملهلهل، ١٠ ـ ابن الفرس ـ 

والدة ـ مرض يصيب العيون.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ ال ـ شتام ـ م م، ٢ ـ ال ـ خدوده، ٣ ـ جلبوا 
ـ سحر، ٤ ـ دب (معكوسة) ـ سلطان، ٥ ـ ا ا، ٦ ـ 
االمراض ـ لم، ٧ ـ التأجير، ٨ ـ انبهار، ٩ ـ السمن 

ـ ملل (معكوسة)، ١٠ ـ املر ـ العيد.

١ ـ اجلبناء ـ ا ا، ٢ ـ دالل (معكوسة) ـ ل ل ل ل 
ل، ٣ ـ قات ـ سم، ٤ ـ شموس ـ ما ـ مر، ٥ ـ 
املرجان، ٦ـ  أخـ  اين، ٧ـ  مدـ  الضرب، ٨ـ  وسن 

ـ هلع، ٩ ـ مدح ـ البالي، ١٠ ـ مهر ـ أم ـ رمد.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم التغذية

عالم الصحة

اإلكثار من مكمل غذائي «محدد» يقود إلى كارثة

وجدت دراسات عديدة أن مكمال غذائيا 
واحدا ميكن أن يزيد خطر اإلصابة باخلرف، 
حسب ما ذكر موقع «بيست اليف أونالين». 
وقال املصدر إن الكالسيوم عنصر مهم ذو 
أبرزها احلفاظ على صحة  فوائد كثيرة، 
البيانات  العظام وقوتها، مضيفا «إال أن 
تظهر أن هذا املكمل ميكن أن يؤثر أيضا 

على الدماغ، خاصة عند النساء».
وخلصت دراسة، نشرت عام ٢٠١٦ في 
مجلة «Neurology»، إلى أن مكمالت الكالسيوم 
ميكن أن ترتبط بزيادة خطر اإلصابة باخلرف 

لدى النساء األكبر سنا.
امرأة تتراوح  الباحثون ٧٠٠  وفحص 
أعمارهن بني ٧٠ و٩٢ ويعشن في السويد 
بصحة جيدة. وعلى مدار ٥ سنوات، خضعت 
املشاركات للعديد من االختبارات املختلفة، 

مبا في ذلك اختبارات الذاكرة.
ومن بني ٩٨ امرأة في الدراسة تناولن 
منهن   ٪١٤ أصيبت  الكالسيوم،  مكمالت 
باخلرف. من ناحية أخرى، من بني ٦٠٢ 
امرأة لم يتناولن الكالسيوم، أصيبت ٨٪ 

فقط منهن باخلرف.
ومع ذلك، وجدت النتائج أن بعض النساء 
أكثر عرضة لإلصابة باخلرف، حيث ان 
النساء اللواتي تناولن الكالسيوم ويعانني 
من مرض األوعية الدموية الدماغي - وهي 
الدماغ -  الدم في  حالة تؤثر على تدفق 
أكثر عرضة لإلصابة بهذا املرض، مقارنة 
باملصابات مبرض األوعية الدموية الدماغي 

ولم يكن يتناولن الكالسيوم.

ما أبرز خصائص اخلوخ املفيدة؟

أعلنت د.يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية 
أن اخلوخ يحمي القلب ويطرد السموم من 
Gazeta. اجلسم. وتشير اخلبيرة في مقابلة مع

Ru، إلى أن تناول اخلوخ بصورة دورية 
منتظمة يعزز منظومة املناعة ويحمي من 
العديد من األمراض املعدية. كما أنه يساعد 

على جتدد اجللد.
وتضيف: بفضل احتواء اخلوخ على 
نسبة عالية من األلياف النباتية والبكتني، 
فإنه يؤثر إيجابيا في عمل جميع أعضاء 

وأنظمة اجلسم.
وتقول: «إن األلياف الغذائية املوجودة 
في اخلوخ، هي ألياف قابلة للذوبان وتساعد 
على إخراج أمالح املعادن الثقيلة والسموم 
من اجلسم، وتخفض مستوى الكوليسترول 
في الدم، وتزيل السوائل الزائدة من اجلسم، 
وتضمن عمل عضلة القلب بصورة طبيعية 

وتخفض مستوى ضغط الدم».
وتضيف: يحتوي اخلوخ على كمية كافية 
من البيتا كاروتني، التي تؤثر إيجابيا في 
حاسة البصر وحتافظ على البكتيريا املفيدة 
في األمعاء. وتنصح بإزالة قشرة اخلوخ 
قبل تناوله. وتقول: «قشرة اخلوخ ناعمة، 
ولكن من األفضل إزالتها ألننا ال نعلم ما 
التي استخدمت في معاجلتها وال  املواد 
مصدرها. ومن الصعب غسل اخلوخ جيدا 
وبصورة صحيحة بسبب نعومته ورقته».

وتنصح اخلبيرة األشخاص الذين يعانون 
الدم بعدم  ارتفاع مستوى السكر في  من 
تناول اخلوخ احللو، وكذلك األشخاص 
الذين يعانون من مشكالت صحية في اجلهاز 

الهضمي، في حالة تفاقم املرض.

«gazeta.ru» :املصدر

عن «سكاي نيوز»
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وزير اإلعالم والثقافة يصدر قرارات تكليف في «املجلس الوطني»
مفرح الشمري 

في خطوة لتجديد الدمــاء وروح العمل في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب خالل املرحلة املقبلة، 
أصدر وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري قــرارات وزارية تتعلق بتكليفات 

وظيفيــة ملســؤولي املجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب.

وتضمنت القرارات، نقل د.عيسى األنصاري، من وظيفة 
األمني العام املساعد لقطاع الثقافة، للعمل بوظيفة األمني 
العام املساعد لقطاع اآلثار واملتاحف، وتكليفه باإلضافة 

إلى عمله بالقيام بأعمال األمني العام للمجلس.

كمــا مت تكليف، مدير إدارة الثقافة عائشــة احملمود 
بالقيام، باإلضافة إلى عملها مبهام األمني العام املساعد 

لقطاع الثقافة.
وتكليــف دالل الفضلي، مدير إدارة املصادر الثقافية 
والعلمية بالقيــام باإلضافة إلى عملها األصلي، بأعمال 

األمني العام املساعد لقطاع اآلثار اإلسالمية.

وكلف إبراهيم املليفي مدير إدارة حترير مجلة العربي 
إلى جانب عمله مبهام األمني العام املساعد لقطاع اإلدارية 

واملالية واخلدمات.
كما كلف وزير اإلعالم مدير إدارة املسارح فالح املطيري 
مبهام األمني العام املســاعد لقطاع الفنــون، إلى جانب 

عمله األصلي.

لتجديد الدماء وروح العمل في املرحلة املقبلة
إبراهيم املليفيدالل الفضليفالح املطيري عائشة احملمود د. عيسى األنصاري الوزير عبدالرحمن املطيري

الفنانون إلى «البيزنس» خوفًا من غدر الفن

رحيل «أيقونة املرأة املصرية».. رجاء حسني

٧٦ عامًا من تاريخ املسرح في الكويت يكتبها الشطي

مفرح الشمري 

«الرحلة ٤٢٢» أو املسماة 
باختطــاف اجلابريــة، هذا 
احلادث الذي مت في ٥ أبريل 
عــام ١٩٨٨، ويعرف اجلميع 
تفاصيله خصوصا انه ادى 
الــى حجــز ركاب الطائــرة 
الذيــن كانوا من جنســيات 
مختلفة، واســتمر حجزهم 
١٦ يومــا وراح ضحيــة هذا 
احلادث الشــهيدان عبداهللا 
حباب اخلالدي وخالد أيوب 

األنصاري.
الرحلــة ومعاناتها  هذه 
التي سببت للشعب الكويتي 
قلقا كبيرا، تناولتها العديد 
مــن االفــالم الوثائقية التي 
عرضت هنا وهناك، ولكن يتم 
اآلن في العاصمة البريطانية 
بسرية تامة تصوير مسلسل 
درامــي أحداثه مســتوحاة 
مــن هذه الرحلــة، وتصدى 
لكتابتــه عــدد مــن الكتاب 
من جنســيات مختلفة، من 

