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وزراء «اخلدمات» فقط يستقبلون املواطنني
مرمي بندق

أوضحت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» أن وزراء اخلدمات وليس كل الوزراء 

سيستقبلون املواطنني لتسهيل إجناز معامالتهم. 
وقالت: ســيتم حتديد املواعيــد «أونالين» والرد 
سيكون بأسبقية احلجز على املوقع نفسه تدعيما 

للشفافية واملساواة.

النظام اآللي للعمل اخليري قبل بداية ٢٠٢٣
بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في وزارة 
الشؤون لـ «األنباء» عن أن الوزارة 
ممثلة بــإدارة اجلمعيــات اخليرية 
انتهت من تســليم نحو ٦٤ جمعية 
خيرية كلمة املرور «اليوزر» اخلاصة 
بهــا للدخول إلى النظام اآللي جلمع 

التبرعات، والتي تعمل الوزارة على 
إطالقــه قريبا، بعدمــا أنهت مرحلة 
جمع وإدخال البيانات اخلاصة بكل 

جمعية على حدة. 
وأوضحت أنه بعد ذلك ســتقوم 
الــوزارة برفــع املشــاريع اخليرية 
على املنصة اخلاصة وفقا للضوابط 
والشــروط املعمول بهــا في طلبات 

تنفيذ املشروعات اخليرية السنوية 
داخــل الكويــت وخارجهــا. وأكدت 
املصادر أن اآللية اإللكترونية املعتمدة 
جلمع التبرعات تتمتع بقدر عال من 
السرية في حفظ بيانات ومعلومات 
اجلمعيات تصل إلى ١٠٠٪ ، متوقعة 
أن ينطلق العمل بالنظام اآللي قبل 

بداية العام املقبل.

٣٣٫٨٨ دوالرًا فائضًا.. من بيع برميل النفطاآللية اإللكترونية املتبعة جلمع التبرعات تتمتع بقدر عاٍل من السرية
علي إبراهيم

أظهرت بيانات أعدتها «األنباء» 
وفقا ألرقام رسمية أن كل برميل 
نفــط يتم بيعه منذ بداية العام 
املالــي احلالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يرفد 
امليزانية العامة بفائض مالي تبلغ 
قيمته ٣٣٫٨٨ دوالرا، فيما تراوحت 
أســعار بيع النفط طوال الـ١٣٢ 
يوما املاضية ما بني ١٠١٫٤٥ دوالر 
للبرميل وهو أدنى سعر سجل 

للنفط أمس، و١٢٤٫٣٦ دوالرا وهو 
أعلى مستوى وصل إليه النفط 
الكويتي في ٣١ مايو املاضي. يأتي 
ذلك بعدما سجل متوسط سعر 
برميــل النفط الكويتي منذ بدء 
العام املالي نحو ١١٢٫٨٨ دوالرا، 
ووفقــا لبيانــات برملانية يبلغ 
سعر التعادل في مشروع املوازنة 
العامة للدولة عــن العام املالي 
احلالي نحو ٧٩ دوالرا للبرميل، 
وهو ما يعني أن متوسط سعر 

برميــل النفط منــذ بداية العام 
يزيــد بنحو ٤٢٫٨٨٪ عن ســعر 
التعادل، وذلك مبا قيمته ٣٣٫٨٨ 
دوالرا عــن كل برميل. وتتزايد 
العوائد النفطية للكويت بصورة 
إضافية أيضــا إثر رفع انتاجها 
النفطي أكثر من مرة، إذ وصلت 
حصة انتــاج الكويت لـــ٢٫٨١٨ 
مليون برميل يوميا وفقا آلخر 

اجتماعات «أوپيك».

الشطي لـ «األنباء»: مستشفى 
متكامل في «صباح األحمد السكنية»

عبدالكرمي العبداهللا

كشف مدير منطقة األحمدي الصحية د.أحمد الشطي عن 
عدة مشاريع مستقبلية في مدينة صباح األحمد السكنية 
للتوســع في اخلدمات الصحية في املنطقة، أولها وجود 
خطة إلنشاء مركز خدماتي طبي ألهالي مدينة صباح األحمد 
يضم مركز املجلس الطبي والفحص قبل الزواج وفحص 
العمالة، ومكافحة القوارض، ومركزا تخصصيا لألسنان، 
وآخر لغسيل الكلى، اضافة الى بقية اخلدمات األخرى. 

وأكد د.الشــطي في تصريــح لـ«األنباء» وجود توجه 
إلنشاء مستشفى متكامل في مدينة صباح األحمد السكنية 
ضمن اخلطط «اآلجلة» خالل ٥ سنوات مبساحة ٣٠٠ ألف 
متر مربــع ليكون نظيرا للمستشــفيات العامة في بقية 
احملافظات بسعة ٤٠٠ سرير على األقل مجهز بكل اخلدمات 
األساســية واملســاندة مثل «خدمات التغذية واإلطعام ـ 
التصوير الطبي ـ الفحوصات الطبية املخبرية ـ التعقيم 
ـ اخلدمات الفندقية ـ موقع الشــؤون الهندســية/ ورشة 
الهندسةـ  مبنى سكن للهيئة الطبية والتمريضية والفنية»، 

وغيرها.
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إيداع ميزانية «أمامية» العسكريني بحساب األمانات
مرمي بندق 

قالــت مصــادر رفيعة فــي تصريحــات خاصة 
لـ «األنباء» إن امليزانية التي اعتمدها ديوان اخلدمة 
املدنية لصرف مكافأة الصفوف األمامية للعسكريني 
في اجليش واحلرس الوطني واإلطفاء متت تعليتها 
حلساب األمانات في وزارة املالية مارس املاضي مع 
نهاية السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١. وأوضحت املصادر ان 
ديوان اخلدمة املدنية قام بدوره كامال وأجنز العمل 
املطلوب منه والذي تضمن تنفيذ االجراءات التي متت 
مخاطبته بها، وكذلك متت مراجعة كشوف األسماء 
املرسلة من اجلهات الثالث، وتأكدت اللجنة التابعة 
للديوان من صحة األعداد وصحة األســماء الواردة 

والتي على أساســها مت احتساب امليزانية، وأبلغت 
وزارة املالية والتي بدورها خصصت لهم امليزانية.  
وردا على ســؤال ملســؤول في وزارة املالية، أجاب: 
تابعنا عملنا كامال وأجنزنا االجراءات املطلوبة وال 
يوجد اي تقصير واملوضوع مازال عند مجلس الوزراء 
وننتظر أي تعليمات جديدة للتنفيذ.  من األهمية ذكر 
ان الديوان اعتمد ١٤٥ مليون دينار للصرف للجهات 
الثالث على أساس فئة متوسطة اخلطورة، ولم يتم 
الصرف ملطالبة العسكريني بالصرف على اساس فئة 
عالية اخلطورة انطالقا من ان العسكريني في اجلهات 
الثالث مندرجون مع العسكريني في وزارة الداخلية 
حتت لواء املجلس األعلى للدفاع، ولذلك لديهم أمل 

كبير في موافقة مجلس الوزراء على طلبهم.

مصادر مسؤولة لـ «األنباء»: متت تعلية املبلغ في مارس املاضي مع نهاية السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ و«املالية» تنتظر التعليمات 

الطلبة وحاملو إقامة التحاق بعائل مشمولون 
بقرار السماح بالتواجد باخلارج أكثر من ٦ أشهر

مرمي بندق

أوضحت مصادر مطلعة ان قرار السماح للوافدين 
بالتواجد خارج البالد أكثر من ٦ أشهر يشمل الطلبة 
وجميــع حاملــي إقامة التحاق بعائــل وال يقتصر 

علــى حاملي إقامة عمل فقــط. وكانت «األنباء» قد 
ذكرت ان العمالة املنزلية هي الفئة املســتثناة من 
القرار إال إذا قدم الكفيل طلبا باملوافقة على السماح 
للعمالــة املنزلية لديه بالتواجــد في اخلارج أكثر 

من ٦ أشهر.

استعجال توثيق شهداء «كورونا» في مستشفى جابر
مرمي بندق

لفتــت مصادر مطلعــة في تصريحــات خاصة 
لـــ «األنباء» إلــى أهمية وضرورة االســتعجال في 
تنفيــذ قرار مجلس الوزراء الــذي نص على وضع 
أسماء الشــهداء والضحايا من اجليش األبيض في 
أحد األماكن البارزة في مستشفى جابر األحمد، وذلك 

تكرميا لدورهم الكبيــر وجهودهم املقدرة ولتتذكر 
األجيال القادمة كل التضحيات التي قدموها للحفاظ 
على املنظومة الصحية في الكويت وسالمة املواطنني 
واملقيمني. وكلف القرار الذي صدر سبتمبر املاضي كال 
من وزيري الصحة واإلعالم، بإعداد برنامج وثائقي 
يبني ويوثق دور اجليش األبيض وتضحيات الشهداء 

والضحايا منهم حتى يحفظ التاريخ بطوالتهم.

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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ترامب يرفض التعاون في التحقيق حول نشاطاته التجارية
عواصــم ـ وكاالت: حتولــت مداهمــة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» منزل الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا الى 
عاصفة سياســية يرى بعــض املراقبني انها قد 
تطيح بآماله في الترشح لالنتخابات الرئاسية 
املقبلة فــي ٢٠٢٤، في حني يعتقــد آخرون أنها 
ســتضر بالرئيس جو بايدن. وفي أحدث حلقة 
من سلســلة املشــاكل القانونية التي يواجهها، 
أعلــن ترامب في بيان أنــه «رفض اإلجابة» عن 
أســئلة في التحقيق املدني في نيويورك والذي 
جتريه املدعية العامة لوالية نيويورك ليتيتيا 
جيمس، بشــأن املمارســات التجارية لعائلته. 
وقــال: «رفضــت اإلجابة عن األســئلة مبوجب 
احلقــوق واالمتيازات املمنوحة لكل مواطن في 
الدســتور األميركي». وأضــاف: «عندما تصبح 
عائلتك وشركتك وجميع األشخاص في دائرتك 
أهدافا حلملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية 

بدعم من محامني ومدعني عامني ووسائل إعالم 
مضللة لن يكون لديك خيار». مبوازاة ذلك، يحاول 
ترامب حتويل الضجة التي أثارها تفتيش منزله 
بســبب نقله وثائق رسمية من البيت األبيض، 
إلى صاحله، في حني أعرب كبار مسؤولي احلزب 
اجلمهوري عن دعمهم للرئيس الســابق. وعبر 
نائبه الســابق ومنافسه احملتمل للرئاسة مايك 
بنس عن «قلق عميق» إزاء تفتيش منزل ترامب، 
وقــال إنها تنم عن «انحيــاز حزبي» من جانب 
وزارة العــدل. وقالت النائبــة اجلمهورية إليز 
ســتيفانيك «إذا كان بإمــكان مكتب التحقيقات 
الفيدرالي مداهمة مقر رئيس أميركي، تخيل ما 
الــذي ميكن أن يفعلوه بك»، ليرد عليها النائب 
الدميوقراطي تيد ليو بالقول «ملاذا ال يستطيع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق مع رئيس 
أميركي؟ لســنا روسيا حيث ال ينطبق القانون 

على رئيس الدولة ورفاقه».

سجال جمهوري ـ دميوقراطي حول مداهمة «إف بي آي» مقّر الرئيس السابق

الشرطة حترس موكب دونالد ترامب لدى وصوله إلى مكتب املدعي العام في نيويورك     (رويترز) التفاصيل ص ١٦

 

«يوم غضب» فلسطيني غدًا 
للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي

«القرم» تعلن الطوارئ.. وكييڤ تتهم موسكو 
باستخدام «زابوريجيا» درعًا نووية

1616

فاز العب منتخبنا الوطني 
أللعاب القوى يعقوب اليوحة 
بامليداليــة البرونزيــة ضمــن 
منافسات ١١٠ م حواجز في ألعاب 
القوى، وهي امليدالية البرونزية 
الثانية للكويت في دورة ألعاب 
التضامن اإلسالمي املقامة حاليا 
في مدينة قونية التركية والتي 

تستمر حتى ١٨ اجلاري.
إلــى ذلــك، يخــوض أبطال 
منتخبنــا الوطنــي للرمايــة 
منافســات األدوار النهائية في 
رماية «التــراب» بعد ان متكن 
من تخطي التصفيات التمهيدية، 
وتعقد اآلمال على أبطال الرماية 
بتخطي األدوار النهائية صباح 
اليوم وصعود منصات التتويج.
وكان وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيــري، مثــل 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، في حفل افتتاح 
الــدورة، بحضور شــخصيات 
عربيــة وإســالمية بــارزة، في 
مقدمتهم الرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان.
وتشارك الكويت في الدورة 
بـ ٥٨ العبا والعبة، يشــاركون 

في ١٠ ألعاب.
وأكد املطيري أن العمل جار 
لتطبيــق اســتراتيجية الهيئة 
لتطويــر  للرياضــة  العامــة 
الرياضــة الكويتيــة والتي مت 
إعدادها بالشــراكة بني الهيئات 
واملؤسســات ذات الصلــة فــي 
القطاعني العام واخلاص، وذلك، 
خالل زياتــه أمس األول العبي 
والعبات وفد الكويت املشــارك 

في الدورة.

ممّثل صاحب السمو حضر افتتاح دورة ألعاب التضامن اإلسالمي.. واليوحة أحرز برونزية «١١٠ م حواجز»

ممثل صاحب السمو األمير وزير اإلعالم والثقافة والشباب عبدالرحمن املطيري والشيخ جابر ثامر اجلابر يتوسطان وفد الكويت 

البطل األوملبي عبداهللا الطرقي يرفع علم الكويت متقدما الوفد الرياضي املشارك في الدورة خالل طابور العرض 

املطيري: ماضون بتطوير إستراتيجية الرياضة

التفاصيل ص ١٨
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اخلميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

أحمد الشطي لـ «األنباء»: خطة إلنشاء مركز خدماتي طبي.. 
ومستشفى مؤقت بسعة ١٢٠ سريرًا في مدينة صباح األحمد السكنية

عبدالكرمي العبداهللا

كشــف مديــر منطقــة 
االحمــدي الصحية د.أحمد 
الشــطي عن عدة مشاريع 
مستقبلية في مدينة صباح 
الســكنية للتوسع  األحمد 
في اخلدمــات الصحية في 
املنطقة، أولها وجود خطة 
إلنشاء مركز خدماتي طبي 
ألهالي مدينة صباح األحمد 
يضم مركز املجلس الطبي 
الــزواج  والفحــص قبــل 
وفحص العمالة، ومكافحة 
القوارض، ومركزا تخصصيا 

متقــدم للطــوارئ، ومركز 
لإلســعاف يشمل (األرضي 
- اجلوي)، متوقعا أن يرى 

النور خالل عامني.
فــي  د.الشــطي  وأكــد 
تصريح لـــ «األنباء» على 
إلنشــاء  توجــه  وجــود 
مستشفى متكامل في مدينة 
صبــاح األحمــد الســكنية 
ضمــن اخلطــط «اآلجلــة» 
خالل ٥ ســنوات مبساحة 
٣٠٠ الف متر مربع ليكون 
نظيرا للمستشفيات العامة 
في باقي احملافظات بســعة 
٤٠٠ ســرير علــى األقــل 

لتوفيــر اخلدمات الصحية 
املناسبة لقاطنيها، مبينا أن 
اجمالي عدد سكان املنطقة 
بلغ حوالي ٦٠ ألف نســمة 
تخدمهــم ٥ مراكز صحية، 
أحدها مركز للطوارئ مجهز 
الستقبال احلاالت الطارئة 
من املنطقة ومــا يجاورها 
على مدار ٢٤ ســاعة طوال 
ايــام األســبوع، ومجهــز 
بعنايــة ومركــز التصوير 
الطبي وخدمات اإلســعاف 
مبا في ذلك مهبط للطائرات، 
باإلضافة الى مركز للعيادات 
التخصصيــة، ومركزيــن 

بــكل اخلدمــات  ومجهــزا 
األساسية واملســاندة مثل 
«خدمات التغذية واالطعام 
 - الطبــي  التصويــر   -
الفحوصات الطبية املخبرية 
التعقيــم - اخلدمــات   -
الفندقية - موقع الشؤون 
الهندسية/ ورشة الهندسة 
- مبنى سكن للهيئة الطبية 
والتمريضيــة والفنيــة»، 

وغيرها.
الــى أن وزيــر  ولفــت 
الصحــة د.خالــد الســعيد 
يولي اهتماما كبيرا مبدينة 
صبــاح األحمــد الســكنية 

صحيــني آخريــن يعمــل 
أحدهما ٢٤ ســاعة واآلخر 

١٢ ساعة ليال.
اخلدمــات  أن  وأكــد 
الطبية متوافرة  األساسية 
حاليــا في منطقــة صباح 
األحمــد الســكنية، وجــار 
العمل على التوسع النوعي 
في اخلدمــات التخصصية 
التصور  واملساعدة حسب 
املرفــوع للــوزارة، معبــرا 
عن تقديره لتعاون وتفهم 
األهالــي لطبيعــة الــدورة 
املســتندية املتبعــة فــي 

الوزارات احلكومية.

مدير منطقة األحمدي الصحية كشف عن عدة مشاريع مستقبلية في املنطقة للتوسع في اخلدمات الصحية

د.أحمد الشطي

لألســنان، وآخــر لغســيل 
الكلــى، اضافــة الــى بقية 

اخلدمات االخرى.
وأعلــن فــي تصريــح 
لـ«األنباء» عن توجه إلنشاء 
مستشفى مؤقت بسعة ١٢٠ 
ســريرا لتلبيــة احلاجــات 
األساسية في املنطقة يضم 
الباطنية، واجلراحة والعناية 
املركزة والتخدير وأمراض 
النساء والوالدة (اخلدج)، 
فضال عن األطفال، ويكون 
مدعومــا بأجنحــة العناية 
املركــزة للكبــار واألطفال 
واخلدج، باإلضافة الى مركز 

الكويت تشارك في «أجيال تدعم قضايا األمة»
القاهرة ـ هناء السيد

تشــارك رئيســة معهد 
املــرأة للتنميــة والســالم 
احملاميــة كوثــر اجلوعان، 
املكتــب  رئيــس  ونائــب 
التنفيذي ملجلس الشــباب 
املتكاملة  العربي للتنميــة 
محمــد خالد الياســني، في 
الشــباب  فعاليــات ملتقى 
العربي لبنــاء الوعي الذي 
يعقد حتت شــعار «أجيال 
تدعم قضايا األمة»، تزامنا 
مع «يوم الشــباب العربي» 
الــذي أقرتــه جامعة الدول 

العربية.
امللتقــى  وســيتناول 
التأثير النفسي والسياسي 
واالقتصــادي لبناء الوعي 
العربية،  على املجتمعــات 
ودور الدين واإلعالم والقوى 
الناعمة في التأثير على بناء 

الوعي.
ومــن املقرر أن تشــارك 
في امللتقى وفود من الدول 
العربية واإلفريقية وممثلو 

املنتــدى في اجتماع املكتب 
التنفيذي للمجلس في شهر 
فبراير املاضي وذلك تلبية 
لدعــوة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي بتكثيف اجلهود 
لبناء الوعي املصري والعربي 
لدى الشــباب والعمل على 
تنظيــم الفعاليات الثقافية 
ملكافحــة ما تواجهــه األمة 
العربية من معركة فكرية، 
تستهدف مسخ عقول الشباب 
فكريا ومعنويــا وانتمائيا 

التصدي لها برؤية شبابية 
مسؤولة وهادفة وواضحة 
حفاظا علــى األمن القومي 

العربي.
أنه ســيتم  وأوضحــت 
تنظيــم املنتــدى على مدار 
ثالثة أيام، مشــيرة إلى أنه 
مت اختيار جمهورية مصر 
العربية لتكون احملطة األولى 
للملتقى الذي سيتم تنظيمه 
كل ثالثة شهور بإحدى الدول 

العربية.

وحتولهم سلوكيا.
الدول  إلــى أن  ونبهــت 
العربيــة تواجــه حتديات، 
مضيفة أن إدراك احلقائق هو 
مهمتنا الكبرى اآلن ومحاربة 
الشائعات بإعالن احلقيقة 
أقصر الطرق لوأدها، مؤكدة 
الشــباب  أهميــة تعريــف 
العربي باحلقائق واإلجراءات 
التي تتــم وتنبيه اجلميع 
بالتهديــدات التــي حتيــط 
باألمة العربية والعمل على 

ملتقى الشباب العربي لبناء الوعي يعقد في القاهرة بحضور اجلوعان والياسني

محمد خالد الياسني احملامية كوثر اجلوعان

وزارات وهيئــات الشــباب 
واجلمعيــات واملؤسســات 
واجلامعات واملراكز البحثية 
والتعليمية واإلعالم واألزهر 
الشــريف والشــخصيات 
العامــة واملنظمات الدولية 

واإلقليمية.
وعن أهمية امللتقى، ذكرت 
مؤسســة ورئيسة مجلس 
إدارة مجلس الشباب العربي 
للتنمية املتكاملة د.مشيرة 
أبوغالي، أنه مت اعتماد تنظيم 

الشمري يحصل على جائزة التميز للشباب العربي

القاهرة ـ هناء السيد

حتت عنوان «الشباب العربي والعاملي»، يقام في مقر 
جامعة الدول العربية احتفال لتوزيع جوائز التميز للشباب 
العربي. وقد حصل عبداهللا الشــمري على املركز الثالث 
وسيتم تسليمه اجلائزة خالل االحتفال. اجلدير بالذكر أن 
عبداهللا الشمري ناشط سياسي وإعالمي وكاتب بالصحف 

احمللية وصاحب موقع إخباري «مفتش الكويت».

أسماء ٢٠٦ مواطنني خصصت لهم قسائم في جنوب مدينة سعد العبداهللا
عاطف رمضان

أعلنــت املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية عــن قيامها بتوزيــع الدفعة 
الرابعة من (N٢) في القسائم احلكومية 
مبشروع جنوب مدينة سعد العبداهللا 
السكنية، والتي تشتمل على ٢٠٦ قسائم 
مبساحة ٤٠٠ متر مربع للمخصص لهم 

حتى تاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٢.
وذكرت املؤسســة أنه سيتم توزيع 
البطاقــات اليوم اخلميــس ويوم األحد 
١٤ اجلاري، بينما سيتم توزيع بطاقات 
االحتياط ١٥ اجلاري، على أن يتم إجراء 
عملية القرعة يوم األربعاء ١٧ اجلاري.

وأضافت «الســكنية» أن املواطنني 
املخصصة لهم القســائم احلكومية في 
هذا املشروع واملدرجة أسماؤهم ضمن 
هــذا اخلبر عليهم احلضور شــخصيا 
إلى مبنى املؤسسة في منطقة (جنوب 
الســرة) الساعة التاســعة صباحا في 
املواعيد املبينة، مصطحبني معهم البطاقة 
املدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم 
بطاقة القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت «السكنية» إلى أن من يتخلف 
عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل 
األيام احملددة، فإن املؤسســة ســتقوم 
باستبعاد اســمه وإدخال األسماء التي 
تليهم في التخصيص، مهيبة باملواطنني 
املخصصة لهم قسائم حكومية في هذا 
املشروع ولم ترد أسماؤهم احلضور إلى 
مبنى املؤسسة في متام الساعة التاسعة 
صبــاح يوم االثنني املقبــل ١٥ اجلاري 
مصطحبــني معهــم قــرار التخصيص 
والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.
وقالت «الســكنية» انه لن يســمح 
بدخول القاعة إال لصاحب العالقة فقط، 
مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة 

ملن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة.
وفيما يلي أسماء املخصص لهم:

سلطان عبداهللا سلطان املطيري٭ 
ملعان راشد اجفني الفضلي٭ 
علي شوميى سعود العازمي٭ 
سعود عبداهللا جابر العجمي٭ 
فهد جواد حمد الشمري٭ 
حسني فالح فالح العجمي٭ 
مصلط هايف عبداهللا احلويلة٭ 

لطيف ملعب مناور الظفيري٭ 
محمد سعد محمد الشريف٭ 
أحمد مطلق علي الرشيدي٭ 
مشاري عبدالسالم محمد العوضي٭ 
محمد مجيبل ليلى العنزي٭ 
عبدالرزاق فالح فارس البصمان٭ 
محمد ناهي حسني هزاع٭ 
خالد سلطان صالح املجروب٭ 
عبداهللا علي خالد الفيلكاوي٭ 
فرحان نومان حويل العازمي٭ 
مانع عبدالعزيز مبارك العجمي٭ 
منصور فهد علي املطيري٭ 
نشمي حمدان فالح العازمي٭ 
علي عبداحلميد محمود بندر٭ 
حسن عوض هديبان الرشيدي٭ 
مطلق فالح سيف املويزري٭ 
خالد محمد عباد اخلليفة٭ 
سلطان سعود سلطان السبيعي٭ 
يوسف عوض مدهش رويشد٭ 
فهد عبداهللا فهد العجمي٭ 
مشعل طلق فالح العازمي٭ 
عبداهللا سالم محمد سالم٭ 
نايف عبداهللا ماجد املطيري٭ 
عبداحملسن محمد عبداهللا العجمي٭ 
هادي حمدان فالح رومي العازمي٭ 
أحمد سعد فهاد العازمي٭ 
خالد عسكر عبداهللا اجلامع الرشيدي٭ 
جاسم محمد إبراهيم املريشد٭ 
محمد حسن راشد العجمي٭ 
محمد عبدالرحمن عامر البيدان٭ 
عثمان عبدالرزاق عباس العنزي٭ 
سعيد مهدي مسفر العجمي٭ 
مطلق محمد عدس النمران٭ 
جاسم يوسف عيسى اخلضر٭ 
فهد ناصر فهد املطوع٭ 
خالد غلوم حبيب غلوم علي٭ 
محمد فهد هذال الصواغ٭ 
سالم مزرم نصار العازمي٭ 
حسن مرزوق حسن العجمي٭ 
عبدالوهاب جمعة خميس بوعركي٭ 
أحمد مساعد عبدالرحمن الكوس٭ 
فيصل حمد أحمد العمار٭ 
عبيد فهد عبيد العتيبي٭ 
مبارك فالح ضاوي النصافي٭ 
مشعل فاهد مبارك الهاجري٭ 
عبداحملسن مزيد عبدالرحمن الصانع٭ 
مساعد قنيفذ عيد الوعالن٭ 

خالد عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي٭ 
مطلق مبارك مطلق الشمري٭ 
عبدالعزيز محمود حيدر علي٭ 
دهش مزعل دهش الفضلي٭ 
فاضل عبدالكرمي عبدالرحيم الصفار٭ 
محمد جابر أحمد احملمد٭ 
مطلق عقاب زبار العتيبي٭ 
سالم علي سالم اجلعيدية٭ 
مشاري علي سالم اجلعيدية٭ 
أحمد مجزع فتيخ العنزي٭ 
مشعل إبراهيم الشمري٭ 
خالد عبداهللا منصور الدوسري٭ 
مساعد ماطر حمود العازمي٭ 
أحمد حسني اسماعيل الفيلكاوي٭ 
زياد شليل فالح العتيبي٭ 
مشاري خالد سعود الهاجري٭ 
خليفة صالل ابريك العتيبي٭ 
عبدالرحمن فالح براك العامر٭ 
فالح صنيتان فالح املطيري٭ 
عبدالعزيز ناصر عباس عبدالعزيز٭ 
محمد قعيد حشاش العتيبي٭ 
عبداهللا عرمان مسلم العجمي٭ 
علي عيسى حسن سويد٭ 
إبراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي٭ 
طالل ناصر عيد فجري٭ 
ماجد جمعان عبداهللا العازمي٭ 
خالد سعود مشعان الرشيدي٭ 
فهد مهدي سالم العجمي٭ 
عبداهللا سعد غازي املطيري٭ 

مبارك عبداهللا فالح امليع العجمي٭ 
بدر محمد حجي شهاب٭ 
طالل سعود فهد جدعان٭ 
عبداهللا محمد فهاد العجمي٭ 
سطام خليف لزام ضيفاهللا٭ 
أحمد فايح جهز العتيبي٭ 
دريع مطلق نعير الهاجري٭ 
سعود عبيد مناور العازمي٭ 
محمد مبارك سعود املخيزمي٭ 
عبدالسالم محمد هادي العنزي٭ 
فهد حمود حران احلربي٭ 
خالد فهد عبداهللا العتيبي٭ 
أحمد سلطان سفر السميري٭ 
أحمد مشعل مرزوق املطيري٭ 
فواز عواض ثواب الرويجح٭ 
عوض راشد محمد الرشيدي٭ 
سعد فهد محمد العجمي٭ 
عبداهللا عامر شبيب العجمي٭ 
محمد عبداهللا عايض العتيبي٭ 
فواز محمد إبراهيم التميمي٭ 
طالل هزاع سعد املطيري٭ 
خالد محمد عبدالرحمن الشريف٭ 
ركان منيف ركان السبيعي٭ 
مفرح نايف عواض املطيري٭ 
بندر عبيد مناور احلربي٭ 
خالد صالح مبرك النعيس٭ 
خالد حميد موسى االستاذ٭ 
ياسر عبداجلليل محمد٭ 
بدر محسن حاضر السعيدي٭ 

مشعل عبداهللا شبيب الدوسري٭ 
عبيد محمد عبيد العنزي٭ 
عبداهللا نسيم سعد النسيم٭ 
بدر محمد فالح دخيل اهللا الرشيدي٭ 
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الصقعبي٭ 
فهد سعود عبداهللا السبيتي٭ 
سطام حمود راشد احلربي٭ 
بجاد خالد عبداحملسن عادي٭ 
فهد سعود وقيان حمد٭ 
عبداهللا ضافر فهد الهاجري٭ 
محمد أحمد محمد العوضي٭ 
عبدالرحيم يوسف محمد كلندر٭ 
مشعل مبارك خميس محمد العجمي٭ 
ثامر عبدالهادي مطلق الراجحي٭ 
محمد ثامر مرزوق امللفي٭ 
بدر مطر عبيد الديحاني٭ 
عويد مبارك عويد الرشيدي٭ 
عبدالرحمن مانع راشد العجمي٭ 
محمد عسيم محمد العجمي٭ 
طالل محمد أحمد اخلشان٭ 
مسحل فالح هويدي هادي املطيري٭ 
فهاد دغيم فهد املطيري٭ 
أحمد بنيه محمد الصانع٭ 
محمد غامن حمد السهيل٭ 
أحمد غامن حمد السهيل٭ 
نايف غريب روضان العنزي٭ 
علي اسماعيل عبداهللا السيار٭ 
عصام عبدالكرمي عثمان الزيد٭ 
هزاع جامع عيد الرشيدي٭ 
محمد مبارك مشغي العجمي٭ 
عبداهللا سالم راضي محمد املطرود٭ 
منصور محمد فالح العجمي٭ 
سعود صفاك عوض العنزي٭ 
عادل عبداهللا حسني الفودري٭ 
حمد حميدان نافع الرشيدي٭ 
فهد هزاع قويعان مبارك الهاجري٭ 
أحمد مطلق جبر الفضلي٭ 
تركي عساف محمد اخلالدي٭ 
طارق عبدالرزاق محمد الظاهر٭ 
مشعل اسماعيل بالل اخلميس٭ 
ناصر سالم محمد فهم٭ 
نايف بخيتان خلف احلبيني٭ 
بسام خليفة سلمان الغوينم٭ 
عبدالعزيز أحمد حمود الدويهيس٭ 
طالل أحمد حسن القالف٭ 
موسى عبداهللا عياظه الرشيدي٭ 
نايف ناصر مجبل العازمي٭ 

محمد فهيد ماجد الصلف٭ 
سالم فالح سالم عزام العازمي٭ 
وليد فالح صقر الديحاني٭ 
عادل خالد عبداحملسن عادي٭ 
محمد عبداحلسني غلوم محمد٭ 
الشيخ خالد مالك محمد الصباح٭ 
صقر علي صقر العدواني٭ 
فهد مسمار صلبي اجلدعي٭ 
فهد محمد خليل الساعي٭ 
خالد سعد مظهور العازمي٭ 
عبداهللا خليفة ناصر حسني٭ 
خالد حسني علي األنصاري٭ 
محمد مجبل بتال املطيري٭ 
فهد عبداهللا محمد العجمي٭ 
فهيد محمد حمد شنيتر٭ 
موسي صالح عبيد املطيري٭ 
محمد عبدالرضا عبداحلميد نقي٭ 
بندر فهد عايض الرشيدي٭ 
مروان عمر ثقل العتيبي٭ 
عبدالعزيز إبراهيم القبندي٭ 
عبدالرحمن سالم بنيان الدوسري٭ 
علي راشد زويد املطيري٭ 
أحمد عبدالرزاق عبدالرحمن العبدالرزاق٭ 
علي ضبيب فخري الرشيدي٭ 
محمد صقر محمد حمدان اجلمهور٭ 
محمد سعود مرزوق املطيري٭ 
صقر مشعان العدواني٭ 
ضاري شالل رضيدان الشمري٭ 
حمد محمد عبداهللا السلوم٭ 
منيف عبيد عايض عوض٭ 
مشعل عايض مهدي العجمي٭ 
انور علي عيد العليوي٭ 
حمد راشد راشد الهاجري٭ 
بدر صالح رجعان العازمي٭ 
صالح مشعان حويل املطيري٭ 
صالح حسني محمد الكندري٭ 
أحمد ناصر جبر زيد٭ 
عبداهللا فهد سعد قريطة٭ 
بدر غامن مريجب العنزي٭ 
عبدالرزاق يوسف عبدالرزاق املال٭ 
بسام حامد عبدالقادر السرحان٭ 
مبارك سعد ربيع ادريس٭ 
عبداهللا فهد مبارك العجمي٭ 
ثامر فالح سيف العازمي٭ 
محمد حمود محمد العجمي٭ 
فالح غازي خلف الشمري٭ 
محمد سعود محمد هادي٭ 

مبساحة ٤٠٠ متر للقسيمة ومن املخصص لهم حتى تاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٢

مخطط التوزيع في املشروع

«تعاونية الروضة وحولي» بحثت 
مع «الزراعة» مشاريع زراعية تطويرية

محمد راتب

اســتقبل املديــر العام لشــؤون الزراعة 
والثروة السمكية م. علي الفارسي وفدا من 
جمعيــة الروضة وحولــي التعاونية، ضم 
رئيس مجلس اإلدارة محمد يوسف الكندري 
ورئيس اللجنة املالية واإلدارية حامد االبراهيم 
ورئيس جلنة العمل االجتماعي علي احلداد، 
حيث جرى استعراض املسائل الزراعية التي 
تهم أهالي منطقة الروضة وحولي انطالقا 
من مبدأ التعاون الدائم والدعم املستمر من 
قبل الهيئة العامة للزراعة واالهتمام الكبير 

من مجلــس ادارة جمعية الروضة وحولي 
التعاونية، واستمرارا للنهج التطويري الذي 
دأبت عليه والســير على حتسني كل ما من 

شأنه تقدمي خدمة أفضل ألهالي املنطقة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة محمد يوسف 
الكنــدري: نشــيد بالتعاون الدائــم والدعم 
املستمر من الهيئة العامة للزراعة واالهتمام 
الكبير من قبل م. علي الفارسي ومتابعتهم 
املستمرة لتحسني كل ما من شأنه توفير خدمة 
أفضل للبلد، واهتمامه شــخصيا وحرصه 
على التخضير وحماية البيئة وتلبية مطالب 

أهالي املنطقة.

م. علي الفارسي مستقبال محمد الكندري وحامد اإلبراهيم وعلي احلداد

 اخلدمات األساسية الطبية متوافرة في املنطقة والعمل جاٍر على التوسع في اخلدمات التخصصيةتوّجه إلنشاء مستشفى متكامل في املدينة مبساحة ٣٠٠ ألف متر مربع بسعة ٤٠٠ سرير
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رئيس الوزراء هّنأ ولي العهد هّنأ رئيس اإلكوادور بالعيد الوطنياألمير هّنأ رئيس اإلكوادور بالعيد الوطني
رئيس اإلكوادور بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
غييرمــو الســو رئيــس 
اإلكــوادور  جمهوريـــــة 
الصديقــة، عبــر فيهــا 
سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية 
وجلمهوريــة اإلكــوادور 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
غييرمــو الســو رئيــس 
اإلكــوادور  جمهوريـــــة 
الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
راجيــا له وافــر الصحة 

والعافية.
بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
النــواف ببرقية تهنئــة إلى الرئيس غييرمو الســو 
رئيس جمهورية اإلكوادور الصديقة مبناسبة العيد 

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

سمو الشيخ أحمد النواف

وزير اخلارجية بحث مع مسؤولة أميركية 
سبل تطوير التعاون املشترك

التقى وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في ديوان عام وزارة اخلارجية 
مع الســفيرة ميشيل سيســون، مساعدة 
وزير خارجية الواليات املتحدة االميركية 
لشؤون املنظمات الدولية، وذلك مبناسبة 
الزيارة الرســمية التي تقــوم بها والوفد 
املرافــق الى الكويت، حيــث تناول اللقاء 

العالقــات الثنائيــة الوثيقــة التي تربط 
البلدين الصديقني، وسبل تطوير التعاون 
املشــترك لتعزيز منظومة األمن الغذائي 
الدولي ودعم املنظومــة الصحية والدفع 
باجلهود الدولية في هذا اإلطار، كما مت خالل 
اللقاء مناقشة املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

ناقشا املستجدات اإلقليمية والدولية

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله السفيرة ميشيل سيسون

وزير التربية يستقبل املواطنني في مكتبه 
مببنى الوزارة األحد املقبل

احملاور املتعلقة بخطة االســتعداد وسبل 
إجنازها.

ومتت متابعة نســب اإلجنــاز لألعمال 
املوكلة للجنة، لبيان ما مت تنفيذه، باإلضافة 
الى متابعــة احتياجات املــدارس العاملة 
واجلديدة وتسلمها قبل بداية العام الدراسي.