بيروت - بولني فاضل

إذا كانت جائحة كورونا 
شكلت ضربة قاسية للكثير 
من القطاعــات التي أصابها 
التراجــع إلــى حد الشــلل، 
فــإن قطــاع الفن قــد يكون 
أكثر القطاعــات التي تلقت 
شــكال من أشــكال الضربة 
القاضية، فأقعدت الفنانني في 
بيوتهم وجعلتهم يراجعون 
حســاباتهم ويدركــون في 
ضوئهــا أن غدر الفن كغدر 

الزمن.
من هذا املنطلق، اجتهت 
كل مــن مايــا ديــاب ويارا 
وناديــن نســيب جنيم الى 
البيزنس، فبــدأت مايا قبل 
مدة بإعــداد العدة لبيزنس 
ال عالقة له باملوضة واألزياء 
ويفتــرض أن يبصر النور 
أواخر هذا العام، فيما نادين 
بدورها حتيك بصمت بيزنس 
يحاكي املــرأة املعاصرة مع 

القاهرة ـ محمد صالح

بعد مشوار حافل مع الفن مليء 
بأعمــال تركت بصماتها على تاريخ 
الفن، رحلــت الفنانة الكبيرة رجاء 
حســني عــن عمــر يناهــز ٨٣ عاما 
بعد مشــوار طويل دام ٧٠ عاما في 
املسرح والتلفزيون واإلذاعة، حيث 
مت تشــييع جنازتها امس مبســجد 

الشرطة بالشيخ زايد.
الراحلة رجاء حسني ولدت في ٧ 
نوفمبر عام ١٩٣٧ مبحافظة القليوبية، 
أحبت الفن وعاشت من أجل حتقيق 
حلمهــا في الدخول إلى هــذا العالم 
الســحري، وعندما بلغت التاســعة 
عشــرة مــن عمرها وفي عــام ١٩٥٨ 
التحقــت بفرقة جنيــب الريحاني، 
حيــث أصقلــت موهبتهــا وأعطتها 

صدر عن املجلس الوطني للثقافة 
أهــم  والفنــون واآلداب واحــد مــن 
اإلصدارات التي تؤرخ لنشاط املسرح 
في الكويــت وتعرف برواده وأعالمه 
ومساراته األولى ومؤسساته وفرقه 
وعروضه، كتاب «املسرح في الكويت 

.«١٩٢٤-٢٠٠٠
وأوضح الباحث املسرحي الزميل 
أمجد زكي أهمية هذا اإلصدار - كما يراه 
- انه متثل في أربعة عناصر، أولها أنه 
كتاب جامع وّحد بني «اجلذر» ومللم كل 
شتات املعلومات واملعرفة عن املسرح 
في الكويت، واهتم بتفاصيل القصة.. 
بداية، وازدهار، وتواصل، ولم يغفل 
عن لفت االنتباه إلى املؤشرات األولى 
واملرتكزات الثقافية التي مهدت وأفادت 

التفاعل مع وافد جديد (املسرح).
العنصــر الثاني في أهمية الكتاب 
ومتيزه، أنه لم يكتف برصد عناوين 
العــروض ومنتجيهــا، فنجده يضم 
حتليال فنيا عن عروض مسرحية بذاتها 
مقدمــا - ضمن رؤيــة نقدية جميلة 
- مشــهديات تضع القارئ في مقعد 
«املتفرج» وتعرفــه ببنية ومحتوى 
الفصول التي سمع عنها سماع األذن، 
مثلما هو احلال في التجربة املسرحية 
األولى «محاورة إصالحية» التي جاء 
اإلحاطــة بها في فصــل الكتاب األول 
«املرحلة األولى للمسرح في الكويت: 
عشرينات وثالثينات القرن املاضي».. 
حتليل فني ســوف جنده في أقســام 
أخرى عند احلديث عن صقر الرشود 
وسعد الفرج وعبدالرحمن الضويحي 
وعبدالعزيز السريع وإبراهيم العواد، 

وغيرهم.
في هذا الكتاب، نلحظ، دون عناء 
التدقيق، املنهج األكادميي الذي التزم 
به الكاتب ســواء في جانب احلرص 
على دقة املعلومة أو من ناحية التزامه 
باألمانــة العلميــة، حينما أشــار إلى 
املصادر في هوامش ومراجع الكتاب 
وزّينهــا بإضاءات حول ظروف جمع 
املعلومات أو الشخوص التي استفاد 
من وثائقها وغيــر ذلك، وقد الحظنا 
أن الكاتــب جمــع الهوامش واملراجع 
فــي محتوى متكامل نهايــة الكتاب.. 
نهج أكادميي حملناه أيضا في فهرس 
«األعالم»، ووجدناه في ممارســته ملا 
يعرف بـ «التحقيق»، ولنقرأ ما كتبه 
في املقدمة: «ولن أنسى فضل األستاذ 

عالء اجلابر، فبعد معاناة خضتها في 
توثيق مسرح الطفل، وكنت متشككا 
وحائرا في بعض املعلومات التي بني 
يدي جــاءت هديته املتمثلة في كتبه 
الثالثــة عن مســرح الطفــل، فوثقت 
ما وصلت إليه وقد أشــاع في نفسي 
بعض االطمئنان، وأذكر شاكرا الدكتور 
عادل العبد املغني الذي استفدت من 
مؤلفاته توثيقا ومن مناقشاته حتفيزا 
ومثابــرة». هــذه الفقــرة تبني اجلهد 
البحثــي املضني والشــاق الذي بذله 
الكاتــب وحالة «قلــق املبدعني» التي 
انتابته أحيانا، وما أنفقه من وقت في 
االطالع والبحث في كل ما كتب ونشر 
وهمــس به عن املســرح في الكويت، 

وحينما جنــد أن الهوامش واملراجع 
تضــم أكثر من ١٦٠ بنــدا في كتاب ال 
تتجــاوز صفحاتــه الـــ ٢٢٠، حينها 
ندرك حجم اجلهد البحثي والتحقيقي 
املبذول.. ذلك «النهج األكادميي» نقرر 
أنه العنصر الثالث في متيز الكتاب.

أمــا العنصر األخيــر، فيتمثل في 
األسلوب األدبي الرفيع للكتاب، حيث 
إن الكاتب د.سليمان الشطي، متعدد 
الطاقــات واملواهــب اإلبداعية والذي 
جتتمع فيه خصــال األديب، والناقد 
املوثــق، واألكادميــي، يغلــف ثالثية 
الشــطي هذه جــد ومثابــرة والتزام 
صــارم باملنهج العلمــي، لذلك ميكن 
القول إن «املسرح في الكويت» كتاب 
يشــبه صاحبه وقد بذل في صناعته 
جهــد مدهش ومحتــرم، وإن كان من 
اقتراح حوله فإنني أمتنى على صاحبه 
أن يضيف في طبعته التالية أســماء 
املمثلني في العروض املسرحية التي 

يتناولها الكتاب.
يذكر أن الكتاب يقع في ٧ فصول، 
وهــي املرحلــة األولــى عشــرينيات 
وثالثينيات القرن العشرين، والثاني 
األربعينيات واخلمسينيات، والثالث 
مؤسســات املســرح من الوعــي إلى 
التنفيذ، والرابع مرحلة االزدهار ١٩٦٢-
١٩٨٠، واخلامس أعالم الســبعينيات 
والثمانينيات، والسادس املسرح في 
الربــع األخيــر من القرن العشــرين، 
والسابع مسرح الطفل، الوعي النظري 

واملتابعة النقدية.

العراقي واللبناني وغيرها 
مــن اخلطــوط املســتوحاة 
الذين  الركاب  من جنسيات 
تواجدوا على هــذه الرحلة 
مع ابقاء عدد من التفاصيل 

«ما لي والعقارات؟ حدا قلكن 
بدق مسمار أو بعمر بنايات 
أو بسوق شاحنات»؟ أما يارا 
ففي موازاة الفن، بدأت تهتم 
ببيزنس له عالقة باملجوهرات 
إذ أطلقت مجموعة مجوهرات 

قدمت عدة أدوار في مسلسالت مثل 
(مارد اجلبــل، اللص والكالب، على 
باب زويلة والشهد والدموع، أبوالعال 
البشري، زيزينا واملال والبنون وريا 

وسكينة وواحة الغروب)
وفي املسرح لها رصيد فني بلغ 
عشــرات األعمال املســرحية ومنها 
«عنترة، في بيتنا رجل، النسر األحمر، 

جحا والبنورة».
مت تكرمي رجاء حسني في مارس 
املاضــي باحتفالية «أيقونــة املرأة 
املصريــة»، وتســلمت درع التميــز 
من السيدة انتصار السيسي قرينة 
رئيس اجلمهورية، تكرميا للنماذج 
املشــرفة والرموز املصرية املتميزة 
وامللهمة مبناســبة يــوم املرأة، كما 
مت تكرميها فــي الدورة االخيرة من 

املهرجان القومي للسينما.

املهمة التــي حدثت في هذه 
الرحلة ومطالباتها.

 تصويــر األحــداث كما 
علمت «األنبــاء» يتم داخل 
طائــرة بنفس نــوع طائرة 
اجلابريــة والتــي كانت من 
نوع جامبــو (بوينغ ٧٤٧)، 
ويتصــدى  إلخــراج هــذا 
املسلسل طاقم فني بريطاني 
محتــرف وتقــع أحداثه في
٦ حلقــات جتســد ١٦ يوما 
مــرت علــى ركاب الطائــرة 
التي تنقلت في عدة مطارات، 
وسيعرض العمل بعد االنتهاء 
منــه علــى منصــة شــاهد 
ويشــارك فيه مــن الكويت 
الفنان خالد امني ومشــاري 
املجيبــل وهناك فنانون من 
دول عربية واليزال التصوير 
مســتمرا ويتوقع القائمون 
على هذا املسلسل ان يكون 
من املسلسالت التي ستحقق 
جناحا كبيرا حينما يعرض 
ورمبــا يثيــر اجلــدل فــي 

األوساط اإلعالمية.

مستوحاة من زهرة الديزي 
وحملت اسم «يارا بتحب ما 
بتحب»، وهي مؤلفة من قطع 
من الذهــب األبيض واملاس 
صممتها يارا بنفسها والقت 

أصداء أكثر من طيبة.

من اإلصدارات اجلديدة التي تؤرخ ملسيرته ومؤسساته

بعد ٧٠ عاماً من العطاء الفني

الكاتبة هبة مشاري حمادة

يارانادين نسيم جنيممايا دياب

انتصار السيسي تكرم الراحلة رجاء حسني في «يوم املرأة املصرية»

أمجد زكيد.سليمان الشطي

غالف الكتاب

بينهم الكاتبة هبة مشــاري 
حمادة التــي تناولت اخلط 
الدرامي الكويتي املوجود في 
هذا املسلسل الذي توجد به 
عــدة خطــوط درامية، منها 

تكتــم علــى تفاصيلــه في 
انتظار الكشف عنه وإخراجه 
الى العلن نهاية العام املقبل. 
وحني ســئلت نادين أخيرا 
عن صحة اجتاهها إلى مجال 
العقارات، كان ردها بطرافة: 

الكثيــر من اخلبرة في كيفية إظهار 
قدراتها الفنية.

شــاركت املخرج العاملي يوسف 
شاهني فيلمه «عودة االبن الضال»، 
والذي كان نقطــة حتول كبيرة في 
مشــوارها الفني، ويعتبر من أشهر 
أدوارها في الســينما باالضافة الى 
ادوارها فــي أفالم «أفــواه وأرانب، 
املتوحشة، أبناء وقتلة»، كما شاركت 
في فيلم «نوارة» مع الفنانة منة شلبي 
واملخرجة هالة خليل، وشاركت في 
فيلم «يوم الستات» مع الفنانة إلهام 
شــاهني واملخرجة كاملة أبوذكري، 
لتجمــع بني العديد مــن األجيال في 

أعمالها.
التلفزيونية بدأت  الدرامــا  وفي 
مشوارها مع النجم الكبير عادل إمام 
في مسلسل «أحالم الفتى الطائر»، ثم 

«الرحلة ٤٢٢» مستوحاة من اختطاف «اجلابرية»
مسلسل من ٦ حلقات.. يصّور حالياً في لندن لعدد من الكتاب من بينهم هبة حمادة
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وزير اإلعالم مثَّل األمير في حضور حفل االفتتاح

«الرماية» تبدأ منافسات «التضامن اإلسالمي» اليوم
والظفيري في نهائي ٨٠٠ متر

حضر ممثل صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، وزير اإلعالم 
والثقافــة ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الشــباب عبدالرحمن املطيري حفل 
االفتتــاح الرســمي لــدورة ألعــاب 
التضامن اإلســالمي اخلامســة التي 
انطلقت أمس، بحضور شــخصيات 
عربية وإسالمية بارزة في مقدمتهم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتشارك الكويت في الدورة التي 
تستضيفها مدينة قونية التركية بـ٥٨ 
العبا والعبة يشاركون في ١٠ ألعاب 
هي: القوى، والســباحة، واجلودو، 
والكراتيــه، والتايكوندو، والرماية، 
والقوس والسهم، والدراجات الهوائية، 

وكرة الطاولة، والكيك بوكسينغ.
وتســتمر منافسات الدورة حتى 
١٨ اجلاري مبشاركة نحو ستة آالف 
رياضي ورياضية ميثلون ٥٤ دولة 
إســالمية، وتشــمل ألعاب كرة اليد 
والكرة الطائرة وكرة الســلة (٣×٣) 
وكرة القدم واجلمباز الهوائي واجلمباز 
الفني والرماية وألعاب القوى وسباق 
الدراجــات علــى الطريــق وســباق 
الدراجات على املضمار والبوتشــي 
والرماية التركية التقليدية واملصارعة 
ورفع األثقال واجلــودو والكاراتيه 
والكيــك بوكســينغ وكــرة الطاولة 
والقوس والسهم واجلمباز اإليقاعي 

والتايكوندو والسباحة.
وكان مقررا أن تقام الدورة العام 
املاضي لكنها أُجلت بسبب تداعيات 
جائحة (كورونا) وتستضيفها تركيا 
للمرة األولى، حيث تقام الدورة مرة 
كل ٤ أعوام ويشــرف على نسختها 
احلالية االحتــاد الرياضــي أللعاب 
التضامن اإلسالمي واللجنة األوملبية 

التركية.

أللعاب القوى العداء إبراهيم الظفيري 
الى حتقيق نتيجة مميزة وخطف أحد 
املراكــز األولى عندما يخوض اليوم 

سباق نهائي ٨٠٠ متر. 
وقدم الظفيري مستوى مميزا 
في الدور األول تأهل من خالله الى 
املرحلة النهائية للســباق بعد ان 
جاء في املركز الثاني بزمن قدره 
دقيقــة و٤٩ ثانيــة و٣١ جزءا من 

الثانية.
وتنطلق صباح اليوم منافسات 
مسابقة رماية (فردي تراب) على 
ميادين مدينة قونية، وتعقد اآلمال 
على منتخــب الرماية في حتقيق 
اإلجنــازات والظفر بأكبر عدد من 
امليداليات امللونة بتواجد عدد من 
أبرز األسماء على مستوى اللعبة 
وهم: طالل الرشيدي وناصر املقلد 
وعبدالرحمن الفيحان وشهد وسارة 

احلوال وهاجر عبدامللك.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية الكويتية رئيس وفد 
الكويت الشيخ جابر ثامر اجلابر إن 
دورة ألعاب التضامن اإلسالمي تعد 
جتمعــا رياضيا يســهم فــي تعزيز 

الروابط بني الدول اإلسالمية.
وأكد في تصريح لـ «كونا» اهتمام 
الكويت «قيادة وحكومة» وحرصها 
على تقدمي الدعم للرياضة الكويتية 
وتطوير مواهب رياضييها في جميع 
األلعاب. مضيفا ان الالعبني الكويتيني 
جاهــزون للمنافســة ويرغبون في 
حتقيق نتائج تلبي الطموح حلصد 

أكبر عدد من امليداليات.
وأعــرب عن األمل فــي أن يحقق 
العبو الكويت اإلجنازات ورفع علم 

الكويت عاليا في الدورة.
الظفيري في النهائي

يتطلــع العب منتخبنــا الوطني 

الطرقي والرومي حمال العلم
تولى البطل األوملبي الرامي عبداهللا 
الطرقي والعــداءة امل الرومي مهمة 
حمل العلم أثناء حفل افتتاح الدورة، 
كما شــارك العبو منتخبنا الوطني 
لكرة الطاولة والتايكوندو والرماية 
والدراجــات الهوائية في متثيل وفد 

الكويت املشارك بالدورة.
إلــى ذلــك ودع العــب منتخبنا 
الوطني للتايكوندو يوسف القالف 
منافسات مسابقة وزن حتت ٥٤ كجم 
بعد الهزمية أمام منافسه السنغالي 
بنتيجــة ٠-٢. وقال املدرب الوطني 
ملنتخب التايكوندو وليد املرشاد ان 
منافسات البطولة شهدت مواجهات 
قوية وتنافســا كبيرا بــني الالعبني 
نظــرا ملشــاركة العديد مــن األبطال 
األوملبيــني والالعبني املصنفني على 

مستوى العالم.