أعلنــت وزارة التربية 
عــــن استقـبـــال وزيــــر 
التربيــة ووزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمي 
د.علي املضف، للمواطنني 
واملواطنــات في مكتبه في 
مبنى الوزارة جنوب السرة 
يوم األحد املقبل ١٤ اجلاري 
من الساعة ٨ إلى ١٠ صباحا. 
ودعت الوزارة الراغبني في 
تسجيل موعد للدخول إلى 
موقع الوزارة، مشيرة إلى 
أنه سيتم تأكيد املوعد عن 

طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف.
من جانب آخر، اجتمع الوكيل املساعد 
للتعليم العام أسامة السلطان مع أعضاء 
اللجنة املشــّكلة ملتابعة االســتعداد للعام 

الدراسي اجلديد.
وخالل االجتماع، متت مناقشة عدد من 

د.علي املضف العنزي لـ «األنباء»: نطالب بأن يكون النصب التذكاري 
للشهداء من املعالم الثقافية والسياحية

مثل تلك االعمال التي تخلد 
ذكرى االحتالل، مؤكدا على 
دور وزارة االعالم من خالل 
إنتاج افالم ومسلسالت تضم 
نخبة من النجوم الكويتيني 

والعرب.
وطالب بتسمية الشوارع 
وامليادين واجلادات بأسماء 
الشــهداء تخليــد لذكراهــم 
املشرفة ونشهد اليوم نزيفا 
في تسميتها بأسماء أشخاص 
من كل فئــات املجتمع، ومع 
احترامنا لتلك األسماء، لكن 
ال ميكن تسويتهم مبا قدمه 
الشهيد من تضحيات لتحرير 

الوطن.

قيمة التضحية فداء للوطن 
في نفوس الطلبة، ونطالب 
بتخليد فترة االحتالل العراقي 
الغاشــم وكذلــك التحريــر 
والبطوالت التي قدمها ابناء 
الكويــت من خــالل االعمال 
الفنية واالدبية والوثائقية، 
الفتا إلى ان املكتبة الكويتية 
تكاد تخلو من اعمال تخص 
فتــرة االحتــالل والتحرير، 
مشددا على أهمية هذا األمر 
ليكون شاهدا على ما حدث 
للكويت وما قدمه الشهداء من 
تضحيات فداء للوطن، مطالبا 
ان يتبنــى املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 

التذكاري باالضافة  النصب 
الى ادراج قصص الشــهداء 
ضمن املناهج الدراسية لغرس 

اخلصوص، الفتا الى ان جميع 
الدول التــي خاضت معارك 
وحروبــا وقدمت شــهداء ال 
تخلو من النصب التذكاري 
للشهداء او للجندي املجهول 
تكرميا لهم، مناشدا احلكومة 
بان يكون موقع النصب مميزا 
ومعلما من معالــم الكويت 
الثقافية والسياحية ومزارا 
للضيــوف مــن الســياح او 
السياســيني وغيرهــم، آمال 
ان يتم انشاؤه بشكل يليق 
بتضحيات شهدائنا االبرار.

وعلى صعيد متصل، ذكر 
ان اجلمعية منذ انشائها تبنت 
٤ مطالب رئيسية منها انشاء 

آالء خليفة

ثمــن رئيــس مجلــس 
إدارة جمعية أهالي الشهداء 
واملفقوديــن  واألســـــرى 
الكويتية فايز العنزي قرار 
مجلس الوزراء األخير بشأن 
إنشاء نصب تذكاري يتضمن 

أسماء شهداء الكويت.
وقال العنزي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» إن ذلك كان 
من املطالب الرئيســية التي 
قدمتها اجلمعيــة مرارا الى 
املجلس البلدي والبلدية وقدم 
أول مرة في ٢٠٠٧ وحضرت 
اجلمعية عدة اجتماعات بهذا 

أكد ضرورة إدراج قصص الشهداء ضمن املناهج الدراسية

فايز العنزي

الكويت: إخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية 
لتحقيق األمن واألمان واالستقرار في املنطقة

نيويــورك - كونا: أكدت 
الكويت أن هدف إخالء منطقة 
الشرق األوسط من األسلحة 
النوويــة وإخضــاع جميــع 
املنشــآت والبرامج النووية 
لنظــام الضمانات الشــاملة 
التابع للوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة هو هــدف ال تنازل 
عنه لتحقيــق األمن واألمان 

واالستقرار في املنطقة.
وأكــد عضو وفد الكويت 
املشــارك في أعمــال اللجنة 
الثانيــة للمؤمتــر العاشــر 
الســتعراض معاهــدة عدم 
االنتشار النووي السكرتير 
الثاني إبراهيم الدعي في كلمة 
الكويت في املؤمتر التمسك 
مبخرجات مؤمترات املراجعة 
لألعوام ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠١٠ 
خاصة فيما يتعلق بإنشــاء 
الشــرق األوســط  منطقــة 

اخلالية من تلك األسلحة.
وأضاف الدعي ان التزام 
الــدول غيــر احلائــزة على 
األسلحة النووية األطراف في 
املعاهدة مبسؤولياتها فيما 
يتعلق بعدم االنتشــار خير 
دليل علــى إميان هذه الدول 
مبخاطر األســلحة النووية، 
مشيرا الى أهمية االستمرار 

بهذا االلتزام.
وشــدد علــى ضــرورة 
وأهمية حتقيق عاملية املعاهدة 
ودعوة كل الدول غير املنضمة 

في الشــرق األوسط ليكون 
بداية مسار تفاوضي إلنشاء 

تلك املنطقة.
وأعرب الدعي عن األسف 
من غياب اإلرادة السياسية 
واجلديــة مــن قبــل بعــض 
األطراف املكلفة بعقد املؤمتر 
مما أدى إلى إفشال عقد املؤمتر 
في موعده وتأجيله إلى أجل 
غير مسمى، مشيرا الى منع 
مؤمتــر عــام ٢٠١٥ ملراجعة 
املعاهــدة مــن التوصل إلى 
وثيقة ختامية بسبب رفض 
املقترحــات  الــدول  بعــض 
املنطقــة  املتصلــة بإنشــاء 
اخلالية من االسلحة النووية 
وأســلحة الدمار الشامل في 

الشرق األوسط.

بإنشــاء املنطقة اخلالية من 
األســلحة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل األخرى شهدت 
جناحــا فــي إطــالق مســار 
تنفيذي إلنشاء املنطقة عبر 
تبني إعالن سياســي وعدة 
قرارات تعكس التوافق الذي 
شــهدته الدورتني بني الدول 

املعنية املشاركة فيهما.
وأشار الدعي الى اعتزام 
املشاركني آنذاك على استكمال 
هذا املسار حتى يحقق هدفه 
املنشــود املتمثل في إنشــاء 
املنطقة اخلالية وفقا لوالية 
قرار الشــرق األوســط لعام 
١٩٩٥ وذلك على أساس مبدأ 
التوافق واإلرادة احلرة للدول 
املعنيــة فيه. وذكر أنه متت 
النهائيني  إحالة التقريريــن 
للدورتــني األولــى والثانية 
لرئيس املؤمتر أمال بأن يسهم 
ذلك اسهاما مجديا في تنفيذ 
القــرارات واملقــررات املتفق 
عليها الصادرة عن املؤمترات 
السابقة الستعراض املعاهدة 
بشأن إنشاء «املنطقة اخلالية 
من األسلحة النووية وأسلحة 

الدمار الشامل األخرى».
وأضاف أن الكويت ترحب 
بالنجاح الذي توصلت إليه 
دورتا مؤمتر إنشاء «املنطقة 
اخلالية» واإلعالن السياسي 
الذي اعتمدته الدول املشاركة 

فيه بتوافق اآلراء.

وأكــد ضــرورة انضمام 
الــى معاهــدة  «إســرائيل» 
عدم االنتشــار، السيما أنها 
الطرف الوحيــد في املنطقة 
غير املنضــم والعائق الذي 
مينع إنشــاء منطقــة خالية 
من هذه األسلحة، معتبرا ان 
استتباب األمن واالستقرار في 
أي منطقة ال يأتي عن طريق 
امتالك األســلحة النووية أو 
أي ســالح من أسلحة الدمار 

الشامل األخرى.
وأضاف ان الكويت تشدد 
على أن قرار ١٩٩٥ حول الشرق 
األوسط الذي مت على أساسه 
الالنهائــي للمعاهدة  التمديد 
يبقى ســاري املفعــول حتى 
تتحقق غاياته، وأغراضه وأن 
مسؤولية تنفيذ القرار تقع على 
عاتق جميع الدول األطراف في 
املعاهدة خاصة الدول احلائزة 

على أسلحة نووية.
وقال «بالرغــم من حالة 
تنفيــذ  لعــدم  االســتياء 
التــي  الدوليــة  االلتزامــات 
أقرها مؤمتــر ١٩٩٥ ومؤمتر 
٢٠١٠ ملراجعــة املعاهدة فإن 
الكويت واتساقا مع املوقف 
العربي تؤكد أهمية االلتزام 
بتنفيذ قرار ١٩٩٥ حول الشرق 
األوسط وآليته املعتمدة في 
٢٠١٠ التي لم تر النور حتى 
اليوم». وذكر ان الدورة األولى 
والثانيــة للمؤمتــر املعنــي 

خالل أعمال اللجنة الثانية للمؤمتر العاشر الستعراض معاهدة عدم االنتشار النووي

السكرتير الثاني إبراهيم الدعي يلقي كلمة الكويت

إلى املعاهدة إلــى االنضمام 
بأسرع وقت ممكن لتحقيق 
عامليتها، مبينــا ان الكويت 
ســاهمت فــي اجلهــود التي 
دفعــت بهــا الــدول العربية 
لتنفيذ قرار عام ١٩٩٥ وإنشاء 
منطقة خالية من األســلحة 
النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشــامل في الشــرق 

األوسط.
وأفاد بأن مؤمتر املراجعة 
لعام ٢٠١٠ اقر بالتوافق خطة 
عمــل لتنفيذ القــرار املعني 
بإنشاء املنطقة وكلف املؤمتر 
األمــني العام لــألمم املتحدة 
والدول الثالث الراعية للقرار 
بعقد مؤمتر إلنشاء املنطقة 
اخلالية من األسلحة النووية 

ضـرورة انضمـام «إسـرائيل» إلـى معاهـدة عـدم االنتشـار السـيما أنها الطـرف الوحيـد فـي املنطقة غيـر املنضم

«املواصالت»: انطالق استكمال أعمال املرحلة األولى 
الستبدال أجهزة الفايبر بدءًا بـ «البدع»

عبداهللا راكان

أعلنــت وزارة املواصالت 
انطالق املرحلة األولى الستبدال 
النظــام القــدمي بنظام حديث 
ومتطور ألجهزة الفايبر صباح 
يوم األحد املقبل بدءا مبباني 
منطقة البــدع التي مت توقف 
العمل بها منذ عام ٢٠١٠، وبعدها 
يليها باقي املناطق املتفق عليها 
وهي (ســلوى - الرميثية - 
الســاملية - راس الساملية - 
مدينــة الكويــت - الفنطاس 
الزراعــي). وأوضــح الناطق 
الرســمي لــوزارة املواصالت 
م.مشــعل الزيــد أن الــوزارة 

عن استكمال باقي التركيبات 
والتشغيل فيه ألسباب فنية 
منذ عام ٢٠١٠، وعليه سيقوم 

الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الــوزارة  الفــارس ولوكيلــة 
م.خلــود الشــهاب بدعمهمــا 
املباشـــــر وتوجيهاتهمـــــا 
ومتابعتهمــا اليومية لتتمكن 
الوزارة من الوصول لالتفاق 
مع الشركة الستبدال األجهزة 
القدمية باحلديثــة املتطورة، 
مشــيرا إلــى أن مــن أهــداف 
الوزارة تطوير شبكة خطوط 
الهواتــف األرضية وحتويلها 
من الشبكة النحاسية القدمية 
إلى شــبكة األلياف الضوئية 
عالية السرعة، لالرتقاء بجودة 

خدمات الهاتف واإلنترنت.

الفريــق الفني من مهندســي 
الوزارة والشركة بزيارة جميع 
مباني منطقة البدع الستبدال 
النظام القدمي بالنظام احلديث 
واملتطور لتلبيــة احتياجات 
جميع قاطنــي منطقة البدع. 
وناشــد الزيد أصحاب املنازل 
واملباني املوجــود في منطقة 
البدع بالتعاون مع مهندســي 
الوزارة والشــركة الســتبدال 
القدميــة  الفايبــر  أجهــزة 
باحلديثة ليتمكن املشتركون 
من احلصول على سرعات عالية 
لإلنترنت عن طريق االشتراك 
من خــالل شــركات مــزودي 
اخلدمة. وتقدم بالشكر لوزيرة 

م.مشعل الزيد

ستقوم األحد املقبل وبالتعاون 
مع شركة «نوكيا سوليوشينز 
انــد نيتوركــس الكويتيــة» 
باستبدال نظام الفايبر القدمي 
باجلديد للمرحلة األولى ملنطقة 
(البــدع) وبعدهــا يليها باقي 
املناطــق املتفق عليهــا، يأتي 
ذلك بناء علــى العقد الذي مت 
توقيعه من قبل وكيل الوزارة 
م. خلود الشهاب مع الشركة في 
شــهر مايو املاضي ملدة عامني 
الستكمال أعمال مناطق املرحلة 
األولــى من عقــد الفايبر دون 
حتمل الوزارة ألي نفقات مالية 
طوال فترة العقد. وأشار إلى أن 
النظام القدمي للفايبر مت التوقف 

السلطان بحث االستعداد للعام الدراسي اجلديد

اسامة السلطان

«اجلهاز املركزي» لـ «جامعة الكويت»: 
نسقوا معنا في أي شأن يتعلق بـ «البدون»

وذلــك العتمــاد بطاقــات 
املراجعــة الصــادرة مــن 
املركــزي، وكذلك  اجلهاز 
بطاقات الضمان الصحي 
املمنوحــة حلامليهــا من 
فئة املقيمني بصورة غير 
قانونية، وذلك لتســهيل 
املــراد إجنازها  املعاملــة 
مــع ضــرورة التأكــد من 
توافر بطاقة صاحلة لدى 
مراجعي اجلامعــة، وفي 
حال كانت البطاقة منتهية 
يجب على حاملها مراجعة 
اجلهاز املركزي لتجديدها. ولفت إلى أنه 
في حــال رغبة اجلامعة فــي التعاقد مع 
أي فئة من املقيمني بصورة غير قانونية 
للعمل لديها أو جتديد التعاقد بالنســبة 
للعاملني احلاليني يجب مخاطبة اجلهاز 
املركزي ألخذ املوافقات بشأنهم مع ضرورة 

وجود بطاقة مراجعة سارية.

ثامر السليم

دعــا اجلهــاز املركزي 
ملعاجلة أوضــاع املقيمني 
بصــورة غيــر قانونيــة 
إلــى  الكويــت  جامعــة 
التنســيق املسبق في أي 
شأن يتعلق بفئة «البدون».
العام  األمــني  وطالــب 
باإلنابــة د.محمــد زينــل 
جميع رؤساء مراكز العمل 
فــي اجلامعــة بضــرورة 
التعــاون فــي هــذا األمر، 

مضيفــا أن ذلك يأتي بناء على كتاب من 
اجلهــاز، تضمن أنــه «ال يجوز ألي جهة 
االنفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعامل 
مع أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
دون التنسيق مع اجلهاز باعتباره اجلهة 
املرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع 
هذه الفئة، وعلى جميع اجلهات احلكومية 

وغيرهــا التعــاون مــع 
اجلهاز إلجنــاز أعماله، 
وموافاته مبا يطلبه من 
معلومــات ومســتندات 
ووثائــق، والتقيــد مبا 
يصــدر عن اجلهــاز من 

قرارات وتعاميم».
وأشار إلى أن اجلهاز 
املركزي طلــب ضرورة 
اتخــاذ اإلجــراء الــالزم 
وفقــا للنظــم واللوائح 
املتبعــة لــدى اجلامعة، 

د.محمد زينل
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العتيبي: KILAW ستعلن أسماء الطلبة 
املقبولني على نفقتهم األسبوع املقبل

كشــف العميد املساعد 
للشــؤون الطالبية بكلية 
القانون الكويتية العاملية 
(KILAW) د.صالح العتيبي 
أن الكلية ســتعلن أسماء 
مــن  املقبولــني  الطلبــة 
الدارســني علــى نفقتهــم 
اخلاصــة فــي منتصــف 

األسبوع املقبل.
وذكــر د.العتيبــي في 
تصريــح صحافي أن عدد 
املتوقــع قبولهم  الطلبــة 
من الدارسني على نفقتهم 

اخلاصة يتراوح بني ٢٥٠ و٢٨٠ طالبا وطالبة، 
الفتا إلى أن الكلية شــهدت هــذا العام إقباال 
كبيــرا مــن الطلبــة الراغبني فــي االلتحاق 
للدراسة بها ســواء طلبة البعثات الداخلية 
او الطلبة الدارســني علــى نفقتهم اخلاصة، 
حيث فاقت أعداد املتقدمني للكلية ٣ أضعاف 
القدرة االســتيعابية للكلية، مشــيرا إلى أن 
الكلية ملتزمة بالطاقة االستيعابية احملددة 
سواء لطلبة البعثات الداخلية او للدارسني 
على نفقتهم. ودعا د.العتيبي جميع املقبولني 

في الكلية إلمتام إجراءات القبول واستكمال 
املتطلبــات الالزمة لبدء الدراســية، متمنيا 
جلميع الطلبة املستجدين واملستمرين حياة 
دراســية موفقة ومستقبال ناجحا، مؤكدا أن 
كلية القانون الكويتية العاملية تسعى دوما 
للتطوير والتحديث لتخريج أجيال متسلحني 
بأفضــل أنــواع العلم وحاملني لشــهادة في 
القانون باللغتــني العربية واإلجنليزية مبا 
يجعل اخلريج مطلوبا ومميزا في سوق العمل 

سواء بالقطاع احلكومي أو اخلاص.

تتراوح أعدادهم بني ٢٥٠ و٢٨٠ طالباً وطالبة

د.فيصل الكندري د.صالح العتيبي

«وربة» داعم لـ «الشباب» 
في «تطوير رأس املال البشري»

في إطار مبادرات بنك وربة املجتمعية لدعم 
اجلهود الرامية لتطوير رأس املال البشــري 
املتمثل في فئة الشباب وبالتعاون مع الهيئة 
العامة للشــباب، أوضحت رئيسة مجموعة 
املــوارد البشــرية واخلدمــات العامة معالي 
الرشيد أن بنك وربة يحرص على دعم مشاريع 
الدولة جتاه الكــوادر الوطنية بهدف تأهيل 
وتدريب الشــباب الكويتي وخلق مســارات 
مهنية لهم، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأضافت الرشيد أن بنك وربة يثمن اجلهود 
املبذولة من قبل الهيئة العامة للشباب على 
رعاية وتطوير الطاقات الشبابية الوطنية من 
خالل توفير فرص العمل ومســاعدتهم على 
حتديد مساراتهم الوظيفية بتعريفهم بطبيعة 
العمــل في القطــاع اخلــاص وتوفير برامج 

تدريبية لصقل قدراتهم تشــجيعا للشباب 
الوطني على االلتحاق بالعمل في هذا القطاع 

احليوي ودعم تأهيل الكفاءات الكويتية.
وقالت الرشــيد إن هذا الدعم يعد واجبا 
وطنيــا يهدف مــن خالله البنك لالســتثمار 
بالكوادر الوطنية وتطويرها للمساهمة في 
دعم املسيرة التنموية بالكويت واملشاركة في 
بناء الوطن، فبنك وربة كان ومازال سباقا في 
تأهيل وتطوير الكوادر، وال ســيما الوطنية 
منها عبر برامج تدريب وتطوير متخصصة 
في التحول الرقمي، وتكنولوجيا املعلومات، 
إضافة إلى االستثمار والعمليات املصرفية، 
كما يتم تنفيذ برامج تطوير القيادات، حيث 
إن استثمار طاقات شباب الكويت هو استثمار 

وطني تنفيذا لرؤية الكويت ٢٠٣٥.

جانب من اجتماع «املوارد البشرية» مع هيئة الشباب

انتهاء فترة تسجيل املستجدين
للفصل الدراسي األول في «التطبيقي»

أعلن نائب الرئيس لشؤون الكليات ورئيس 
جلنة املســتجدين في االحتــاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب نواف اجلنفاوي انتهاء فترة تسجيل 
املستجدين للطلبة املتقدمني لكليات ومعاهد 
الهيئة للفصل الدراســي األول ٢٠٢٢-٢٠٢٣. 
وقال اجلنفاوي: ملا كان شــكر العباد هو من 
متام شكر رب العباد، وألن لكل جناح عرفانا 

وامتنانا، وتقديرا للمجهودات التي بذلت من 
أعضاء جلنة املســتجدين «بنني وبنات» في 
استقبال زمالئهم املستجدين ومساعدتهم في 
عملية التسجيل باملوقع االلكتروني للهيئة 
ســواء مبقر االحتــاد في العديليــة أو املقار 
اخلارجية لالحتاد فقد وجب توجيه الشكر 
والعرفــان جلميع أعضــاء اللجنة ولكل من 

ساهم في جناح عملها.

سلمان: «الهندسة والبترول» خّرجت 
١٣ ألف مهندس ومهندسة

نظمت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ممثلة 
في مكتب مساعد العميد للشؤون الطالبية لقاء مفتوحا 
مع الطلبة املســتجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يوم 
األحــد املاضي، وذلك لتوضيح أنظمة ولوائح اجلامعة، 
وتعريف الطلبة بجميع التخصصات الهندسية املقبولني 
بهــا، كمــا مت عقد لقاءات مفتوحة لكل قســم علمي على 
حدة للطلبة املستجدين، وعمل جولة بأرجاء الكلية من 

قاعات ومختبرات ومرافق.
وشــارك في اللقاء القائم بأعمال عميد كلية الهندسة 
والبترول د.عايد سلمان، ومساعد العميد للشؤون الطالبية 

د.بدر البصيري، ورؤساء األقسام العلمية.
ورحــب البصيري بالطلبة املســتجدين، مباركا لهم 
قبولهم بجامعة الكويت وحتديدا كلية الهندسة والبترول، 
موضحا ان اللقاء من القلب إلى القلب، ألن الهدف األسمى 
هو رؤية املقبولني مهندســي املستقبل، مؤكدا ان رحلة 
اجلامعة مختلفة بكل املقاييس فهي تعليمية وتثقيفية 
وبناء هوية جديدة، وأن املستجدين سوف يتذكرون هذا 
اليوم في حفل تخرجهم بعد أربع سنوات حافلة بالتميز.
مــن جهته، بارك القائم بأعمال عميد كلية الهندســة 
والبترول د.عايد سلمان للطلبة املستجدين قبولهم في 
الكلية، مبينا أن عدد الطلبة املقبولني الذين وثقوا قبولهم 
حتى يوم األحد ١٠٨٥ طالبا وطالبة، مؤكدا أن الكلية تعد 
منزلهم الثاني، وســيقضون فيهــا معظم أوقاتهم خالل 

سنوات الدراسة.
وبني ســلمان ان الكلية خرجت نحو ١٣ ألف مهندس 
ومهندسة انتشروا في سوق العمل، مما أكسبها احتراما 
وتقديرا في املجتمع، مبينا ان الهندسة من أكثر املهن طلبا 
في سوق العمل، ألن خريجي الكلية لديهم صفات يصعب 
إيجادها في اآلخرين كالدقة وطلب املعرفة والعمل حتت 

الضغط واملنهجية املنظمة في حل املشاكل.

جانب من اللقاء املفتوح مع الطلبة املستجدين

جولة تعريفية للطلبة

دراسة: احلرارة ستتجاوز الـ ٤٠ في أكثر من ٤ أشهر بالسنة
حذرت دراسة حديثة من 
أن اســتمرار ارتفاع درجات 
احلرارة في الكويت سيؤثر 
ســلبا على الصحة العامة، 
ارتفــاع معــدل  وبالتالــي 

الوفيات.
هذا مــا ذكرته الدراســة 
مجلــة  فــي  املنشــورة 
 Environmental Research
 Qالتصنيــف ١ Letters ذات 
 Impact تأثيــر  ومبعامــل 
Factor يعادل ٦٫٩٤٧، والتي 
أعدها األستاذ املساعد بقسم 
الصحة البيئية واملهنية في 
كلية الصحة العامة بجامعة 
الكويت د.براك األحمد كباحث 

منذ التسعينيات في الكويت 
إلى الوقت احلالي باتت غير 
مســبوقة، مقارنة بدرجات 

يؤدي إلى الوفاة بشكل مباشر 
أو غير مباشر، متوقعة زيادة 
مبقــدار ٥٪ إلى ١١٪ بنســبة 
الوفيات بسبب احلرارة في 

الكويت.
وحذر الباحثون من أنه 
بحلول نهاية القرن احلالي، 
فإن ١٤ من كل ١٠٠ حالة وفاة 
في الكويت قد تكون بسبب 
احلرارة القاسية من التغير 
املناخي، علما أن آثار التغير 
املناخي لن تكون متساوية 
بني جميع فئات املجتمع في 
الكويت، إذ سيكون العاملون 
في الظروف القاســية أكثر 

عرضة للخطر.

احلــرارة فــي العقــد األول 
(منذ عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٩)، 
ومن املتوقع أن نشهد زيادة 
مبتوســط درجات احلرارة 
مبقــدار ١٫٨ إلــى ٢٫٦ درجة 
مئويــة بحلول عــام ٢٠٥٩، 
و٢٫٧ إلى ٥٫٥ درجات مئوية 
بحلول عام ٢٠٩٩،  مما يعني 
إمكانية جتاوز درجة احلرارة 
مؤشر الـ ٤٠ درجة مئوية في 
أكثر من ٤ أشهر في السنة.

وأوضحــت الدراســة أن 
 التعــرض لدرجات احلرارة 
العاليــة يؤدي إلــى تدهور 
احلالة الصحيــة ملن لديهم 
أمراض مزمنة، األمر الذي قد 

د.براك األحمد

رئيسي، والباحثون الدوليون 
آنا ماريا كابريرا، وكاي تشني، 
وآرون  غارشــيك،  وأريــد 
بيرنستني، وجويل شوارتز، 
وبتروس كوتراكيس بتمويل 
من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، وبالتعاون مع مركز 
هارڤــارد للمنــاخ والصحة 
والبيئــة العامليــة، ومركــز 
ييل للصحة والتغير املناخي 
بالواليات املتحدة األميركية، 
ومعهد بيرن لدراسات الصحة 
الوقائية «مركز إيشــر» في 

سويسرا.
وأشارت الدراسة إلى أن 
وتيرة  ارتفاع درجات احلرارة 

انطالق برامج مركز «ابن الهيثم» سبتمبر املقبل
أعلــن مديــر مركــز ابن 
الهيثم للتدريب التابع للهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب د.وليد إظبية عن 
بدء التسجيل في خطة املركز 
التدريبية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ 
والتــي تهــدف إلــى صقل 
مهــارات وقــدرات العاملني 
الدولــة مبــا  مبؤسســات 
يلبي احتياجات ومتطلبات 

اجلهات املختلفة.
وأوضح إظبية أن اخلطة 
تنطلــق مــن ٤ ســبتمبر 

ومتتــد حتى ٩ مارس ٢٠٢٣ عبر ٤٦ برنامجا 
تدريبيا متنوعا في جميع املجاالت مثل اإلدارة 

واحملاســبة واحلاســب اآللــي 
والقانون وتنمية الذات والقيادة 
يقدمها نخبة مختارة من املدربني 
املعتمدين مــن ذوي اخلبرات 
التدريبيــة، مؤكــدا على إميان 
املركز بأهميــة صقل وتدريب 
الدرجــات  العاملــني بجميــع 
الوظيفية عبر إكسابهم املهارات 
لتحسني األداء وزيارة اإلنتاجية 

الالزمة لسوق العمل.
وبني أنــه ميكــن للراغبني 
في التسجيل االطالع على هذه 
الدورات عبر زيارة موقع الهيئة 
اإللكتروني WWW.PAAET.EDU.KW مركز ابن 

الهيثم للتدريب.

د.وليد إظبية

عادل املرزوق: احلرارة تبدأ باالنخفاض التدريجي اليوم.. 
وفترة جمرة القيظ تنتهي بعد ١٣ يومًا والرطوبة تزداد الثالثاء

قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق إن درجــة احلــرارة 
ستبدأ باالنخفاض التدريجي 
اعتبــارا من اليــوم، الفتا الى 
انــه ميكن القــول ان احلرارة 
فــي منطقــة اخلليج وشــبه 
اجلزيرة العربية التزال مرتفعة 
وتتجاوز فــي بعض االحيان 
٤٨ درجــة مئوية. وأوضح ان 
املنطقة التزال تخضع لتأثير 
منخفض الهند املوسمي الذي 
يزداد ارتفاعا كلما اجتهنا غربا.

وفيما يلي التفاصيل:
نتحدث فلكيا ونشير الى 
أن األربعاء املوافق ١٠ أغسطس 
انتهت فترة نوء املرزم أو جنم 
(املــرزم) هو جنم الشــعرى 
اليماني الذي يظهر قبيل طلوع 
الشمس في جهة الشرق والذي 
ميتاز بشدة بريقه في السماء، 
وللعلــم فإن (نوء املرزم) هو 
جنم من جنوم كوكبة اجلبار 
ويســمى باللغــة اإلجنليزية 
Bellatrix وهو جنم عمالق جدا 
وعظيم احلجم ويبلغ حجمه 
٥ أضعاف حجم الشمس (أي 
أكبر من الشمس خمس مرات) 
وهو من النجوم الساطعة في 
الســماء ليال وأكثرهــا ملعانا 
بــني  وبريقــا ومييــل لونــه 
األزرق واألبيض ويفوق ملعانه 

باالنخفاض التدريجي من بعد 
فتــرة الكليبني ولكن بصورة 
عامة نقول بأن منطقة اخلليج 
العربي وشبه اجلزيرة العربية 
التزال درجات احلــرارة فيها 
مرتفعة وتتجــاوز في بعض 
األحيــان درجــة (٤٨) درجة 
مئويــة وهــذا راجــع إلــى أن 
املنطقــة ال تــزال تخضع إلى 
تأثير منخفض الهند املوسمي، 
وال يزال هذا املنخفض اجلوي 
متمركزا فوق هذه املنطقة، حيث 
تبلغ قوة هذا املنخفض اجلوي 
فوق سواحل اخلليج العربي 
بني (٩٩٥ و٩٩٧) مليبار، ويزداد 
هذا املرتفع اجلوي ارتفاعا في 
أرقامه كلما اجتهنا غربا، فتكون 
قوة هذا املنخفض اجلوي في 

أغسطس واجلمعة ١٢ أغسطس، 
واحتمال سرعتها أن تكون بني 
(٢٥-٣٣) كم/س ولكن سوف 
يتغير اجتــاه الرياح من يوم 
السبت ١٣ أغسطس إلى رياح 
أقــرب ما تكون رياح جنوبية 
شرقية (كوس مطلعي) تكون 
بني خفيفة إلى معتدلة السرعة، 
ومتوقع سرعتها بني (١٧ و٢١) 
كــم/س، وفــي يــوم الثالثاء 
املوافق ١٦ أغســطس فإنه من 
املتوقع أن يتغير اجتاه الرياح 
وتكون رياحا شرقية (كوس)، 
وســوف تســتمر إلى ما بعد 
(دلوق السهيل) والذي يدلق 
أو يظهر في يوم ٢٤ أغسطس، 
وسوف تؤدي رياح الكوس هذه 
إلى زيادة نسبة الرطوبة، ومن 
املتوقع أن تكون رطوبة نسبتها 
بني (٤٠ و٦٠٪) خصوصا في 
األيام التي تسبق فترة (دلوق 

السهيل) وبأيام قليلة جدا.
أما بالنسبة حلالة البحر فقد 
دخل من اليوم في حالة تيارات 
احلمل الشديدة االندفاع وغير 
الصاحلة للصيد (يكون البلد 
مطفح ومتنعه يصك القوع)، 
واملــوج يكــون بــني خفيــف 
ومعتدل في االرتفاع، ويكون 
ارتفاعــه بني (٣٠ و١٨٠ســم)، 

واهللا تعالى أعلم.

وســط شبه اجلزيرة العربية 
بني (١٠٠١ و١٠٠٣) مليبار، بينما 
تكون قوته على سواحل البحر 

األحمر (١٠١٠و١٠١٢) مليبار.
وبداية نوء النثرة أو فترة 
حــر الكليبني تكــون اليوم ١١ 
أيامــه ١٣  أغســطس وعــدد 
يومــا، وهو آخــر النجوم في 
فتــرة القيظ، ومتتــاز فترته 
بشدة حرارة اجلو والرطوبة 
العالية، وهذا النوء هو عبارة 
عن جنمتني األولى ميانية أي 
موقع هذه النجمة في اجلنوب، 
والنجمة األخرى شامية أي هي 
من جنوم الشمال أي موقعها في 
الشمال، ويظهر جنم الكليبني 
في يوم ٤ أغسطس في السماء 
ولكن يشــاهد في الكويت في 
يوم ٦ أغســطس في ســاعات 
الفجر األولى. ولكن أفضل وقت 
لرؤية جنمي الكليبني يكون في 
فصل الربيــع وحتديدا يكون 
في شــهر (فبرايــر) وينتهي 
هــذا النــوء مع فتــرة (دلوق 
الســهيل) التي تكون في يوم 

٢٤ أغسطس. 
ونشــير هنــا إلــى حالــة 
الطقس خالل األيــام القادمة، 
ونقول انه سوف تستمر الرياح 
الغربيــة املعتدلة  الشــمالية 
الســرعة يومــي اخلميــس ١١ 

اخلبير الفلكي أكد أن املنطقة ال تزال تخضع لتأثير منخفض الهند املوسمي

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

وضياؤه ضياء الشمس بنحو 
٤٠٠٠ مرة وهو أشــد النجوم 
ســطوعا فــي الســماء، ولكن 
بسبب قرب الشــمس والقمر 
وكوكــب الزهــرة مــن الكرة 
األرضيــة جتــد هــذه األجرام 
الســماوية أكثر ملعانا من هذا 
النجم والذي يبعد هذا النجم 
بحوالي ٢٤٥ سنة ضوئية عن 
األرض. ومن شــدة ملعانه في 
السماء فقد كانت بعض القبائل 
العربية تعبده فأخبرهم ربنا 
سبحانه وتعالى بأنه (هو رب 
الشــعرى).  وعادة يظهر هذا 
النجم في يوم ٧/٣٠ من كل عام 
فــي اجلنوب وهو موجود في 
السماء قبل هذا التاريخ ولكنه 
يظهر في النهار وتغطيه أشعة 
الشمس فال يظهر للعيان قبل 
هذه الفترة ويستمر ظهوره في 
الليل حتى يوم ١١/١ حيث يغيب 
عن السماء ويكون غروبه في 
جهة الغرب، وظهور هذا النجم 
في السماء هو وقت بداية فترة 
(نوء املرزم) الذي في نهايته 
تكــون بدايــة نــوء النثرة أو 
الفترة املعروفة محليا باســم 

الكليبني. 
مع دخول املنطقة في فترة 
نوء النثرة (أو الكلبني) اليوم 
١١ أغسطس سوف تبدأ احلرارة 
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بداية كم عدد الدارسني والدارسات 
مبراكز دور القرآن الكرمي، وكيف 
تنظرون إلى جهود تلك املراكز 
أزمة  وخاصة بعد عامني من 
كورونا وعودة احلياة الطبيعية 

حاليا؟
٭ في البداية نشكر «األنباء» 
علــى تغطيتهــا املتميــزة 
دائما جلهود وزارة األوقاف 
والســبق فــي نشــر أخبار 
الوزارة ودورهــا في خدمة 
العلم وأهله واملجتمع وتعليم 
القرآن الكرمي. وفي احلقيقة 
يعنى قطاع شــؤون القرآن 
الكرمي والدراسات االسالمية 
بتعليــم القــرآن الكرمي من 
املختلفــة  املراكــز  خــالل 
واملتنوعــة، منهــا مراكــز 
دور القرآن الكــرمي ومراكز 
األترجة ومراكز السراج املنير 
ومنها مراكز حلقات شؤون 
القرآن الكــرمي وهذه املراكز 
منها مركز الشاطبي واإلمام 
حفص والقارئ الصغير وابن 
اجلزري وغيرها من املراكز 
املتنوعــة في اكثــر من ٢٠٠ 
مركز تخدم مختلف شرائح 
املجتمــع بفئاته مــن الكبار 
والصغار واملواطنني واملقيمني 
ويســتفيد منها اكثر من ٣٥ 
ألــف طالب وطالبــة في كل 
مناطق ومحافظات الكويت. 
وهللا احلمد فإن االقبال كان 
متميزا خالل الفترة املاضية 
خالل ازمة انتشــار ڤيروس 
كورونا، وبإذن اهللا بعد عودة 
احليــاة لطبيعتها ســتعود 
الدراســة بشــكل حضوري 
للطالب مــع فصل الصيف، 
فاســتعداداتنا قائمة لعودة 
الدراسة إلى مراكز دور القرآن 

حضوريا.

وما جهودكم خالل فترة الصيف 
الدراسة  بإذن اهللا بعد عودة 

حضوريا؟
٭ يسعى قطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراسات االسالمية 
خالل هــذا الصيــف لتقدمي 
أنشــطة وبرامج وفعاليات 
متعــددة مــن خــالل ادارات 
الثالث  الدراسات االسالمية 
وهي ادارة الدراسات االسالمية 
في االحمدي ومبارك الكبير 
وادارة العاصمــة وحولــي، 
والفروانيــة واجلهــراء من 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
ومراكز السراج املنير ومراكز 
دور القرآن الكــرمي ومراكز 
األترجــة. فهدفنــا بفضــل 
اهللا هــو اســتيعاب الطالب 
واستغالل اوقاتهم في حفظ 
القرآن الكرمي وتعليم مهارات 
مهمة فــي احليــاة وتعزيز 
االخالق االســالمية الكرمية 
اخــالق النبــي ژ، واخالق 
مجتمعنا احملافظ من خالل 
هذه املراكز، وستكون هناك 
مسابقات وفعاليات وأنشطة 
وجوائــز وبرامــج متعددة 
لــكل شــرائح املجتمــع من 
مواطنــني ومقيمــني. واننا 
ندعو اجلميع للمشاركة في 

مراكزنا املختلفة واملنتشرة 
في مختلف مناطق الكويت.

١٠ مراكز جديدة

افتتاح مراكز  أين وصل  إلى 
دور القرآن اجلديدة؟

٭ بإذن اهللا تعالى نحن على 
موعــد الفتتاح اكثــر من ١٠ 
مراكز جديدة للعام الدراسي 
القــادم ان شــاء اهللا، وهذه 
املراكز ستكون ان شاء اهللا في 
مناطق القيروان وابوفطيرة 
وغرب عبداهللا املبارك وسعد 
العبداهللا وفي منطقة الوفرة.