تعادل التضامن والصليبخات وديًا

رسميا.. الهالل والقادسية في اعتزال «اجلسور»

يحيى حميدان 

انتهت مواجهة التضامن والصليبخات 
الودية بالتعادل السلبي والتي أقيمت مساء 
أول من أمس على ستاد ثامر الشنفا مبنطقة 
الفروانية. وحرص مدربا الفريقني على منح 
كافة الالعبني الفرصة للمشــاركة في هذه 
املباراة للوقوف علــى جاهزيتهم البدنية 
ومحاولــة ادخالهــم في أجــواء املباريات 

تدريجيا. 
وغــاب عــن «العنيد» كل مــن عبداهللا 
مســامح وهــادي مربــع وفيصل ســعيد 

خلضوعهم لبرنامج تدريبي خاص. 
ويخوض التضامن غدا اخلميس مباراته 
التجريبية الثانية امام برقان عند الساعة الـ 
٧ مساء على ملعبه، فيما سيالقي القادسية 

في لقاء جتريبي آخر في ١٨ أو ١٩ اجلاري 
قبــل انطالق بطولة الدوري املمتاز بعدها 

بأيام قليلة. 
وينتظــر أن تعلــن ادارة التضامن عن 
اكمــال ملف احملترفــني االجانب في نهاية 
األســبوع اجلاري وذلك بعــد التعاقد مع 
املدافع الغاني صامويل والعب خط الوسط 
النيجيري موسيس اوركوما، ويتبقى فقط 
٣ صفقــات قطــع فيها «العنيــد» خطوات 

كبيرة حلسمها في أقرب وقت. 
وعلى صعيد الصفقات احمللية، حافظ 
التضامن على بقاء احلارس سعود القناعي 
واملدافعني عبداهللا مســامح وفهد صباح 
وفيصل ســعيد، فيما مت اســتقطاب كل 
من حمود عايض ومحمد الربيع وسالم 

الهولي.

يحيى حميدان 

أعلنت إدارة نادي الهالل الســعودي عن 
مالقاة القادسية وديًا يوم ٢٥ سبتمبر املقبل 
على ســتاد جابر الدولي، في مباراة اعتزال 
حارس «األصفر» واملنتخب الوطني ســابقا 
نــواف اخلالدي.  وينتظر أن تشــهد املباراة 
مشــاركة عدد من جنوم الكــرة العربية في 
مهرجان اعتزال «اجلسور» الذي سيقام خالل 
فتــرة التوقف الدولي «فيفــا داي» ملباريات 
املنتخبات. وبالتالي، فإن القادسية وضيفه 
الفريق السعودي سيفتقدان جهود عناصرهما 
الدوليــني ســواء مــن الالعبــني احملليني أو 
احملترفني األجانب. هذا، ويخوض القادسية 
مباراتني جتريبيتني قبل ختام معسكره املقام 
في مدينة ٦ أكتوبر مبصر، حيث يلتقي فريق 
«جينيــس» اليــوم، على أن يواجــه اإلنتاج 
احلربي غدا.  وتدرب «األصفر» خالل الفترة 
املاضية على فترتني صباحية ومسائية، ويأمل 
في احلصول على أقصى استفادة ممكنة من 

مواجهتي جينيس واإلنتاج.

برنامج خاص إلعداد مسامح ومربع وسعيد

فهد صباح يجدد تعاقده مع التضامن

«فيفا» يحكم بأحقية العربي في ضم دياكيتي
مبارك اخلالدي

جنحــت إدارة النادي العربي في 
انتزاع حكم قضائي عاجل من جلنة 
فض النزاع أحادية التحكيم في «فيفا» 
برئاسة األرجنتيني خافيير بيناس 
الذي اصدر قــراره بأحقية حصول 
النادي العربي على شهادة االنتقال 
الدوليــة لالعبه اجلديــد االيڤواري 

المني دياكيتي.
وكان نادي مولودية وجدة املغربي 
تخلف عن تسديد رواتب الالعب املالية 
ملدة عام كامل، وعليه فإن فسخ تعاقده 
مع النادي املغربي يصادف صحيح 
القانون، كمــا ان تعاقده مع النادي 
العربي صحيح قانونا وسليم متاما. 
وقد رفــض النادي املغربي إرســال 
البطاقــة الدولية لالعب إلى العربي 
ألســباب واهية لكــن إدارة االخضر 

جلأت إلى القانون الدولي وحتصلت 
على مطلبها. وفي إطار متصل، التحق 
النيجيري كينجسلي ايدو بالتدريبات 
اجلماعيــة بقيــادة مــدرب الفريــق 
يوغســالف ترينشوفسكي لينضم 
إلى الثالثي االجنبي املتواجد حاليا 
في املعسكر وهم السنوسي الهادي 
وطارق بوعبطة ومحمــد الصولة، 
حيث يواصل االخضر تدريباته على 

فترتني مبدينة طبرقة التونسية.
الى ذلك طمأن جنم الفريق الالعب 
علي خلف جماهير االخضر باستمراره 
مع الفريق، مطالبا إياهم بعدم االلتفات 
الي االشاعات، وقال على حسابه في 
تويتر «أمتنى منكم عدم االســتماع 
إلشاعات خروجي من النادي العربي، 
وأنا مازلت وسأبقى في النادي العربي 
وعندي عقد احتراف ينتهي في سنة 
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الساملية يلتقي «داريغا» التركي.. والساحل يجّرب محترفيه
هادي العنزي

يخــوض الفريق األول لكــرة القدم 
بنادي الساملية مساء اليوم ثالث مبارياته 
الودية أمام فريق نادي داريغا جينكلر 
بيرليغي التركي، في معســكره مبدينة 

أزميت التركية.
وقد سبق للسماوي اللعب مع األهلي 
والرائد الســعوديني، حيــث تعادل مع 
األول ١-١، وخســر مــن الثانــي ٠-٢، 
وحــرص املدرب الوطني محمد إبراهيم 
على إشراك أكبر عدد من الالعبني ومن 
مختلف املراكز فــي املباراتني، للوقوف 
على مستواهم الفني وجاهزيتهم البدنية، 
كما يسعى خالل التدريبات الصباحية 
واملسائية للفريق إلى رفع النسق العام 
للسماوي، وزيادة االنسجام بني عناصره، 
حتضيرا ألولى مواجهات «دوري زين» 
للدرجة املمتازة ٢٥ أغسطس اجلاري مع 
الفحيحيل، الذي يخوض بدوره معسكرا 

تدريبيا في تركيا.