مناهجنا والوسطية

ننتقل إلى ما يثار أحيانا عن مناهج 
دور القرآن الكرمي ووسطيتها 
ونبذ العنف والتطرف، هل هناك 

جديد حول تلك املناهج؟
٭ مناهج دور القرآن الكرمي 
متت مراجعتها من علماء ومن 
جلنــة عليــا متخصصة في 
مراجعة املناهج واعتمادها، 
وهللا احلمد مناهجنا وضعها 
مجموعة متميزة من العلماء 
املوثوقني وهي مناهج تدعو 
للوسطية ألننا أمة الوسط، 
كمــا قــال اهللا تعالى (كذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 

أعلن وكيل وزارة األوقاف املساعد لقطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية د.فهد اجلنفاوي أن االستعدادات قائمة لعودة الدراسة إلى مراكز دور القرآن حضوريا. وقال اجلنفاوي، في لقاء اختص به «األنباء»، إن ما يزيد على ٣٥ ألف طالب وطالبة يدرسون في 
أكثر من ٢٠٠ مركز قرآني مبختلف مناطق ومحافظات الكويت. ودعا جموع املواطنني واملقيمني إلى االستفادة مما تقدمه دور القرآن الكرمي من حتفيظ لكتاب اهللا وعلوم شرعية مفيدة وسرعة التسجيل في تلك املراكز سواء مراكز دور القرآن والدراسات ومنها مركز 

الشاطبي واإلمام حفص والقارئ الصغير واجلزري وغيرها والتي تخدم مختلف شرائح املجتمع بفئاته من الكبار والصغار واملواطنني واملقيمني. وأعلن عن افتتاح ١٠ مراكز دور قرآن جديدة في منطقة القيروان وأبوفطيرة وغرب عبداهللا املبارك وسعد العبداهللا والوفرة 
وستكون جاهزة للدراسة ابتداء من الفصل الدراسي القادم. وفيما يخص مناهج دور القرآن الكرمي، أكد اجلنفاوي انها متت مراجعتها من علماء ومن جلنة عليا متخصصة في مراجعة املناهج وهي مناهج متميزة تدعو للوسطية ألننا أمة الوسط. واشار إلى أن العديد من دول 

العالم تأخذ مناهج الكويت سواء مناهج السراج املنير او دور القرآن الكرمي او بعض االفكار املطبقة في مراكزنا كمراكز األترجة وغيرها من املراكز ويستفيدون منها. وأكد أن شهادة دور القرآن الكرمي معترف بها «وظيفيا» من وزارة التربية بأنها تعادل شهادة الثانوية العامة، 
مشيرا إلى أنه مت ارسال كتاب إلى «التربية» ملعادلتها أكادمييا حيث تلغى كلمة «وظيفيا» لتصبح شهادة ثانوية عامة وبعدها ميكن للطالب االلتحاق بالدراسة اجلامعية.. كل هذه األمور وغيرها تفاصيلها في سطور اللقاء التالية:

د.فهد اجلنفاوي مع الزميل أسامة أبوالسعود خالل اللقاء                 (متني غوزال)

كثير من الدول تستفيد من مناهج «السراج املنير»

مثــل هــذه الفاعليــات التي 
يطلقها قطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراسات االسالمية 
مبراكزهــا املتنوعة، فلدينا 
مراكــز للمبتدئــني ومراكز 
لتعليم االطفــال من عمر ٥ 
ســنوات مخــارج احلروف 
والقراءة الصحيحة وقصار 
السور، ولدينا مراكز لتعليم 
الشــرعية والثقافة  العلوم 
الشــرعية مثــل مراكز دور 
القران الكرمي مبواد مختلفة، 
حيث يقول النبي ژ «خيركم 
من تعلــم القــرآن وعلمه»، 
وحقيقــة هذا هــو منطلقنا 
فــي قطــاع شــؤون القرآن 
الكرمي والدراسات االسالمية 
ألن نأخذ هذا الشرف وهذه 
املكانــة وأن تكــون لنا هذه 
اخليريــة «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه»، وقول النبي 
ژ «وإن املالئكــة لتضــع 
أجنحتها لطالب العلم رضى 

مبا يصنع».
وهــذا فضــل عظيــم من 
اهللا ســبحانه وتعالــى ان 
جعــل لطالــب العلــم هــذه 
املكانــة، ولذلــك نتمنى من 
اجلميع مواطنــني ومقيمني 
املشــاركة والتســجيل فــي 

شــهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا).

فاتخــذت وزارة االوقاف 
وحتديدا في قطاع شــؤون 
القــرآن الكرمي والدراســات 
االسالمية الوسطية منهجا 
في التعامل مع الناس سواء 
مســلمون او غير مســلمني 
وحتى في التعامل مع االحكام 
الشــرعية، وايضا ان يكون 
عندنــا تقبل للــرأي والرأي 
اآلخــر وان يبادر االنســان 
بالنصيحة والتوجيه جتاه اي 
تقصير، ونؤكد دائما ان حفظ 
القــرآن الكرمي وهــذا املنهج 
الوســطي من اسباب حفظ 
البــالد واألوطان (فليعبدوا 
رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف)، 
فتحقيــق عبادة اهللا واقامة 
التوحيد وتعليم القرآن من 

أسباب حفظ البالد.
االعتراف بشهادة دور القرآن

وماذا عن شهادة دور القران 
الكرمي واالعتراف بها، إلى أين 

وصل هذا املوضوع؟
٭ شهادة دور القرآن الكرمي 
هــي شــهادة معتــرف بهــا 
وظيفيا مــن وزارة التربية 
بأنها تعادل شهادة الثانوية 
العامــة، ومت ارســال كتاب 
إلى وزارة التربية ملعادلتها 
أكادمييــا حيــث تلغى كلمة 
«وظيفيا» لتصبح شــهادة 
ثانويــة عامة وبعدها ميكن 
للطالب االلتحاق بالدراســة 
اجلامعية، وننظر رد وزارة 

التربية في ذلك.
نقل التجربة عامليًا

دول  مع  تواصل  هناك  هل 
اخرى لنقل جتربة دور القرآن 
والدراسات االسالمية الكويتية 

اليها؟
٭ هنــاك تواصــل كبيــر، 
العالــم  فالعديــد مــن دول 
تأخذ مناهج الكويت ســواء 
مناهج السراج املنير او دور 
القرآن الكرمي او بعض االفكار 
املطبقة في مراكزنا كمراكز 
االترجة وغيرها من املراكز، 
ويستفيدون في احلقيقة من 
جتربة الكويت في هذا األمر.

د.فهد اجلنفاوي لـ «األنباء»:
٣٥ ألفًا يدرسون في ٢٠٠ مركز 

قرآني مبختلف مناطق الكويت

ً وكيل «األوقاف» املساعد لقطاع شؤون القرآن الكرمي أعلن أن االستعدادات قائمة لعودة الدراسة إلى مراكز دور القرآن حضوريا

١٠ مراكـز دور قـرآن جديدة مبناطـق القيـروان وأبوفطيرة وغرب عبـداهللا املبارك 
وسـعد العبداهللا والوفرة سـتكون جاهزة للدراسـة ابتداًء من الفصل الدراسي القادم

مراكـز دور القـرآن والدراسـات ومنهـا مركـز الشـاطبي واإلمـام حفـص والقـارئ 
الصغيـر وابـن اجلـزري وغيرهـا تخـدم الكبـار والصغـار واملواطنـني واملقيمـني

شـهادة دور القـرآن معتـرف بهـا «وظيفيـًا» مـن «التربيـة» بأنهـا تعـادل الثانويـة 
العامـة.. وخاطبنا الـوزارة ملعادلتهـا أكادمييًا ليلتحـق الطالب بالدراسـة اجلامعية

جلنـة  ومـن  علمـاء  مـن  مراجعتهـا  متـت  الكـرمي  القـرآن  دور  فـي  املناهـج 
عليـا متخصصـة وهـي مناهـج متميـزة تدعـو إلـى الوسـطية ألننـا أمـة الوسـط

دورة سنتان ونصف بالتعاون مع «التطبيقي» 
لتخريج محفظي القرآن

لدى سؤال وكيل وزارة األوقاف املساعد 
لقطاع شــؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االســالمية د.فهد اجلنفاوي عن اخلطوات 
التي من شأنها تطوير احملفظني واملعلمني 
في مراكز دور القرآن، قال إن هناك دورة 
بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب لتخريج محفظني ومحفظات للقرآن 
الكرمي، وهذه الدورة مدتها سنتان ونصف. 
وأضاف: يلتحق بهذه الدورة خريجو الثانوية 
العامة وبعد اجتيازها يعني محفظا في مختلف 

مراكزنا، حيث يتعلم الطالب في تلك الدورة 
مخارج احلروف الصحيحة واإلقراء وطرق 
التدريس واملناهج احلديثة في تعليم كتاب 
اهللا تعالى. وتابع: هذه من الدورات املتميزة 
التي من يسجل بها غالبا يستمر في الدراسة، 
وهذه الدورة ليست قاصرة على املواطنني 
فقط بل حتى املقيمني واملقيمني بصورة غير 
قانونية. وختم اجلنفاوي: نحن نسعى دائما 
إلى كل ما من شأنه تطوير احملفظ واملعلم 

مهنيا واداريا وماليا.

أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود

ملشاهدة الڤيديو



املجلس البلدي
اخلميس ١١ اغسطس ٢٠٢٢

06
b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي

فريق للتدخل السريع ملواجهة األزمات والكوارث بجميع احملافظات
بداح العنزي

أصــدر مدير عام البلدية 
م.أحمــد املنفوحــي قــرارا 
بتعديــل اختصاصات فرق 
الطــوارئ للتدخل الســريع 

بالبلدية.
وتضمن القرار التالي:

مــادة أولــى: تســتبدل املواد 
الثانية والثالثة واخلامسة 
من القــرارات اإلدارية أرقام 
 (A٧٩ و٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٣ و٨٤)
لســنة ٢٠٢٢ بتشــكيل فرق 
الطوارئ والتدخل الســريع 
خالل األزمات والكوارث بأفرع 
الســت  البلدية باحملافظات 

على النحو التالي:
(املادة الثانية): يباشــر الفريق 
املهام واالختصاصات التالية:
١ - يقتصــر عمــل رؤســاء 
فرق الطوارئ التنسيق مع 
اإلدارات املختصة بناء على 
طلب الوزير او املدير العام 

او رئيس القطاع.
٢ - يباشــر الفريــق مهامه 
في مجال مواجهــة األزمات 
والكوارث وحاالت الطوارئ 
وأي قصور رقابي من أي نوع 
من أنواع الضبطيات اخلاصة 
باللوائــح والقوانــني أو أي 
مهام أخرى يكلف بها ضمن 

من رئيــس القطــاع ببحث 
الشكاوى والتظلمات العالقة 
بالقطاع والتي لم يتم اتخاذ 
قــرار أو إجراء بشــأنها من 

الفرع املختص.
٥ - يتولى كل رئيس فريق 
بشــكل مباشــر كل األعمال 
الفنيــة واإلداريــة اخلاصة 
باملوظفني والعاملني التابعني 
إدارة  للفريــق ومخاطبــة 
شؤون املوظفني وإخطارها 
بذلــك والوحــدات اإلداريــة 

الالزمة.

مجــال الالئحة التــي يقوم 
على مراقبة تنفيذها لضمان 
صحة وسالمة اإلجراءات من 

الناحية القانونية.
(املادة اخلامسة): يتولى رئيس 
الفريــق التنســيق وتوزيع 
املهام فيما بني أعضاء الفريق 
ومتابعــة التزامهــم بالعمل 
وتأدية املهام املطلوبة منهم 
مع احلفاظ على التعاون مع 
اإلدارات الرقابيــة األخــرى 
الفريق  بالفــرع، ويجتمــع 
أثناء أوقات الدوام الرسمي 

او وفق نظام العمل اخلاص 
بأعضاء الفريق.

مادة ثانية: على كافة قطاعات 
البلدية ووحداتها التنظيمية 
وأفرعهــا باحملافظات تقدمي 
كل أوجــه التعــاون والدعم 
لكل األجهزة الرقابية ببلدية 

الكويت وفرق الطوارئ.
مادة ثالثة: على كافة القطاعات 
واجلهات املختصة تنفيذ هذا 
القرار ويلغى كل ما يخالفه 
من قرارات سابقة ويبلغ ملن 

يلزم.

٦ - مخاطبة السلطة املختصة 
بشــأن أوامر الغلق والفتح 
اإلداري واتخــاذ اإلجراءات 
القانونية املقررة بهذا الشأن.
٧ - يحــق لرئيــس الفريق 
تقســيم أعضاء الفريق مبا 
يتناســب مع طبيعة العمل 

املكلف بها.
(املادة الثالثة: يلتــزم أعضاء 
الفريــق عند تأديــة األعمال 
واملهام املكلفــني بها بحدود 
االختصاص املكاني النوعي 
والزمانــي لــكل منهــم فــي 

يلتزم أعضاء الفريق بحدود االختصاص املكاني والزماني في مجال الالئحة التي يقومون بتنفيذها

م.أحمد املنفوحي

اختصاص القطاع التابع له 
بناء على تكليف من الوزير 
او مديــر البلديــة او رئيس 
القطــاع، وتقدمي يــد العون 
واملساندة لإلدارات املختصة 
وقســم إزالــة املخالفات في 
حاالت األزمــات والطوارئ 
والكوارث التي يتطلب األمر 

منها التدخل السريع.
٣ - الكشف واتخاذ ما يلزم 
املواطنــني  جتــاه شــكاوى 
املقدمة وفق مختلف الوسائل 
سواء بصورة مباشرة او عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
وإدارة العالقات العامة حسب 
تكليف الوزير او مدير البلدية 

او رئيس القطاع.
٤ - يقوم الفريق وبتكليف 

رفع ٣٦٨ سيارة مهملة و٨ قوارب خالل أسبوع
فــي إطار االهتمــام الذي 
العليــا فــي  اإلدارة  توليــه 
البلدية برفع مستوى النظافة 
في جميع احملافظات واحلملة 
التي أطلقتها إدارة العالقات 
العامة حتت شــعار «شارك 
بنظافتها»، وفي إطار اجلهود 
املبذولة من األجهزة الرقابية 
العامــة  النظافــة  بــإدارات 
وإشــغاالت الطــرق بأفــرع 
البلدية بجميع احملافظات على 
السيارات املهملة والسكراب 
والقوارب التي تشوه املنظر 
العام، أعلنت إدارة العالقات 
العامة في بلدية الكويت عن 
قيــام إدارات النظافة العامة 
وإشــغاالت الطــرق بجميع 
البلديــة باحملافظات  أفــرع 
بتنفيذ جوالت ميدانية خالل 

تلك اجلوالت عن وضع ١٩٧٨ 
ملصق إنذار على ســيارات 
مهملة وسكراب وسيتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية برفعها 
بعــد انتهــاء املهلــة احملددة 
لوضع ملصق اإلنذار فضال 

١٢٧ ملصق إنذار على سيارات 
مهملة وسيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالها فور انتهاء 

فترة وضع ملصق اإلنذار.
وأشارت إلى قيام األجهزة 
الرقابية بإدارة النظافة العامة 
الطــرق بفــرع  وإشــغاالت 
بلديــة محافظة حولي برفع 
٧٤ ســيارة مهملة وسكراب 
ووضع ٢٢٨ ملصق إنذار إلى 
جانب رفع قارب. ولفتت إلى 
قيام األجهزة الرقابية بإدارة 
النظافــة العامة وإشــغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة 
األحمــدي برفــع ١٥ ســيارة 
مهملــة ووضــع ٣٥ ملصق 

إنذار وبقالتني.
األجهــزة  أن  وأضافــت 
الرقابية بإدارة النظافة العامة 

وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة اجلهراء قامت برفع 
٦٥ سيارة مهملة ووضع ٢١٣ 

ملصق إنذار.
األجهــزة  أن  وبينــت 
الرقابية بإدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة العاصمة قامت برفع 
١٠٥ سيارات مهملة وسكراب 
ووضع ١١٥١ ملصق إنذار على 
ســيارات مهملــة فيما قامت 
بــإدارة  الرقابيــة  األجهــزة 
النظافــة العامة وإشــغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة 
الفروانية بوضع ٢٢٤ ملصقا 
على سيارات مهملة ورفع ٥٥ 
سيارة مهملة وقد مت إرسالها 
الى  موقع حجز الســيارات 

في البلدية.

عن رفع ٣٦٨ ســيارة مهملة 
وسكراب وبقالتني و٨ قوارب 

مهملة.
وفي هذا السياق، أوضحت 
العامــة أن  العالقــات  إدارة 
اجلــوالت التــي مت تنفيذها 
جاءت في إطار االهتمام الذي 
توليه البلدية برفع مستوى 
النظافة بكل املناطق بجميع 
إلى أن  احملافظات، مشــيرة 
اجلــوالت امليدانيــة التي مت 
تنفيذهــا من قبــل األجهزة 
النظافــة  بــإدارة  الرقابيــة 
العامــة وإشــغاالت الطــرق 
بفــرع بلدية محافظة مبارك 
الكبير قد أسفرت عن رفع ٥٤ 
سيارة مهملة وسكراب ورفع 
٧ قوارب وقد مت إرسالها الى  
البلدية ووضع  موقع حجز 

صورة ارشيفية لرفع سيارات مهملة

الفتــرة من ٣ أغســطس إلى 
٩ أغســطس بجميع املناطق 
باحملافظات لرفع كل ما يشوه 
املنظر اجلمالي ويعمل على 
إشغال الطريق ويشوه املنظر 
احلضاري للبالد، وقد أسفرت 

إغالق سرداب مخالف 
في «الساملية»

في إطار اجلهود املتواصلة لتطبيق القوانني واللوائح البلدية 
واحلفــاظ على املظاهر اجلمالية في مختلــف املدن واملناطق، 
ومواصلة للحملة التي اطلقتها البلدية في جميع احملافظات لرصد 
ومخالفة السردايب املستغلة جتاريا في املناطق االستثمارية 
والتجارية غير املرخص لها فيها، واصلت الفرق الرقابية حملة 
الكشــف على الســراديب عبر تكثيف جوالتها امليدانية حيث 
قــام الفريق الرقابي في بلديــة حولي بتحرير مخالفة وإغالق 
سرداب، باالضافة الى توجيه انذار استغالل العقار لغير الغرض 
املرخص له في منطقة الســاملية. وفي ســياق متصل، وضمن 
احلملة على السراديب املخالفة، قام الفريق الرقابي في بلدية 
محافظة العاصمة بتنفيذ حملة أسفرت عن توجيه ٣ انذارات 
لسراديب الستغالل العقارات لغير األغراض املرخصة له بها في 
منطقة بنيد القار.  كما قام الفريق الرقابي في محافظة مبارك 
الكبير بتحرير مخالفة، باالضافة الى إغالق سرداب وعمل بلوك 

لصاحب القسيمة في منطقة صباح السالم.

إغالق السرداب املخالف

ناصر الهاجري رئيسًا لفريق طوارئ «مبارك الكبير»
من جانــب آخــر، أصدر 
م.املنفوحــي قــرارا بإعــادة 
الطــوارئ  تشــكيل فريــق 
الســريع خــالل  والتدخــل 
األزمات بفــرع بلدية مبارك 
الكبير برئاسة ناصر الهاجري 

وعضوية كل من:
٭ سالم العالطي

٭ صقر راشد
٭ مبارك سند

٭ منصور العبدلي

٭ ناصر احلوطي
٭ حربي اللميع

٭ فيصل املطيري
٭ فرحان املطيري
٭ فهد القحطاني

٭ عبداهللا الفارس
٭ بدر الفزيع
٭ علي محمد

٭ عماد البالول
٭ أحمد جاسم

٭ منى بهبهاني

٭ وجدان احلجي
٭ خلود محمد

٭ فاطمة الصفران
٭ عهد الدوسري
٭ فراج البرازي

٭ زيد فانخ
٭ صادق مذكوري

٭ سالم الفضلي
مادة ثانية: علــى كل القطاعات 
واجلهات املختصة تنفيذ هذا 
ناصر الهاجريالقرار ويلغى كل ما يخالفه.
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مشروع «توسعة محطة أم الهيمان» نافذة تنموية للمنطقة اجلنوبية

عاطف رمضان

قالــت مصــادر في وزارة األشــغال 
إن مشروع توســعة محطة أم الهيمان 
للصرف الصحي يهدف إلى معاجلة مياه 
الصرف في املنطقة اجلنوبية للبالد بـ 
٥٠٠ ألف متر مكعب كطاقة استيعابية 
ويقلل من اآلثار السلبية على البيئة في 

ري املسطحات اخلضراء.
وأضافت املصادر في تصريح خاص لـ 
«األنباء» أن هذا املشروع يعد أهم عناصر 
اخلطــة االســتراتيجية للدولة، ووفق 
مؤسسة «تومسون رويترز» العاملية، 
وهــو يعتبر أفضل صفقــة أبرمت بني 
القطاع العام واخلاص لسنة ٢٠٢٠ على 
مستوى الشرق األوسط وأفريقيا، كما 
أنه يعد أهم وأكبر املشاريع التي يشرف 
عليها قطاع الهندسة الصحية بالوزارة.

ولفتت املصادر إلى أن هذا املشروع  

من املشــاريع التنموية احلديثة وبعد 
إنشــائها ســتكون من كبــرى محطات 
الصــرف الصحي في املنطقة، مشــيرة 
إلى أن اجلهات التي سوف تستفيد من 
ميــاه الصرف الصحــي، الهيئة العامة 
للزراعة بصفة أساسية وذلك للزراعات 
التجميليــة، باإلضافة إلى شــركة نفط 
الكويــت واجلهات األخرى التي حتتاج 
إلى املياه املعاجلة والتي ستكون وفق 
أحدث املعايير الفنية وتخضع إلى معايير 

الهيئة العامة للبيئة بصفة أساسية.
ويتألف املشروع من محطة معاجلة 
مياه صرف صحي جديدة داخل حدود 
محطة تنقية أم الهيمان احلالية، وذلك 
ملعاجلــة مياه الصــرف الصحي بطاقة 
استيعابية مبدئية قدرها ٥٠٠٠٠٠ متر 
مكعب متوسط التدفق اليومي، إضافة إلى 
إنشاء خطوط للصرف الصحي واملياه 
املعاجلــة من محطة ضــخ العقيلة إلى 

احملطة اجلديدة وخط للطوارئ ومحطة 
حتويل كهربائية رئيســية وســتكون 
محطة معاجلــة الصرف الصحي قابلة 
للتوسعة في املستقبل مبقدار ٢٠٠٠٠٠ 
متر مكعب في اليوم، حيث ستصل طاقتها 
االستيعابية النهائية إلى ٧٠٠٠٠٠ متر 

مكعب في اليوم.
ويستهدف املشروع حتقيق عدد من 
األهداف اإلستراتيجية لوزارة األشغال 
من حيث حتقيق االستدامة ورفع كفاءة 
احملطات وشــبكاتها وتطويرها، ورفع 
مستوى االســتفادة القصوى من املياه 
املعاجلــة، وتعزيز الشــراكة اإليجابية 
والفاعلة بني القطاع احلكومي واخلاص، 
ومتكــني فرص تدريب الكــوادر الفنية 
وتأهيلها، وحماية البيئة وتخفيف أي 

تأثيرات سلبية.
وذكرت املصادر أن املشــروع يخدم 
مناطق جنوب الدائري السادس، ومنطقة 

صباح األحمد الســكنية، منطقة الرقة، 
ومبارك الكبير - أم الهيمان (علي صباح 
السالم احلالية)، وتبلغ مساحة األرض 
املخصصة لبناء محطــة معاجلة مياه 
الصرف الصحي عليها ٢٫٤٥٠ كيلومتر 

مربع تقريبا.
ويهدف املشروع إلى تطوير مشروع 
معاجلة مياه الصرف الصحي في منطقة 
أم الهيمان، نظرا للحاجة امللحة لتوسيع 
الطاقة االستيعابية ملعاجلة مياه الصرف 
الصحــي، وإزالة محطــة معاجلة مياه 
الصــرف الصحي املوجــودة حاليا في 
املنطقــة اجلنوبية من الكويت، وأيضا 
احلاجة لتوســيع شبكات نقل وتوزيع 
مياه الصرف الصحي املتدفقة من محطة 
الصرف الصحي التــي متت معاجلتها 
لتســتخدم في ري املساحات اخلضراء 
واملناطق الزراعية وخدمة النمو السكاني 

املرتقب للكويت.

يعتبر أفضل صفقة أبرمت بني القطاعني العام واخلاص على مستوى الشرق األوسط وأفريقيا خالل العام ٢٠٢٠

إحدى مراحل العمل

جانب من العمل في إحدى مراحل املشروع أحد مخططات املشروع مشروع توسعة محطة أم الهيمان

مساحة املشروع ٢٫٤٥٠ كيلومتر مربع تقريبًا وهو يعد أكبر املشاريع التي تنفذها «األشغال»املشروع يصل بالطاقة االستيعابية للمحطة من املياه املعاجلة إلى ٥٠٠ ألف متر مكعب يوميًا
فوائد كبيرة تعود على مناطق «صباح األحمد السكنية» و«الرقة» و«مبارك الكبير» و«أم الهيمان»هدف املشروع توفير املياه املعاجلة لري املسطحات اخلضراء وتقليل اآلثار السلبية على البيئة

«الهالل األحمر» ُتطلق «غزة في قلوبنا» 
دعمًا للشعب الفلسطيني

أطلقت جمعية الهالل األحمر أمس حملة 
«غزة في قلوبنا» جلمع التبرعات ملصلحة 
الشعب الفلســطيني في قطاع غزة ودعمه 

في وجه االعتداءات اإلسرائيلية.
وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية د.هالل 
الساير لـ «كونا» إن احلملة تهدف إلى مساعدة 
األهل في قطاع غزة مبحنتهم والتخفيف من 
املصاب األليم الذي ميرون به من اعتداءات 

إسرائيلية متكررة.
وأضاف الساير أن احلملة جزء من واجب 
اجلمعية الوطني واإلنساني جتاه أبناء شعبنا 
الفلسطيني للمساهمة ولو بشكل بسيط في 
توفير بعض املستلزمات اإلغاثية والطبية 
والوقود واملواد الضرورية التي حتتاج اليها 
املستشفيات في غزة للتخفيف من صعوبة 
الوضع اإلنساني في عالج اجلرحى واملصابني، 
مبينا أنها تأتي وسط ظروف فائقة الصعوبة 
يعيش فيها الشــعب الفلســطيني الشقيق 
خصوصا في قطاع غزة أحلك أيامه بسبب 

تصاعد وتيــرة األحداث هناك، الفتا الى أن 
احلملة تعتبر امتدادا لبرامج الهالل األحمر 
املستمرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني 

في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية.
ودعــا اجلميع إلى التبرع، خصوصا أن 
أهل الكويت جبلوا منذ القدم على التسابق 
في عمل اخلير ومساعدة اآلخرين في بقاع 
األرض موضحــا أن التبــرع يتم من خالل 
املوقــع اإللكتروني للجمعية أو باســتقبال 
التبرعات مباشــرة في مقــر اجلمعية عبر 
«كي.نت»، مشيرا إلى أن اجلمعية نسقت في 
األيام املاضية مع الهالل األحمر الفلسطيني 
واملصري لشراء املواد الغذائية والوقود من 
قطاع غزة وأيضا املستلزمات الصحية من 

السوق املصري.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للجمعيات 
الوطنية للتنســيق والتعــاون مع «الهالل 
األحمر» إلغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع 

غزة.

الساير: احلملة تهدف إلى توفير مستلزمات إغاثية وطبية للمستشفيات في القطاع

شعار احلملة د.هالل الساير

مصادر خاصة «األنباء»: انطالق النظام 
اآللي للعمل اخليري قبل بداية ٢٠٢٣

بشرى شعبان

كشــفت مصــادر خاصة فــي وزارة 
الشــؤون لـــ «األنبــاء» عــن أن الوزارة 
ممثلة بإدارة اجلمعيات اخليرية انتهت 
من تسليم نحو ٦٤ جمعية خيرية كلمة 
املرور «اليوزر» اخلاصة بها للدخول إلى 
النظام اآللي جلمع التبرعات، والتي تعمل 
الــوزارة على إطالقه قريبــا، بعد أنهت 
مرحلة جمــع وإدخال البيانات اخلاصة 

بكل جمعية على حدة.
وأوضحت أنه بعد ذلك ستقوم الوزارة 
برفــع املشــاريع اخليرية علــى املنصة 
اخلاصة وفقا للضوابط والشروط املعمول 
بها في طلبات تنفيذ املشروعات اخليرية 
السنوية داخل الكويت وخارجها، والتي 
تنــدرج ضمــن ٦ مناذج، هي: إنشــائية 
(داخلية وخارجية)، وتنموية اجتماعية 
(داخليــة وخارجية)، وكفاالت (داخلية 
وخارجيــة)، إضافــة إلــى مشــروعات 
متنوعــة (داخلية وخارجية)، وحمالت 
إغاثية خارجية فقط، وموسمية (داخلية 

وخارجية).

وأكدت املصادر أن اآللية اإللكترونية 
املعتمدة جلمع التبرعات تتمتع بقدر عال 
من السرية في حفظ بيانات ومعلومات 
اجلمعيات تصــل إلى ١٠٠٪ ، متوقعة أن 
ينطلق العمل بالنظــام اآللي قبل بداية 

العام املقبل.

اآللية اإللكترونية املتبعة جلمع التبرعات تتمتع بقدر عاٍل من السرية تصل إلى ١٠٠٪
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

أحد حكام الكويت من ١١ حرفًا

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

مبارك الصباح

محمد العلوي

اغفسكفاءةم

لرنولنلايا

ااارموعمنل

مءءلةننسمف

ترعزابيلال

حاقااكداثك

الونلغلقاي

نتتمحراندا

انملريماحل

تبلافباداس

بؤادعوصيلر

حالجويالاي

أنيس - علم   - السكوت، ٢   - ١ - لقب تركي 
مذكر، ٣ - والدة - أصل (معكوسة) - نكمل، 
٤ - رواية لنجيب محفوظ، ٥ - بالية - عكس 
حر، ٦ - طلبه - بسط، ٧ - فنانة خليجية، 
٨ - قاتل (معكوسة) - متشابهان، ٩ - أوطاني، 

١٠ - اجلواهر (معكوسة) - النجس.

غراء
كلمة 

األحداث
قناديل

السماء
التنبؤ

اجلوي
السري

وعد
غريب
حرف
أمنية

أمال
الفلكي

فناء
العنيد

املنازل
املتوقع
روس
فنون

االمتحانات

١ - أفالك - قمح، ٢ - الفعل احلسن - أرشد (معكوسة)، 
٣ - شواء اللحم - من األوقات - للتعريف،  ٤ - للتأفف - 
متساقط، ٥ - سرقها، ٦ - عكس أوائل - للجزم، ٧ - من 
الزهور (معكوسة) - أرشد (معكوسة) - من اخلضار، ٨ 
- نسبة لبلد آسيوي - طليق - مجهول، ٩ - موت - ظالم، 

١٠ - علم مؤنث - قانط.

أفقياً: عموديًا:
١ - باشا - الصمت، ٢ - وليف - وفيق، ٣ - أم - أس 
(معكوسة) - نتم، ٤ - خان اخلليلي، ٥ - رثة - برد، 
٦ - رامه - حد، ٧ - زهرة اخلرجي، ٨ - سم (معكوسة) 

- ا ا، ٩ - بالدي، ١٠ - الدر (معكوسة) - الرجس.

١ - بواخر - بر، ٢ - املأثرة - دل (معكوسة)، ٣ - شي - 
نهار - ال، ٤ - اف - متردى، ٥ - سلبها،  ٦ - أواخر - لم، 
٧ - فل (معكوسة) - دل (معكوسة) - خس، ٨ - صيني 

- حر - سر، ٩ - مقتل - دجى، ١٠ - ميس - يائس.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

هل ميكن لألطفال في سن السادسة أن يصابوا بارتفاع ضغط الدم؟

ال يكون لنمط احلياة اخلامل عواقب صحية 
سلبية على البالغني فقط، بل إن األطفال، من سن 
السادسة، معرضون أيضا، جراء منط احلياة هذا، 
خلطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم. وأمضت األجيال 
السابقة من األطفال وقتا أطول بكثير في اللعب 
بالشوارع أو املتنزهات مع أصدقائهم، قبل وقت 
طويل من ظهور وسائل التواصل االجتماعي التي 

غيرت األولويات وفرضت منط حياة مستقرا.
ويقول الباحثون إن األطفال الذين يعانون 
من زيادة الوزن يقضون الكثير من الوقت وهم 
الذي  مستلقون على األريكة، مقارنة بالوقت 
يقضونه في اللعب باحلديقة. وأشاروا إلى أن 
اآلباء هم املسؤولون، ألن السمنة غالبا ما تكون 
العائالت. وأوضح املؤلف األول  متوارثة في 
البروفيسور جيوفاني دي سيمون: «اآلباء عامل 
مهم للتغيير في تعزيز السلوكيات الصحية 
لألطفال. في كثير من األحيان، يتعايش ارتفاع 
ضغط الدم و/ أو السمنة في نفس العائلة. ولكن 
حتى عندما ال يكون األمر كذلك، فمن املستحسن أن 
تشمل تعديالت منط احلياة جميع أفراد األسرة».

ويتسبب اخلمول، وتناول الكثير من األطعمة 
السكرية واملاحلة والوزن الزائد في تسع حاالت 
من ارتفاع ضغط الدم لدى األطفال واملراهقني. 
واستندت النتائج التي توصل إليها الفريق الدولي 
من الباحثني إلى بيانات أطفال تتراوح أعمارهم 
بني ٦ و١٦ عاما يعانون من ارتفاع ضغط الدم 

في جميع أنحاء أوروبا.
وتشمل التوصيات الغذائية لعالج احلالة زيادة 
استهالك الفاكهة واخلضراوات الطازجة واألطعمة 
الغنية باأللياف األخرى، وتقليل امللح وجتنب 
الغازية والدهون املشبعة، والتي  املشروبات 
تتواجد في األطعمة فائقة املعاجلة مثل البرغر 
الدجاج والوجبات اجلاهزة.  والبيتزا وشرائح 
ويجب أن ميارس الصغار ما ال يقل عن ساعة 
واحدة من التمارين املعتدلة إلى الشديدة كل يوم 
أو السباحة،  الدراجات  الركض أو ركوب  مثل 
وأال يقضوا أكثر من ساعتني في اليوم في النمط 

املستقر.

ما أبرز فاكهة قد تسهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم؟

يعتبر األفوكادو أحد أنواع الفاكهة املميزة، 
حيث يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات 
وأعلى بالدهون، ويشير اخصائيو التغذية إلى 

أهمية تضمينه في النظم الغذائية.
فقد طلب أكثر من ٥٠٠ مشارك في دراسة 
نشرت مؤخرا في مجلة جمعية القلب األميركية، 
تناول ثمرة أفوكادو كبيرة كل يوم بينما لم 
يطلب أكثر من ٥٠٠ مشارك آخر القيام بذلك، 
باإلضافة إلى ذلك طلب أكثر من ٥٠٠ شخص لم 
تكن الفاكهة جزءا منتظما من نظامهم الغذائي 
أن يأكلوا أقل من ثمرتي أفوكادو كل شهر. 
عندما انتهى اإلطار الزمني لستة أشهر وجد 
أن املشاركني الذين كانوا يستهلكون األفوكادو 
بانتظام كان نظامهم الغذائي صحيا بشكل عام 
وانخفضت نسبة الكوليسترول لديهم بشكل 

ملحوظ.
وتقول األخصائية سارة جالسر: «بشكل عام 
هذه دراسة جيدة ألنها عشوائية ومت التحكم فيها 
من قبل عدد كبير من األشخاص، مع مالحظة 
أن املشاركني في كل مجموعة لديهم أيضا نظام 
غذائي أساسي مماثل، وسجلوا حوالي ٥٠٪ 
على مؤشر األكل الصحي». تضيف جالسر: 
«إن أحد العوائق املهمة لهذه الدراسة هو أنهم 
لم يجمعوا بيانات عن استخدام األدوية، مبا 
في ذلك املكمالت الغذائية خالل التجربة التي 

استمرت ٦ أشهر».
واستخدمت الدراسة في الوقت نفسه بحسب 
جالسر بيانات خط األساس اخلاصة باملشاركني، 
الطعام على مدار ٢٤ ساعة جلمع  كاستدعاء 
بيانات حول النظام الغذائي املعتاد وهو «ليس 
الطعام ألنه قد ال  جيدا مثل استبيان تكرار 
ميثل حقا النظام الغذائي املعتاد لشخص ما».

«eatthis» :املصدر

املصدر: «إكسبريس»
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التصويت 
للمغتربني 
الكويتيني

من الواقع

Dr.essa.amiri@hotmail.com
د.عيسى محمد العميري

نبارك لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف 
ثقة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا، ونسأل 

اهللا أن يوفقه في مهمته.
عندما أصبح احلل هو احلل ملجلس األمة وال حل سواه فقد 
ال يفهم البعض املعنى احلقيقي حلل مجلس األمة ويظنونه 
هروبا من املواجهة، لكن األمر ليس كذلك، فحل مجلس األمة 
جاء إنقاذا للكويت من الصراعات، فقد كانت أسباب احلل 
هي ممارســات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، ناهيك 
عن عدم التوافق وعدم التعاون واالختالفات والصراعات 

وكذلك تغليب البعض مصاحلهم الشخصية!
واملغزى من حل مجلس األمة هو العودة للقاعدة الشعبية 
العريضة مــن أبناء الكويت املخلصــني واالحتكام إليهم 
فيمن ميثلونهم، وما يحمله هؤالء النواب من أفكار وآراء 
وخالفات وتباين في الرؤى وتكريس ملفاهيم خاطئة من 
الدميوقراطية الكويتية، ومعناه أنك أيها الناخب مشــارك 
معنا في القرار فإن كنت حتب وتؤيد هؤالء النواب في كل 
ما يحملونه فأعد انتخابهم ليعودوا إلى مجلس األمة بنفس 
األفكار ونفــس األزمات، وإن كنت ال توافقهم فال تعطهم 
صوتك فصوتك أمانة ستحاســب عليه أمام اهللا سبحانه 
وتعالى، فال تؤيد من يتســبب فــي التأزمي، وبذلك تتغير 
تركيبة املجلس، وتصل إليه وجوه جديدة حتمل فكرا جديدا 
ورؤى جديدة، وتتعاطى مع األحداث واملشاكل والقضايا 

الكويتية بأسلوب آخر.
فحل مجلس األمة هو االحتكام للشــعب فيما ميثله، 
وهنا ألقى صاحب السمو الكرة في ملعب الشعب الكويتي 
ليحسم اختيار من ميثله، وحتى يتحمل الناخب الكويتي 
الذي يدلي بصوته ملرشح ما عليه إال أن يتجرد من العصبية 
القبلية والطائفية ويقدم الكويت على من سواها، وعليه أن 
يتحــزب للكويت ال حلزب أو مذهب، فالكويت أوال وثانيا 
وثالثا، وعليه أن يعي أن الكويت أمانة في عنقه، وأن أمير 
البالد قد أعاد األمر إليه ليحسن اختيار من سيمثله ويتابع 
مصاحلــه، ال نريد نائبا تلفزيونيا يرتفع صوته بالصياح 
ويسيء استخدام حق االستجواب والسؤال، ال نريد نائبا 
يفصــل القوانني من أجل مصلحتــه، ويفكر فقط في أن 
ميأل خزائنه من أموال الكويت، ال نريد نائبا ميطر الوزراء 
بأسئلة حتتاج إلى مجلد لإلجابة عنها، والهدف من ورائها 

إضاعة وقت املجلس والوزراء.
 نريد نائبا واعيا لطبيعة املرحلة التي متر بها الكويت، 
حقيقة أن الكويت تأخرت عما حولها من دول اخلليج وهي 
كانت درة ولؤلؤة اخلليج، نريد نائبا والؤه للكويت ال ملذهب 
أو دولة او قبيلة، نريد تفعيال حقيقيا لقانون «من أين لك 
هذا» يطبق على الكل من أين اكتسبه وبأي وسيلة؟ نريد 
إقرارا للذمة املالية للنواب قبل دخولهم املجلس وبعد خروجهم 
منه حتى ال تشوب عضوية نائب مجلس األمة أي شائبة.