إلــى ذلك، تعاقد جهــاز الكرة بنادي 
الســاحل برئاســة د.أحمــد عجــب مع 
الالعبني منور املطيــري، ونواف ثامر، 
ونايف العازمي، وحمد اخلالدي، وناصر 
سالم، وضاري الرقم، فيما جدد التعاقد 
مع املهاجم الدولي فيصل عجب، وصانع 
األلعاب حسن حسون ملوسم آخر، وكذلك 
حســني البحر، وعبدالرحمن الديحاني، 

وعبدالرحمن املجدلي.
ومن املقرر أن يلتقي الساحل مساء 
اليوم مع فريق اخلليج السعودي في ثاني 
مبارياته الودية في معسكره بتركيا، وقد 
تفــوق بهدفني دون رد في أولى جتاربه 
الودية على اخلور القطري، ويتوقع أن 
يشــرك املدرب الوطني محمد دهيليس 
احملترفني الثالثة اجلدد، التونسي حمزة 
بن عبــدة، والفرنســي طــارق عجون، 
والعماني حمد احلبســي أمــام اخلليج 
اليوم، للتعرف على مســتواهم الفني، 
وقدراتهــم البدنية، وذلــك بعد التعاقد 

معهم في األيام املاضية. جانب من تدريبات السماوي الصباحية   (املركز اإلعالمي لنادي الساملية)

«يد» األبيض يدشن تدريباته استعدادًا للبطولة العربية لألندية
يعقوب العوضي

يبــدأ فريق كرة اليد األول بنــادي الكويت رحلة إعــداده للبطولة العربية 
لألندية املقررة في سبتمبر املقبل في تونس، حيث يدشن تدريباته على فترتني 
صباحية ومســائية اليوم، على صالة النادي في كيفان بقيادة املدرب الوطني 
واملدير الفني هيثم الرشيدي.  وسيقيم «العميد» معسكرا تدريبيا خارجيا في 
البوسنة من ٣١ اجلاري حتى ١٦ سبتمبر املقبل على أن يغادر مباشرة إلى تونس 
للمشاركة في البطولة املنتظرة.  ويعد العميد العدة للمشاركة في بطولة كأس 
العالم لألندية بعد حصده لقب بطولة آسيا األخيرة، حيث يسعى األبيض الى 

الظهور بصورة تليق مبستواه بطال للقارة الصفراء وزعيما لليد الكويتية.

ممثل سمو األمير وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري بعد وصوله تركيا

(املركز االعالمي بالعربي) مدرب فريق العربي يوغسالف ترينشوفسكي  
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موديست يحل مشكلة دورمتوند

غلطة سراي يعزز صفوفه 
مبيرتينز وتوريرا

اليبزيغ قريب من استعادة فيرنر

روميرو يحمي عرين «بوكا»

تعاقد نادي بوروسيا دورمتوند األملاني لكرة القدم، مع أنطوني 
موديست مهاجم فريق كولون، كبديل لسيباستيان هالر، والذي 
من املتوقع غيابه عن صفوف الفريق لعدة أشــهر بعد اكتشاف 

إصابته بورم.
وكان هالــر قد انضم إلى الفريق قادما مــن أياكس الهولندي، 
لكن مت تشخيصه باملرض الشــهر املاضي قبل لعب أي مباراة 

مع فريقه اجلديد.
وبات موديست (٣٤ عاما) وهو املعروف بتنقالته العديدة، احلل 
االحتياطــي لدورمتوند هذا العام بعــد تأمني عملية انتقاله إلى 
الفريق. وقال املدير الرياضي بدورمتوند سيباستيان كيل: «بعد 
حتليلنا ملا جرى في املوسم املاضي، اتخذنا قرارا بجلب مهاجم 
كالســيكي ميكنه تعزيز قوتنا الهجومية بتوفير عامل اللياقة 
البدنية والقوة في الصراعات الهوائية وتهديد املرمى». وأضاف: 
«في ضوء مرض سيباستيان هالر، نحن سعداء بتواجد أنطوني 
موديست والذي ســيكون قادرا على إضافة نوعية جديدة من 
املهاجمني األقوياء في قائمة الفريق في املوسم احلالي». وسمح 
رحيل موديست لفريقه السابق كولون بإزالة عبء مالي ضخم 
من على كاهله، حيث كان الالعب الذي ســجل ٢٠ هدفا املوسم 

املاضي، يتقاضى راتبا عاليا وسط أزمات مالية تواجه النادي.
وقال موديست: «أنا ممنت للغاية لكولون للفترة الرائعة والناجحة 
التي قضيناها معا، رغم ذلك فإنني قررت اآلن عمل تغيير، عرض 
دورمتوند منحني فرصة مميزة للعب في دوري أبطال أوروبا 
في تلك املرحلة العمرية لكي أثبت نفسي على أعلى مستوى».

أكد نادي غلطة سراي التركي تعاقده مع الثنائي البلجيكي ديريس 
ميرتينز واألوروغوياني لوكاس توريرا.

وكان ميرتينز، والذي كان بال ناد بعد نهاية مسيرة دامت لتسعة 
أعوام مع نابولي اإليطالي، قد وقع على عقد ملدة عام مع النادي 
التركي. وفاز الدولي البلجيكي بكأس إيطاليا مرتني مع نابولي، 
وكان ضمن الفريق البلجيكي املشــارك في بطولة كأس العالم 
٢٠١٨ في روسيا. من جانبه، فشل توريرا في إثبات إمكاناته مع 
أرســنال اإلجنليزي، حيث قضى آخر موسمني معارا لكل من 
أتلتيكو مدريد اإلسباني وفيورنتينا اإليطالي على الترتيب، وقد 

وقع مع الفريق التركي على عقد ملدة أربعة أعوام.

ذكرت صحيفة «اإلندبندنــت» البريطانية أمس أن جناح فريق 
تشلســي تيمو فيرنر، وضع اللمسات األخيرة على عودته إلى 
ناديه السابق اليبزيغ األملاني الذي تركه عام ٢٠٢٠، وذلك مقابل 

٢٥ مليون جنيه إسترليني.
وأوضحــت الصحيفة أن «البلوز» كان قد دفع ٥٤ مليون جنيه 
إسترليني من أجل ضم فيرنر في ٢٠٢٠، ولعب الالعب البالغ من 
العمر ٢٦ عاما عالقة محورية وجنح في فوز فريقه بدوري أبطال 
أوروبا ٢٠٢١. وأضافت أن فيرنر جنح في كســب ثقة مشجعي 
تشلســي جلهوده الدؤوبة وتصميمه على االزدهار مع البلوز، 
لكنه لم يكن قادرا على نقل إجنازاته التهديفية من التســديدة 
األملانيــة إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز، إلى جانب االعتقاد بأن 
فيرنر نفسه كان محبطا تقريبا بسبب انفصاله عن ناديه، وهذه 
التحديات دفعته إلى العودة إلــى أملانيا. ويعتبر فيرنر من بني 
أصحاب األجــور األعلى في «البلوز» أيضا، ويؤدي رحيله إلى 

توفير األموال وميكن إعادة توزيعها في مكان آخر.
وأبدى تشلسي بالفعل جتاوبا سريعا للسماح لفيرنر باالنتقال بعد 
التوقيع مع رحيم ستيرلنغ وكاليدو كوليبالي وكارني تشوكومييكا 
ومارك كوكوريال. ويفتح رحيل فيرنر الباب ملزيد من الصفقات 
وفي املقدمة مهاجم الغابون وبرشلونة بيير إميريك أوباميانغ.

وجنح تيمو فيرنر في تســجيل ٢٣ هدفا وصناعة ٢١ خالل ٨٩ 
مباراة شارك فيها مع تشلسي وهو اإلنتاج الذي تراه إدارة النادي 

ال ميثل إضافة قوية للفريق خالل الفترة احلالية.
وكان الالعب أكثر توهجا في الدوري األملاني مع اليبزيغ، حيث 
استطاع تسجيل ٩٣ هدفا في ١٥٨ مباراة وصنع ٤٠ متريرة حاسمة.