هذا هو الطريق الختيار ممثلني للشعب الكويتي عمية 
من الشر أعينهم بطيئة عن الباطل ارجلهم يصلون الليل 
بالنهــار من أجل الغالية أمهــم الكويت ووالؤهم للكويت 

وملصلحة الكويت.
قال تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).

أمام ســمو الشيخ أحمد النواف إصالحات كثيرة، من 
أهمها اســترجاع األموال املنهوبة والقضاء على الفساد 
واملفسدين وتخفيف األعباء املالية على املواطنني وحتسني 

التعليم والصحة وتقليص فترة انتظار السكن.
 أعانك اهللا يا سمو الرئيس على حتمل هذه املسؤولية 

الكبيرة، فأنت أهل لها، والشارع الكويتي متفائل بك.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها 

من املخلصني، اللهم آمني.

نحمد اهللا ونشكره على النعم التي أنعم بها علينا. طلبت 
مني أخت غالية على قلبي ملا لها من مكانة مميزة بالتواضع 
واالحترام والسلوك السوي، مبتسمة دائما وذكر اهللا يرطب 
شفاها، طلبت معرفة بعض الكتب املوثوق مبصدرها في 
األدعية التي تفيد املسلم في حياته. لبعد املسافة بيني وبني 
الوطن الغالي الذي يسري حبه وعشقه في عروقي والدعاء 
بأن يحفظه اهللا من وطن عشنا في خيره منذ نعومة أظفارنا. 
فنحن شعب تدلل في ديرته احلبيبة الكويت، واهللا في عالي 

سماه يحفظه من أي سوء.
هنا في لندن من الصعب أن جتد كتب األدعية املوثوق 
بها، فاتصلت بأخت فاضلة من الكويت لشراء بعض الكتب 
الدينية وإرسالها لي عن طريق أم حمد الرائعة في كل شيء، 
رحبت صديقتي الوفية وسعدت وحرصت على عدم ذكر 
اســمها وها أنا عند وعدي لها، جزاها اهللا كل خير وكثر 
اهللا من أمثالها، وصلت األمانة ألم حمد التي وصلتها لي. 
إن قضاء حوائج البشــر له تأثير غاية في الروعة وال 
يقتصر على الســعي في قضاء حوائج الناس على النفع 
املادي فقط، لكنه ميتد ليشمل النفع بالعلم، والنفع بالرأي، 
والنفع بالنصيحة، والنفع باملشورة، والنفع باجلاه، والنفع 

من صاحب الرأي املوثوق برأيه.
واحلاجات ال تطلب إال من أهل اإلخالص الذين يسعون 
لقضاء حوائج الناس طلبا ملرضاة اهللا تعالى وليس من أجل 
مصلحة أو وجاهة أو شهرة، فمن سعى في قضاء حوائج 
الناس على اختالف مشاربهم وأجناسهم، قضى اهللا -جل 
وعال- حوائجه وثبته على الصراط، «اهللا في عون العبد ما 

دام العبد في عون أخيه».
وإن السعي في قضاء حوائج الناس له منزلة حث عليها 

الدين احلنيف.
قرأت ملتخصص في علم النفس أن هناك فوائد كثيرة 
لصحة اإلنســان إذا سعى ملساعدة اآلخرين ويقضي لهم 
حاجة وأن فعــل اخلير والدوام عليه يجلب اخليرات، كما 
أن مساعدة الناس جيدة جدا لصحة ضغط الدم، ومساعدة 
الناس أيضا جيدة جدا لصحة القلب والوريد، وهي تقلل من 
الضغط النفسي ومن اإلصابة مبرض االكتئاب، ومساعدة 
من يحيطك تعصم من التكاسل ويصبح اإلنسان صاحب 
نشاط وخفيف احلركة، وعند مساعدة الناس يفرز اجلسم 
هورمونات الفرح مثل السيروتونني والدوبامني واالندورفني.

عندما تكون عدمي الفائدة لنفسك أو ملن حولك فستكون 
حياتك ليست جميلة، وعلى العكس تكون جميلة جدا عندما 
تكون مبتسما وتسعد الناس، واإلنسان عندما يُسعد حتى 
الطبيعة يرى كل شيء جميال، ال تنس أبدا أن اخلير معد.

شــكرا ملن فتنتني بطيب أخالقها وقضت لي حاجة. 
كثر اهللا أمثالك وجعل اهللا في كل دعاء من األدعية نصيب 

لك فيه ولي.

قد يبدو غريبا على اجلهات 
املعنية في الدولة طرح مسألة 
عدم تصويت الناخبني املقيمني 
خارج البــالد الختيار نواب 
مجلس األمة، في حني توجد 
هذه اآللية لــدى العديد من 
الدول البعيــدة نوعا ما عن 
الدميوقراطية. وبالتالي هنا 
فــإن دميوقراطيتنــا تبقى 
منقوصة حتى تتم إحاطتها بكل 
النواحي، ونعني به تصويت 
الناخبني خارج حدود الدولة.

 ويقع هنا على عاتق الدولة 
عبء مهــم يتمثل في العمل 
املناسبة  على تهيئة األجواء 
واألدوات الالزمــة لتمكــني 
اجلميع من التصويت خارج 
البلد، وخصوصا ونحن على 
أعتاب إقامة العرس االنتخابي 
املزمع خــالل الفترة املقبلة، 
وفي تقديرنا فإن الوقت ضيق 
جدا على اجلهات املعنية بالدولة 
القرار في  إذا مت اتخاذ  فيما 
هذا الصدد. ونقول هنا أيضا 
إن عمليات التصويت اخلارجي 
معقدة وتطرح حتديات كبيرة.

وفي الدميوقراطيات التي 
جتري انتخابات منظمة متاما، 
فإن شروط وأحكام التصويت 
إدراجها  اخلارجــي ميكــن 
االنتخابية  التشــريعات  في 
وتنفيذهــا في كل مناســبة 
انتخابية، من خالل استخدام 
جداول زمنية ومواعيد بصورة 
جيدة وعملية. ومع ذلك، فإنه 
في معظم احلاالت االنتقالية 
تعتبر نهائيــة ومخططا لها 
مســبقا ومتوافقة مع برامج 
التصويــت اخلارجــي التي 
يتعــني إعدادها مــن نقطة 
الصفــر ضمانــا لنجاحها 
املنشــود، ويعتبر أمرا بالغ 
األهمية، وفي نفس الوقت فإن 
التخطيط لتعبئة املوارد الكافية 
وحشدها بصورة سريعة أمر 
بالغ األهمية ويتعني موازنة 
احلساسيات السياسية في أي 
عملية انتخابية، والتي عادة ما 
حتتدم فــي حاالت وأوضاع 
على هامــش مراحل العملية 

االنتخابية.
ولذلك فإن من املبرر في 
مثل تلك األوضــاع التعامل 
مــع عمليــات التصويــت 
اخلارجي كحــاالت طوارئ، 
كما يتعني إعداد املشــاركني 
فيها للعمل لســاعات طويلة 
وســلك «الطرق املختصرة» 
وااللتــزام باتباع االجراءات 
القياسية املقررة. ويعتبر اتباع 
القواعد التشغيلية األساسية 
والقواعد واللوائح االنتخابية 
في غاية األهمية، حتى يؤدي 
إلى  الطرق املختصرة  اتخاذ 
تعريــض االنتخابات للتعثر 
وزيــادة األخطــاء عدا عن 
العملية  الشاملة في  املساءلة 
االنتخابية وتعريضها للخطر 
وعدم املصداقيــة من قبل 
الناخبــني، وبالتالي عزوفهم 
عن التصويت في اليوم املقرر.

وعليه نقول إن قيام الدولة 
بهذه املهمة من خالل اجلهات 
املعنيــة هو أمــر يرقى إلى 
الواجب الوطني الذي يجب أن 
تتحلى به ملنح الفرصة جلميع 
أبناء الوطــن ممن يحق لهم 
التصويت مبمارسة هذا احلق 
حتت ســقف الدميوقراطية 
احلقيقية املنشــودة في هذا 
البلــد، حيــث إن املواطنني 
البالد يقــدر عددهم  خارج 
بأكثر من ٦٠ ألفا ما بني طالب 
وديبلوماسي وحاالت عالج 
باخلارج يفترض منحهم تلك 
الفرصة وإنصافهم، فهل نشهد 
حتركا سريعا في هذا الصدد؟ 

واهللا املوفق.

# صرح الشهيد: وّجه مجلس الوزراء 
اجلهات املسؤولة باإلسراع في تشييد 
الصرح التذكاري لشــهداء الكويت 
األبرار واختيار املوقع املناســب له 
ليكون منارة تخلد الشــهداء الذين 
ضحوا من أجل كرامة وطن واستقالله 
بالغالي والنفيس! هذه االستجابة التي 
بال شك أثلجت قلوب ذوي الشهداء 
وكل أهل الكويت، ألن تخليد ذكراهم 
مطلب وطني وألنهم يستحقون هذا 
التخليد كرمز لألجيال القادمة يعني 
لهم الكثير من الدروس والعبر في حب 
الوطن والدفاع عن ثوابته واستقالله 

وكرامته!
إنها رسالة وطنية مباركة يسجلها 
مجلس الوزراء املوقر في هذا الوقت 
الذي بدأت فيه مســيرة التصحيح 
والقضاء على كل السلبيات املتراكمة 
التي عطلــت مســيرة اإلجنازات 

بالسابق!
رحم اهللا شهداءنا األبرار وعجل 
بعودة رفاة كل أســرانا املفقودين 
حلضن وتراب وطننا الغالي الكويت.. 

واهللا من وراء القصد.

وبكل املواقع مبا في ذلك عدم التهاون 
أو املجاملة في حتويل أي شــبهات 
تعد على أموال الشعب إلى اجلهات 
الرقابية املؤمتنة عليها. ولعل أعظم 
ثروة يجب على احلكومة صونها بل 
وتنميتها هي الثروة البشرية وأهم 
محاورها هي الصحة والتعليم واألمان 

االجتماعي. 
ومن غير املقبول أن تكون احلكومة 
بعيدة عن التواصل املباشر مع جميع 
فئات الشعب في جميع األوقات وليس 
فقط مع النخبة أو ما قد يصنف بأنه 
الصفوة ألن االحتكام للشعب جميعا 
وليس فقط لفئة خاصة منه وعندئذ 
سيكون الشعب خير عضد للحكومة 
وسندها إلجناز املهام التي ال ميكن 
بأي حال من األحوال أن تكون مؤقتة. 
وأزيد أن االحتكام للشعب يعني 
اإلقليمية والعاملية  التحديات  تلمس 
التي قد متس مصالح الشعب وإعادة 
رسم خارطة العالقات الدولية مبا يتفق 
مع املصلحة العليا للوطن وللشعب 

وسط التحديات اخلارجية.

ُعرفت الكويــت بأنها «وّالدة» 
للمغنــني والفنانــني واملطربــني 
وامللحنني والشعراء وغيرهم، لكن 
وصل احلال الى أننا ال منيز اليوم 
بعض األغاني الكويتية من غيرها 
بسبب تداخل اللهجات، واإليقاعات، 
واألحلان وكلمــات األغاني، حيث 
تعتمد األغنية احلالية على وصالت 
الرقص، واالستعراض، مستلهمينها 
من أغاني «الــراب»، والبعض من 
العراقية  «الشــيالت» واألغنيات 

املعاصرة الرخيصة وغيـرها.
ال نتمنــى أن تضيــع بوصلة 
هويتنا الفنيــة، فقد فقدنا الكثير 
منها في مختلــف الفنون، وحان 
الوقت ألن نعتز بفنوننا ونتدارك 
الهفوات والسقطات املاضية لنستعيد 
أغنيتنا الكويتية األصيلة التي تطرب 

املسامع.
حتــــــية لكل فنان  بالقلم األحمر: 
وملحن ومنتج ومســتمع يرفض 
تغيير هويتنا الفنية، فما نســمعه 
اليوم من أغان يسمى «تلوثا سمعيا».

ستكون أكثر وضوحا وإيجابية إذا ما 
طبقت آليات األولوية حلقوق املواطنني 
وفق املصلحــة العامة دومنا حاجة 
إلى تدخل مباشــر أو غير مباشر 
لنواب اخلدمات والتقليل من تطفلهم 
وإشغال مكاتب وموظفي الوزارة بهذه 
الواسطات التي أصبحت أكثر ما يثقل 

وقت املسؤولني ويضيع أوقاتهم! 
فهل سنشهد فتح صاالت استقبال 
خدمة املواطن للقضاء على الواسطة 
وتردد النواب واملتطفلني على مكاتب 

املسؤولني؟!

الى  الشركاء فهي حكومة االحتكام 
الشعب حيث ان الشعب هو مصدر 

جميع السلطات. 
وعندمــا نتحدث عــن حكومة 
االحتكام للشعب فهذا يعني أن تهتم 
احلكومة في كل وزاراتها باالستماع 
مباشرة للشعب ومعاناته وطموحاته 
املشروعة من ناحية، وان أموال الشعب 
من ناحية أخرى هي األموال العامة 
ويجــب أن تكون حمايتها وصونها 
خطا أحمر للحكومة بجميع مستوياتها 

في اآلونة األخيرة.
فإنتاج األغاني «السنعة» أصبح 
مكلفــا للبعض، فهــو يحتاج إلى 
ميزانية وعازفني وملحنني وشعراء 
ورمبا أوركسترا، وال يدر املال مثل 
األعمــال «الرخيصــة» التي تثير 
الناس وفضولهم، وبالتالي  غرابة 
التواصل  تداولها عبر وسائل  يتم 
وثم يرتفع عدد مشاهداتها وتصل 
إلى الهدف املطلوب وهو جني املال 

جراء املشاهدات املرتفعة.

عدالة عادلة؟!
الطريق على  نحن نتطلع لقطع 
الواسطة بكل الوسائل املتاحة حتى 
تسيير شؤون املواطنني وفقا للقانون 
واحترام مبدأ الشــفافية واملساواة 
والعدالة االجتماعية لتحقيق مصالح 

الناس!
املبكر  اإلنــذار  فهل ينجح هذا 
لردع كل متطفل على مكاتب الوزراء 
بالــوزارات واجلهات  والقياديــني 

احلكومية األخرى؟!
ان تســهيل معامالت املواطنني 

اجلميع وضحى من أجل بنائه األجداد 
واآلبــاء وجاء دورنــا اآلن لتحمل 
التاريخية وهي  املسؤولية واألمانة 
ليست مبسؤولية مؤقتة أو محدودة 
فهي ليس لها تاريخ صالحية ألنها 
أبديــة. ويجب أن نــرى ونثق بأن 
احلكومة اجلديدة ليســت حكومة 
العاجل من األمــور بل إنها حكومة 
مرحلة مهمة لبناء الوطن وإعادة ترتيب 
دعائم البناء وتقويتها بالوحدة الوطنية 
وحتمل املسؤولية التاريخية من جميع 

يحظى بشعبية كبيرة بسبب كثرة 
عدد املشاهدات أو الدعايات مدفوعة 
األجــر، ضمنها «تريندات» مقاطع 

الرقص «الرخيصة».
أصبح مبقدور أي شخص - اليوم 
- أن يغني وينتج شيئا يشبه األغنية 
وينشرها عبر الوسائط والتطبيقات 
ويسميها أغنية ويصدقها الكثيرون 
وتلقى رواجا كبيرا، حتى لو كانت 
تخلو من الكلمات، واألحلان، وكان 
الصوت «نشــازا»، وهذا ما لوحظ 

فــي احلقيقة تأتــي التعليمات 
العليا مبنع استقبال نواب سابقني 
أو مراجعني ملكاتب املســؤولني إال 
عــن طريق مكتب خدمــة املواطن 
باجلهات احلكومية كخطوة باجتاه 
حتقيق إنصــاف احلقوق، ألن كل 
مواطن له حاجة يأخذها عن طريق 
هذه املكاتب التي حتقق العدالة بني 
الناس واإلنصاف اإلداري واإلنساني 
وتختصر الطريق بحل مظلمة املواطن!
نأمل استمرار هذه املكاتب ألداء 
دورها دومنا محابــاة ومجامالت 
العدالة االجتماعية بني كل  وتطبيق 
املواطنني الذين يلجأون لهذه املكاتب 

الرقابية واخلدماتية!
وبال شك نحن نحتاج ملثل هذه 
التوجيهــات والتوجهات لقطع دابر 
الفساد اإلداري واستخدام الواسطات 
النيابية واحملسوبية وقطع الطريق 

على هذه احملاوالت!
فهــل يحترم املســؤولون هذه 
القيادات  القرارات اإلدارية وتوجيه 
لتنفيذ التعليمات بكل احترافية وأمانة 
لتسهيل احتياجات املواطنني بتحقيق 

التي مت تشــكيلها  إن احلكومة 
مؤخرا ال تعتبر حكومة مؤقتة ويخطئ 
من يظن أن احلكومة احلالية مؤقتة 
لتصريف األمور املهمة أو هكذا تبدو 
من الطرح اإلعالمي، وهو بال شك أقل 
بكثير من مهام ومسؤوليات احلكومة 
التي جاء تشكيلها في ظروف دقيقة 
سواء على املستوى احمللي أو اإلقليمي 
أو العاملي وهي بذلك ستكون مسؤولية 

تاريخية عن مهام جسيمة. 
وقد تكون إجنازات احلكومة وإن 
لكنها ستترك بصماتها  بدت وقتية 
باملستقبل سواء كان مستقبل التنمية 
أو الدميوقراطية أو الترابط الوطني 
واالجتماعي في مرحلة مهمة من بناء 
الوطن ضمن إطار رؤية مستقبلية 
يســودها التفاؤل والثقة بأن إعادة 
ترتيب الصفوف سيكون له مردوده 
اإليجابي بعيد املدى وسيكون حصاده 

ثمارا طيبة. 
إلــى احلكومة  أال ننظر  فيجب 
اجلديدة ودورهــا بعيدا عن الرؤية 
املستقبلية ملسيرة وطن عزيز على 

الكويتية  أن كانت األغاني  بعد 
«تريند» زمانها، تُتداول وتنتشــر 
بسرعة البرق في اخلليج والوطن 
العربي منذ زمن طويل، وبعد أن كانت 
األغنية الكويتية متوازية األضالع، 
من حلن، وكلمــات، وغناء، وأداء، 
أصبحت اليوم «مشــردة» ال لون 
لها وال طعم وال هوية واضحة، فقد 
يتباين لنا أنها «ضاعت» بني األغاني 
احلديثة املعاصرة، متأثرة باألغاني 
العراقية، والشيالت، والراب الغربي، 
املغربية والتركية،  األغاني  وبعض 
وبــني املكســات التــي ال نعرف 
مصدرها، ما بني رغبة الشباب وطلب 
الســوق واملردود املادي، وانفتاح 
الشعوب على بعضها، ضاعت الهوية 
احلقيقية لألغنية الكويتية، فأصبح 
جناح األغنية مرتبطا بعدد مشاهداتها 
على «يوتيوب» أو «تيك توك» والذي 
ال يقتصر على مقومات فنية بحتة 
أو منط فني مبستوى احترافي أو 
على األقل مبستوى يرتقي للمسامع، 
بل كل من «هّب ودب» سمي «فنانا» 

قد يقول القائل إن ما ننشــده أن يكــون القانون فوق 
اجلميــع هذا ضرب من اخليال، وخاصــة في هذا الزمان. 
وأقول ال يوجد قانون كامل وبال شك هناك بعض الثغرات 
أو الفساد في أي نظام قانوني، وهذا ليس املقصود، ولكن 

حكمنا على الغالب.
واألمر اآلخر إذا اكتشفت هذه الثغرات فالعبرة بكيفية 

«القانون فوق اجلميع»، هو شعار جميل، وكلما مت االلتزام 
به ساد النظام، وقلت الفوضى، وانحسر الفساد، وهو في 
الوقت نفســه معيار لتقدم الدول، وتفاضلها، وصعودها، 
وتطورهــا، ومنوها، وارتقائها. ودائما يرتبط مع ســيادة 

القانون العدل، وهنا تتحقق مقولة القانون فوق اجلميع.
فكيف نعرف إذا كان القانون فوق اجلميع في املؤسسات 
أو الشركات أو في الدول بشكل عام؟ أول أمر، هم من حتت 
وطأة هذا القانون، هل يشهدون بعدالة القانون، وال يتظلمون 
أو يتشكون من مسطرة القانون؟ األمر اآلخر، هل القانون 
يطبق على اجلميع بسواسية وعدالة دون االعتبار لالسم، 
أو املكانة، أو النسب، أو احلسب، أو الصفقات واملساومات؟ 
هل في األجهزة املعنية بتطبيق القانون ال يوجد وال يتفشى 
الفســاد والرشوة وعدم اإلنصاف واتباع األهواء؟ هل يتم 
اختيار األكفاء والثقات ممن يتصفون باإلنصاف ومن بحق 

نطلق عليه القوي األمني في تطبيق القانون؟
إن كان اجلواب ال، فتصح مقولة إن «القانون فوق اجلميع»، 

شعار يحتاج إلى التطبيق الفعلي.

التعامل معها، وال نقصد عدم وجودها. نحن معشر املسلمني 
نفتخر برمزنا وقدوتنا وحبيبنا من هو أعدل البشر وأفضلهم، 
مــن وضع قواعد القانون العــادل والنزيه الذي ال يعتريه 
النقصان، وهو محمد ملسو هيلع هللا ىلص. وأذكر فقط في هذا املقال مثاال من 
قواعد القانون التي رسخها نبينا ألمة اإلسالم، فهل من مّدكر.
ففي حديث عائشــة رضى اهللا عنها: «أن قريشا أهمهم 
شــأن املرأة املخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالوا: من يجترئ عليه إال أسامة بن زيد 
ِحب رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟، فكلمه أسامة، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
أتشفع في حد من حدود اهللا؟، ثم قام فاختطب ثم قال: إمنا 
أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشــريف 
تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأمي اهللا، 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (متفق عليه).

أسأل اهللا أن يعيننا على العدل بني الناس، وحتكيم قوانني 
رب الناس، وعدم التفرقة والتمييز بني الناس، حتى نزرع 
الطمأنينة في قلوب الناس، وجنعل مقولة القانون فوق اجلميع 

أمرا موثوقا عند الناس، وليست أكذوبة يعيشها الناس.

صراحة

الكرة اآلن 
في ملعب 

املواطنني
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

وقفة

قضاء حوائج 
الناس

د.غنيمة محمد العثمان احليدر
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حكومة 
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د. هند الشومر
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اخلميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

٣٣٫٨٨ دوالرًا فائضًا.. من كل برميل نفط يتم بيعه
علي إبراهيم

التحســن  أعاد  بعدمــا 
في أســعار النفط الكويت 
إلى عهــد الفوائض مجددا 
مدفوعــة بالتحســن فــي 
أســعار بيع النفط عامليا، 
أظهــرت احصائية أعدتها 
«األنباء» بنــاء على أرقام 
رسمية، أن متوسط سعر 
بيع برميل النفط الكويتي 
منذ بدء العام املالي احلالي 
(٢٠٢٣/٢٠٢٢) بلــغ نحــو 
١١٢٫٨٨ دوالرا لكل برميل.

ووفقا لبيانات برملانية 
يبلــغ ســعر التعــادل في 
مشــروع املوازنــة العامة 
للدولــة عــن العــام املالي 
احلالــي نحــو ٧٩ دوالرا 
للبرميــل، وهو مــا يعني 
أن متوسط ســعر برميل 
النفط منذ بداية العام البالغ 
١١٢٫٨٨ يزيد بنحو ٤٢٫٨٨٪ 
عن ســعر التعادل، وذلك 
مبــا قيمتــه ٣٣٫٨٨ دوالرا 
عن كل برميل، ما يعني أن 

أعلى مستوى سعر لبيع 
النفط منذ بدء العام املالي 

يليه شهر يونيو.
وتفصيليا، سجل شهر 

أدنى مستوى سعري خالل 
ذلك الشهر عند ١١٢٫١٩ في 
تاريخ ١٢ مايو، بينما سجل 
أعلى مستوى سعري عند 

وحــل يونيــو كثانــي 
شهر سجل أعلى متوسط 
سعر لبيع النفط الكويتي 
بـ١١٧٫١٤٣ دوالرا للبرميل، 
حيث سجل أدنى متوسط 
ســعر خالل الشهر بواقع 
١١٠٫٨١ دوالرات للبرميــل 
فــي ٢٣ يونيو، بينما جاء 
أعلــى ســعر في يــوم ١٠ 
يونيو بواقع ١٢٣٫٣٨ دوالرا 

للبرميل.
وحل شهر يوليو ثالثا 
مبتوســط ســعر برميــل 
نفط بلغت قيمته ١١٠٫٩٣٦ 
دوالرات للبرميــل، فيمــا 
ســجل أدنى معدل سعري 
خــالل هــذا الشــهر يــوم 
٢٥ يوليــو بواقــع ١٠٧٫٥٣ 
دوالرات للبرميــل، فيمــا 
سجل أعلى مستوى سعري 
يوم ٥ يوليو بواقع ١١٧٫١٦ 

دوالرا للبرميل.
وجاء شهر أبريل كرابع 
أعلى مستوى سعري منذ 
العــام مبتوســط  بدايــة 
سعر برميل بلغ ١٠٧٫٣٩٦ 

مايو املاضي أعلى متوسط 
ســعر نفط منذ بدء العام 
املالي احلالي بواقع ١١٧٫٤٥٦ 
دوالرا للبرميل حيث سجل 

١٢٤٫٣٦ دوالرا للبرميل يوم 
٣١ مايو وهو أعلى مستوى 
سجله سعر برميل النفط 
منذ بداية العام املالي أيضا.

دوالرات للبرميــل، فيمــا 
ســجل هــذا الشــهر أدنى 
مســتوى ســعري يوم ١١ 
أبريل بواقع ١٠٢٫٣١ دوالر 
للبرميل بنما سجل يوم ٢١ 
أبريل أعلى مستوى سعري 
خالل الشهر بقيمة ١١٠٫٩٢ 

دوالرات للبرميل.
أمــا شــهر أغســطس 
اجلاري فقد بلغ متوســط 
ســعر برميل النفط خالل 
أيام التداول منذ بدء الشهر 
حتى يوم ٨ أغسطس نحو 
١٠٥٫٤٢٧٥ دوالرات للبرميل 
وجاء أعلى ســعر في أول 
أغســطس بواقــع ١٠٨٫٧ 
دوالرات بينمــا ســجل ٨ 
دوالر   ١٠١٫٤٥ أغســطس 
للبرميــل فيمــا لــم تنته 
تداوالت الشهر حتى اآلن.

متوسطات أسعار النفط 

١٠٧٫٣٩٦ دوالرات - أبريل 
١١٧٫٤٥٦ دوالرا - مايو 

١١٧٫١٤٣ دوالرا - يونيو 
١١٠٫٩٣٦ دوالرات - يوليو

١١٢٫٨٨ دوالراً متوسط السعر منذ بداية العام املالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.. و٧٩ دوالراً لـ «التعادل» في املوازنة

الفوائض املالية في املوازنة 
العامة للدولة يضاف إليها 
٣٣٫٨٨ دوالرا عن كل برميل 
نفــط مت بيعه منــذ بداية 

العام املالي.
يأتــي ذلك فيما حتقق 
الكويــت فوائــد متزايدة 
في العوائــد النفطية إثر 
رفع انتاجها النفطي أكثر 
من مــرة وفقــا التفاقات 
مجموعة «أوپيك +» والتي 
وصلــن إلى رفــع حصة 
انتــاج الكويت إلى ٢٫٨١٨ 
مليون برميل يوميا وفقا 
آلخر اجتماعات «أوپيك».

 وتراوحت أسعار بيع 
النفط طــوال الـ١٣٢ يوما 
املاضيــة مــا بــني ١٠١٫٤٥ 
دوالر للبرميل وهو أدنى 
سعر سجل للنفط أمس، 
و١٢٤٫٣٦ دوالرا للبرميل 
وهو أعلى مستوى وصل 
إليــه في تاريــخ ٣١ مايو 
املاضــي، وجلهــة أعلــى 
متوسط سعر شهريا فقد 
ســجل شهر مايو املاضي 

القطاع املصرفي الكويتي.. يدخل مرحلة التعافي
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان قطاع املصارف الكويتية يجتاز 
مرحلة التعافي، فبالرغم من االضطرابات السياسية 
والضغوط التضخمية، إال ان القطاع املالي الكويتي 
يشــهد حالة من النهوض، مع الثقــة بأن الظروف 

ستتحسن بعد السنوات الصعبة التي مر بها.
وقد أظهرت عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) على ما يصل إلى ١٠٠٪ من البنك األهلي املتحد 
البحريني الذي مت اإلعالن عنه في نهاية يوليو، دالئل 
على أن الركود الناجم عن الوباء قد بدأ بالتالشــي، 

وأن البنوك تتطلع إلى النمو املستقبلي.
وبحسب «فيتش» فإن من شأن االستحواذ على 
«األهلــي املتحد» أن يجعل «بيتــك» ثاني أكبر بنك 
إسالمي على مستوى العالم من حيث األصول بعد 
بنك الراجحي السعودي، كما سيعزز بشكل ملحوظ 
حصة «بيتك» من األصول في الســوق احمللية في 

الكويت، والتي سترتفع من ٢٢٪ إلى ٢٨٪.
وارتفع صافي أربــاح البنوك للربع الثاني على 
التوالي في عام ٢٠٢٢ بنســبة منو بلغت ٣٫٤٪ على 
أساس ربع سنوي لتصل إلى أكثر من ١٫٧ مليار دوالر.

ويقول رئيس استراتيجية االستثمار والبحوث 
في شــركة كامكو لألبحاث جنيد أنصاري ان منو 
األرباح يعكــس زيادات في إجمالي إيرادات البنوك 
بنسبة ٢٫٧٪ خالل الربع إلى ٢٫٤ مليار دوالر، وكان 
منــو اإليرادات مدفوعا بارتفاع الفوائد والدخل من 

غير الفوائد.
وعلى صعيد املصروفات قال أنصاري ان جميع 
البنوك تقريبا ســجلت ارتفاعا في نفقات التشغيل 
خالل الربع، مع زيادات إجمالية قدرها ٢٥٫٢٪، ومع 
ذلك، فقد مت تعويض ذلك جزئيا من خالل أحد أكبر 

االنخفاضات الفصلية في املخصصات، اذ انخفضت 
محافظ خسائر القروض اإلجمالية بأكثر من النصف 

إلى ١٩٣٫٧ مليون دوالر خالل الربع الثاني.
وقالت املجلة ان وكاالت التصنيف متفائلة على 
نطاق واسع بشأن آفاق القطاع، حيث قالت وكالة موديز 
في توقعاتها (التي أعطت النظام املصرفي الكويتي 
نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل من هذا العام) إن 
االقتصاد غير النفطي للبالد سيستمر في التعافي.
وتعتقد الوكالة أن جودة القروض احمللية ستظل 
سليمة، حيث تستأنف الشركات واملستهلكني أنشطتها 
العادية بعد الوباء، وفي حني أن االنكشــاف الكبير 
للبنوك الكويتية على قطاع العقارات يشكل مخاطر 
- ليس أقلها احتمال حدوث انخفاض من خانتني في 
أسعار العقارات في عام ٢٠٢٢ - اال أن املخصصات 
الوفيرة خلسائر القروض ورأس املال القوي يوفران 

درعا واقية.
وتقول موديز إن البنوك ستظل ممولة من الودائع، 
وفي الغالب من خالل الودائع منخفضة التكلفة، فقد 
شكلت ودائع العمالء أكثر من ثلثي جميع مطلوبات 

البنوك كما في ديسمبر ٢٠٢١.
وتضيف الوكالة ان القروض املتعثرة في البنوك 
الكويتية كانت منخفضة ١٫٦٪ في عام ٢٠٢١، مقارنة 
مع ٢٫٢٪ في عام ٢٠٢٠، وانتهت برامج تأجيل سداد 
القروض في البالد في عام ٢٠٢١، دون أي تأثير كبير 

على جودة القروض املصرفية.
ومع ذلك، هناك بعض مجاالت الضعف، ففي الربع 
األول من عام ٢٠٢٢، أظهرت جميع البنوك اخلليجية 
- باستثناء الكويتية - انخفاضا قويا في مستويات 
املخصصات مقارنة بالعام السابق، وبرزت الكويت 
معاكســة لهذا االجتاه، لكن أنصاري يقول: إن هذا 
ال ينبغــي أن يكون مصدر قلق ال داعي له، الحظنا 

أن جتنيب املخصصات فــي دول مجلس التعاون 
اخلليجي كان مجرد مسألة توقيت وكان إلى حد كبير 
معياريا في جميع أنحاء دول املنطقة، املخصصات 
ظلت احملجوزة من البنوك الكويتية ثابتة خالل الربع 
األول من عام ٢٠٢٢، لكنها انخفضت بشكل حاد في 

الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.
وأظهر بنك الكويت الوطني، أكبر بنك في البالد 
من حيث األصــول أداء قويا في صافي الدخل هذا 
العام، حيث ارتفع بنســبة ٥٨٫٦٪ في صافي أرباحه 
لألشهر الثالثة حتى نهاية يونيو ليصل إلى ٣٩٥٫٣ 
مليون دوالر، مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.

وهناك بعض املجاالت التي يظهر فيها املقرضون 
الكويتيون مقاييس أفضل من نظرائهم في دول مجلس 

التعاون اخلليجي، منها معاجلة القروض املعدومة.
ويقول أنصاري: متتلك البنوك الكويتية محفظة 
قروض أكثر نظافة في دفاترها، مع قروض متعثرة 
بنســبة ١٫٦٪ مقارنة مبتوسط دول مجلس التعاون 
اخلليجي البالغ ٤٪، وميكن أن يعزى ذلك إلى النهج 
احملافظ في اإلقراض من قبل البنوك في البالد، عالوة 
على ذلك، التزال قدرة اإلقراض للبنوك احمللية قوية 
مع ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي األصول 
٣٢٦٫٨ مليار دوالر في نهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢. 
وقالت املجلة ان بنك الكويت املركزي يتمتع بسمعة 
طيبة في التطبيق الصارم ملعايير بازل ٣ لرأس املال 
مما ســاعد البنوك على بناء احتياطيات رأسمالية 
قوية، وبلغت نسبة األسهم العادية امللموسة للنظام 
املصرفي الكويتي حوالي ١٣٪ من األصول املرجحة 

باملخاطر في نهاية عام ٢٠٢١.
ووفقا ملوديز، تعززت مالءة البنوك الكويتية من 
خالل االحتياطيات اجليــدة، والتي بلغت ٢٧٠٪ من 

القروض املتعثرة كما في ديسمبر ٢٠٢١.

«ميد»: املخصصات الوفيرة خلسائر القروض ورأس املال القوي يوفران درعًا واقية للقطاع

إنتاج وتصدير الهيدروجني األخضر 
سيوفر ٢٠٠ مليار دوالر عوائد لدول اخلليج بحلول ٢٠٥٠

محمود عيسى

ذكرت مجموعة أوكسفورد 
بيزنس غروب أن دول اخلليج 
تتطلع الى احتجاز الكربون 
واستخدام الهيدروجني لدفع 
التحول الى الطاقة النظيفة، 
فيمــا تعمل شــركات النفط 
الوطنية اخلليجية على زيادة 
الكربــون وتعزيز  احتجــاز 
قدرتهــا علــى اســتخدامات 
الهيدروجني، مســتفيدة من 
الشــراكات مــع الشــركات 
األجنبيــة التــي ميكنهــا ان 
تخلق فرصا جتارية جديدة، 
وبالتالي فإن منطقة الشرق 
األوســط تستطيع التقاط ما 
يصل إلى ٥٠ مليون طن سنويا 
من الكربون بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضافت املجموعة انه مع 
جني منتجي الهيدروكربونات 
عائدات مستدامة من ارتفاع 
العامليــة، تعمــل  األســعار 
الوطنيــة  النفــط  شــركات 
فــي اخلليــج على تســريع 
االستثمار في التقاط الكربون 
واســتخدامه وتخزينــه - 
 CCUS املعروف اصطالحا بـ
وفــي الهيدروجــني وغيرها 
من مصادر الطاقة اخلضراء 
جلعل أنشــطتها أقــل كثافة 

من تكنولوجيا التقاط الكربون 
وتخزينه والهيدروجني.

إن مزايا اإلنتاج املنخفض 
النفــط  التكلفــة لشــركات 
الوطنية اخلليجية واملوارد 
الهيدروكربونات  الهائلة من 
تعني أن تكنولوجيا التقاط 
وتخزين الكربــون ميكن أن 
تقلل مــن االنبعاثــات خالل 
العقود القادمة مع اســتمرار 
العالم في االعتماد على النفط 
والغاز وسط حتول الطاقة.

وقالت أوكسفورد بيزنس 
ان شــركات أرامكــو وأدنوك 
الوطنية  البتــرول  وشــركة 
الكويتية انتجــت ١٩٫٣٪ من 

كونها محركا مبكرا في إنتاج 
وتصدير الهيدروجني األخضر، 
مما قد يدر عليها عائدات تصل 
الى ٢٠٠ مليار دوالر بحلول 
عام ٢٠٥٠، وفقا لتقرير نشر 
العام املاضي من قبل شــركة 
االستشارات روالند اند بيرغر 
ودي لطاقــة الصحراء وهي 
شبكة متخصصة بني القطاعني 
العام واخلاص فــي التركيز 

على حتول الطاقة.
يســمح احتجاز الكربون 
وتخزينــه  واســتخدامه 
لشــركات الهيدروكربونــات 
بإزالة الكربــون من عمليات 
اإلنتاج، والتي ميكن تخزينها 
أو إعادة نشــرها في تقنيات 
معززة الســتخراج النفط أو 
حتويلها إلى سلع استهالكية 

أخرى.
كانت العديد من الشركات 
بطيئة في تبني تكنولوجيا 
التقــاط الكربــون وتخزينه 
نظرا الرتفاع تكاليفها األولية 
وعدم وجود سوق لتعويضات 
الكربون ومــع ذلك، فإن هذا 
القطاع يكتســب زخما حيث 
النهائيــة  تطلــب األســواق 
للمســتخدمني، الســيما فــي 
أوروبــا، مصادر طاقة أنظف 

وأسواق تداول الكربون.

النفط العاملــي واحتفظت بـ 
٢٨٫٧٪ من احتياطيات النفط 
العامليــة املؤكــدة فــي عــام 
٢٠٢١، بينمــا أنتجت شــركة 
قطر للطاقــة ٤٫٤٪ من الغاز 
العاملــي واحتفظــت بـ ١٣٫١٪ 
من احتياطيات الغاز العاملية 

املؤكدة.
وعــالوة علــى ذلــك، مع 
وجود أرخص طاقة شمسية 
في العالــم، ووفرة من طاقة 
الرياح واألراضي الشاســعة 
التــي ميكــن بناء مشــاريع 
توليد الطاقة اخلضراء عليها، 
ميكن لشركات النفط الوطنية 
اخلليجيــة أن تتمتع مبيزة 

«أوكسفورد بيزنس»: شركات النفط الوطنية اخلليجية تسعى إلى تطوير استخدامات الهيدروجني وتقليل انبعاثات الكربون

للكربون واكثر دعما للتحول 
للطاقة النظيفة.

وتســعى شــركات النفط 
الوطنيــة في العديد من دول 
اخلليج لتطوير استخدامات 
الهيدروجني كما هو احلال في 
الســعودية واإلمارات وقطر 
وتقليل انبعاثات الكربون من 
خالل العديد مــن االتفاقيات 

شركات أجنبية.
وهذه الصفقات هي األحدث 
مــن بني العديد من الصفقات 
األخرى في األشهر األخيرة من 
قبل شركات النفط الوطنية 
اخلليجيــة، والتــي ميكن أن 
تضعها كقادة عامليني في كل 

«إرنست ويونغ»: ٤٢٫٦ مليار دوالر صفقات 
االندماج واالستحواذ بالشرق األوسط

كشــف تقرير صادر عن إرنست ويونغ 
(EY) حول صفقات االندماج واالستحواذ في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، عن 
تسجيل ٣٥٩ صفقة في النصف األول ٢٠٢٢، 
وذلك بقيمة بلغت ٤٢٫٦ مليار دوالر، حيث 
ارتفــع عدد صفقات االندماج واالســتحواذ 
١٢٪ على أساس سنوي، على خلفية النمو 
االقتصادي املســتمر بعد انحســار جائحة 

كورونا، وارتفاع النفط.
وأشار التقرير إلى أن دول اخلليج واصلت 
تنويع اقتصاداتهــا بعيدا عن أعمال النفط 
والغاز، في ظل التقلبات في أســعار السلع 
األساسية والضغوط التضخمية. ونتيجة 
لذلك، استمرت قطاعات مثل النقل واملنتجات 
االستهالكية واالتصاالت والعقارات والطاقة 
واملرافق في االســتحواذ على نصيب األسد 

من االستثمارات.
وقــد تصدرت اإلمــارات قائمــة البلدان 

اخلمسة األكثر جذبا للصفقات باملنطقة، حيث 
شهدت تسجيل ١٠٥ صفقات بقيمة إجمالية 
بلغت ١٤٫٢ مليــار دوالر، تلتها مصر بـ ٦٥ 
صفقة بقيمة ٣٫٢ مليارات دوالر، والسعودية 
بـ ٣٩ صفقة بقيمة ٢٫٨ مليار دوالر، واملغرب 
بـ ١٨ صفقة بقيمة ١٫٨ مليار دوالر، وسلطنة 
عمــان بـ ١٠ صفقات بقيمــة إجمالية بلغت 

٠٫٧ مليار دوالر.
كما أظهر التقرير أيضا أن صفقات االندماج 
واالستحواذ احمللية املعلنة شكلت ٤٨٪ من 
إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 
٣٣٪ من القيمة اإلجمالية للصفقات املعلنة 
في املنطقة في النصف األول من عام ٢٠٢٢. 
وعلى الرغم من أن تقلب أســعار النفط 
وعدم التيقن االقتصادي واالضطرابات في 
األسواق العاملية أثرت بشكل هامشي، إال أن 
نشاط الصفقات كان مدفوعا بشكل كبير بأداء 
األسهم اخلاصة أو صناديق الثروة السيادية.

خالل النصف األول من العام احلالي.. ومتت عبر ٣٥٩ صفقة
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«جي إف إتش» تنمو بأرباحها ١٤٪ إلى ٤٢٫٢ مليون دوالر بالنصف األول

أعلنت مجموعة جي إف إتش املالية (جي إف إتش)، عن 
نتائجها املالية للستة أشهر األولى من العام، واملنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٢، حيث بلغ صافي الربح احملقق للمساهمني 
٤٢٫١٨ مليــون دوالر للنصــف األول من عام ٢٠٢٢ مقارنة 
مبا مقداره ٣٧٫٠٤ مليون دوالر في األشــهر الستة األولى 

من عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها ١٣٫٩٪. 
وأوضحت املجموعة في بيان صحافي، أن ربحية السهم 
بلغت لهذه الفترة ١٫٢٢ سنت، مقارنة بـ١٫٢١ سنت لألشهر 
الســتة األولى من عام ٢٠٢١، وبلغ إجمالي الدخل للنصف 
األول من عام ٢٠٢٢ ما مقداره ١٨٢٫٧٦ مليون دوالر، مقابل 
١٨١٫٠١ مليــون دوالر للفترة املماثلة من عام ٢٠٢١، بزيادة 

قدرها ١٪. 
وارتفع صافي الربح املوحد لفترة الستة أشهر بنسبة 
٢٫٨٪ إلــى ٤٥٫٣٨ مليــون دوالر، مقارنة بـــ٤٤٫١٥ مليون 
دوالر في األشهر الستة األولى من عام ٢٠٢١، وبلغ إجمالي 
املصروفات للفترة ١٣٧٫٣٩ مليون دوالر بزيادة ٠٫٤٪ على 

١٣٦٫٨٧ مليون دوالر في األشهر الستة األولى من ٢٠٢١.
وبلــغ إجمالي حقــوق امللكية التي تؤول للمســاهمني 
٠٫٩٨ مليــار دوالر فــي ٣٠ يونيــو ٢٠٢٢ بزيادة ١٫٦١٪ من 
٠٫٩٦ مليار دوالر في نهاية عام ٢٠٢١، بلغ إجمالي أصول 
املجموعة ٨٫٥٢ مليارات دوالر في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مقارنة 
بـ٨٫٠٨ مليارات دوالر في ٣١ ديسمبر٢٠٢١، مبا ميثل زيادة 

بنسبة ٥٫٤٪. 
وتديــر «جي إف إتــش» حاليا أكثر من ١٥ مليار دوالر 
من األصــول والصناديق مبا في ذلــك محفظة عاملية من 
االستثمارات في اخلدمات اللوجستية والرعاية الصحية 
والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
نتاج الربع الثاني

وعلى صعيد البيانات املالية للشركة خالل الربع الثاني 
من العام احلالي، فقد سجلت املجموعة ربحا صافيا يؤول 
للمســاهمني بقيمة ٢٣٫٠٦ مليــون دوالر للربع الثاني من 
العام، بزيادة قدرها ١٠٫٢٪ مقارنة مبا مقداره ٢٠٫٩٢ مليون 
دوالر للربــع الثاني من عام ٢٠٢١، ما يعكس النمو املطرد 

والتقدم املستمر للمجموعة. 
وشملت املساهمات الرئيسية الدخل احملقق من االكتتاب 
في االســتثمارات العامليــة للمجموعة، نشــاط الصيرفة 
التجارية ومنصة البنية التحتية املستدامة. بلغت ربحية 
الســهم خالل الربع الثاني ٠٫٦٧ سنت، مقارنة مبا مقداره 

٠٫٦٨ سنت خالل الربع الثاني من عام ٢٠٢١. 
وبلــغ إجمالي الدخــل للربع الثاني من عــام ٢٠٢٢ ما 
مقداره ٩١٫٩٥ مليون دوالر، مقارنة بـ٩٠٫٦٢ مليون دوالر 
للربع الثاني من عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها ١٫٥٪. بلغ صافي 
الربح املوحد للربع الثاني ٢٦٫٠٣ مليون دوالر مقابل ٢٤٫٨١ 
مليون دوالر في الربع الثاني من عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها 

٤٫٩٪. بلغ إجمالي املصروفات للربع الثاني ٦٥٫٩٢ مليون 
دوالر مقابــل ٦٥٫٨٢ مليــون دوالر لنفــس الفترة من عام 

٢٠٢١، بزيادة قدرها ٠٫٢٪.
استمرار األداء الثابت 

تعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
جي إف إتش املالية غازي الهاجري: «سعداء للغاية باألداء 
الثابت املستمر للمجموعة في النصف األول من العام. متاشيا 
مع استراتيجيتنا في التنويع، قمنا ببناء محفظة استثماراتنا 
في جميع أنحاء الشرق األوسط وأوروبا والواليات املتحدة 
وأدرجنا أســهمنا في ســوق أبوظبي لألوراق املالية، وهو 
اإلدراج الرابع للمجموعة في بورصة إقليمية، حيث تتماشى 
هذه اخلطوة مع اجلهود املبذولة لتوسيع نطاقنا اجلغرافي 
وقاعدة املساهمني وتعزيز الرؤية بني املستثمرين العامليني 
واإلقليميني الرئيسيني مع دخولنا مرحلة أخرى من النمو». 
وأضاف الهاجري: «خالل هذه الفترة جنحنا أيضا في فصل 
أنشــطة البنية التحتية واألصول العقارية للمجموعة الى 
شركة إنفراكورب التي متت رسملتها بأكثر من مليار دوالر 
فــي البنية التحتية واألصول املطورة. تهدف هذه اخلطوة 
إلى تســريع النمو واالستثمارات في أصول وبيئات البنية 
التحتية املســتدامة في جميع أنحاء املنطقة وعلى الصعيد 
الدولي، وهو مجال يتسم بفرص كبيرة ويتماشى مع تركيزنا 
على تعزيز تضمني مبــادئ احلوكمة البيئية واالجتماعية 
واملؤسسية وتأثيرها في صميم أعمالنا واستثماراتنا ومبادئنا 
التنمويــة. مع الزخم اإليجابي من النصف األول من العام، 
نتطلــع إلــى احلفاظ على ما حققناه مــن منو مطرد وخلق 

قيمة أكبر ملستثمرينا ومساهمينا».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ملجموعة جي إف إتش 
املالية هشام الريس: «خالل هذه الفترة، استحوذنا على حصة 
أغلبية في شركة ستيودنت كوارترز إلدارة األصول، وهي 
شركة متخصصة في سكن الطالب مقرها الواليات املتحدة، 
مــا عزز وجودنا فــي قطاع العقارات فــي الواليات املتحدة 
ودعم الصفقات اجلديدة بقيمة نحو نصف مليار دوالر في 
قطاع سكن الطالب خالل النصف األول من العام وحده». 

وأضاف: «كما حققت شــركة الصيرفة التجارية التابعة 
لنا، املصرف اخلليجي التجاري، أداء جيدا خالل هذه الفترة، 
حيــث اســتمرت في زيادة مســاهماتها بعــد مرحلة حتول 
ناجح. نحن فخورون أيضا بأداء شــركة إنفراكورب، التي 
مت إطالقهــا في يناير من هذا العام، والتي أعلنت عن أرباح 
جيــدة خالل فترة التقرير األولــى. نتوقع املزيد من التقدم 

في هذه املجاالت الرئيسية ألعمالنا». 
وشدد الريس على أن التوسع سيظل مستمرا في أنشطتنا 
االســتثمارية وتدفق الصفقات والوجود العاملي على رأس 
أولوياتنا في الفترات القادمة ونسعى بنشاط لتحقيق النمو 
على املستويني الداخلي واخلارجي للمجموعة، مع التركيز 
على حتقيق نتائج أقوى خالل الفترة املتبقية من عام ٢٠٢٢.

١٫٢٢ سنت ربحية السهم الواحد.. واملجموعة تدير حالياً أكثر من ١٥ مليار دوالر من األصول والصناديق

هشام الريسغازي الهاجري

استراتيجيتنا مع  يتماشى  الذي  للمجموعة  املستمر  الثابت  باألداء  سعداء  الهاجري:  غازي 
قمنا ببناء محفظة استثمارية تعمل بجميع أنحاء الشرق األوسط وأوروبا والواليات املتحدة
جنحنا في فصل أنشطة البنية التحتية واألصول العقارية لشركة «إنفراكورب» لتسريع النمو

األميركي بالعقار  وجودنا  لتعزيز  يهدف  كوارترز»  «ستيودنت  على  استحواذنا  الريس:  هشام 
التوسع مستمر بأنشطتنا االستثمارية وتدفق الصفقات والوجود العاملي على رأس أولوياتنا
نسعى إلى مواصلة النمو على املستويني الداخلي واخلارجي للمجموعة وحتقيق نتائج أقوى

أرقام
ذات داللة

٭ ١٨٢٫٧٦ مليون دوالر إجمالي الدخل بالنصف األول بنمو ١٪. 
٭ ٢٫٨٪ منو صافي الربح املوحد إلى ٤٥٫٣٨ مليون دوالر.
٭ ١٣٧٫٣٩ مليون دوالر إجمالي املصروفات بزيادة ٠٫٤٪.

٭ ٠٫٩٨ مليار دوالر حقوق امللكية التي تؤول للمساهمني بزيادة ١٫٦١٪.
٭ ٥٫٤٪ منو إجمالي أصول املجموعة إلى ٨٫٥٢ مليارات دوالر.



اقتصـاد
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«االستثمارات الوطنية».. مركز مالي قوي وأصول عالية اجلودة
عقدت مؤمتر احملللني للنصف األول من ٢٠٢٢ واستعرضت أهم إجنازاتها

عقدت شركة االستثمارات 
الوطنيــة مؤمتــر احملللــني 
للنصــف األول لعام ٢٠٢٢، 
والذي قدمــت خالله عرضا 
موجزا عن الشــركة وحملة 
عامــة عــن النتائــج املالية 
اإليجابيــة للنصــف األول 
مــن ٢٠٢٢، والتــي أثبتــت 
األداء املتميــز واإلجنــازات 
التشغيلية القوية للشركة، 
وعززت مــن مكانتها املالية 
وكان لهــا األثــر اإليجابــي 
لالحتفاظ مبركز مالي قوي 
وأصــول ذات جــودة عالية 
والقدرة على حتقيق النمو 
املستدام، وذلك بفضل جناح 
استراتيجية الشركة وخبرة 

فريق العمل. 
وشارك في املؤمتر كل من 
الرئيس التنفيذي للشؤون 
املالية جريش ناير، ونائب 
رئيس أول قطاع االستثمارات 
املصرفية بشار خان، ونائب 
الرئيــس التنفيــذي لقطاع 
إدارة الثروات املثنى املكتوم، 
حيث حتدث في بداية املؤمتر، 
الرئيس التنفيذي للشئون 
املاليــة جريش نايــر الذي 
كشف عن جناح الشركة في 
حتقيق أداء استثنائي مرتفع 
فيما يتعلق بأرباح الشركة 
عن الفتــرة املنتهية في ٣٠ 
يونيو مــن ٢٠٢٢، بواقع ١٢ 
مليون دينار، وربحية سهم 
١٥ فلسا، باإلضافة إلى حتقيق 
دخل شــامل آخر بقيمة ٨٫٣ 
ماليني دينار من خالل حقوق 
املساهمني، فيما بلغ إجمالي 
الدخل الشامل للربع الثاني 
من العام نحو ٢٠٫٣ مليون 

دينار.
وأضاف أن الشركة حققت 
منوا قدره ١٥٫١ مليون دينار 
من خــالل بيــان الدخل مع 
ربحيــة للســهم بلغت ١٨٫٩ 
فلسا والدخل الشامل اآلخر 
٧٫٩ ماليني دينار، وإجمالي 
الدخل الشامل الذي بلغ ٢٣ 

مليون دينار.
ولفــت جريــش إلــى أن 
العائد على متوسط حقوق 
امللكية ومتوســط األصول 

عوائد وتوزيعات مميزة ملالكي 
الوحدات في صندوق الوطنية 
بواقــع ٦٫٦٪ وصندوق الدارج 
االســتثماري ٥٫٦٪ وصندوق 
الزاجــل للخدمات واالتصاالت 
٠٫٤٪ وصندوق موارد للصناعة 
واخلدمات النفطية ٤٫٦٪، ومن 
جانــب آخر مت توســيع خدمة 
صانع السوق مع سبع شركات 
مدرجة فــي بورصــة الكويت 
ليصل مجموع عدد الشــركات 
التي تؤدي االستثمارات الوطنية 
دور صانع السوق على أسهمها 

بنحو ٩ شركات.
واسترســل جريــش بقوله 
الوطنيــة»  أن «االســتثمارات 
مســتمرة بتقــدمي خدماتهــا 
االستشــارية والتــي تضمنت 
العديد من االكتتابات اخلاصة 
واإلدراجات النوعية في بورصة 
الكويــت خــالل ٢٠٢٢، فقد أمت 
الفريق االستشــاري في قطاع 

املــال االســتثماري  ورأس 
والتي حددت كمجاالت منو 
رئيسية للشركة، باإلضافة 
املعاييــر  حتســني  إلــى 
املتبعة إلدارة  والدراســات 

عمليات االكتتاب.
قــدرة  إلــى  وتطــرق 
الشركة على حتديد الفرص 
وتنفيذها في السوق، حيث 
مت االســتحواذ على حصة 
مسيطرة في بورصة الكويت 
في فبرايــر ٢٠١٩، بحصبة 
مباشــرة بلغت ١٤٫٤٪ منذ 
عمليــة االســتحواذ، كمــا 
الكويت  خضعت بورصــة 
لالكتتــاب العــام وعمليــة 
اإلدراج، وبلغ سعر السوق 
تكلفــة  أضعــاف  اليــوم 
االستحواذ، وحتقيق عائد 
إجمالي مضاعف بلغ ١١٫٠٩ 
مــرة، كمــا قدم االســتثمار 
مسارا محددا لتحقيق القيمة 
العادلة، إذ مت االستحواذ على 
حصــة تبلغ ٢٠٪ في يناير 
٢٠١٩، ومت اتخاذ اإلجراءات 
الكفيلــة بتحقيــق القيمــة 
العادلة. ومت استعادة معظم 
حقوق امللكية في الصفقة، 
وبلغ إجمالي العائد املضاعف 
على أساس القيمة السوقية 
١٫٢٧ مرة، وباإلضافة لذلك 
دراسة االستثمار في مشروع 
املستودعات اللوجيستية في 
إيطاليا املؤجرة على شركة 
فيدكس (FedEx) ومت توقيع 
عقــد لتأجيره ملدة ١٥ عاما، 
ومتوقع بــأن يحقق عوائد 
نقديــة ســنوية تبلــغ ٨٪ 
وصافي معدل عائد داخلي 
يبلغ ٩٪ على مدى ١٨ شهرا. 
وأخيــرا االســتثمار فــي 
Pipe Technology هي شــركة 
متخصصة في التكنولوجيا 
املالية وتتيح حلول لعمالئها 
ممن ميتلكــون مصادر دخل 
مســتمرة وذلــك مــن خالل 
رؤوس  علــى  حصولهــم 
األموال املطلوبة دون تخفيض 
ملكيتهم نتيجة لقبولهم دخول 
رؤوس أمــوال جديــدة على 
شركاتهم او اجبارهم للحصول 

على قروض خارجية.

مليون دينار للنصف األول من 
٢٠٢١ إلى ال شيء تقريبا خالل 

النصف األول من ٢٠٢٢.
وأضاف أن الدخل من أتعاب 
اإلدارة والوساطة واالستشارات 
حقق منوا بنسبة ٥٦٪ ليصل إلى 
٥٫٦ ماليني دينار خالل النصف 
األول مــن ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٣٫٦ 
ماليني دينار لنفس الفترة من 
٢٠٢١، وكان النمــو مــن خــالل 
إيرادات الوســاطة مــن إحدى 
الشــركات التابعة وهي شركة 
الوســيط لألعمال املالية التي 
منت بنسبة ٤٧٪ ورسوم اإلدارة 
من الصناديــق واحملافظ التي 
منــت بنســبة ٣٠٪، وأتعــاب 
االستشارات واإليرادات األخرى 
التي منت بنســبة ٣٠٦٪، فيما 
شهد إجمالي األصول اململوكة 
لالستثمارات انخفاضا بنسبة 
٥٪ خالل النصف األول من ٢٠٢٢، 
والتي بلغت ٢٧٥٫٩ مليون دينار، 

مقارنــة بـ ٢٩٠٫٦ مليون دينار 
كما في نهاية ٢٠٢١، وذلك نتيجة 
توزيع أرباح بقيمة ٣٥٫٩ مليون 
دينار عن ٢٠٢١ بواقع ٤٥ فلسا 
للسهم الواحد، وبلغت األصول 
املدارة ١٫١٣ مليار دينار كما في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بـ ١٫٠٩ 
مليار دينار كما في نهاية ٢٠٢١، 

وبزيادة قدرها ٣٫٧٪.
أحداث بارزة

وأفاد جريش بأن قطاع مينا 
لالستثمارات املسعرة قد استفاد 
من جناحه في اقتناص الفرص 
لصناديــق الشــركة ومحافظ 
العمــالء، حيث وضــع خططا 
تفصيلية لالستفادة من خالل 
حتويــل محافظ العمــالء إلى 
قطاعات جذابة عبر الصناديق 
امللكيــة  واحملافــظ ومحافــظ 
اخلاصة االستثمارية لتحقيق 
عوائد إيجابية، وساعد في تقدمي 

االســتثمارات املصرفية العمل 
على تفويضني رئيســيني قبل 
االكتتاب العام األولي لشــركة 
أوالد علي الغامن كمنسق رئيسي 
ومستشار إدراج باإلضافة إلى 
القيام بدور مدير اإلصدار ووكيل 
اكتتاب للطرح العام للشــركة 
الوطنية االستهالكية القابضة، 
وأيضا إلى عملية الطرح اخلاص 
لشركة مجموعة الراي اإلعالمية، 
وذلك إلى جانب عملها كمستشار 
اســتثمار لعمليــة الدمــج بني 
شركة بوبيان للبتروكيماويات 
واملجموعة التعليمية القابضة، 
ومستشــار اســتثمار لعملية 
الدمــج بــني شــركة الصفــاة 
لالستثمار وشركة كاب كورب 

لالستثمار.
وأوضح جريــش أن قطاع 
االســتثمارات العقارية واصل 
العقارية  متابعة االستثمارات 
احملليــة واخلارجية من خالل 
دراسة شــاملة لالســتثمارات 
واألصــول في داخــل وخارج 
الكويت كما يعمل على تطوير 
وحتســني معــدالت التحصيل 
وإيــرادات احملفظة، إلى جانب 
العمل على تطوير النظم اآللية 
لرفع نسبة رضا عمالء القطاع، 
وحتقيــق معــدالت حتصيــل 
إيجارات بنسبة ٨١٪، واحلفاظ 
على معدالت إشغال بنسبة ٨٥٪ 

في النصف األول ٢٠٢٢. 
خطط مدروسة

من جانب قال نائب رئيس 
أول قطاع االستثمارات املصرفية 
بشــار خان، أن اســتراتيجية 
الشركة هي بناء األصول املدارة، 
مــن خــالل تطويــر املنتجات 
العقارية الدولية والتركيز األولي 
علــى رأس املال االســتثماري، 
باإلضافــة إلى احلصــول على 
لالســتثمار  ممتــازة  فــرص 
املشترك ومنها بورصة الكويت 
والســكب الكويتية وفيديكس 
إيطاليا وتايجر جلوبال، وتنفيذ 
العمليــات بجــودة عالية، مع 
التركيز على العمالء متوسطي 
احلجم، وبناء فرق متخصصة 
في أســواق رأس املــال وإمتام 
الدمج واالســتحواذ  عمليــات 

املثنى املكتوم بشار خانجريش ناير

بلــغ ٥٫٧٪ و٤٫٥٪ لــكل منهما 
علــى التوالــي خــالل النصف 
األول من ٢٠٢٢، وبلغت نسبة 
الرافعــة املاليــة ٢٥٫٤٪ في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢، فيما بلغت نسبة 
السيولة السريعة ٤٦٫٨٪، كما 
ارتفع إجمالي األصول وحقوق 
املساهمني العائدة للشركة األم 
إلى ٢٧٥٫٩ مليون دينار و٢٠٠٫٩ 
مليون دينارعلــى التوالي في 
النصف األول من العام احلالي، 
مقارنــة بـ ٢٣٩٫٥ مليون دينار 
و١٨٩٫٢ مليــون دينــار كما في 

نهاية النصف األول من٢٠٢١.
الدخــل  عــن  وباحلديــث 
واملصروفــات، أشــار جريش 
إلى متيــز أداء الشــركة حيث 
بلغ إجمالي الدخل ١٧٫٣ مليون 
دينار للنصف األول من ٢٠٢٢، 
مقارنــة بدخل بلــغ ٢٢ مليون 
دينار خالل نفس الفترة من٢٠٢١ 
بانخفاض بنسبة ٢١٪، مبينا أن 
العوامل الرئيسية التي أسهمت 
في ارتفاع إجمالي دخل الشركة 
للربــع األول مــن ٢٠٢٢، هــي 
األرباح الناجتة عن املوجودات 
املالية بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو اخلسارة البالغة ٢٫٧ 
مليون دينار، وإيرادات توزيعات 
األربــاح البالغــة ٧٫٥ ماليــني 
دينار، وأتعاب إدارة ووساطة 
واستشارات بواقع ٥٫٦ ماليني 
دينار، باإلضافة إلى اإليرادات 
الشــاملة األخرى الناجتة عن 
االســتثمارات  قيمــة  زيــادة 
الكويتيــة املســعرة بالقيمــة 
العادلــة مــن خالل اإليــرادات 
الشــاملة األخــرى البالغة ٧٫٩ 
ماليني دينار. وقال إن إجمالي 
املصروفات في النصف األول من 
٢٠٢٢ مبا في ذلك االنخفاض في 
القيمة واملخصصات بلغ نحو 
٤ ماليني دينار، مقارنة بـ ٤٫٣١ 
ماليني دينار لنفس الفترة من 
٢٠٢١، فيمــا بلغت املصروفات 
اإلداريــة ٣٫٨ ماليــني دينــار 
للنصف االول وهي أعلى بشكل 
طفيف مقارنة بنفس الفترة من 
٢٠٢١ حيث بلغــت ٣٫٧ ماليني 
دينار، وقد قابــل هذه الزيادة 
انخفــاض في خســائر القيمة 
واملخصصات األخرى من ٠٫٢ 

قطاع االستثمارات العقارية يعمل على حتقيق معدالت حتصيل إيجارات بـ ٨١٪ وإشغال بـ ٨٥٪فريقها االستشاري أمت العمل على تفويضني رئيسيني في اكتتاب «أوالد علي الغامن» و«الوطنية االستهالكية»

تنويه

نوهت شركة العقارات املتحدة بتصحيح بعض البيانات املنشورة ضمن خبر 
نتائجهــا املاليــة في عدد أمس، إذ تبلغ قيمة اإليرادات التشــغيلية ٤٣٫١١ مليون 
دينــار بدال من رقــم ١٤٣٫١ مليون دينار، وبلغ صافي الربــح ٤٫٩٨ ماليني دينار 
وليــس ٨٤٫٩ مليــون دينار، وهــو األمر الذي حدث نتيجة خطــأ تقني في ملف 

البيانات، لذا لزم التنويه.

نظام «OKR».. اجليل الثاني لقياس
أ داء الشركات ومتكينها من بلوغ أهدافها!

تنشــر «األنباء» دراسة 
الرئيــس  خاصــة أعدهــا 
التنفيذي لشــركة «إكسبر 
اإلداريــة»  لالستشــارات 
حــول  بســتكي  م.نايــف 
أفضــل الطــرق لقياس أداء 
الشــركات، حيــث تعتمــد 
الشــركات الناجحــة علــى 
حتديــد األهداف املوضوعة 
وقياس ادائها بشكل مستمر، 
بهدف تعديل املسار واتخاذ 
القرارات اإلدارية املناسبة. 
األداء  وتعــد مؤشــرات 
مــن   ،«KPIs» االساســية 
اخلطوات املهمة في تتبع اهم 
مؤشــرات االعمال وبالتالي 
حتقيق رغبات واحتياجات 
فــي  املصالــح  أصحــاب 
الشركات، وقد تطور العلم 
اإلداري في السنوات القليلة 
املاضية بتطبيق أنظمة أكثر 
أهميــة وشــمولية والتــي 
بدورها تســهم في حتقيق 
أبرز  النتائج وبلوغ  أفضل 
اإلجنــازات وفقــا ألعلــى 
املقاييس واإلجراءات املتخذة. 
لذلك جاء ما يعرف بنظام 
«OKR» والتي ميكن اعتبارها 
اجليل الثاني من أجيال قياس 
األداء في العملية املؤسسية، 
والقائمــة علــى محوريــن 
رئيسني وهما وضع األهداف 
Objective وحتقيق النتائج 

.«Key Results» الرئيسية
تثقيف السوق احمللي

وهنــا يبرز دور شــركة 
اكسبر لالستشارات وإدارة 
االعمــال فــي هــذا اجلانب، 
حيث تقوم بتثقيف السوق 
احمللــي حول أهميــة بلوغ 
أبــرز النتائــج واحلــد من 
مســتوى الهدر في مصادر 
اإلنتــاج، خصوصا في مثل 
هذه األوقات عندما يستلزم 
االمر حتقيق أفضل النتائج 
بأقل التكاليف قدر اإلمكان. 

أســاس حتديد السبب من 
وراء قيامهــا ووجودهــا، 
والتي متثله رسالة املؤسسة 
Mission. وبعــد ذلك تقوم 
العمليــة املؤسســية على 
أساس حتديد األهداف العامة 
والتي تسلط الضوء على ما 
يجب بلوغه وحتقيقه في 

املستقبل. 
وفي هذا اجلانب ينبغي 
في البداية معرفة األسباب 
والدوافع التي جتعل من تلك 
األهداف غاية وأهمية يجب 
الوصول إليهــا، وان لعدم 
اختيارها سيكون له التكلفة 
األكبر في االعمال. كما يجب 
ان تقوم تلك األهداف بخلق 
التقدم والتطوير  نوع من 
في القطاع املنافس، وحتقيق 
الرغبــة لــدى العاملني في 
املؤسســة للعمل نحوها، 
مثل رفع احلصة السوقية 
للشركة بالنسبة للشركات 
املنافســة، او افتتاح أفرع 
خارجيــة للشــركة وفــي 
أسواق تنافســية، او رفق 
الســوقية للشركة  القيمة 
بعــد نيــل ثقــة املزيد من 
املستثمرين ورجال االعمال، 
وغيرها. باإلضافة إلى ذلك 
يجب التأكيد على ان تكون 
األهــداف تنافســية ومــن 

الصعوبــة بلوغهــا، وذلك 
نحو خلق نوع من التحدي 
املــدروس للبقاء في دائرة 
العمل املستمر وبلوغ أفضل 

األهداف. 
النتائج الرئيسية 

وهي عبارة عن املقاييس 
او احملطات التي سيتم املرور 
من خاللها في جتاه حتقيق 
تلك األهداف العامة. فبعد 
ان مت اختيــار اهم األهداف 
العامة للعام اجلديد، ينبغي 
ان حتظى النتائج الرئيسية 
مبجموعة من اخلواص مثل 
ان تكــون محــددة، ميكــن 
قياسها مبؤشر عام، ميكن 
الوصــول إليها وحتقيقها، 
تؤدي بالضرورة لتحقيق 
الهــدف العــام، ان تكــون 
إليهــا  صعبــة الوصــول 
العمــل. كما  الســتمرارية 
انه ميكن اعتبــار النتائج 
 OKR لنظــام  الرئيســية 
على انها الداعم الرئيســي 
والرافــد لألهداف وبلوغها 
بشكل ســريع. فكلما متت 
زيادة اعداد عناصر النتائج 
الرئيســية للهــدف، أدى 
ذلك الى سهولة بلوغ تلك 
األهــداف وبالتالي حتقيق 

اعلى العوائد منها. 

وهــي االعمــال اليومية 
التي ســيتم التركيز عليها 
لبلــوغ األهــداف العامــة، 
فعلى سبيل املثال، إذا كانت 
املهمة تهدف إلى زيادة حجم 
احلصة الســوقية للشركة 
في السوق، فإنها تهدف إلى 
حتقيــق مبيعــات إضافية 
بقيمة ١٠٠ الف دينار، وزيادة 
حجم املبيعات بنسبة ١٠٪، 
عــالوة علــى زيــادة اعداد 
الزبائــن اجلــدد بنحــو ٥ 
آالف زبون، وتقدمي منتجات 

جديدة بواقع ٤ منتجات.
وختامــا، قال بســتكي 
بأنه كلما مت بناء املزيد من 
النتائج الرئيسية لكل هدف 
من اهداف الشركة، عزز ذلك 
من قدرة ادارتها التنفيذية 
في بلوغ أهدافها التي جاءت 
ألجلها. كما انه بتحقيق أكبر 
قدر ممكن من تلك النتائج 
الرئيسية، فإن ذلك سيسهم 
فــي بلوغ األهداف بشــكل 
الشركة  ســريع. وتضيف 
بأن قناعة االفراد باألهداف 
التي تضعها الشــركة هي 
العالمة الفارقة لهذه األداة 
اإلداريــة احلديثــة والتي 
تشعل الشــغف لدى افراد 
املجموعــة فــي الوصــول 

للنتائج املرجوة.

«األنباء» تنشر دراسة خاصة أعدها الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبر لالستشارات اإلدارية» م.نايف بستكي

م. نايف بستكي

وقد بلــغ العالــم اليوم 
مراحل متقدمة من التغيرات، 
والتي بدأت بأزمة انتشــار 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
والتــي شــلت االقتصــاد، 
وسرعان ما جاءت االزمة ما 
بني روسيا-أوكرانيا والتي 
قديت حركة النقل والتصرف 

بالبضائع. 
ويقول الرئيس التنفيذي 
لشــركة اكســبر م. نايــف 
بســتكي بــأن الكثيــر مــن 
املؤسسات تعاني من ضياع 
بوصلة االجتاه في ســبيل 
حتقيق اعلــى النتائج، في 
ظل وجــود مصــادر انتاج 
كبيرة تســعى الستغاللها 
بشكل أكبر. فوضع وصياغة 
اهــداف املؤسســة امر مهم 
وحســاس، ولكــن من غير 
وجــود مقاييــس لقــراءة 
النتائج ســتعتبر  وتتبــع 
مــن غيــر جــدوة وتأثير. 
وبالتالــي فــإن صياغة هذا 
النظام قائمة على الطريقة 
التالية: «ســنقوم بتحقيق 
(الهدف) من خالل قياس كل 
من (النتائج الرئيســية)»، 

واملوضحة ادناه:
األهداف 

تقوم املؤسســات على 

النفط يتراجع وسط توقعات
استئناف التدفقات عبر خط «دروجبا»

«ميتا» جتمع ١٠ مليارات دوالر
في أول طرح لها للسندات

رويترز: تراجعت أســعار النفط، أمس 
األربعاء، وسط توقعات باستئناف التدفقات 
عبــر خط أنابيب دروجبا قريبا ومخاوف 
حيال الطلب قبل صدور مؤشرات رئيسية 
بخصوصه. وتراجعت العقود اآلجلة خلام 
برنت ٧٣ سنتا أو ٠٫٧٦٪ إلى ٩٥٫٥٨ دوالرا 
للبرميل، وانخفضت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط األميركي ٦٤ سنتا 

أو ٠٫٧١٪ إلى ٨٩٫٨٦ دوالرا.
وكانت عقود اخلامني قد هبطت بأكثر من 
دوالر للبرميل في وقت سابق من اجللسة.

وقالت مجموعة إم.أو.إل املجرية للطاقة، 
إن تدفق النفط إلى وسط أوروبا عبر خط 
أنابيب دروجبا سيستأنف بعد فترة وجيزة 
بعدما حولت املجموعة رسوم العبور عن 

استخدام القسم األوكراني من اخلط، وقال 
محللــون إن مخاوف الطلــب أثرت أيضا 

على األسعار.
وذكر احمللل في بي.في.إم ستيفن برينوك 
أن املخــاوف من تقويــض الطلب نتيجة 
لركود هي احملرك األكبر لألسعار في الوقت 
احلالي والسبب الرئيسي وراء تداول خام 

برنت دون ١٠٠ دوالر للبرميل.
وارتفعــت مخزونــات النفــط اخلــام 
األميركية نحو ٢٫٢ مليون برميل في األسبوع 
املنتهي في اخلامس من أغســطس، وذلك 
وفقا ملصادر بالسوق نقال عن أرقام ملعهد 
البترول األميركي. وكان محللون استطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات 

اخلام نحو ١٠٠ ألف برميل.