أبرم نادي بوكا جونيــورز األرجنتيني لكرة القدم التعاقد مع 
سيرجيو روميرو، حارس مرمى مان يونايتد اإلجنليزي السابق، 
في صفقة انتقال حر. ووقع روميرو، الذي قضى ســتة أعوام 
ضمن صفوف «اليونايتــد» بني ٢٠١٥ و٢٠٢١، عقدا مدته عامان 
مع بوكا جونيورز، والذي وصفه بأنه «أكبر ناد في األرجنتني».
وبدأ روميرو (٣٥ عاما) مســيرته االحترافية مع راسينغ كلوب 
األرجنتيني ثم انتقل للعب في أوروبا عبر االنضمام إلى الكمار 

الهولندي في عام ٢٠٠٧.
وشــارك روميرو آخر مرة مع املنتخب األرجنتيني عام ٢٠١٨، 
وقد سبق له اللعب لسامبدوريا اإليطالي وموناكو الفرنسي قبل 
االنضمام إلى مان يونايتد الذي لعب فيه دور حارس املرمى البديل 
لديفيد دي خيا. وقضى روميرو املوسم املاضي ضمن صفوف 
فينيزيا اإليطالي وشــارك معه في ١٦ مباراة بالدوري، لكنه لم 

ينجح في إنقاذه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

إيسكو: أريد إسعاد جماهير إشبيلية

سيرينا تنوي اعتزال التنس

أكد جنم ريال مدريد سابقا 
إيسكو أالركون، املنضم حديثا 
إلشــبيلية في صفقة انتقال 
حر، أنه يتفهم شكوك جماهير 
الفريق األندلسي حول أدائه 
خــالل األعــوام األخيــرة مع 
الفريق امللكي. ولفت إيسكو 
خــالل تصريحــات للموقــع 
الرسمي لناديه اجلديد إلى أنه 
سيبذل قصارى جهده إلزالة 
شكوك اجلماهير التي ال تثق 
في هذه الصفقة، مؤكدا بشكل 
حاسم تفانيه الكامل إلشبيلية، 
من أجل الظهور مجددا بأفضل 
شكل ممكن له. وأضاف «أتفهم 

قالــت العبــة التنــس االميركيــة 
املخضرمة سيرينا وليامز إنها «ستبتعد» 
عن التنس، وأشارت إلى اعتزال اللعبة 
التي سيطرت عليها لسنوات وحصدت 
فيهــا ٢٣ لقبا فــي منافســات الفردي 
بالبطوالت األربــع الكبرى. وخاضت 
سيرينا مباراتها الثانية فقط في الفردي 
منذ بطولة وميبلدون في يونيو، وبعد 
غياب عام واحد عن املسابقات، وفازت 
على اإلســبانية نوريا باريزاس دياز 
مبجموعتني دون مقابــل لتبلغ الدور 
الثاني في بطولة تورونتو املفتوحة.

وفازت الالعبة البالغ عمرها ٤٠ عاما 
بلقبها األخير في البطوالت الكبرى في 
٢٠١٧، وكانت تتطلع حلصد لقبها الـ ٢٤ 
لتعادل رقم األسطورة مارغريت كورت 

صاحبة الرقم القياسي. 
وكتبت ســيرينا فــي مقالة مبجلة 
(فوج): «لم أحــب أبدا كلمة االعتزال. 
ال تبدو أنها كلمة حديثة بالنسبة لي. 
كنت أفكــر في ذلك بطريقــة انتقالية 
لكنني أردت أن أكون حساسة بخصوص 
اســتخدام الكلمة، وهي ما تعني شيئا 

استثنائيا ومهما ملجموعة من الناس». 
وأضافت «رمبا تكون أفضل كلمة 
لوصــف ما أنــا عليه هــو االبتعاد. 
أنــا هنا ألبلغكم بأنني ســأبتعد عن 
التنس، واالقتراب من أشــياء أخرى 

أهم بالنسبة لي».
وعلى صعيــد املنافســات، ودعت 
النجمــة األميركية املخضرمة فينوس 
وليامز البطولة بعدمــا تغلبت عليها 
السويسرية جيل بيلني تايشمان ٦-٢ 

و٦-٣ ضمن منافسات الدور األول.
وتأخر انطالق مباراة تايشمان أمام 
فينوس (٤٢ عاما) لبعض الوقت بسبب 
هطول األمطار، وقد انتهت املباراة بعد 

منتصف الليل بتوقيت كندا.
وتأهلت الفرنسية أليز كورنيه إلى 
الــدور الثاني بالفوز علــى مواطنتها 
كارولني غارسيا ٣-٦ و٦-٣ و٦-٣، كما 
تأهلت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 
على الكندية كاثرين سيبوف ٣-٦ و٦-٢ 

و٧-٥.
ولدى الرجال، فّجر الفنلنـــدي إميل 
روسوفوري مفاجأة من العيار الثقيل 

وأطاح بالنجم السويسري ستانيسالس 
فافرينكا من الدور األول بعدما تغلب 
عليــه ٦ -٣ و٣-٦ و٦-٣. ورغــم أن 
فافرينكا (٣٧ عاما)، املتوج بـ ٣ ألقاب 
فــي بطــوالت «غرانــد ســالم» األربع 
الكبــرى، لم يعد بأفضل مســتوياته، 
حيــث يحتل املركز ٣٢٢ في التصنيف 
العاملي لالعبي التنس احملترفني، فقد قدم 
أداء قويا أمام منافسه الفنلندي البالغ 
من العمر ٢٣ عاما، لكنه ودع البطولة 
مبكرا. ويلتقي روسوفوري في الدور 
الثاني، مع الپولندي هوبرت هوركاتش 
فــي مواجهة يتوقــع أن تكون مثيرة. 
وتأهل السلوڤاكي أليكس مولكان للدور 
الثاني بالفوز على األميركي ماكينزي 
ماكدونالد ٧-٦ (٧-١) و٦-٤، وسيلتقي 
في مباراته املقبلة، مع النرويجي كاسبر 

رود املصنف الرابع للبطولة.
وفي مواجهة جمعت بني موهبتني 
مــن املصنفني الـــ ٣٠ األوائل، تغلب 
الروســي كاريــن خاشــانوف علــى 
األرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 

٧-٦ (٧-٤) و٥-٧ و٦-٣.

أن هناك بعض الشكوك. خالل 
السنوات األخيرة لم أستطع أو 
لم مينحوني فرصة اللعب. اآلن 
علي أن أزيل كل هذه الشكوك، 
وأريد إرسال رسالة طمأنينة 
وأقول لهم (جماهير إشبيلية) 
إنني سأبذل قصارى جهدي، 
وســأكون بكامل تركيزي مع 

الفريق». 
وتابع صاحــب الـ ٣٠ عاما 
تصريحاته «سأظهر املستوى 
الذي لم أفقده أبدا. أعتقد أنني 
جئت للمكان املناسب من أجل 
هذا األمر. أتفهم أن هناك شكوكا، 
ولكنني مسؤول عن تبديدها».

«سوبر أوروبا» 
طموح «امللكي» أمام فرانكفورت الليلة

و٢٠٠٧ ومع ريال مدريد عام ٢٠١٤.
وبــدأ فرانكفورت رســميا قبل 
أسبوعني مبشاركته في الدور االول 
من كأس أملانيا قبل ان يخوض اولى 
مبارياته في «البوندسليغا» حيث 
سقط ســقوطا مدويا على أرضه 
أمام بطل املواسم العشرة املاضية 

بايرن ميونيخ ١-٦.
فــي املقابــل، ينطلــق الدوري 
اإلسباني نهاية األسبوع املاضي، 
حيث اكتفى ريال مدريد حتى اآلن 

بخوض مباريات جتريبية.
وكان فرانكفــورت تــوج بأول 
لقب قــاري له منذ ٤٢ عاما عندما 
تغلب على رينجرز االســكتلندي 
بركالت الترجيح في نهائي الدوري 

األوروبي (يوروبا ليغ).
واعتبر حارس فرانكفورت كيفن 
تراب أن فريقه يحترم تاريخ ريال 
مدريد لكنه ال يخشــى مواجهته، 
وقــال في هــذا الصــدد «نريد أن 
نكون فريقا صعب املراس، يكافح 
وال يستسلم. بطبيعة احلال نكن 
احترامــا كبيــرا للمنافــس لكننا 

نخوض املواجهة بال خوف».
أما مدرب الفريق اوليفر غالسنر 
فقال «نتطلــع قدما ملواجهة ريال 
مدريد. انه احد اعظم الفرق على مر 
التاريخ الكروي. سنستعد بأفضل 
طريقة ممكنــة لتعزيز حظوظنا 

بالفوز».