قالت ميتا بالتفورمس املالكة لـ«فيسبوك» 
إنها جمعت ١٠ مليارات دوالر في أول طرح لها 
على اإلطالق للسندات، بينما تتطلع لتمويل 
عمليات إعادة شراء لألسهم واستثمارات إلعادة 
هيكلــة نشــاطها. و«ميتا» هــي الوحيدة بني 
شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخلو دفاترها 
من الديون. وأصدر عمالقة آخرون للتكنولوجيا 

ســندات مؤخرا، ومن بينها آبل وإنتل اللذان 
جمعا ٥٫٥ مليــارات دوالر و٦ مليارات دوالر 
على الترتيب، نقال عن «رويترز». وفي أواخر 
يوليو، أعلنت ميتا عن توقعات قامتة وسجلت 
أول هبوط فصلي على اإلطالق في اإليرادات مع 
تضرر مبيعات إعالناتها الرقمية من مخاوف 

الركود وضغوط املنافسة.
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لكزس ُتعلن فتح باب املشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» للعام ٢٠٢٣
أعلنت عالمة لكزس الفاخرة 
مؤخــرا إطالق «جائــزة لكزس 
للتصميم» للعام ٢٠٢٣، ودعت 
املواهب الواعدة للمشــاركة في 
هذه املسابقة الدولية، التي تهدف 
إلى رعاية ودعم اجليل اجلديد 
من املبدعني واملصممني، والتي 
شكلت منذ انطالقتها األولى في 
العام ٢٠١٣ منصة عاملية للمواهب 
واملبتكرين، متكنهم من اكتشاف 
قدراتهم وعرض إبداعاتهم على 
الساحة العاملية، لتمهيد الطريق 

نحو مستقبل أفضل.
ومــع التطور املســتمر الذي 
تشهده «جائزة لكزس للتصميم» 
للعام احلادي عشر على التوالي، 
تهدف شركة لكزس إلى إثراء هذه 
املنصــة من أجل صقــل مهارات 
اجليل اجلديد من املصممني، من 
خالل التركيز على تعزيز تنمية 
قدراتهم اإلبداعية. وللوصول إلى 
هــذه الغاية، تتبع عالمة لكزس 
الفاخرة خطوات جديدة ومبسطة، 
إذ ســتختار جلنــة التحكيــم ٤ 
فائزين وتتعمــق في قصصهم، 
وتتيح لهم إجراء حوارات مهنية 
ثرية مع أعضائها، الذين يعتبرون 
من الشخصيات العاملية البارزة 
في مجال التصميم. ويعد التوجيه 
واإلرشــاد من أبرز ســمات هذه 
املسابقة، التي ستتيح للفائزين 
إمكانية االستفادة من النصائح 
والتوجيهات واجللسات التفاعلية 
مع نخبة من رواد عالم التصميم.

وتواصل عالمة لكزس الفاخرة 
بحثها املستمر عن أفكار مبتكرة 
تسهم في صناعة مستقبل مزدهر 
للجميع، من خالل املزج بني قوة 
التصميم والتكنولوجيا املتقدمة. 
وينبغي للمشاركني في «جائزة 
لكزس للتصميم» لهذا العام شرح 
كيفية دمج أفكارهــم اإلبداعية 
مع املبــادئ األساســية الثالثة 
لعالمة لكزس الفاخرة املتمثلة 
فــي «التوقــع»، و«االبتــكار»، 

فــي  ويشــترط  و«التأثيــر». 
التصاميــم أن تكون قادرة على 
توقــع التحديــات العاملية التي 
ستواجهها املجتمعات، وأن تطرح 
أفكارا وطرقا مبتكرة ملســتقبل 
مستدام، وأن تكون قادرة على 
حتقيق الســعادة للجميع عبر 
تصاميم جذابة ومبتكرة تراعي 
الشــكل واملضمــون، وأن تقدم 
حلــوال قابلة للتنفيــذ لضمان 
ملســتقبل أكثر إشراقا للبشرية 
في مختلف االحتماالت واملواقف.
وقــال كــي فوجيتــا، املمثل 
التمثيلــي  الرئيــس للمكتــب 
لشركة تويوتا في منطقة الشرق 
األوسط وآسيا الوسطى: «نحن 
ســعداء للغاية إلطالق النسخة 
احلادية عشرة من «جائزة لكزس 
للتصميم»، إذ نسعى من خالل 

هذه املسابقة العاملية، التي تنظم 
هذا العام حتت شعار «التصميم 
نحو غد أفضل»، إلى دعم جيل 
املستقبل من املصممني واملبدعني، 
وذلك عــن طريق توفير منصة 
اإلبداعية  الكتشــاف مواهبهــم 
التصميمية  أفكارهــم  وتطوير 
املبتكرة. كما تشمل هذه اجلائزة 
برنامجــا إرشــاديا فريدا يتيح 
للفائزيــن فرصــة اســتثنائية 
للعمل بشــكل وثيــق مع نخبة 
من أشهر األسماء والشخصيات 
احملترفة، التــي حتظى بتقدير 
عاملــي فــي مختلــف املجــاالت 
التصميميــة واإلبداعية، وذلك 
ملســاعدة الفائزيــن في عرض 
أعمالهــم أمام العالــم وحتقيق 

أفكارهم املبتكرة».
وأضــاف: «نتطلــع بحماس 

إلى الكشف عن أسماء الفائزين 
األربعة، ومشاهدة ما سيقدمونه 
خالل نسخة هذا العام. كما أود 
أن أتوجــه بالشــكر إلــى جميع 
املشــاركني فــي جائــزة لكزس 
للتصميم على مساهماتهم البناءة، 
والشكر موصول جلميع عمالئنا 
األوفيــاء على دعمهم املســتمر، 
الذي يلهمنا دوما لتخطي جميع 
املعايير التقليدية، وتقدمي جتارب 

مذهلة واستثنائية».
وستختار جلنة حتكيم، تضم 
نخبة من خبراء التصميم العامليني، 
٤ فائزين من بني املشاركني بناء 
علــى معايير محددة، وســتقدم 
لهم التوجيه واإلرشــاد لتطوير 
مناذجهم األولية. كما ستخصص 
ميزانيــة للبحث والتطوير لكل 
فائز تصــل قيمتها إلى ٣ ماليني 
يــن يابانــي (أكثر مــن ٢٢٫٥٠٠ 
دوالر أميركي) كمنحة تصميم، 
لتغطية تكاليف إنشاء النماذج 
األولية، باإلضافــة إلى النفقات 
األخرى املتعلقة بتحسني صقل 
الفكرة والتصميم ودعم القدرات 
اإلبداعية للفائزيــن. وتعد هذه 
التجربة اإلرشادية التي تتاح مرة 
واحدة في العمر أساســا لتميز 
جائزة لكزس للتصميم. وفي ربيع 
عام ٢٠٢٣، ســيعرض الفائزون 
الـ ٤ أعمالهم النهائية على جلنة 

التحكيم من أجل تقييمها.
وســيحظى الفائــزون بعــد 
عرض أعمالهم بفرصة استثنائية 
تتمثل في إجراء حوارات مهنية 
مباشرة وفردية مع أعضاء جلنة 
التحكيم، يعرضون فيها رؤاهم، 
ويتلقون مالحظات مهنية على 
مناذج أعمالهم، ونصائح حول 
مســاراتهم الوظيفية وأهدافهم 
الطموحة التي من شأنها تعزيز 
جناحهم كمبدعني. كما سيعلن 
خالل خريف هذا العام املرشدون 
وأعضاء جلنة التحكيم لنسخة 

هذا العام.

LC 500h لكزسLX 600 لكزس

تؤكـد التزامها الراسـخ بدعم ومتكـني املواهـب الواعدة للمسـاهمة في صناعة غـد أفضل من خـالل التصاميم
النسـخة ١١ من املسـابقة تتيح الفرصة لـ ٤ فائزيـن للعمل حتت إشـراف نخبة من أبرز األسـماء بعالم التصميم

علـي معرفـي: األداء املتميز مؤشـر واضـح على قـوة ومرونـة إسـتراتيجيتنا ونهجنا احلذر
سـنواصل تركيزنا علـى أهدافنا اإلسـتراتيجية للحفـاظ على النجـاح وتعزيـز مركزنا املالي

خالـد السـالوي: اإلدارة رّكزت على مواصلـة التميز باملؤشـرات املالية لضمان االسـتدامة 
نواصـل جهودنـا في التحـول الرقمي ملواكبـة متطلبات واحتياجـات عمالئنا بكفـاءة عالية

٨٨٧ مليون جنيه أرباح «األهلي الكويتي - مصر» بالنصف األول

أعلن البنك األهلي الكويتي 
- مصر عن حتقيق أداء غير 
مســبوق في النتائج املالية 
خالل النصف األول من ٢٠٢٢، 
حيث حقق صافى أرباح عن 
الفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 
بقيمــة ٨٨٧ مليــون جنيــه 
مصري، مقارنة بـ ٣٩٦ مليون 
جنيه مصري عن الفترة ذاتها 

من ٢٠٢١.
وأوضح البنــك في بيان 
صحافي أن صافى الدخل من 
العائد شــهد ارتفاعا بنسبة 
٢٧٪ ليحقق ١٫٣ مليار جنيه، 
مقارنة مبليار جنيه عن الفترة 
ذاتها من العام املاضي، وتأكيدا 
على األداء القوى للبنك جنح 
في حتقيق نسبة منو ٨٪ في 
إجمالــي األصول ليبلغ ٦١٫٤ 
مليار جنيه، مقارنة بـ ٥٦٫٨ 
مليار جنيه بنهاية ديسمبر 
٢٠٢١. كما ارتفع إجمالي ودائع 
العمالء بنسبة ١٢٪ ليبلغ ٥٣٫٧ 
مليار جنيه، مقارنة بـ ٤٧٫٩ 
مليار جنيه، وزادت محفظة 
القروض بنســبة ١٣٪ لتبلغ 
٣٠٫٨٥ مليار جنيه، مقارنة بـ 
٢٧٫٤ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢١، 
في حني بلغت نسبة القروض 
املتعثرة ٢٫٢٨٪ بنسبة تغطية 

جتاوزت ١٧٠٪.
وتعليقا على هذه النتائج 
املاليــة، قــال رئيس مجلس 

إدارة البنك «األهلي الكويتي 
- مصر» علي معرفي: «هذا 
األداء املتميز يشــكل مؤشرا 
واضحــا على قــوة ومرونة 
استراتيجيتنا ونهجنا احلذر 
وهو ما أتاح لنا حتقيق هذا 
النجاح بالرغم من الظروف 
الســائدة».  االقتصاديــة 
وأضاف معرفي: «سنواصل 
تركيزنا خالل الفترة املقبلة 
على أهدافنا االســتراتيجية 

من أجــل احلفــاظ على هذا 
النجاح والتركيز على تعزيز 
مركزنا املالي لتحقيق النمو 
املســتدام وزيــادة الربحية. 
وستظل نظرتنا املستقبلية 
يسودها التفاؤل بشأن حتسن 
الوضــع االقتصــادي، وذلك 
بفضل اجلهــود املبذولة من 
قبل احلكومة والبنك املركزي 
املصري لتحســني األوضاع 
والعمل الدؤوب لرسم خطة 

للنهوض باالقتصاد، واغتنم 
هــذه الفرصــة بالنيابة عن 
مجلــس ادارة البنك ألتوجه 
بالشكر والتقدير لهذا الدعم 

املستمر».
تعزيز مكانة البنك وريادته

من جانبــه، قال الرئيس 
التنفيــذي والعضو املنتدب 
للبنــك «األهلــي الكويتي - 
مصر» خالد السالوي: «لقد 

شهد عام ٢٠٢٢ تركيزا مكثفا 
مــن إدارة البنــك ملواصلــة 
مسيرتنا لتحقيق التميز بكل 
املؤشرات املالية، وذلك لضمان 
حتقيق االســتدامة وتعزيز 
مكانة البنــك وريادته كأحد 
أسرع البنوك منوا في القطاع 
املصرفي املصري، حيث متكن 
البنك من حتقيق ارتفاع في 
صافــى األرباح التشــغيلية 
بنسبة ٣٧٪ ليبلغ ١٫٠٤ مليار 

جنيه مقارنة بـ ٧٥٦ مليون 
جنيه خالل نفس الفترة من 
العــام املاضي وبلغت أرباح 
البنك قبل الضريبة ١٫٢ مليار 
جنيه مقارنة بـ ٥٨٠ مليون 
جنيه في يونيو٢٠٢١. وأود أن 
أتوجه بالشكر ملوظفينا على 
جهودهم الدؤوبة ولعمالئنا 
على والئهم ودعمهم املستمر 

لنا».
وتابــع الســالوي: «ومن 

خــالل حرصنــا الدائم على 
تقــدمي جتربــة مصرفيــة 
متميزة لعمالئنا ومتاشيا مع 
خطتنا لرفع مستوى خدمة 
العمالء ســنواصل جهودنا 
في مجــال التحــول الرقمي 
ملواكبة متطلبات واحتياجات 
عمالئنا بكفــاءة عالية. هذا، 
وترتكز إســتراتيجية البنك 
خــالل الفتــرة املقبلــة على 
زيــادة قاعــدة العمــالء من 

خالل تطوير خدماتنا الرقمية 
وطــرح منتجــات مصرفية 
متميزة لألفراد والشــركات 
تلبيــة  فــي  واالســتمرار 
الشــركات  احتياجات قطاع 
الصغيــرة واملتوســطة من 
خالل برنامج متكامل يشمل 
وحلــول  خدمــات  تقــدمي 
مصرفية مبتكرة متاشيا مع 
توجهات الدولة لدعم النمو 

االقتصادي».

ً ٢٧ ٪ قفزة بصافي الدخل من العائد إلى ١٫٣ مليار جنيه.. و٨٪ منو األصول إلى ٦١٫٤ مليارا

خالد السالوي علي معرفي

تنوع اخلدمات..
لتحقيق الشمول املالي

يواصل البنك دوره في دعم مبادرات البنك 
املركزي والعمل على الوصول إلى قطاعات 
العمالء غير املتعاملني مع البنوك من خالل 
إطالق باقات متنوعة من اخلدمات املصرفية 
واحلمالت التوعوية لتحقيق أهداف الشمول 
املالي ونشــر الوعي حول أهمية املنتجات 
املصرفية اجلديدة وأبرز املزايا والعروض 

التي يقدمها البنك.
وقام البنك بطرح مجموعة من احلسابات 
اجلديدة حتت مســمى «حسابات الشمول 
املالي» مثل حســاب «فيوتشــر» للشباب 
وحساب النشاط االقتصادي «بداية» للشركات 

واملنشآت متناهية الصغر وحساب املهن احلرة 
«بداية» لألفراد وحســاب توفير «سهولة» 

لألفراد.
ويتم فتح احلسابات مجانا ببطاقة الرقم 
القومي للشباب من سن ١٦ حتى ٢١، وأقل 
املستندات للشركات املتناهية الصغر، وتتمتع 
جميع هذه احلسابات مبزايا حصرية كإصدار 
بطاقة اخلصم املباشــر مجانا والتسجيل 
املجاني باخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت 
والهاتف احملمول، واحتساب عائد تنافسي 
يومي وشهري، وهو ما يتيح للبنك جذب 

شرائح جديدة من العمالء.

«القطرية» تقدم خصومات حصرية للسفر مع العائلة واألصدقاء
أعلنت اخلطوط اجلوية 
القطرية عن تقدمي خصومات 
حصرية تصل إلى ٢٠٪ للسفر 
مــع العائلة واألصدقاء على 
أسعار تذاكر الدرجة األولى 
ودرجة رجال األعمال والدرجة 
إلــى وجهــات  الســياحية 
مختارة في أوروبا وآســيا. 
كمــا ســيحظى املســافرون 
بذكريات ال تنسى من خالل 
قضاء عطلتهم الصيفية في 
إحدى الوجهات الشاطئية مع 

العائلة واألصدقاء.
وتستمر فترة هذا العرض 
من ٨ إلى ٢١ أغسطس، للسفر 
حتــى ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢، 
لالستفادة من هذا العرض، 
املســافرين  علــى  يتعــني 
حجز تذكرتــني أو اكثر من 
خــالل املوقــع اإللكترونــي 

في الشرق األوسط والقوقاز 
وباكســتان، فــي اخلطوط 
القطريــة: نظــرا  اجلويــة 
لإلقبال الشديد الذي تشهده 
اخلطوط اجلوية القطرية من 
العمالء للسفر مع عائالتهم 
وأصدقائهم، يسعدنا تقدمي 
هذا العرض إلتاحة الفرصة 

الوطنــي لدولــة قطــر مــع 
املاليزية،  اخلطوط اجلوية 
ميكــن للمســافرين الذهاب 
إلــى العديــد مــن الوجهات 
فــي ماليزيا مثــل النكاوي 
وبينانــغ وغيرها من خالل 
احلجز عبر موقع اخلطوط 
اجلوية القطرية اإللكتروني.

األخيرة للسفر هذا الصيف 
إلــى وجهــات مختــارة في 
أوروبــا وآســيا. كما ميكن 
االســتفادة من هذا العرض 
لزيارة العديد من الوجهات 
الشــاطئية اخلالبــة مثــل 
املالديڤ وزجنبار وسيشلز.

وبفضــل تعــاون الناقل 

تصل إلى ٢٠٪ على أسعار الدرجة األولى ورجال األعمال والسياحية

أو مــن   ،qatarairways.com
خــالل زيــارة أحــد مكاتب 
مبيعات اخلطــوط اجلوية 
القطرية، أو وكيل ســفرهم 

املفضل.
قــال  جانبــه،  مــن 
ديرســينيش أريسنديران، 
الرئيــس للمبيعات  نائــب 

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي
أعلن البنك األهلي 
الكويتــي عــن فــوز 
سعيد رشود اجلسار 
في السحب األسبوعي 
«الفــوز»  حلســاب 
بجائــزة  للجوائــز، 
نقدية قدرهــا ١٠٠٠٠ 
دينار والذي أقيم يوم 
االثنــني املاضي حتت 
إشراف وزارة التجارة 

والصناعة.
وحســاب «الفوز» 
للجوائز، هو حساب 
اجلوائــز األول مــن 
نوعــه والــذي يتيح 

لعمالء البنك األهلي الكويتي فرصة الفوز 
بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خالل حساب 
«الفــوز»، ســيحظى عمالء البنــك األهلي 
الكويتي بفرصة الفوز مببلغ ١٠٠٠٠ دينار 
ضمن السحب األسبوعي األعلى لفائز واحد 
فــي الكويت، كذلك فرصة للفوز باجلائزة 
الكبرى وهــي راتب شــهري بقيمة ٥٠٠٠ 

دينار ملدة ١٠ سنوات.
وجتدر اإلشارة إلى أنه سيكون مبقدور 

كل من عمالء البنك األهلي الكويتي اجلدد 
واحلاليني االستفادة من هذه الفرصة الفريدة 
في حالة توافر رصيد في حسابهم مببلغ 

١٠٠ دينار فقط.
والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم يوم االثنني ١٥ أغسطس ٢٠٢٢. وكلما 
زادت املبالغ املودعة، كلما زادت فرص الفوز.
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«املتحد» يحصد «أفضل بنك ألنشطة 
اخلزانة في الكويت ٢٠٢٢»

املتحد ليفوز بهذه اجلائزة.
وتعليقــا علــى هــذه 
أفــاد  املرموقــة  اجلائــزة 
نائــب مدير عــام اخلزانة 
للبنك األهلي املتحد حسني 
خاجة: يأتي فوز البنك بهذه 
اجلائزة انعكاسا إلجنازاته 
احملققة، وجهود فريق عمل 
إدارة اخلزانة الذي يتمتع 
باملهنيــة العالية والدراية 
الكافية إلدارة جميع أنشطة 
اخلزانة والعمل على خدمة 
العمــالء باالعتمــاد علــى 
احللول التكنولوجية املتطورة، واحلفاظ 
على الســيولة الكافيــة في البنك مع دعم 

احتياجات مختلف شرائح العمالء.
وأكــد: نحن نعتز بنيلنا جائزة أفضل 
بنــك ألنشــطة اخلزانة فــي الكويت لعام 
٢٠٢٢ مــن مجلــة جلوبــال بانكنــج آنــد 
فاينانس ريفــي والتي تعــد برهانا على 
مــدى التزامنا مبواصلة مســيرة الريادة 
واالبتــكار والعمل املســتمر للحفاظ على 
مكانتنا الفريدة وموقعنا الريادي في العمل 

املصرفي بالكويت. 
وأضاف خاجة: أنتهز هذه املناسبة ألشكر 
عمالء البنك األهلي على ثقتهم التي نعتز بها 
والتي أهلتنا للحصول على تلك اجلائزة، 
موضحــا ان البنك األهلي املتحد يســعى 
دائما لتوفير املزيد من اخلدمات املبتكرة 

لعمالئه في مجال إدارة اخلزانة.

البنــك األهلي  حصــل 
املتحــد على جائزة أفضل 
بنك ألنشــطة اخلزانة في 
الكويت لعام ٢٠٢٢ من مجلة 
جلوبال بانكنج آند فاينانس 
ريفيــو، املتخصصــة في 
مجال املصارف والشؤون 
املالية، وذلك تقديرا ألداء 
املتميــز وإجنازاته  البنك 
في مجــال اخلزانة والتي 
تقــوم بــدور حيــوي في 
جناح البنك، حيث جاء ذلك 
اســتنادا إلى عدة معايير، 

ومنها حرص إدارة اخلزانة في البنك األهلي 
املتحد في احلفاظ على الســيولة الكافية 
للبنــك، وإبقاء تركيــز املخاطر منخفضا 
وتوسيع نطاق املودعني مع دعم احتياجات 
مختلف شرائح العمالء، واستخدام أحدث 
تقنيات اخلزانة، واإلدارة القوية للمخاطر، 
وااللتزام بأفضل املمارسات، مع قدرة البنك 
األهلي املتحــد على مواصلــة ريادته في 

القطاع املصرفي الكويتي.
وقــد فــاز البنك باجلائزة بعــد أن قام 
فريق البحث في مجلة جلوبل بانكنج آند 
فاينانس بالتأكد من اتسام البنك باملعايير 
احملددة للجائزة في الفئة املختارة، ثم قامت 
جلنة التحكيم، التــي تضم فريق البحث 
واحملرر والناشــر بتقييم البنك جنبا إلى 
جنب مع الترشــيحات األخرى املتســلمة 
لفئة اجلائزة، ثم مت اختيار البنك األهلي 

من مجلة جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو

حسني خاجة

«بيتك»: ١٠ فائزين في «الرابح» األسبوعي

املنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات 
اإللكترونية املتاحة، ويشترط حتويل الراتب 
كشــرط أساسي لدخول السحب، واستمرار 

حتويله في احلساب.
وفيما يتعلق بشــروط وأحكام اجلوائز 
والسحب، تتم عملية السحب على ١٠ جوائز 
مبعدل ١٥٠٠ دينار لـ ١٠ عمالء أسبوعيا، و١ 
كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، 
و٢٥ ألف دينار لعميل واحد كل ربع ســنة، 
وبذلك يصل مجموع العمالء الفائزين إلى ٥٣٦ 
فائزا خالل العام، وذلك بعد مراعاة شروط 
وأحــكام الســحب وهي أن يــودع العميل ٣ 
رواتب خالل األشهر الـ ٣ التي تسبق عملية 
الســحب، ويشــترط أال يقل الرصيد األدنى 
للحســاب عن٥٠ دينارا في نهاية كل شــهر 
خالل األشهر الـ ٣ التي تسبق عملية السحب.

أعلــن بيــت التمويــل 
الكويتــي «بيتــك» عــن 
الفائزين بالسحب  أسماء 
األسبوعي الرابع من شهر 
حلســاب   ٢٠٢٢ يوليــو 
«الرابــح»، حيــث فــاز ١٠ 
عمالء وعميــالت بجوائز 
نقدية قيمة كل منها ١٥٠٠ 

دينار.
وتتضمن احلملة التي 
أطلقهــا «بيتــك» بحلتها 
اجلديدة لعام ٢٠٢٢، عدة 

سحوبات وجوائز متنح العمالء فرصة الفوز 
«أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل 

مجموع الفائزين خالل العام ٥٣٦ عميال.
والفائزون هم: أنوار عبداهللا الدوسري، 
محمد علي احمليميد، إسماعيل فهد الدوسري، 
هاني خليل صالح، ياد موخاي علي، عبدالتواب 
رابح يوسف، عبداهللا محمد الشامري، ام دي 
سليم عبدامللك، مناور عبدالهادي املطيري، 

وحمد سعود العجمي.
وأجري الســحب فــي املقر الرئيســي لـ 
«بيتك» حتت إشــراف ممثل وزارة التجارة 

والصناعة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر 
للعمالء الراغبني في حتويل رواتبهم وإدارة 
حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» 
بالدينار الكويتي لألفراد عبر فروع «بيتك» 

«التجاري» يعلن الفائزة 
بـ «نسبتك تسوى كاش»

أجرى البنك التجاري الكويتي الســحب 
على جائزة نقدية قيمتها ٢٠٢٢ دينارا (رمزا 
خلريجــي عام ٢٠٢٢) متنــح لفائز واحد من 
الطلبة والطالبات خريجــي الثانوية للعام 
الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢. ويأتي هذا السحب ضمن 
حملة «نسبتك تسوى كاش» املقدمة من البنك 
التجاري، والتي نظمها البنك ملكافأة خريجي 
الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢، إميانا منه بأهمية 
دعم وتشجيع الطلبة والطالبات اخلريجني 
وحرصا من البنك التجاري الكويتي على تقدمي 
أفضل اخلدمات لشريحة الشباب بهدف تلبية 
احتياجاتهم. وقد مت إجراء الســحب مؤخرا 
في مبنى البنك التجاري الرئيسي، بحضور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة ابتسام املنيع. 
وقد مت تتويج فجر معجب العتيبي بجائزة 
نقدية قيمتها ٢٠٢٢ دينارا. ومن املعروف أن 
حساب «YOU» حساب مخصص لفئة الشباب 
والذين يقومون بتحويل املكافأة االجتماعية 
الشــهرية إلــى البنك التجــاري، حيث تتاح 
لهم الفرصة لالســتفادة من مميزات عديدة 
عند فتحهم احلســاب بقيمة ١٠ دنانير فقط، 
واحلصول على هدية نقدية بقيمة ٥٠ دينارا 
عنــد حتويل املكافــأة االجتماعية إلى البنك 
التجاري الكويتي، باإلضافة إلى فرص لدخول 
السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى 

جانــب احلصول على بطاقة مســبقة الدفع 
مجانية للســنة األولى للعمــالء الذين تزيد 
أعمارهم على ١٨ عاما، فضال عن االســتفادة 
من اخلصومات والعروض الترويجية على 
مدار العام، حيث يحصل العمالء على فرصة 
للدخول في ســحبني شــهريا للفوز بجائزة 
نقديــة بقيمــة ٢٥٠ دينارا، وميكــن للعميل 
فتح حســاب YOU للشباب اآلن بكل سهولة 
عن طريق تطبيق التجاري CBK Mobile، أو 
عــن طريق زيارة أقرب فرع من فروع البنك 

التجاري في الكويت.

Ooredoo تكشف عن عالمتها التجارية بحّلتها اجلديدة

إطالقها تدريجيا في جميع األسواق.
ما الذي يعنيه الشعار اجلديد بالنسبة 

للعمالء؟
ميكن شعار «طور عاملك» العمالء 
من تلبية رغباتهم وأذواقهم واختيار 
ما يناسبهم، من خالل منحهم اخليارات 
التي تتيح لهم االنتقال بتجاربهم إلى 
مســتوى أعلى ومتكينهم من حتقيق 
النمو والتقدم. ويعني ذلك بالنسبة لـ 
Ooredoo مواصلة االستثمار في ترقية 
شبكاتها لتوفير خدمات اتصاالت قوية 
للعمالء أينما كانوا ومواصلة االستثمار 
فــي تعزيز جتربة العمــالء من خالل 
منتجات الشــركة وخدماتها. وتعمل 
شبكات Ooredoo املتطورة على متكني 
االستفادة من تقنيات إنترنت األشياء 
والذكاء االصطناعي من خالل شــبكة 
اجليــل اخلامــس ٥G، التــي أصبحت 
متوافرة اآلن في كل من قطر والكويت 
وعمان واملالديڤ وإندونيســيا.  كما 
توفر تطبيقات Ooredoo للجوال جتربة 
رقميــة متكاملة، إذ متنــح تطبيقات 
الشــركة للخدمــات املاليــة العمــالء 
وســيلة آمنة وسهلة لتحويل األموال 
باستخدام أجهزة اجلوال، وخاصة ألفراد 
املجتمعات الذين ال تتوافر لديهم إمكانية 

الوصول إلى خدمات مصرفية.
وسعيا خلدمة عمالئها بشكل أفضل، 
تستثمر الشركة أيضا بشكل كبير في 
تطوير مهارات موظفيها، ودعم القادة 
الشــباب، فضال عن استقطاب اجليل 
القادم من املواهب والكفاءات واالحتفاظ 
 Ooredoo بهم وتعزيز مهاراتهم. وتهدف
إلى أن تصبح وجهــة العمل املفضلة 
في كل من أســواقها من خالل تطوير 
ثقافة مؤسسية أكثر مرونة وتركيزا 

على روح الفريق.

مبنظومة قوية من الشبكات املتطورة 
والتكنولوجيــا احلديثة واخلدمات 

الرقمية.
وتعليقــا علــى إطالق الشــعار 
اجلديد للشركة- «طور عاملك»، قال 
عبدالعزيــز يعقــوب البابطني: بعد 
 Ooredoo ما يقــارب ١٠ أعوام، قصة
تعد من إحدى قصص النجاح، اليوم 
نضيف فصال جديدا، فصال متطورا، 
مبتكــرا وحديثــا رقميا بــال حدود. 
عالمتنا التجارية باحللة جديدة هي 
«طــور عاملك» رمز املثابــرة الدائمة 
للبقــاء في املقدمة. طــور عاملك هي 
ترجمة لرؤيتنا، تطلعاتنا للمستقبل، 
قيمنا وثقافــة مجتمعنا معا لتقدمي 
أفضــل اخلدمات واألكثر ابتكارا من 

خالل التقدم الرقمي.
وخالل السنوات األخيرة، أطلقت 
Ooredoo برنامجــا لتحــول األعمال 
على مستوى الشــركة، واستثمرت 
بشــكل كبير فــي ترقية الشــبكات 
والتكنولوجيا وإثراء حياة األفراد من 
خالل توفير جتارب رقمية حتويلية 

للعمالء عبر اإلنترنت.
وقد ساهم هذا األمر في حتقيق أداء 
تنافسي قوي في األسواق التي تعمل 
فيها املجموعــة، وحتقيق إجنازات 
كبرى رفعت اســم دولة قطر عاليا 
في مجــال االتصاالت، ولعل أبرزها 
إطالق أول شــبكة ٥G جتارية على 

مستوى العالم في عام ٢٠١٨.
وميثــل املظهــر اجلديــد لعالمة 
Ooredoo التجاريــة تطورا طبيعيا 
ضمن مســيرة حتــول األعمال التي 

أطلقتها الشركة. 
هذا، وأشــارت الشــركة الى أنه 
سيتم إطالق حملة إعالمية مصاحبة 
لتحديث عالمتها التجارية، بحيث يتم 

والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: 
إن حتديث عالمة Ooredoo التجارية 
وجتديد مظهرها ســيعزز ريادتنا 
خــالل الســنوات املقبلــة، إذ إأننا 
نواصــل االرتقاء بأعمال الشــركة 
لتواكب احتياجات املستقبل بطريقة 
أكثر سرعة ومرونة وإلهاما، ومبا 
يتماشى مع منوذج أعمالنا ومكانتنا 
كمــزود رائد خلدمــات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
وأضاف الشيخ محمد بن عبداهللا 
قائــال: ميكننــا أن نــرى أن حياتنا 
اليومية أصبحت رقمية ومتشابكة 
أكثر من أي وقت مضى، ســواء في 
العمل أو املنزل. األمر الذي يزيد من 
احلاجة إلى مزود خدمات اتصاالت 
يتميز باملوثوقية واملرونة والتطور 
في جميع أسواقنا. ونحن على ثقة 
بأننا ســننتقل إلى مستويات أعلى 
من النجاح مع شعارنا اجلديد «طور 
عاملــك»، وســيمكننا هــذا األمر من 
إثراء حياة عمالئنا الرقمية بشــكل 
أكبر، وبالتالي متكينهم من االتصال 

 ،Ooredoo كشــفت مجموعــة
شركة االتصاالت الدولية العاملة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وجنوب شــرق آسيا، عن 
عالمتها التجارية بحلتها اجلديدة 
وأعلنت عن إطالق الشعار اجلديد 

للشركة «طور عاملك».
ففــي قطــاع ســريع احلركــة 
يزدهر باالبتكار، يعكس الشــعار 
اجلديد لعالمة Ooredoo التجارية 
الــذي يواكــب  الشــركة  توجــه 
احتياجات املســتقبل ويركز على 
املوظفني والعمالء ويشكل جوهر 
استراتيجيتها للتحول املؤسسي.

وبهــذه املناســبة، قــال عزيــز 
العثمــان فخرو، العضــو املنتدب 
التنفيــذي ملجموعــة  والرئيــس 
Ooredoo: نتطلــع بشــغف كبيــر 
نحو هــذه املرحلة اجلديدة ضمن 
مســيرة Ooredoo، وهــي مرحلــة 
لطاملــا انتظرنا انطالقهــا. إذ إنها 
متثل اســتمرارا لبرنامج التحول 
االستراتيجي الناجح الذي أطلقته 
الشــركة لترســيخ ثقافة التطور 
املستمر في جميع جوانب أعمالها، 
ابتداء من تعزيز جتارب املوظفني 
والعمــالء ووصــوال إلــى تعزيز 
القيمة بالنســبة للمساهمني. كما 
أن شــعارنا اجلديد «طور عاملك» 
ينبع من سعينا الدائم إلثراء احلياة 
الرقمية لعمالئنا، ويلخص متاما 
مهمتنا املتمثلة في وضع موظفينا 
وعمالئنا في صميم أعمالنا ووعدنا 
باالرتقاء بهم ومتكينهم من حتقيق 

التقدم أينما كانوا.
وفي هــذا الصدد، قال الشــيخ 
محمد بن عبــداهللا آل ثاني، نائب 
 Ooredoo الرئيس التنفيذي ملجموعة

ضمن إطار برنامجها اإلستراتيجي املستمر لتحول األعمال

عبدالعزيز البابطني

«طور عاملك»
يتمحــور شــعار Ooredoo اجلديد حول متكني التقدم اإلنســاني، 
فشــعار «طور عاملك» يعد مبواصلــة االرتقاء بالعمالء واملوظفني - 
ســواء عبر خطوات صغيرة أو قفزات كبيرة - وذلك مع كل اتصال 
وابتكار وخدمة مقدمة لكل شــخص وشــركة ومجتمع وبلد تخدمه 

املجموعة في أماكن تواجدها حول العالم.
ويتميز املظهر اجلديد لعالمة Ooredoo التجارية بالوضوح واحليوية 
والتطــور، وهو ينبع من نفس الروح والشــغف اللذين تتميز بهما 

الشركة، كما يعكس تطلعات الشركة نحو املستقبل.

٩٫٩ ماليني دينار أرباح «الكويت للتأمني» بالنصف األول
الكويت  أعلنــت شــركة 
للتأمني عــن نتائج النصف 
األول للعام احلالي، حيث بلغ 
صافي أرباح الفترة احلالية 
٩٫٩ ماليني دينار، وذلك مقابل 
٩٫٤ ماليني دينار لنفس الفترة 
مــن العام املاضــي، وبلغت 
ربحية السهم للنصف األول 
من العام احلالي ٥٣٫٦ فلسا 
للســهم الواحد، مقابل ٥٠٫٩ 
فلسا لنفس الفترة من العام 

املاضي.
وأوضحــت الشــركة في 
بيــان صحافــي أن إجمالي 
األقســاط التــي مت االكتتاب 
بها وقبل تسويتها باألقساط 
املقبوضة مقدما للســيارات 
واحليــاة بلــغ ٢٩٫٤ مليون 
دينــار، مقابــل ٢٤٫٨ مليون 
دينار لنفس الفترة من العام 

من هــذا العام يعزز تفاؤلنا 
الثانــي  بنتائــج النصــف 
مــن العــام، حيــث شــهدنا 
بالنصــف األول مــع ارتفاع 
النفط حتســنا في  أســعار 
املالية العامة ونتوقع زيادة 
اإلنفاق احلكومي الذي يعزز 

خطوات عملية نحو التوسع 
اجلغرافــي خــارج الكويت، 
وكذلك مســتمرة وبقوة في 
خططها ملواكبة تطور خدمات 
التأمني تكنولوجيا، وقامت 
الشركة بقفزات نوعية بهذا 
اخلصــوص، باإلضافــة إلى 
ذلك فإن الشــركة مســتمرة 
في مسؤولياتها االجتماعية 

وفي مجاالت متعددة.
وتابــع بالقــول: «مازلنا 
نتطلع إلى الكثير مما يجب 
عمله في الفترة املقبلة لتمكني 
الشركة من مواجهة التحديات 
املستقبلية التي قد تنتج عن 
التطورات اإلقليمية والعاملية. 
وأنتهز هذه الفرصة لشكر كل 
من ساهم في حتقيق أهدافنا 
من مجلس اإلدارة واملساهمني 

واملوظفني».

البيئــة التشــغيلية ويفعل 
النشــاط في جميع قطاعات 
األعمال وذلك رغم املخاوف 
مــن ركود اقتصــادي عاملي 
وتصاعد وتيرة االضطرابات 
وارتفــاع  اجليوسياســية 

التضخم.
وأضاف شــريف أنه إلى 
جانــب األربــاح واألقســاط 
مازالت الشركة حتافظ على 
التصنيــف االئتمانــي مــن 
 Moodyو AM Best وكالتــي
عنــد A- وA٣ على التوالي 
مع نظرة مستقبلية مستقرة 
ونفخر باستمرارية احلصول 
التصنيفــات  هــذه  علــى 
باعتبارنا في مقدمة الشركات 
احمللية واإلقليمية في قطاع 

خدمات التأمني.
وأشار إلى أن الشركة أخذت 

١٨٫٤ ٪ منو إجمالي األقساط التي مت االكتتاب بها إلى ٢٩٫٤ مليون دينار

سامي شريف

املاضي، وبزيادة قدرها ٤٫٦ 
ماليني دينار وبنسبة ارتفاع 

.٪١٨٫٤
وبلغت اإليرادات التشغيلية 
للفتــرة احلاليــة ٦٫٣ ماليني 
دينار، مقابل ٥٫٧ ماليني دينار 
لنفس الفترة من العام املاضي، 
وبلغت حقوق املساهمني ١٢٣ 
مليون دينار، مقابل ١٠٥ ماليني 
دينــار لنفــس الفتــرة العام 
املاضي، والدخل من االستثمار 
للفتــرة احلاليــة ٧٫٦ ماليني 
دينار، مقابل ٧٫١ ماليني دينار 
لنفس الفترة من العام املاضي، 
وذلك بعد طرح خسائر تقييم 

االستثمار للفترة املاضية.
وفي هــذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي للشــركة 
سامي شريف إن ما حققناه 
من نتائج في النصف األول 

ع اتفاقية شراكة مع «أمنية إلدارة املشاريع» «إيكويت» توقِّ
وّقعت مجموعة «إيكويت»، 
مذكرة تفاهم مع شركة أمنية 
إلدارة املشــاريع، الشــركة 
املختصة بتدوير البالستيك، 
في إطار مساعيها الستكمال 
حلقــة اقتصــاد البالســتيك 
عبر تنفيذ برنامج مجتمعي 
مشترك للتدوير، وذلك التزاما 
مــن «إيكويــت» بالتنميــة 

املستدامة.
وأوضحت الشــركة في 
بيــان صحافــي، أن توقيع 
بحضــور  مت  االتفاقيــة 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
«إيكويت» ناصر الدوسري، 
والرئيسة التنفيذية لشركة 
أمنية سناء الغمالس، حيث 
تأتي هذه اخلطوة لتعزيز 
الشــراكة بــني اجلانبــني 
البيئية  املبادرات  وتطوير 

ومــن املنتظــر مبوجب 
االتفاقية أن تزود مجموعة 
«إيكويت» شركة «أمنية» بـ 

وصوال إلى الهدف املتمثل 
بتقليص بصمتها الكربونية 
ومساعدة قطاع الصناعات 
التحول  البالستيكية على 

إلى االقتصاد الدائري.
مــن جانبهــا، أعربــت 
الغمــالس عــن ســرورها 
الشــراكة مــع  باســتمرار 
«إيكويــت» ألكثــر مــن ٥ 
سنوات، معتبرة أنها تقدم 
«منوذجا مستداما لتدوير 
البالســتيك»، حيث قالت: 
«لقد حققت أمنية الكثير من 
اإلجنازات للحد من النفايات 
البالستيكية، ولكننا بحاجة 
إلشراك مجموعة متنوعة من 
األطراف صاحبة املصلحة 
على امتداد سلسلة التوريد 
للوصــول إلــى االقتصــاد 

الدائري بهذا القطاع».

٤٥ حاوية تدوير للبالستيك 
بعد تصميمهــا وتنفيذها، 
لتوزيعها في مواقع مختلفة 
في الكويت. وتهدف املبادرة 
إلى تشــجيع املجتمع على 
تقليل النفايات البالستيكية. 
كذلــك ســتدعم «إيكويت» 
املبادرة بصيانة ضاغطني 
يستخدمان جلمع النفايات 

وفرزها وتدويرها.
وبهذه املناســبة، أعرب 
فخــره  عــن  الدوســري 
بالشــراكة بــني «إيكويت» 
و«أمنية»، وبتوســعة أفق 
التعاون بني اجلانبني عبر 
دعم جهود الشركة لتطوير 
مبادرات التدوير في الكويت 
وتعزيزهــا، مؤكــدا التزام 
املجموعة بتقليل استهالك 
املــوارد وخفض النفايات، 

ضمن مساعيها الستكمال حلقة اقتصاد البالستيك بتنفيذ برنامج مجتمعي مشترك للتدوير

ناصر الدوسري وسناء الغمالس في لقطة جماعية عقب توقيع االتفاقية

الرامية إلى ترشيد استهالك 
املوارد وخفض النفايات في 

البالد.

يعكـس توّجـه املجموعـة الـذي ميتـاز باملرونـة ومواكبـة احتياجـات املسـتقبل ويركز علـى العمـالء واملوظفني
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Beast.. فيلم الصراع مع الوحش من أجل البقاء
ياسر العيلة

خالل عشرة أيام تقريبا 
الفن الســابع  كان لعشــاق 
االستمتاع بتجربة سينمائية 
جديدة شهدتها سينما «غراند 
سينما» مبجمع احلمراء في 
شــرق، حيث كان احلضور 
الغفير على موعد ملشــاهدة 
العــرض اخلــاص للفيلــم 
أو   (Beast) األميركــي 
«وحش»، وكالعادة تصدت 
شــركة «ســبارك» لتنظيم 
هذا احلدث الفني الكبير من 
التسويقي  خالل أســلوبهم 
الرائع في تهيئــة اجلمهور 
للتعايــش مــع الفيلــم قبل 
مشاهدته، وهذا أسلوب فريق 
«سبارك» املوهوبني بداية من 
املدير العام للشركة د.سند 
راشــد ونائب املديــر العام 
الفنان رازي الشطي واملدير 
التنفيذي بدر زيد ومدير ادارة 
العالقات العامة في شــركة 
«Vo» أحمد السويلم، حيث 
قاموا بوضع ديكور ألكثر من 
شيء مهم ترتبط به احداث 
الفيلم في املمر املؤدي لقاعة 
العرض مثل تصميم مصغر 
للغابــة وعرض مجســمات 
التي اســتعملها  لألســلحة 
أبطال الفيلم كل هذه األشياء 
منحت احلضور أثناء عرض 

عندما يقرر طبيب أرمل يدعى 
نيت دانيلــز (إدريس إلبا) 
السفر في رحلة مخطط لها 
من قبل مع ابنتيه املراهقتني 
ميريديث البالغة من العمر 
١٨ عاما (إيانا هالي) ونوراه 
البالغــة من العمــر ١٣ عاما 
(ســافا جيفريز) الى احدى 
الطبيعيــة فــي  احملميــات 

متعطش للدماء في مطاردتهم 
بعد ان قامــت مجموعة من 
الصياديــن غير الشــرعيني 
بقتل قطيع من االسود لبيع 
أسنانها ومخالبها وعظامها، 
لكن هذا االســد كان الناجي 
الوحيد من هذه املذبحة، حيث 
تعامــل مع كل البشــر على 
انهم أعداء وقام مبطاردتهم 
ومحاولة قتلهم، ولكن األب 
تصــدى له ملنعة مــن إيذاء 
ابنتيه وينجــح في ذلك في 
نهايــة الفيلــم الــذي دارت 
أحداثه في أجواء من االثارة 
والتشويق وحبس األنفاس، 
وتبني لنا من خالل مشاهدة 
الفيلم ان املخرج كورماكور 
استعان بأسد حقيقي مدرب، 
ولكن في املشــهد الرئيسي 
للفيلم والذي شهد قتال األب 
واألسد من اجل البقاء اعتقد 
ان هذا املشهد متت االستعانة 
فيه بتقنية CGI (بالرســوم 
ثالثية األبعاد املنشــأة عبر 
جهاز الكمبيوتر)، واهللا اعلم.

الفيلم بشكل عام يستحق 
املشاهدة قدم فيه ادريس البا 
واحدا من اهم أدواره بأدائه 
الطبيعي واملعروف ان «البا» 
نال شــهرة واسعة في فيلم 
أو «املهووس»   «Obsessed»
عام ٢٠٠٩ الى جانب النجمة 

العاملية بيونسيه.

جنــوب افريقيــا ألنه املكان 
الــذي التقــى فيــه زوجتــه 
الراحلــة، وأم ابنتيه وهناك 
يقابل صديقه القدمي مارتن 
باتلــز عالم األحيــاء البرية 
(شارلتو كوبلي) وسرعان 
ما تتحول رحلة االستمتاع 
بالطبيعة إلى معركة مخيفة 
من أجل البقاء عندما يبدأ أسد 

في أجواء من اإلثارة والتشويق من قبل «سبارك» في افتتاح فيلم عاملي جديد

ديكور خاص ملشاهد الفيلم في قاعة «غراند سينما» بوستر الفيلم

مشاهد من الفيلم

الفيلم إحساســا بأنهم جزء 
مــن احداث هذا العمل الفني 
الكبير الذي أنتجته شــركة 
يونيفرســال ومــن تأليــف 
رايان إجنل وإخراج بالتاسار 
كورماكور ومن بطولة إدريس 
ألبا وليه جيفريز وشارلتو 

كوبلي.
وفيلم Beast تدور أحداثه 

جوهر اجلويهل.. 
عظم اهللا أجرك

تتقــدم «فنــون األنبــاء» بأحر 
التعازي واملواساة إلى املخرج القدير 
جوهر اجلويهل لوفاة والدته، سائلني 
املولى عــز وجل أن يتغمد الفقيدة 
بواســع رحمتــه ويدخلها فســيح 
جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر 

والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

دالل العياف

جبل األغنية العربية املطرب االماراتي 
القدير حسني اجلسمي في كل مرة يأتي 
بظاهرة فنية جميلة وبكل مرة يصيب 
الهدف فقد يعتبره جمهوره الكبير في 
ارجاء الوطن العربي من مشرقه  حتى 
مغربه أنه قناص ألنه صائب في االرتكاز 
على جمل موسيقية رائعة، اضافة الى 
انه ذو بعد نظر باختيار اغانيه وجناحها 
التالي حيث يختار عناوين اغانيه بدقة.

وفي هذا الصدد، طرح اجلسمي اغنية 
جديدة من اللون االماراتي حملت عنوان 
«فركتوزي» وتعني «سكر الفاكهة» وهي 
من اشعار د. مانع سعيد العتيبة حيث 
وصــف بها طباع وخفــة دم محبوبته، 
وحتتوي القصيدة أيضا على الكثير من 
احملبة التي ينبض بها القلب، ويقول فيها:

شفت ظبي الدار وارد للشريعة
وابتهت وصابني منه جفوزي 

وزاد وسط القلب دقات سريعة
من نظرته لي عويده عود موزي

طبيعة اجلمع والفتنة
في منصات احلسن دامي يفوزي 
اشقر اخلدين وعيونه وسيعة

وقد تعاون اجلســمي في توزيع اغنية 
«فركتوزي» مع املوزع املوسيقي زيد عادل 
وقام بتســجيل االيقاعات ســمير القطان 
واجليتارات فرشيد ادهمي، ليقوم بتنفيذ 
املكساج واملاستر م.جاسم محمد وعرضت 
االغنية اجلديدة «فركتوزي» بشكل حصري 
عبر قناة الفنان حسني اجلسمي الرسمية 
في موقع يوتيوب، وعبر جميع املنصات 
اإللكترونيــة املتخصصة ومن خالل أثير 

جميع اإلذاعات اخلليجية والعربية.

جديد اجلسمي..
«فركتوزي»

الصغير يعرض «جلجامش.. كما لم تسمع عنه» في اجلزائر
مفرح الشمري 

يخوض املخرج والفنان 
العراقــي رســول الصغيــر 
جتربــة مهمــة فــي حياتــه 
الفنية وحتديدا املســرحية، 
تتمثل في عرض مســرحية 
«جلجامش.. كما لم تســمع 
عنه» على خشــبة املســرح 
الوطنــي فــي اجلمهوريــة 
اجلزائريــة الشــقيقة وذلك 
ملدة ٤ ايام انطالقا من ١٥ الى 
١٨ اجلاري وهــي من تأليف 
د.سعيد الناجي ومن متثيل 
املمـثـــل اجلزائـري القـديــر 

عبد احلليم زريبيع.
 يقــدم املخــرج رســول 
الصغيــر مــن خــالل هــذه 
امللحميــة رؤية  املســرحية 
مغايرة ملا توارث من اسطورة 
جلجامــش وصديقة انكيدو 
حيث يشاكس عرضه مفاهيم 
البطولــة والوفــاء والنظرة 
احملاطة بالقدســية لألبطال 
بحيث يصبحون  جزءا مهما 
من خيالنا املتناقل واجلمعي 
في ظل املواقف التي نتعرض 
لها في احلياة بوقتنا احلالي.
العراقي  ويعتبر املخرج 

رســول الصغيــر مــن جيل 
الرواد في الفن العراقي، درس 
اإلخراج املسرحي في أكادميية 
الفنــون اجلميلة فــي بغداد 
وتخرج فيها عام ١٩٨٩ وغادر 
العراق إلى اليمن عام ١٩٩٢-

١٩٩٦ وقدم الكثير من األعمال 
املسرحية عالوة على تدريسه 
ملادة املسرح في مدينتي املكال 
وصنعاء ثم سافر إلى هولندا 
وواصل دراسته فيها وعمل 
أيضــا فيها مخرجــا وممثال 
لعــدة مســرحيات باللغــة 
الهولندية لينتقل بعدها إلى 
بريطانيــا فــي ٢٠٠٨ وعمل 
في مسارحها ممثال ومخرجا 

واستشاريا، وعمل في الكويت 
أســتاذا للدراما في مؤسسة 
لوياك الكويتية وواصل عمله 
منذ ٢٠١١ واخــرج فيها عدة 
مســرحيات، وحصــل على 
جوائز عديدة في مهرجانات 
مســرحية عديدة في العراق 
فيهــا  عــرض  وخارجــه، 
مسرحيات كان فيها مخرجا 
وممثال ومؤلفا وإداريا وهو 
يعتبر أول ممثل عراقي يجسد 
دورا رئيســيا في مسرحية 
لفرقة شكسبير امللكية وذلك 
فــي مســرحية «متحف في 
بغــداد» التــي عرضت العام 

املاضي.

ملدة ٤ أيام على خشبة املسرح الوطني

املمثل اجلزائري عبداحلليم زريبيعاملخرج رسول الصغير

م كارمن لبس «األمل الدولي ٢» ُيكرِّ

أعلــن مهرجــان األمل 
الســينمائي الدولــي فــي 
دورتــه الثانية عن تكرمي 
القديرة  اللبنانية  الفنانة 
كارمـــن لبـــس، تقـــديرا 
التمثيـلـيـــة  ملسيـرتهـــا 

الطويلة.
وقال مؤسس ورئيس 
اللبناني  الفنان  املهرجان 
فــادي اللونــد إن الفنانة 
اللبنانيــة كارمــن لبــس 
تســتحق التقدير لدورها 
الفاعــل في إغنــاء الدراما 

اللبنانيــة والعربيــة بــكل األدوار التــي 
قدمتها، وكذلك أعمالها الســينمائية التي 
تخطت حدود لبنان والوطن العربي، وكانت 
من الفنانات القليالت اللواتي اســتطعت 

تــرك بصمة في الســينما 
األجنبيــة، باإلضافــة الى 
تأثيرها الكبير في األعمال 
الدرامية، وفي العديد منها 
مرتبط باحلاالت اإلنسانية.
يذكــــر أن مهـــرجــان 
األمل الســينمائي الدولي 
الثانية  سينطلق بدورته 
من العاصمة اإليطالية روما 
في ٢٧ سبتمبر املقبل، حيث 
سيجول في ثالث عواصم 
أوروبية ليختم فعالياته 
املقبــل،  أكتوبــر  فــي ٤ 
وتشارك فيه أعمال سينمائية روائية طويلة 
وقصيرة، موجهة بسياقها لإلضاءة على 
احلاالت اإلنسانية وذوي الهمم واحلاالت 

اخلاصة والطفل واملرأة واملجتمع.

أفالم «ڤو» على اخلطوط السعودية واإلماراتية
أعلــن مديــر العالقــات العامة في 
منصة (ڤــو) أحمد الســويلم ان عددا 
من أحدث األعمال السينمائية الروائية 
الكويتيــة التي انتجتهــا منصة (ڤو) 
انطلقت عروضها على عدد من اخلطوط 
اجلوية العاملية، ومنها اخلطوط اجلوية 

السعودية وطيران االمارات.
وأشار أحمد السويلم إلى ان االفالم 
اجلديدة، هي فيلم «أوسكار» من بطولة 
النجــم عبدالرحمــن العقــل وشــيماء 
ســليمان ومن إخراج محمــد احلملي، 
باالضافة الى الفيلم اجلديد (حطب دامة) 
من بطولة الفنان حسني املنصور وعلي 
جمعة وحمد العماني ومن ســيناريو 
بدر محــارب وإخراج صادق بهبهاني. 
وكانت هذه االفالم قد فازت باجلائزتني 

األولى والثانية على التوالي في مهرجان 
الكويت للســينما اجلديدة في دورته 
االخيــرة في يونيو املاضي وتشــارك 
حاليا في عدد من املهرجانات السينمائية 

العربية والدولية.
وأضاف الســويلم ان املنصة كانت 

قد عرضت في الذكرى الثانية والثالثني 
للغــزو العراقي الغاشــم على الكويت 
الفيلم الوثائقي «١٠٠ كيلووات - البحث 
عن االذاعة السرية» فكرة صادق بهبهاني 
وإخــراج نواف الفضلــي. وفي رصيد 
منصــة (ڤو) عــدد جديد مــن االعمال 
الســينمائية التي ســتجد طريقها الى 

جمهورها احلبيب في أنحاء العالم.
مــن ناحيتــه، عبر املخــرج صادق 
بهبهاني عن سعادته الغامرة بأن جتد 
هذه األعمال السينمائية الكويتية طريقها 
للعرض على عدد من اخلطوط اجلوية 
العاملية بعد عرضها على منصة (ڤو) 
التي قدمت كل اإلسناد من اجل إنتاجها 
وأيضا العمل على تسويقها لعدد بارز 

من املهرجانات السينمائية.
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«القرم» تعلن الطوارئ.. وكييڤ تتهم 
موسكو باستخدام «زابوريجيا» درعًا نووية

عواصم - وكاالت: فرضت الســلطات 
احمللية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها 
روســيا من أوكرانيا بالقوة في عام ٢٠١٤، 
حالة الطوارئ في املنطقة املجاورة لقاعدة 
«ساكي العسكرية» غداة وقوع انفجارات 

مبحيطها.
وعــزا مســؤولون روس احلــادث إلى 
«خرق لقواعد السالمة من احلرائق»، فيما 
يعتقد املراقبون أن الهجوم اجلريء، الذي 
وقع وراء اخلطوط األمامية للحرب، نفذه 
األوكرانيــون، ليكون األول من نوعه على 

أهداف في «القرم».
ونقلــت صحيفتــان أميركيتــان عــن 
مســؤولني أوكرانيني، لم تذكر أســماءهم، 
القول إن القوات اخلاصة األوكرانية نفذت 
هجوما على القاعدة اجلوية أسفر عن تدمير 

طائرة عسكرية روسية.
ولم يذكر الرئيس األوكراني التفجيرات 
بشكل مباشر في خطابه اليومي املصور، 
الذي مت بثه في ســاعة متأخرة من مســاء 
امــس االول، لكنه قال إنه من الطبيعي أن 

يركز الناس على شبه جزيرة القرم.
وأضاف: «لن نتخلى عنها أبدا.. منطقة 
البحر األسود ال ميكن أن تكون آمنة ما دامت 
شــبه جزيرة القرم محتلة»، مكررا موقف 
حكومته بضرورة إعادة شبه جزيرة القرم 

إلى أوكرانيا يوما ما.
في غضون ذلك، قالت بريطانيا إن روسيا 
اســتحدثت «بشكل شــبه مؤكد» تشكيال 
كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها 

في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن هذه 
الوحــدة، التي يطلق عليها اســم «الفيلق 
الثالــث»، مقرهــا مدينــة مولينو شــرقي 
موسكو، مبينة أن القادة الروس يواجهون 
«تضاربــا في أولويات العمليات» لتعزيز 

هجومهم في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، 
فضال عن تعزيز الدفاعات للتصدي للهجمات 

املضادة األوكرانية في اجلنوب.
من جانب آخر، اتهمت أوكرانيا روسيا 
باستغالل موقعها في محطة للطاقة النووية 
كانت قد اســتولت عليها واستهداف بلدة 
قريبة بهجوم صاروخي أدى إلى مقتل ١٣ 
على األقل وإصابة الكثيرين بجروح خطيرة.

وطالب وزراء خارجية مجموعة الدول 
السبع الصناعية الكبرى امس روسيا بإعادة 
الســيطرة على احملطة إلى أوكرانيا فورا، 
وهو أمــر يبدو من غير املرجــح أن تقدم 

عليه موسكو.
واتهم اندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي، روسيا 
بشن هجمات على بلدات أوكرانية من محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية إلدراكها أن بالده 

لن ترد ألن الرد سيمثل خطرا.
وكتب يرماك في منشــور على منصة 
تيليغــرام «ثمانون صاروخا أطلقت على 
مبان سكنية»، في إشارة إلى الهجوم على 

مارغانيتس.
وتابع «األمة اإلرهابية تواصل القتال ضد 
املدنيني. والروس اجلبناء ال ميكنهم فعل 
أي شــيء أكثر من ذلك، لذا فهم يضربون 
املدن وهم مختبئون بشكل مشني في محطة 

زابوريجيا النووية».
وقــال فالنتــني ريزنيتشــنكو حاكــم 
منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا 
أمــس األربعــاء إن الهجوم الروســي على 
مارجانيتــس مت باســتخدام ٨٠ صاروخا 

من طراز غراد.
وتظهــر صــور وزعهــا مســؤولون 
أوكرانيون ممرا في مدرسة مليئا بالركام 
جراء مــا يبدو تعرضهــا لقصف وحتطم 
نوافذها، ومبنى سكنيا اخترقه صاروخ.

(رويترز) دخان كثيف متصاعد نتيجة انفجارات وقعت قرب قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم أمس األول 

ر دوريات منتظمة حول تايوان  الصني ُتسيِّ
وتدعوها التخاذ «اخليار الصحيح»

عواصم - وكاالت: قال اجليش الصيني 
إنه «أكمل مهام مختلفة» حول تايوان، لكنه 
ســيجري دوريات منتظمة، في إشارة إلى 
اســتمرار ضغط بكني علــى اجلزيرة بعد 
اختتام مناورات حربية استمرت أياما ردا 
على زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي 

نانسي بيلوسي لتايبيه.
وقالت قيادة املنطقة الشــرقية جليش 
التحرير الشعبي الصيني في بيان مقتضب 
أمــس إن عملياتها العســكرية املشــتركة 
حول تايوان «أكملت بنجاح مهام مختلفة 
واختبرت بفعالية القدرات القتالية املتكاملة 

للقوات».
وأضافــت «ســتراقب قــوات املنطقــة 
الشــرقية أي تغييرات تطرأ على الوضع 
في مضيق تايوان، وســتواصل التدريب 
واالســتعداد للقتــال، وستســير دوريات 
منتظمة لالستعداد القتالي في اجتاه مضيق 
تايوان، وستدافع بحزم عن السيادة الوطنية 

وسالمة األراضي».
وأظهــرت لقطات بثها تلفزيون الصني 
املركزي احلكومي مقاتالت صينية تتزود 
بالوقــود في اجلــو، وكذلك ســفنا تابعة 
للبحريــة فيما قالت إنهــا تدريبات حول 

تايوان.
ونقــل التلفزيون عن اجليش الصيني 
قولــه إن التدريبــات تركز علــى عمليات 
احلصــار وإعــادة اإلمــداد والتموين «في 
ظل بيئة معقدة لتحسني قدرات االحتواء 

والسيطرة املشتركة».
وفي سياق متصل، قال املتحدث باسم 
وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في بيان إنه 
يجب على تايوان اتخاذ «اخليار الصحيح»، 
فــي الوقت الذي تواجه فيه العالقات عبر 

املضيق مجددا خيارا بني مستقبلني.
ونقلت وكالــة بلومبيــرغ لألنباء عن 
كيفي القول إن الصني على استعداد للسعي 
إلعادة التوحيد الســلمي بكامل اإلخالص 
واجلهــد، مضيفا أن اجليــش الصيني لن 
يترك أي مجــال ألفعــال االنفصاليني من 
حركة «اســتقالل تايــوان» أو التدخل من 

جانب القوى اخلارجية.
وقال تقرير تعريفي بالقضية التايوانية 
امــس إن  نشــرته احلكومــة الصينيــة، 
«استخدام القوة سوف يكون املالذ األخير 
الذي يتخذ حتت ظروف قاهرة. لن نضطر 
التخاذ إجــراءات عنيفة للرد على األعمال 
االستفزازية من جانب العناصر االنفصالية 
أو القوات اخلارجية إال في حال جتاوزهم 
خلطوطنــا احلمــراء». وردا علــى البيان 
الصيني، قال املتحدث باسم وزارة الدفاع 
التايوانية سون لي فانغ إنه في ظل فرضية 
عدم تخفيف االستعداد القتالي فإن تايبيه 
«ســتعدل توزيع القوات بشكل كامل بناء 
على عوامل من بينها التهديد الذي يشكله 
العدو». وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 
١٧ مقاتلــة صينية عبــرت اخلط الفاصل، 

الذي يقسم مضيق تايوان، امس.

ترامب يرفض التعاون في التحقيق حول تعامالت عائلته 
ومداهمة مقره تتحول إلى عاصفة سياسية تزيد االنقسام

عواصم - وكاالت: حتولت 
مداهمــة مكتــب التحقيقــات 
الفيدرالــي «اف بي اي» منزل 
الرئيــس األميركــي الســابق 
دونالــد ترامــب فــي فلوريدا 
الــى عاصفــة سياســية يرى 
بعض املراقبني انها قد تطيح 
بآماله في الترشح لالنتخابات 
الرئاسية املقبلة في ٢٠٢٤، في 
حني يعتقد آخرون أنها ستضر 

بالرئيس جو بايدن. 
وفــي احــدث حلقــة مــن 
القانونية  سلســلة املشــاكل 
التي يواجهها، اعلن ترامب في 
بيان أنه «رفض اإلجابة» عن 
أسئلة في التحقيق املدني في 
نيويورك والذي جتريه املدعية 
العامة لوالية نيويورك ليتيتيا 
جيمــس، بشــأن املمارســات 

التجارية لعائلته. 
وقــال ترامــب فــي بيــان 
«رفضت اإلجابة عن األسئلة 
مبوجب احلقوق واالمتيازات 
املمنوحــة لــكل مواطــن في 
الدستور األميركي». وأضاف 
«عندما تصبح عائلتك وشركتك 
وجميع األشخاص في دائرتك 
أهدافــا حلملة اضطهاد باطلة 
وذات دوافع سياسية بدعم من 
محامني ومدعني عامني ووسائل 
إعالم مضللة، لن يكون لديك 

خيار».
مبــوازاة ذلــك، يحــاول 
ترامب حتويــل الضجة التي 
اثارها تفتيش منزله بســبب 
نقلــه وثائــق رســمية مــن 
البيــت االبيــض، لصاحلــه، 
أعرب كبار مســؤولي احلزب 
اجلمهوري عن دعمهم للرئيس 
الســابق. وفاقمــت عمليــة 
الدهم املباغتة االثنني املاضي 
التــي  القضائيــة  الضغــوط 
يتعرض لها رئيس الواليات 
املتحدة اخلامس واألربعون، 
وســط ترحيب من خصومه 
السياسيني وإدانة من أنصاره.
مــن  العديــد  وحــض 
السابقني  مستشــاري ترامب 
الرئيس السابق على التأكيد 
بشــكل فــوري أنه ســيكون 

مرشحا رئاسيا عام ٢٠٢٤.
وقالت الناطقة باسم البيت 

البيت األبيض مــن تداعيات 
هذه اخلطوة، مشيرا إلى أنها 
لن تعوق ترامب عن الترشح 
فــي انتخابــات ٢٠٢٤ إذا أراد 
ذلك. وقال إنها قد تضر بإدارة 
بايدن عند الرأي العام األميركي 
«التســليح  باســتخدامها 
الواضح لوزارة  السياســي» 
العــدل ومكتــب التحقيقــات 

الفيدرالي.
وعبــر مايك بنس، النائب 
الســابق لترامــب، واملنافس 
احملتمل فــي ٢٠٢٤، عن «قلق 
عميــق» إزاء تفتيــش منــزل 
ترامــب. وقــال إنهــا تنم عن 
«انحيــاز حزبي» مــن جانب 

وزارة العدل.
ووصفت النائبة اجلمهورية 
إليــز ســتيفانيك مــا حصل 
بأنــه بأنــه «يــوم مظلــم في 
التاريخ األميركي». وقالت في 
تغريدة «إذا كان بإمكان مكتب 
التحقيقات الفيدرالي مداهمة 
رئيس أميركي، تخيل ما الذي 
ميكن أن يفعلــوه بك»، ليرد 
عليها النائب الدميوقراطي تيد 
ليو بالقول «ملاذا ال يستطيع 
مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
التحقيق مع رئيس أميركي؟ 

التعجيل باإلعالن عن ترشحه 
لالنتخابــات مجــددا. وكتب 
سكافينو في تغريدة «ترشح 
يا ٤٥، ترامب - ٢٠٢٤». ورد 
الدميوقراطيــون على عملية 
الدهــم بحــذر أو امتنعوا عن 
التعليق. وقالت رئيسة مجلس 
النواب الدميوقراطية نانسي 
بيلوسي لشــبكة إن بي سي: 
«ال أحــد فوق القانــون.. وال 
حتى رئيس ســابق للواليات 

املتحدة».
من جانبه، قال السيناتور 
الدميوقراطي عن كونيتيكت 
كريــس مورفي «متــى قررنا 
أن األثريــاء واألقويــاء هــم 
فوق القانون، فــإن أميركا ال 
تبقى أميركا». ومنذ مغادرته 
البيــت األبيض، لــم يتوقف 
ترامب الشخصية األكثر إثارة 
لالنقســام في البالد، عن بث 
أخبــار مضللة عــن فوزه في 

انتخابات العام ٢٠٢٠.
وتعهد حلفاؤه اجلمهوريون 
في الكونغــرس ببدء حتقيق 
في عملية التفتيش نفسها إذا 
استعادوا السيطرة على مجلس 
النواب أو مجلس الشيوخ في 

نوفمبر الثاني.

لسنا روسيا حيث ال ينطبق 
القانــون على رئيــس الدولة 

ورفاقه».
مــن جانبــه اتهــم كيفــن 
ماكارثي، النائب عن كاليفورنيا 
والطامح لرئاسة مجلس النواب 
في حال استعاد اجلمهوريون 
الغالبية في انتخابات منتصف 
الوالية فــي نوفمبــر، وزارة 
العدل مبمارســة «التسييس 

املسلح».
أما السيناتور اجلمهوري 
ليندســي غراهــام، احلليــف 
املقــرب مــن ترامب فقــال إن 
«إطالق حتقيــق بحق رئيس 
ســابق في توقيت قريب جدا 
مــن االنتخابات أمــر يتجاوز 

اإلشكالية».
وبعد التنديد باملداهمة في 
بيان مطول، أعلن فريق ترامب 
عن إطالق حملة جلمع األموال 
طالبا «من كل أميركي يتمتع 
بصفات الرجولة ومحب للوطن 
أن يتقدم» ويتبرع حملاربة ما 
وصفه ترامب بأنه «اضطهاد 

سياسي ال ينتهي».
الســابق  املديــر  وحــض 
ملنصات ترامب االجتماعية دان 
سكافينو الرئيس السابق على 

سجال جمهوري - دميوقراطي حول اقتحام منزله في فلوريدا

(رويترز) الرئيس السابق دونالد ترامب لدى مغادرته برج ترامب في نيويورك أمس   

األبيض كارين جان-بيار إن 
الرئيــس جو بايــدن لم يكن 
لديه أي إشــعار مسبق بشأن 
املداهمة ويحترم اســتقاللية 

وزارة العدل.
وردا علــى ســؤال حــول 
احتمال اندالع اضطرابات ردا 
على مشاكل ترامب القانونية، 
أجابت جان- بيــار «ال مكان 
للعنف السياسي في هذا البلد».

وبعد يوم من املداهمة، أعلن 
النائب األميركي سكوت بيري 
حليــف ترامــب أن عمالء من 
مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
صادروا هاتفه اخللوي، دون 
أن يبني السبب الذي دفعهم الى 
ذلك. وسارع كبار اجلمهوريني 
إلظهار الدعم للرئيس السابق، 
علما ان التفتيش ليس سوى 
خطوة في التحقيق وال تعني 
أن الرئيس الســابق سيواجه 
اتهامات جنائية تلقائيا أو أنه 
سيدان بأي مخالفة. ومينع أي 
مــدان بانتهاك قانون يســمى 
قانــون الســجالت احلكومية 
من تولي أي منصب احتادي 
ويواجه عقوبة الســجن ملدة 

تصل إلى ثالث سنوات.
وقلل مســؤول سابق في 

الصدر يطالب القضاء بـ «تصحيح املسار» وحّل البرملان
بغــداد - وكاالت: دعــا زعيــم 
التيار الصدري في العراق مقتدى 
الصدر، مجلس القضاء األعلى إلى 
حل البرملان خالل أسبوع، مؤكدا أن 
القضاء العراقي على احملك وعليه 
أال يهــاب الضغوطات السياســية 
التــي متــارس عليــه  واألمنيــة 
والتســريبات التي حتاول التأثير 
عليه «من هنا وهناك»، معربا عن 
اعتقاده بــأن غالبيــة القضاء مع 

مطالب الشعب واإلصالح.
وقال الصدر في بيان امس: «إن 
حل البرملان ال يحتاج لعقده جلسة 
ليحل نفسه، ألن هناك كتال متمسكة 
باحملاصصة واالستمرار على الفساد 

ولن ترضخ ملطالب الشــعب بحل 
البرملان». وطالب اجلهات القضائية 
املختصة وفي مقدمتها رئيس مجلس 
القضاء األعلى بـ «تصحيح املسار وحل 
البرملــان في غضون أســبوع خاصة 
بعد انتهاء املهل الدســتورية املقررة 
النتخاب رئيس اجلمهورية وترشيح 
رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة 
محاصصتية»، مشــيرا الــى ان هذه 
مخالفات دســتورية تســتوجب حل 

مجلس النواب.
ودعا زعيم التيار الصدري مجلس 
القضــاء األعلــى إلى تكليــف رئيس 
اجلمهوريــة بتحديــد موعــد إجراء 
انتخابات برملانية مبكرة «مشروطة 

بشروط سيعلن عنها الحقا».
وشــدد الصــدر على ضــرورة أن 
يواصــل احملتجــون اعتصامهم أمام 
البرملان في املنطقة اخلضراء، محذرا 
مــن ان «الثوار ســيكون لهم موقف 
آخر اذا ما خذل الشعب مرة أخرى».

كذلــك طالب الصــدر نواب كتلته 
النيابية املستقيلني والثوار واللجنة 
املركزيــة املشــرفة علــى االعتصام، 
وغيرهــم برفع دعاوى رســمية أمام 
احملكمــة االحتاديــة العليــا وبطرق 

قانونية.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس 
الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي، 
ضــرورة العمل بكل قــوة حلل حالة 

«االنســداد السياســي» واللجوء إلى 
احلوار حلــل اخلالفات فــي العراق، 
مشــددا على ان «احلوار أللف سنة، 
أفضل من حلظة نصطدم بها كعراقيني».

وقال الكاظمي خالل احتفالية وضع 
احلجر األساس ملشروع إعادة تأهيل 
مطار املوصــل الدولي امس «نحتاج 
إلى التكامل والتعاون جميعا، من أجل 
استنهاض الطاقات، وبناء عراق يليق 
بالعراقيني، وهذه اجلهود لن تضيع، 
ولن نسمح للفاسدين باستغالل هذه 
املشاريع لتبذير أموال الشعب»، مؤكدا 
أن العراقيني يستحقون احلياة، وأنهم 
قادرون على حتويــل التحديات إلى 

فرص جناح.

«يوم غضب» فلسطيني غدًا للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي
عواصــم - وكاالت: دعت 
قوى فلســطينية إلــى «يوم 
غضب» غدا تنديدا بالعدوان 
اإلسرائيلي على الفلسطينيني 
ورفضــا ملمارســات جيــش 

االحتالل بحقهم.
القــوى  منســق  وقــال 
الفلسطينيـــة  والفصائـــــل 
واصل أبويوســف «غدا يوم 
غضــب فلســطيني تنديــــدا 
بحــق  االحتــالل  بجرائــم 
الشعب الفلســطيني وأرضه 

ومقدساته».
أبويوســـــف  وأوضـــــح 
فــي حديــث إلذاعــة «صوت 
فلسطني» امس أن الهدف من 
ذلك هو «التأكيد على الوحدة 
الفلســطينية فــي مواجهــة 

االحتالل».
وتابع: «االحتالل يشن حربا 
شاملة ضد الشعب الفلسطيني 
وعليــه الدفــاع عــن نفســه 
واســتمرار املقاومة الشعبية 
من كفر قدوم حتى مسافر يطا 

(في الضفة الغربية)».
جــاء ذلــك فيمــا أصيــب 
عشرات الفلسطينيني بحاالت 
اختناق بالغاز املسيل للدموع 
خــالل مواجهــات مــع قوات 
االحتــالل اإلســرائيلي امس 
قــرب مصانع «جيشــوري» 
الكيماوية اإلســرائيلية غرب 

مدينة طولكرم.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 

األوقاف اإلسالمية في القدس 
باقتحام عشرات املستوطنني، 
باحات املسجد األقصى املبارك، 
بحراسة مشددة من الشرطة 

اإلسرائيلية.
وقالت األوقاف اإلسالمية 
بالقدس حسبما ذكرت وكالة 
(وفا) إن «ســاحات املســجد 
األقصــى شــهدت اقتحامــات 
مــن  متتاليــة  ملجموعــات 
املســتوطنني مــن جهــة باب 
املغاربة، أدوا خاللها طقوسا 
تلموديــة ونفــذوا جــوالت 
استفـــزازيـــــة واستمعــــوا 

«ليسوا مبأمن حيثما كانوا» 
مهددا بأنه «على جميع رؤساء 
منظمات اإلرهاب أن يعيشوا 

في قلق».
إلــى ذلــك، أعربــت األمم 
املتحــدة عــن قلقها الشــديد 
بشــأن العنــف املتصاعد في 
الضفــة الغربية، ودعا األمني 
العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، جميع األطراف إلى 
إظهار التهدئة، ودعا السلطات 
ذات الصلة إلى إجراء حتقيقات 
مســتقلة وشــفافة في جميع 

الوفيات واإلصابات.
وطالـــب بيـــــان صــادر 
غوتيريــش،  مكتــب  عــن 
إسرائيل، باعتبارها السلطة 
القائمة باالحتــالل، إلى إنهاء 
ممارسات العقاب اجلماعي ضد 
الفلسطينيني في غزة وضمان 
املساءلة فيما يخص انتهاكات 
إســرائيل للقانون اإلنســاني 
الدولــي  الدولــي والقانــون 
حلقوق اإلنســان املرتكبة في 
الفلسطينية احملتلة،  األرض 
مبا فــي ذلك أثنــاء العمليات 

العسكرية.
كما دعا إلى الرفع الفوري 
للحصــار عــن غــزة وبــدء 
املفاوضات التي تؤدي إلى إنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لألرض 
الفلســطينية وتنفيــذ حــل 
الدولتني على أســاس قرارات 
األمم املتحدة والقانون الدولي.