الكأس الســوبر للمرة الثامنة في 
تاريخه وسبق له أن احرزها اربع 
مرات، علما أن انشيلوتي لم يخسر 
أي مرة فيها، فتوج على رأس اجلهاز 
الفني مليالن اإليطالي عامي ٢٠٠٣ 

أوروبــا عــام ١٩٦٠ علــى ملعــب 
«هامبدن بارك» في غالسغو والذي 
انتهى بفوز استعراضي لريال ٧-٣ 
ليحرز لقبه القاري اخلامس تواليا.
ويخوض ريــال مدريد مباراة 

يريد العمالق اإلســباني ريال 
مدريد أن يبدأ مشواره الرسمي في 
املوسم اجلديد كما أنهاه في مايو 
املاضي عندما توج بطال ألوروبا، 
وذلــك خــالل مواجهته ملنافســه 
اينتراخت فرانكفورت األملاني في 
مباراة الكأس الســوبر األوروبية 
على امللعب األوملبي في هلسنكي 

الليلة.
لم يكن «امللكي» مرشــحا قويا 
إلحــراز اللقــب القــاري املوســم 
املاضي، لكنه قلب تخلفه في األدوار 
اإلقصائية أمام باريس سان جرمان 
الفرنسي، وتشلسي ومان سيتي 
اإلجنليزيــني قبــل أن يهزم فريقا 
إجنليزيــا آخــر هــو ليڤربول في 

النهائي بهدف نظيف.
وعزز ريال مدريد رقمه القياسي 
في دوري أبطال أوروبا رافعا إياه 
الــى ١٤ لقبا، في حني انفرد مدربه 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي بالرقم 
القياسي كاملدرب األكثر ألقابا في 

املسابقة األهم قاريا مع أربعة.
وقال أنشيلوتي في تصريحات 
ملوقــع االحتــاد األوروبــي للعبة 
«نشــعر بأن ال أحد يجب ان يأخذ 
مكاننا وهذا األمر يعتبر حافزا كبيرا 

لنا ملواصلة االنتصارات».
وستكون املباراة أول مواجهة 
رســمية بني الفريقني منذ لقائهما 
الشــهير في نهائــي دوري أبطال 

كوستيتش يغيب عن آينتراخت
تأكــد غياب فيليب كوســتيتش عــن صفوف فريقــه آينتراخت 
فرانكفــورت األملاني في مباراة كأس الســوبر األوروبي لكرة القدم 
املقررة أمام ريال مدريد اإلسباني اليوم بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.
وجاء ذلك بعد أن ســمح آينتراخــت فرانكفورت لالعب بالغياب 

إلمتام صفقة رحيله عن الفريق حامل لقب الدوري األوروبي.
وذكر نادي آينتراخت أن الصربي كوستيتش «في املرحلة األخيرة 
من احملادثات مع ناديه اجلديد»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
جتدر اإلشــارة إلى أنه جرى ربط اســم كوستيتش بشكل كبير 

باالنتقال إلى يوڤنتوس اإليطالي.

آينتراخت فرانكفورت ١ beIN sports PREMIUMريال مدريد
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 
جلنة عليا لألمن الغذائي واملائي.

اكتشاف ڤيروس جديد باسم «الني» 
ينتقل من احليوانات إلى البشر.

خوش قرار.. وإذا تسوونها بسرعة ما قصة كثرة الڤيروسات؟!
يكون أحسن.

٣:٤٦الفجر
٥:١٣الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٣املغرب
٧:٥٧العشاء

أعلى مد: ٠٨:٤٤ ص ـ ١١:٥٣ م
أدنى جزر: ٠٣:١٠ ص ـ ٠٥:٠٥ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

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

البقاء هللا

مجبل ثواب قضاب املطوطح: ٦٦ عاما - اجلهراء القدمية - ق٢ - 
شارع عبداهللا بن جدعان - م٨٢ - ت: ٦٧٧٦٧٨٦٦ - ٩٩٠١٤١٨٦ 

- شيع.
بدر فيصل ناصــر القطامي: ٤٢ عاما - العزاء فــي املقبرة - ت: 

٩٤٤٤٤٤٩٧ - شيع.
أنور عبدالوهاب سيف عبداهللا: ٥٨ عاما - العارضية - ق٦ - ش٢ 

- ج٨ - م٢ - ت: ٥٥٢١٨٢٨٥ - شيع.
حربية علي وبران سيحان: (زوجة محمد عبداهللا عبدالهادي الرشيدي) 

٦٠ عاما - ت: ٦٦٧٩١٩١١ - شيعت.
عبداهللا مطر حســن خامت: ٥٩ عاما -العزاء فــي املقبرة - ت: 

٩٤٩٠٦٠٩٥ - شيع.
غازي عيسى نايف املطيري: ٦٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
- ت: ٦٥٠٢٤٤٥٥ - النساء: مبارك الكبير - ق١ - ش٧ - م٥٤ 

- ت: ٩٩٨٨٠٣٢٥ - شيع.
إسماعيل محمد صالح اخلميس: ١٠١ عام - الرجال: السالم - ق٤ - 
ش٤١٣ - م١٩ - ت: ٩٧٤١٠٧٧٧- النساء: الفيحاء - ق٦ - شارع 

التلمساني -م١٣ - الدفن التاسعة صباحا.

«يخطط خلفض السعر إلى ثالثني مليارًا»
مراقبــون يعلقــون على 
قرار إيلون ماســك، امللياردير 
األميركي، االنسحاب من صفقة 
شراء «تويتر» بسعر ٤٤ مليار 
املنصة بإخفاء  دوالر، واتهامه 

عدد احلسابات الوهمية. 

«لكونِك بريطانية فلن تفهمي األميركان»
مارجوري غرين، السياسية 
اليمينيــة األميركية، ترد على 
سؤال صحافية بريطانية حول 
امتالك السالح  متسكها بحق 
رغــم تصاعد حــوادث القتل 

العشوائي بالواليات املتحدة.

«جعلت حياتنا أجمل»
جون ترافولتا في إطار نعي 
زميلته املغنية واملمثلة الشهيرة 
أوليفيا نيوتن جون التي رحلت 
عن عاملنا بعد صراع مع مرض 

السرطان.

«سكوتر لتسلق أشجار اجلوز»
جاناباتي بات، مزارع هندي، 
يخترع سكوتر لتسلق أشجار 
اجلوز شــاهقة االرتفاع، بعد 
عجزه عن تسلقها بسبب تقدمه 

في العمر.

أبعد من الكلمات

تايسون: منصة «هولو» تاجر عبيد.. سرق قصة حياتي!
لوس أجنيليس - أ.ف.پ: اتهم بطل 
املالكمة السابق األميركي مايك تايسون 
املسلسل املرتقب على هولو والذي يتناول 
سيرته الذاتية بـ «سرقة قصة حياتي»، 

وقارن املنصة بـ «تاجر العبيد».
ويتنــاول املسلســل الدرامي اجلديد 
بعنوان «مايك» والذي سيعرض للمرة 
األولى في ٢٥ الشهر اجلاري على منصة 
هولو حياة بطل العالم السابق في الوزن 
الثقيل بدءا من طفولته ومرورا بإجنازاته 
على احللبات وانتهاء بإدانته باالغتصاب 

عام ١٩٩٢.
انتقــد تايســون عبــر صفحته على 
انستغرام املسلســل املرتقب قائال «لقد 

سرقوا قصة حياتي ولم يدفعوا لي».
وأضاف مســتخدما النجوم بدال من 
احلروف للداللة على كلمة عبد «بالنسبة 
للمديرين التنفيذيني في هولو، فأنا مجرد 
(عبــد) ميكنهم بيعه في املزاد العلني»، 
علما أن هذه املنصــة املتوافرة فقط في 
الواليات املتحدة مملوكة ألغلبية شركة 
ديزنــي. ودون تايســون، املولــود فــي 
بروكلني، اســمه كأحد أبرز املالكمني في 
التاريــخ، بعدما بات أصغر بطل للعالم 
في الــوزن الثقيل في ســن ٢٠ عاما و٤ 
أشــهر، وأثار اإلعجاب بقوتــه ولكماته 
اخلارقة وقدرته على الفوز على منافسيه 

مايك تايسونبالضربة القاضية.

إجالء ٣ آالف فرنسي واحتراق 
٧٠٠ هكتار بسبب.. جرار!

موستوييجول (فرنسا)ـ  أ.ف.پ: مت الثالثاء إجالء أكثر 
من ثالثة آالف شــخص يقطنون قرى في جنوب فرنســا، 
باإلضافة إلى سياح، في مواجهة متدد نيران اجتاحت ٧٠٠ 
هكتار على األقل من الغطاء النباتي لكن لم تتسبب في أي 
إصابات. وبدأ احلريق بسبب احتكاك قطعة معدنية من جرار 
كان يقوده مزارع بقطران شديد السخونة على الطريق، ما 
تسبب في شرارات. واشتعلت النيران في جزء من طريق، 
وفقــا لعناصر اإلطفاء. واتصل املــزارع بفرق اإلنقاذ، قبل 
أن يبدأ باســتخدام املياه من خزانه حملاولة إخماد النيران، 

واتصل أيضا بعدد من املزارعني الذين أتوا ملساعدته.

سكان اليابان يقّلون 
ويشيخون بوتيرة قياسية

طوكيو - د.ب.أ: ينكمش تعداد ســكان اليابان ويرتفع 
معدل الشيخوخة بوتيرة قياسية، ففي بداية العام بلغ عدد 
ســكان اليابان ١٢٥٫٩ مليون نســمة، بانخفاض بواقع ٧٢٦ 
ألف شخص مقارنة بالعام املاضي، فيما يعد أكبر انخفاض 

منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة.
ووفقا لالحصاءات التي صدرت في طوكيو أمس الثالثاء، 
قالت وزارة الداخلية إن عدد اليابانيني انخفض بواقع ٦١٩ 
ألف شــخص إلى ١٢٣٫٢ مليون نسمة، في حني تراجع عدد 

األجانب بواقع ١٠٧ آالف شخص نتيجة جائحة كورونا.
ويشار إلى أن تعداد سكان أكبر ثالث اقتصاد في العالم 

ينكمش منذ ١٣ عاما.
وسجلت اليابان ١٫٤ مليون حالة وفاة العام املاضي، في 
حني بلغ عدد املواليد ٨١٠ آالف طفل، أقل من أي وقت مضى.

وفي ظل انخفاض معدل املواليد وانعدام الهجرة تقريبا، 
تواجه اليابان شــيخوخة متسارعة لســكانها مقارنة بأي 

دولة صناعية أخرى.

لندن - (أ.ش.أ): طرحت جزيرة نائية 
قبالة سواحل أران، في اسكتلندا للبيع مع 
مكان إقامة حارس املنارة السابق واملباني 
امللحقة ورصيف املراكب الصغيرة، مقابل 
٣٥٠ ألف جنيه إســترليني - وهو أقل 
بكثير من متوسط سعر شقة في لندن.
وتقع جزيرة «بالدا ايل» في وسط 
املياه الساحلية في اململكة املتحدة، وهي 
عبارة عن شــريط من األرض تتسم 
بالوعــورة وتتميز بطقس مضطرب، 
«ايفيننج ستاندارد»  بحسب صحيفة 
تبلغ مساحة اجلزيرة ٢٨  البريطانية. 

فدانا، مع رصيف خرساني محمي، ومنزل بغرفة واحدة ومنزل على شكل قارب في منتصف الطريق 
إلى الشــاطئ الشرقي، وفي الطرف اجلنوبي للجزيرة توجد مجموعة من املباني ومنارة بيضاء ترتفع 
فوق األمواج، وســكن حارس املنارة الســابق هو أكبر املباني احمليطة باملنارة، حيث مبني من طابق 
واحد به إطارات مطلية باللون األصفر وأبواب خضراء. وتعد اجلزيرة أيضا جنة ملراقبي الطيور مثل 
النــورس، فهناك أكثر من ١٠٠ نوع آخر من الطيور على اجلزيرة، حيث إنها أرض تكاثر ونقطة توقف 

للطيور البحرية املهاجرة.

جزيرة إسكتلندية للبيع أرخص من شقة في لندن!

أميركا تصادر طائرة عضو في «الدوما» بـ ٩٠ مليون دوالر

Aالطائرة من نوع إيرباص ١٠٠-٣١٩

واشنطن - (د.ب.أ): أصدرت الواليات 
املتحدة مذكــرة ملصادرة طائرة إيرباص 
خاصة بقيمــة ٩٠ مليــون دوالر ميلكها 
عضو في مجلس الدوما الروســي، تردد 
أن له صالت باجلرمية املنظمة، حســبما 

أفادت وكالة بلومبيرغ لألنباء.
ونقلت بلومبيرغ عن بيان صادر عن 
مكتب املدعي العام األميركي في مانهاتن 
داميــان ويليامــز، أن قاضيا وّقع االثنني 
مذكرة تسمح للمسؤولني باالستيالء على 
الطائرة التي ميلكها أندريه سكوتش عضو 

الدوما.
ووفقا لألوراق القانونية، فإن الطائرة 

توجــد حاليا في كازاخســتان. وكانت الواليات املتحــدة ودول االحتاد 
األوروبــي ودول أخرى قــد فرضت عقوبات على مســؤولني روس، من 
بينهم الرئيس فالدميير بوتني، إضافة الى رجال أعمال وشــركات على 

خلفية احلرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

أندريه سكوتش

بيونسيه تعود لصدارة األغنية 
األميركية بعد ١٥ عامًا

نيويوركـ  أ.ف.پ: تصدرت إحدى أغنيات ألبوم النجمة 
األميركية بيونسيه اجلديد «رينيسانس» (النهضة) قائمة 

أفضل األغنيات األميركية للمرة األول منذ نحو ١٥ سنة.
واحتلــت أغنيتها «بريك ماي ســول» املركــز األول في 
ترتيب «بيلبورد هوت ١٠٠» لألغاني الذي يصدر أسبوعيا 
عن مجلة «بيلبورد» في الواليات املتحدة. ويعود آخر إجناز 
مماثل لبيونسيه إلى عام ٢٠٠٨ مع أغنيتها «سينغل ليديز».

إلى ذلك، تصدر ألبومها «رينيســانس» الصادر في ٢٩ 
يوليو قائمة «بيلبورد» ألفضل األلبومات، محققا ثاني أفضل 
نتيجة هذه السنة بعد ألبوم «هاريس هاوس» لهاري ستايلز.

االجتماعي مأســاة أشخاص يحاولون 
التقدم وســط مياه تصل إلى مستوى 
اخلصر، ومحطــات مترو تفيض منها 
املياه وسيارات غمرت املياه نصفها في 

حي غانغام الراقي في سيئول.

الكوريــة  األنبــاء  وأكــدت وكالــة 
اجلنوبية (يونهاب) أن األمطار الغزيرة 
التي بدأت اإلثنني هي األشد في كوريا 
اجلنوبية منذ ٨٠ عاما. وأظهرت صور مت 
تداولها ليل االثنني على مواقع التواصل 

الفيضانات في كوريا اجلنوبية وصلت إلى مستويات قياسية      (رويترز)

فيضانات «قياسية» بكوريا اجلنوبية.. وعشرات القتلى واملفقودين
ســيئول - وكاالت: قالت السلطات 
الثالثــاء  أمــس  الكوريــة اجلنوبيــة 
إن ثمانيــة أشــخاص علــى األقل لقوا 
حتفهم في العاصمة سيئول واملناطق 
احمليطــة بهــا، بعد أن تســببت أمطار 
غزيرة فــي انقطاع الكهربــاء وغمرت 
الطرق ومحطات مترو األنفاق. وهطلت 
على اجلزء اجلنوبي من سيئول أمطار 
جتاوز منسوبها ١٠٠ ملليمتر في الساعة 
في وقت متأخر من مســاء االثنني، مع 
سقوط ١٤١٫٥ ملليمترا من األمطار على 
أجزاء أخــرى من املدينة، وهي كميات 
لم تشــهدها منذ عقود، وفقا لوســائل 
إعــالم محلية نقال عــن إدارة األرصاد 

اجلوية الكورية.
وبلغت كميات األمطار املتراكمة التي 
تســاقطت على ســيئول ٤٥١ ملليمترا 
حتى الساعة الثانية من مساء الثالثاء 
بالتوقيت احمللــي، مع توقع مزيد من 

األمطار.
وأصيب تسعة أشخاص على األقل 

بينما اعتبر ستة في عداد املفقودين.

جانب من احلريق  بالقرب من بلدة ماسغرو  (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو
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