لشــروحات حــول هيكلهــم 
املزعوم».

وأغلقت القوات اإلسرائيلية 
منطقــة باب العامود بالقدس 
احملتلة ومنعــت من التواجد 
في املكان، بدعوى وجود جسم 

مشبوه.
وفي هذه األثناء، حذر وزير 
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس 
من أن إسرائيل سترد بقوة إذا 
ما مت خرق الهدوء في اجلنوب.
البــث  هيئــة  ونقلــت 
اإلسرائيلي عن غانتس القول 
إن قادة حركة اجلهاد اإلسالمي 

(أ.ف.پ) فلسطينيون يشيعون جثمان إبراهيم أبوصالح الذي قضى برصاص االحتالل أمس   

الفلســطينية «وفا» أن جنود 
االحتالل أمطروا الشبان بقنابل 
الغاز املسيل للدموع، ما أدى 
إلى إصابة عدد منهم بحاالت 
اختناق، إضافة إلى مواطنني 
يقطنــون فــي احلــي الغربي 

للمدينة، القريب من املكان.
واعتقلت قــوات االحتالل 
٧ فلســطينيني مــن الضفــة 
الغربية أحملت وأغلقت حاجز 
«الكونتينر» العسكري، شمال 
شرق بيت حلم، الذي يفصل 

جنوب الضفة عن وسطها.
وفي سياق متصل، أفادت 

القضاء األميركي يتهم احلرس الثوري 
مبحاولة اغتيال جون بولتون

واشنطن - وكاالت: كشفت وزارة العدل األميركية 
إيرانــي الغتيــال  النقــاب عمــا وصفتــه مبخطــط 
مستشــار األمن القومي السابق للبيت األبيض جون 
بولتون، وأعلنت عن توجيه االتهام ألحد أفراد احلرس 

الثوري.
وقالــت وزارة العــدل امس إن شــهرام بورصافي 
(٤٥ عاما) املعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض 
دفع ٣٠٠ ألف دوالر ألشــخاص فــي الواليات املتحدة 
لقتل بولتون، الذي شغل سابقا السفير األميركي لدى 
األمم املتحدة، انتقامــا على األرجح الغتيال الواليات 
املتحدة لقائد فيلق القدس الســابق قاســم سليماني 

جون بولتونيناير ٢٠٢٠.
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أنباء لبنانية

احلكومة: القطاع اخلاص يستحوذ على ٧٠٪ 
من استثمارات قطاع البترول العام اجلديد

القاهـرة - هالـة عمـران 
ومجدي عبدالرحمن

نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء املصري ما انتشر من 
أنباء تزعــم تعديل احلكومة 
القانون اخلاص بتنظيم عمل 
شركات السياحة والسفر دون 
إشــراكها فــي التعديالت مبا 

يضر مبصاحلها.
وأوضح املركز، في بيان، 
أنه قــام بالتواصل مع وزارة 
السياحة واآلثار، والتي نفت 
تلك األنباء، مؤكدة أنه ال صحة 
لتعديل احلكومة قانون برقم 
٣٨ لسنة ١٩٧٧ اخلاص بتنظيم 
عمل شركات السياحة والسفر.

وشددت على أنه ال ميكن 
املساس باألوضاع القانونية 
املستقرة للشركات أو إحلاق 
أي ضــرر بهــا، موضحة أنه 
في حالة وجود أي قوانني أو 
تعديالت تخص عمل شركات 
السياحة، فإن الوزارة ملتزمة 
متاما مبا نص عليه القانون 
من إرسال مشروعات القوانني 
والقرارات التنظيمية املتعلقة 
بالعمــل الســياحي لالحتــاد 
املصــري للغرف الســياحية 

ألخذ الرأي.

خالل العام املالي اجلديد ٢٠٢٢ 
/٢٠٢٣ بنحو (٧٠٪).

وتشــير اخلطة -بحسب 
ما نشره اليوم السابع - إلى 
حصول القطاع العام النسبة 
املتبقية (٣٠٪)، والتي تتوزع 
بني استثمارات كل من الهيئات 
االقتصاديــة (٧٫٢ مليارات) 
 ٧٫٨) العامــة  والشــركات 

مليارات).

وتأتــي هذه النســبة من 
إجمالي اســتثمارات موجهة 
مــن احلكومة لتنميــة قطاع 
والثروة املعدنية وقدرها ٤٩٫٥ 
مليــار جنيه خالل عام ٢٠٢٢ 
/٢٠٢٣، لتنقسم إلي (١٧٫٦ مليار 
جنيه) لنشاط تكرير البترول، 
و(٣١٫٩ مليار جنيه) ألنشطة 
االستخراجات، بنسبة ٣٫٥٪ 

من إجمالي االستثمارات.

مــن جهــة اخــرى، أكدت 
التنميــة  خطــة  وثيقــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
املقدمة من وزيرة التخطيط 
د.هالة السعيد ووافق عليها 
البرملان بغرفتيه (مجلســي 
النواب، الشيوخ)، استحواذ 
القطاع اخلاص على احلصة 
األكبر من اســتثمارات قطاع 
البتــرول والثــروة املعدنية 

ارتفاع عدد النساء في سورية.. 
مقابل كل ٢٥ امرأة هناك رجل صالح للزواج!

وكاالت: كشــف د.هيثــم عباســي 
اختصاصي اجلراحة النسائية في جامعة 
دمشق ارتفاعا كبيرا في نسبة عدد اإلناث 
مقابل الذكور في سورية، ما يشكل خلال 

في التركيبة السكانية. 
ونقلــت صفحات إخبارية ســورية 
تصريح عباســي إلذاعــة «ميلودي إف 
إم» املقربــة من احلكومة، الذي كشــف 
فيه أن نســبة اإلناث مقابل الذكور في 
ســورية أصبحت متفاوتة بشدة وبات 
هناك ٢٥ امرأة صاحلة للزواج مقابل كل 

رجل صالح للــزواج، معتبرا أن هناك 
قلــة بالذكور في كل العالم وليس فقط 
في ســورية، حيث إن عــدد الصاحلني 
للــزواج منهم تقريبــا ٥٠٠ مليون من 
أصــل ٨ مليارات إنســان على الكوكب، 

بحسب قوله.
وعزا عباسي ارتفاع معدالت احلمل 
غير الشرعي والعالقات احملرمة خالل 
الفترة األخيرة الى العزوف عن الزواج 
بسبب الظروف املعيشية الصعبة للغاية، 
فضال عن االرتفاع الهائل في أعداد النساء 

مقارنة بعــدد الرجال الذين قضى عدد 
كبير منهم في احلرب ناهيك عن هجرة 

أعداد كبيرة منهم خارج البالد.
وأكد أن عمليات اإلجهاض في سورية 
تضاعفت خالل العشر سنوات املاضية، 
وازدادت بنسبة ألف٪، الفتا إلى «وجود 
تبعيات خطيرة علــى صحة املرأة من 
جراء هذه العمليات»، معتبرا أن نسبة 
ليست بالصغيرة من عمليات اإلجهاض 
ناجمة عن حمل غير شرعي، وهذا بسبب 

الظروف االجتماعية واملهنية.

تسريح األطباء والصيادلة احملتفظ بهم مع استثناءات
الدفــاع  وكاالت: أصــدرت وزارة 
الســورية تعميمــا بتســريح األطباء 
والصيادلة ممن أنهى اخلدمة اإللزامية، 
وإنهــاء االحتفــاظ ملــن كان باخلدمة 
االحتياطيــة منهم، ماعــدا أخصائيي 
التخدير والعناية املشددة والطوارئ.
وجــاء في التعميــم الصادر أمس، 
بإنهــاء االحتفــاظ واالســتدعاء ممن 
هــم في اخلدمــة االحتياطية، لألطباء 
البشريني، وأطباء األسنان، والصيادلة، 
باستثناء األطباء أخصائيي التخدير، 

والعناية املشــددة، والطــوارئ، بدءا 
من األول من سبتمبر املقبل. وأضاف 
التعميم بتسريح األطباء البشريون، 
وأطباء األسنان، والصيادلة، امللتحقون 
باخلدمة اإللزاميــة اعتبارا من تاريخ 
انتهاء خدمتهم اإللزامية (احملدد بـ ١٨ 
شهرا)، باســتثناء األطباء أخصائيي 
التخدير، والعناية املشددة، والطوارئ.
وأوعز التعميم مسؤولية تسريح 
أطبــاء أخصائيي التخديــر، والعناية 
املشــددة، والطــوارئ، حــني انتهــاء 

اخلدمة اإللزامية أو إنهاء التحفظ عن 
الطبية،  االحتياطيني إلدارة اخلدمات 
بحســب «إمكانيــة االســتغناء عــن 

خدماتهم».
وتتكرر الشكاوى من نقص الكوادر 
الطبية في مناطق ســيطرة احلكومة، 
حيــث حذر نقيب أطباء ريف دمشــق 
خالد موســى في مايو املاضي، من أن 
بعض االختصاصات الطبية قد تواجه 
خطر الزوال في سورية إذا بقي اإلقبال 

على هذه االختصاصات ضعيفا.

بدءاً من سبتمبر مع استمرار االحتفاظ بأخصائيي التخدير والعناية املشددة والطوارئ

«اإلسكان» تبدأ تسكني أسر مثلث ماسبيرو باألبراج نهاية أغسطس
القاهرة - ناهد إمام

عقد د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان 
واملرافق واملجتمعات العمرانية، واللواء 
خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا 
أمس االول ملتابعة االستعدادات إلجراء 
القرعة، وتســليم الوحدات الســكنية 
مبشــروع تطويــر «منطقــة مثلــث 
ماســبيرو»، حلاملــي عقــود العــودة 
للمنطقة بعد تطويرها. وأوضح وزير 
اإلسكان، أنه سيتم اإلعالن عن إجراءات 
التســكني للســكان العائدين للمنطقة 
(الســكن البديــل) من خــالل محافظة 

القاهرة، وبالتنسيق مع وزارة اإلسكان، 
وصندوق التنمية احلضرية، بتاريخ ٣١ 
اجلاري، وفي خالل شهر من اإلعالن يقوم 
املواطن باســتكمال األوراق املطلوبة، 
وسداد رسوم تركيب العدادات. وأضاف 
الوزير، أنه سيتم عقب ذلك إجراء القرعة 
العلنية للمواطنني الذين استوفوا جميع 
املســتندات، حيث يتــم خاللها حتديد 
الوحدة املخصصة لكل مواطن، وخالل 
شهر من إجراء القرعة يتم تسليم الوحدة 
للمواطــن، وحترير العقد اخلاص بها. 
وأشار د.عاصم اجلزار، إلى أن مشروع 
األبراج مبنطقة ماسبيرو، يتكون من دور 

بدروم (جراج سفلي) مبسطح ١٩٢٢٠م٢، 
سعة ٣٥٣ سيارة، ودور أرضي (جتاري) 
مبســطح ١٦٩٧٠م٢، ودور أول (جراج 
علوي) مبســطح ١٥٨٠٠م٢، سعة ٢٨٠ 
سيارة، وبرجني للسكن البديل ملن وافق 
من ســكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، 
على خيار العودة إليها بعد تطويرها، 
ويتكون كل منهما من ١٨ دورا ســكنيا 
بإجمالي ٤٦٨ وحدة سكنية، وبرج ثالث 
بارتفاع ٢٣ دورا ســكنيا بإجمالي ١٣٤ 
وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إداري) 
يتكون من بدروم + دور أرضي جتاري، 

و١٥ دورا متكررا.

ترسيم احلدود يخلط األوراق واملواقف في لبنان
وانعطافة جنبالطية تعيد خلط األوراق

بيروت - عمر حبنجر 

اختلطت األوراق باملواقف 
فــي لبنــان، رئيــس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليــد 
جنبــالط، مــن منكــر إلميان 
قبــل  حــزب اهللا باحلــوار 
االنتخابات النيابية االخيرة، 
الى داعية للتحاور معه على 
ابواب االستحقاقات احلكومية 
والرئاســية، وان مــن خــالل 
الوطنية  الكهرباء والشــركة 
الستثمار النفط والغاز. واألمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصر اهللا، من متغيب عن ملف 
احلكومة، مع القفز السريع الى 
االستحقاق الرئاسي، الى مناد 
بتشكيلها أوال، وقبل كل شيء، 
مياشيه رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، وتعارضه القوات 
اللبنانية والكتائب والسياديني 
مــن النواب، الذيــن يرون ان 
تشــكيل احلكومــة اصبــح 
وراءهم، وان كل اجلهد، يجب 
ان ينصب على انتخاب رئيس 
جديــد للجمهوريــة، ضليــع 
في السياســة، مدرك ملفاصل 
اللبنانية بطوائفها  التركيبة 
ومذاهبها وأحزابها، ويستطيع 
ان يســتخلص مــن كل هــذه 
الفسيفساء قواسم مشتركة.

خلفيــة هــذه التوجهــات 
حمالة أوجــه، البعض يردها 
الى اقتراب البلسم االوروبي 
مــن شــفاء مفاوضــات ڤيينا 
النووية، االميركية - االيرانية، 
والبعض االخر يوجه االنظار 
الى مفاوضات ترسيم احلدود 
البحريــة مع االســرائيليني، 
والتي حققت تقدما ملموسا، 
مبعزل عن تأجيل ابرامها الى 
ما بعد االنتخابات التشريعية 
االسرائيلية، وهناك من يرى 
العاملــني معا، في خلفية هذا 
اخللط لألوراق السياسية في 
لبنــان، وكال احلالني وجهان 
لعملــة واحــدة فــي النهاية، 
وان كانت األرجحية لترسيم 
احلــدود وثمــاره اللبنانيــة، 
املطروحة للتقاسم السياسي 

قبل النضوج.

احلزب له ان يطرح ما يشــاء 
دون حتفظ.

وتفســيرا لهــذا التحــول 
اجلنبالطي، قال نائب الشوف 
بــالل عبــداهللا، ان جنبــالط 
يحاول ان مينع االنهيار الكامل 
للبلد، وان يحافظ على ما تبقى 
من بنيته، وأضاف في حديث 
متلفز: هناك خالف سياسي مع 
حزب اهللا، وما نحن متفقون 
عليه، هو «تنظيم هذا اخلالف».

وسئل: سبق جلنبالط ان 
اعلن عدم امكانية التحاور مع 
حزب اهللا، فهل االســتحقاق 
الرئاســي وراء هذا التحول؟ 
فأجــاب عبــداهللا: أعتقــد انه 
االقتصــادي  االســتحقاق 

واالجتماعي وعوز الناس.
اذا كان جنبــالط  وعمــا 
سيسير باالسم الذي يطرحه 
حــزب اهللا للرئاســة أجــاب 
عبداهللا: سيسير وليد جنبالط 
باالسم الذي يقتنع به، ويكون 

لديه برنامج انقاذ.
القوات اللبنانية، اعتبرت 

يرى غيــر القــوات اللبنانية 
النيابي املعارض،  في املشهد 
متحدثا عن ثالث استحقاقات 
سياســية بعــد االنتخابــات، 
حيث فاز نبيه بري برئاســة 
النيابــي واليــاس  املجلــس 
بوصعــب بنيابــة الرئاســة، 
وأالن عون بأمانة السر قبل ان 
يكلف جنيب ميقاتي بتشكيل 
احلكومــة، واذا كان صحيحا 
ان االكثرية التي ادت الى هذه 
النتائج ليســت ثابتة، اال ان 
الثابت الوحيد، هو ان االكثرية 
النيابية التي احتفل بها سمير 
جعجع مساء ١٥ مايو لم يعد 

لها وجود على االطالق.
في غضون ذلك، استأنفت 
مافيات النفط تهريب املازوت 
مــن لبنان الى ســورية، بعد 
مضاعفة اســعار هــذه املادة 
من قبل احلكومة الســورية. 
وأفاد شــهود عيان عن عودة 
مشاهدة صهاريج تنقل املازوت 
عند املعابر غير الشرعية بني 

لبنان وسورية شماال.

بلسان النائب ستريدا جعجع 
ان محطة االنتخابات الرئاسية، 
هي على مفترق الطريق الوحيد 
املتاح من أجل تغيير املســار 
االنحــداري للبلد، ومن خالل 
تغيير هذا املسار، ميكن ان يبدأ 
اخلروج من جهنم التي رمانا 
بهــا املهيمنون على الســلطة 
فــي لبنان. وقالت ان ســمير 
جعجع بترشــحه للرئاســة، 
وضع الســقف االعلى ملعركة 
الرئاسة، فاحتا الباب ملن يريد 
أن يتقدم حتت هذا الســقف، 
وفي الثالث من يونيو وضع 
ترشــيحه على الرف من أجل 
اتفــاق املعارضة مع مرشــح 
ســيادي. اما حــزب الكتائب، 
فقد اعتبر ان «التكليف االلهي» 
الــذي حتدث عنــه نصر اهللا 
مرفــوض.. وجــاء فــي بيان 
ملكتبه السياســي: ان اي كالم 
عن معادالت الردع، ال يستقيم 
اذا كان الشعب منقسما حول 

سالح احلزب.
من جهتــه التيار احلر، ال 

عودة تهريب املازوت إلى سورية.. وستريدا جعجع: تغيير املسار يبدأ باخلروج من جهنم 

زحمة مواطنني أمام وزارة التربية لتخليص معامالتهم في اول يوم عمل بعد فك اضراب موظفي القطاع العام  (محمود الطويل)

املتابعــة، تعتقد  املصادر 
ان استكمال هذا امللف يتطلب 
وجود حكومــة جتتمع وتقر 
وفي عهد الرئيس ميشال عون 
بالذات، الذي قد يحتاج الى مثل 
هذا «االجنــاز» في زمن افتقد 
فيه اللبنانيون طعم االجنازات.
وعكـــــس هـــذا يرومـــه 
املعارضــون مــن ســياديني 
وتغييريــني وقوات وكتائب، 
فالرئاسة اوال، واحلكومة للعهد 
اجلديد، حتى يخرج فريق عون 
من «املولد بال حمص»، بحسب 

األمثال الشعبية.
وعليــه، فســيلتقي وليد 
جنبالط، هذا االسبوع باملعاون 
السياسي لألمني العام حلزب 
اهللا حســني خليل، ومسؤول 
االرتبــاط في احلــزب وفيق 
صفا، في منــزل جنبالط في 
بيــروت، كما ذكــرت املصادر 
ولــن  لـ«األنبــاء»  املتابعــة 
يتطرق املجتمعون الى القضايا 
الشــائكة الكبــرى، كمــا قال 
جنبــالط، فيما تركت مصادر 

عون ترأس اجتماعًا لوضع ملف 
إعادة الالجئني السوريني على النار

وزير االقتصاد: قرض القمح يؤمن 
استقرار اخلبز ٩ أشهر وال زيادة في سعره

بيروت ـ داود رمال

ترأس رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون اجتماعا امس حضره وزير اخلارجية 
واملغتربني عبداهللا بوحبيب ووزير الشؤون 
االجتماعيــة هيكتور حجار، واملدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، والوزير 
السابق سليم جريصاتي، واملستشاران رفيق 
شالال ورميون طربيه، خصص الستكمال 
البحث في ملف عودة الالجئني السوريني 
الى بالدهم، في ضوء اخلطة التي وضعتها 
احلكومة اللبنانية لهذه الغاية. ومت خالل 
االجتماع درس امللف من مختلف جوانبه 
الســيما االجراءات التي ســتعتمد لتنفيذ 

خطة العودة على مراحل.
وبعد االجتماع، حتدث الوزير حجار فقال 
ان االجتماع «هو استكمال لالجتماع الذي 
عقد يوم االثنني الفائت وكنت قد اعلنت عن 
اجتماعات متالحقة للتركيز على موضوع 
النازحني الســوريني فــي لبنان، وذلك في 
حضور وزير اخلارجيــة واملغتربني، كما 
حضراملدير العام لالمن العام، اضافة الى 
املستشارين في القصر اجلمهوري». وذكر 

انه مت درس الكثير من االقتراحات، واتخاذ 
عدد من اخلطوات واالجراءات وسيتم العمل 
بها عبر الوزارات املعنية واالدارات. وأعلن 
أنه ســيكون هناك لقاء مع مفوضية االمم 
املتحدة لشــؤون الالجئــني البالغها بعدة 
امور تتعلــق بالقوانني اللبنانية، وكيفية 
التنسيق والعمل املشترك مع بعض، الفتا 
الى انه كان هناك شعور بأن «العمل يحصل 
من دون تنسيق بل االكتفاء بالتبليغ، علما 
اننا الدولة املعنية واملســتضيفة، ويجب 
التذكير بأصول التعاطي معنا في هذا املجال، 
وحتديدا بامللف االنســاني واين ســيكون 

التعاطي بامللف السياسي».
واضاف: «سنستكمل البحث في كل هذه 
القضايا مع الرئيس جنيب ميقاتي لتعميق 
املوضوع والذهاب الى خطوات تنفيذية».

وعما اذا كان التواصل مستمر مع دمشق 
في هــذا اخلصوص، قال «لم ينقطع يوما 
التواصــل مع الســوريني، ان في موضوع 
النازحــني او غيره، وهــو قائم على اعلى 
املســتويات وال يخفى على احــد، وهناك 
زيارات معلنة وغير معلنة لوزراء في هذا 

املوضوع وغيره».

بيروت - أحمد عزالدين

 أكــد وزيــر االقتصــاد والتجــارة في 
حكومــة تصريف االعمال أمني ســالم ان 
قرض البنك الدولي الطارئ إلمدادات القمح 
يوفر استقرارا في السوق ويؤمن اخلبز 

للمواطن ملدة تسعة اشهر.
وأضاف سالم بعد مشاركته في اجتماع 
جلنة املال التي تناقش املوازنة للعام ٢٠٢٢، 
كان هناك بعض املراجعات من جلنة املال 
واملوازنة على آليــة الدفع وعالقة وزارة 
املاليــة ومصرف لبنان ووزارة االقتصاد 

بتنفيذ هذا القرض.
وقال: مت توضيح أسئلة النواب ومتت 
االجابة عنها ووضع االطار النهائي للتنفيذ 
مبوجب مشروع القانون الذي متت املوافقة 
عليــه. أهم ما في االمر، أننــا أّمنا للبنان 
تسعة اشــهر تقريبا من القمح وحافظنا 
على سعر ربطة اخلبز. هذا بالنسبة لي أهم 
شيء والباقي كله تفاصيل، كيف نحاسب 
وكيف ننسق وكيف يدفع مصرف لبنان، 
كل هذه االمور متت مناقشتها في اللجنة. 
وهذا يؤمن لنا استقرارا وطمأنينة، وبذلك 

نكون أعطينا املواطن اللبناني حقه ببرنامج 
عادل يحفظ حقه بوجود القمح في البلد 
ويحفظ سعر ربطة اخلبز مدعومة الى ان 

تتيسر االمور.
وتابع سالم: من اآلن الى تسعة أشهر ان 
شاء اهللا يرى لبنان اياما أفضل وظروفا 
اقتصادية افضل. وهناك بحث مع تأخير 
فتــرة تنفيذ هذا القــرض، في دعم جديد 
لشبكة االمان االجتماعي واالمان الغذائي 
لكي ال نبقى نتبنى ونطبق سياسات دعم 
قدميــة اوصلتنا الــى كل التحديات التي 
كنا نعيشــها في آخر تسعة اشهر. يعني 
ان الدولة اللبنانية لم تعد تدعم الســلع. 
يصبح هناك برامج دعم مباشرة للمواطنني، 
وذلك يتم عنــد انتهائنا من تنفيذ قرض 
البنك الدولي، ومع انخفاض سعر القمح 
ميكن ان متتد التسعة اشهر ألكثر من ذلك.

وردا على سؤال، قال سالم: أصحاب 
االفران آخر من يجب ان يحتج، وعندما 
فرضنــا مراقبــة امنيــة علــى االفــران 
واملطاحن، اصبح اخلبز موجودا. يعني 
ظهرت املشكلة أين كانت، كانوا يعزون 

املشكلة في مكان آخر.

بايدن يدعو دمشق لتأمني عودة صحافي أميركي مفقود
واشنطن - رويترز: طالب 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
حكومة دمشق باملساعدة في 
إعادة صحافي أميركي اختفى 
في ســورية قبل ١٠ سنوات، 
موجها هذا النداء املباشر مع 
تصاعد الضغــط على البيت 
األبيض مــن عائالت الرهائن 
واملعتقلني. واختطف أوسنت 
تايس، وهو مراســل مستقل 
وجنــدي ســابق فــي مشــاة 
فــي  األميركيــة،  البحريــة 
أغسطس ٢٠١٢ أثناء تغطيته 

الرئيــس  لالنتفاضــة علــى 
الســوري بشــار األســد فــي 
دمشق. وكان يبلغ من العمر 

آنذاك ٣١ عاما.
وتعتقد أسرته أنه على قيد 
احلياة واليــزال محتجزا في 
ســورية. ولم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عن خطفه. وتقول 
واشنطن إن احلكومة السورية 
احتجزته في املاضي وهو ما 

تنفيه دمشق.
وقال بايــدن، الذي أصدر 
بيانــا فــي الذكرى العاشــرة 

خلطــف تايــس، إن إدارتــه: 
«طلبــت مرارا مــن احلكومة 
الســورية العمــل معنا حتى 
نتمكن من إعادة أوســنت إلى 
الوطــن». وأضــاف: «أدعــو 
ســورية إلنهــاء هــذا (األمر) 
ومســاعدتنا على إعادته إلى 
الوطــن». وأصبحــت محنــة 
تايــس وأميركيــني آخريــن 
محتجزيــن في اخلارج بادية 
للعيــان بعــد اعتقــال جنمة 
كرة السلة األميركية بريتني 
غرينير في روسيا في فبراير 

املاضــي، والتي حكــم عليها 
األســبوع املاضي بالسجن ٩ 
سنوات بعد أن أدانتها محكمة 
روســية بتهمة حيــازة مادة 
مخدرة. ووصف بايدن احلكم 

بأنه «غير مقبول».
وبــدأت عائــالت الرهائن 
واملعتقلني فــي رفع أصواتها 
بشكل جماعي حلث بايدن على 
إعطاء أولوية للقضية واتخاذ 
خطوات مثل ترتيب مزيد من 
عمليات تبادل الســجناء مع 

احلكومات األجنبية.
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الكويت يخسر من الوحدة.. وخيطان يواجه الطالئع العربي يواجه وفاق سطيف.. 
وكاظمة يكمل محترفيه بالسويدي أومو

يحيى حميدان

خسر الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الكويت مباراته 
التجريبية الثالثة أمام الوحدة 
اإلماراتــي ١-٢ فــي املبــاراة 
الفريقني ضمن  التي جمعت 
معســكرهما التدريبي املقام 

في النمسا.
وســجل هدف «األبيض» 
الوحيد مدافعه سامي الصانع 
من تسديدة قوية من خارج 
منطقــة اجلزاء، فيما ســجل 
الفريــق االماراتــي  هدفــي 
مهاجمه جواو بيدرو. وحرص 
مدرب الكويت الكرواتي رادان 
غاســانني على منح الفرصة 
الالعبــني  ألكبــر عــدد مــن 
للوقوف على مستوى اجلميع. 
وأجرى رادان ٨ تبديالت في 
املباراة، حيث دفــع بالوافد 
اجلديــد محمــد فريــح فــي 
الشوط الثاني، فيما لم يشارك 
احملترف العراقي شيركو كرمي 

في املباراة.
وسبق للكويت أن خسر 
مــن مــالدا التشــيكي ١-٣، 

وتغلب على العني االماراتي 
٣-١، وسيلتقي غدا مع أحد 
الفرق التشيكية.وسيختتم 

مبارياتــه التجريبيــة امام 
الشارقة االماراتي يوم االثنني 
املقبل، على أن يعود للبالد 

بعدها بيومني.
مــن جهتــه، قــال نائب 
رئيــس جهاز الكــرة بنادي 
الكويت عادل عقلة ان مواجهة 
الوحــدة كانت قوية للغاية 
طوال مجرياتها، وشــاهدنا 
الطرفني يلعبان بجدية كأنها 
مباراة في بطولة آسيوية. 

واضاف أن مسألة الفوز 
املباريــات  والهزميــة فــي 
التجريبية ليست مهمة، وما 
يعنينا هــو احلصول على 
الفائــدة املرجــوة للوصول 
بالفريق إلى مستوى أفضل.
العاصمة املصرية  وفي 
القاهــرة، يواصــل خيطان 
تدريباتــه علــى فترتــني 
صباحية ومســائية. ومن 
املقــرر أن يلتقــي «األحمر 
واألسود» مع فريق طالئع 
اجليــش مســاء يــوم غــد 
اجلمعة في إطار حتضيراته 
خلــوض منافســات دوري 

الدرجة األولى.

مبارك اخلالدي

يلتقي الفريق االول لكرة القدم بالنادي 
العربي في السابعة مساء اليوم فريق وفاق 
سطيف اجلزائري في جتربة ودية ال تخلو 
من القوة واجلدية، وذلك مبعسكر االخضر 
املقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية.
واملباراة هي اخلامسة لألخضر ضمن 
برنامجه اإلعدادي قبل خوض استحقاقات 
املوسم اجلديد الذي ينطلق ٢٥ أغسطس 

اجلاري.
وكان العربــي قــد خســر مــن فريق 
الــدوري  القســنطيني ١-٠ احــد فــرق 
املمتاز اجلزائري في املباراة الودية التي 
جمعتهما مساء اول من امس، واخلسارة 
هي الثانيــة تواليا للعربي بعد ان متكن 
من الفوز على فريق مرجان ٧-٠ وشبيبة 
القبائل اجلزائري ٢-١ وخسر من االفريقي 

التونسي ٣-١.

وشــهدت املبــاراة مشــاركة الالعــب 
بندر الســالمة بعد غياب طويل بســبب 
االصابة وكان املدرب املقدوني يوغوسالف 
ترينشوفيسكي قد دخل املباراة بتشكيل 
مكون من احلارس محمد هادي وعبداهللا 
عمــار وجمعة عبــود وطــارق بوعبطة 
وعيســى وليد، ومحمد صولة وحســني 
اشكناني وخالد املرشد والسنوسي الهادي 
وعلــي خلف وبدر طارق، كما اجرى عدة 

تبديالت خالل شوطي املباراة.
من جانب آخر وعلى صعيد معســكر 
الفريق االول لكرة القدم بنادي اجلهراء، 
خســر ابنــاء اجلهراء من فريــق العربي 
السعودي ٤-٠ وهي املباراة االولى للفريق 

في معسكر القاهرة.
إلــى ذلــك، أكمل فريــق كاظمــة عقد 
محترفيه بالتعاقد مع املهاجم السويدي 
من أصل نيجيري مايــكل أومو ليصبح 

خامس محترفي الفريق.

األخضر استفاد فنيا من مواجهة القسنطيني اجلزائري

قال ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 
عبدالرحمن املطيري ان العمل 
جار على تطبيق استراتيجية 
الهيئة العامة للرياضة التي 
مت إعدادهــا بالشــراكة بــني 
الهيئــات واملؤسســات ذات 
الصلــة في القطاعــني العام 

واخلاص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 
خــالل زياتــه أمــس العبي 
والعبات وفد الكويت املشارك 
فــي دورة ألعــاب التضامن 

الهيئة العامة للرياضة كان 
قد أعلن عنها في نوفمبر عام 
٢٠٢١ وتتضمن إنشاء مدينة 
رياضية متكاملة إلى جانب 
إنشــاء ٦ ســتادات رياضية 
في مختلف محافظات البالد 
بالشراكة مع القطاع اخلاص 
وكذلك استضافة ٤٥ بطولة 
وقاريــة  إقليميــة  ودورة 

ودولية وعاملية.
وأشــاد املطيــري باألداء 
القــوي الــذي قدمــه العبو 
الكويت حتــى اآلن في هذه 
الدورة وحثهــم على تقدمي 
املزيد من العطاء لنيل أكبر 

للرياضة الكويتية.
وكان املطيــري قــد كرم 
الليلة املاضية في مقر إقامته 
العب املنتخب األوملبي للقفز 
بالزانة ماجد الزيد وقدم له 
التهاني مبناســبة حصوله 
علــى امليداليــة البرونزيــة 
بحضور رئيس الوفد املشارك 
في الدورة الشيخ جابر ثامر 
اجلابر ومدير البعثة الكويتية 
املشــاركة في الدورة فاطمة 
حيات والقائم بأعمال سفارة 
الكويت في تركيا عماد اخلراز.

وفي منافسات أمس ضمن 
العــاب القوى متكــن العب 

عدد من امليداليات امللونة.
وأعرب عن اعتزاز الكويت 
قيــادة وحكومــة وشــعبا 
باجلهود احلثيثة التي يبذلها 
أبناؤهــا في جميــع احملافل 

لرفع علم البالد خفاقا.
«الشــباب  ان  وقــال 
الكويتي مبدعون ومتميزون 
علــى  دائمــا  ويتغلبــون 
جميــع التحديــات»، مؤكدا 
بالكويــت  املســؤولني  ان 
حريصون على بذل قصارى 
جهدهم لتلبية آمال وطموح 
الشباب الكويتي وخلق البيئة 
املناسبة لهم لتحقيق الريادة 

يعقوب اليوحة بعد فوزه بامليدالية البرونزية في الدورةعبدالرحمن املطيري يكّرم ماجد الزيد بحضور الشيخ جابر ثامر اجلابر

اإلسالمي بنسختها اخلامسة 
التي تســتضيفها تركيا في 
مدينة قونية وتستمر حتى ١٨ 
اجلاري مبشاركة نحو ٦ آالف 

رياضي ميثلون ٥٤ دولة.
وأضاف املطيري انه سيتم 
العمل على هذه االستراتيجية 
الرياضيــة بــكل شــفافية 
ووضوح ليتم تطوير العمل 
لتحقيق الشراكة الهادفة الى 
الكويتية  الرياضــة  تطوير 
وجعلهــا رائــدة فــي جميع 
احملافــل اإلقليمية والدولية 

ورفع اسم الكويت عاليا.
يذكــر ان اســتراتيجية 

الوزير عبدالرحمن املطيري بعد عودته من تركياممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري خالل لقائه مع وفد الكويت بالدورة

وشهدت التصفيات منافسة 
قوية إال أن رماة وراميات 
الكويت متكنوا من اجتياز 
املرحلــة األولــى على أن 
النهائيــة  تلعــب األدوار 
في التاسعة صباح اليوم.

وتعقد اآلمال على أبطال 
األدوار  بتخطــي  الرمايــة 
النهائيــة وصعــود منصات 
التتويــج، وميثــل منتخــب 

رماية التراب األبطال طالل 
الرشيدي وناصر املقلد 
وعبدالرحمن الفيحان 
وشهد احلوال وهاجر 

عبدامللك.

املنتخــب الوطنــي يعقوب 
اليوحة من الفوز بامليدالية 
البرونزيــة واملركــز الثالث 
في منافسات ١١٠ م حواجز، 
ليهدي اليوحة الكويت ثاني 
امليداليــات بالبطولة بعدما 
فاز ماجد الزيد بالبرونزية 
في منافسات القفز بالزانة.

«الرماية» إلى األدوار النهائية

يخوض أبطــال منتخبنا 
الوطنــي للرماية منافســات 
األدوار النهائيــة فــي رماية 
«التــراب» بعــد ان متكن من 
تخطي التصفيات التمهيدية، 

اليوحة يحرز البرونزية الثانية للكويت في دورة التضامن اإلسالمي..                      والرماية تنافس على الذهب اليوم

الناشي لـ «األنباء»: االحتاد واجلهاز الفني وراء إخفاق «شباب السلة» 
هادي العنزي

حّمل عضو مجلس إدارة 
احتــاد كــرة الســلة ومدير 
املنتخبــات د.عبدالرحمــن 
الناشــي مســؤولية إخفاق 
الوطنــي لكــرة  منتخبنــا 
السلة للشباب في البطولة 
اخلليجية لكرة السلة التي 
أقيمــت مؤخــرا فــي دبــي 
إدارة  باإلمــارات، ملجلــس 
االحتاد واجلهاز الفني، وذلك 
بعــد حلــول األزرق رابعا، 
وعدم تأهله لنهائيات كأس 
آســيا للشــباب، التي تقام 
في طهران مــن ٢١ حتى ٢٨ 

أغسطس اجلاري.

حتضيره جيدا للمنافسات 
اخلليجية، بعد معسكر في 
تركيا ألكثر من أســبوعني، 
تبعته مشاركة في البطولة 
العربية في مصر اختتمت في 
٢١ يوليــو املاضي، و«حتتم 
علينــا املســؤولية امللقــاة 
على عاتقنا، وثقة اجلمعية 
العمومية، ومســتقبل كرة 
الســلة الكويتيــة أن نضع 
األمور في نصابها الصحيح، 
فال يوجد تفسير منطقي لعدم 
تأهل األزرق إلى نهائيات كأس 
آسيا للشباب سوى اإلخفاق 
بعينه، واجلهاز الفني يعرف 
التي واجهناها  الفرق  جيدا 
في البطولة اخلليجية، بعد 

اللعــب معها خــالل أقل من 
شــهر في البطولة العربية، 
ولكن عندما تغيب احللول 
التكتيكية، واملعاجلات الفنية 
الصحيحــة فــي املباريات، 
والتركيز على نقاط ضعف 
اخلصم، فإن اخلسارة تكون 
حاضــرة، رغم عــدم وجود 
فوارق كبيرة بني املنتخبات 
املشاركة، باستثناء املنتخب 
القطري الذي امتاز العبوه 
بالطول الفارع، واخلبرة التي 
اســتمدها عدد من عناصره 
جراء مشــاركتهم في دوري 
الدرجة األولى القطري»، الفتا 
إلى أن منتخب الشباب امتاز 

باملواهب الفردية. 

وذكر الناشي أن مجلس 
الســلة  إدارة احتــاد كــرة 
وأعضــاء جلنــة التدريــب 
يتحملــون جــزءا كبير من 
انــه  املســؤولية، مضيفــا 
عندمــا ال يؤخــذ بالتقارير 
اإلدارية احملذرة من ضعف 
أداء اجلهــاز الفني، فال تتم 
مناقشــتها بالدرجة األولى 
في اجتماعات مجلس اإلدارة 
أو جلنة التدريب، فإن ذلك 
يجعلهــم شــركاء اإلخفاق، 
ونأمل أال يســتمر هذا األمر 
مســتقبال لكونــه يتعلــق 
وبشــكل رئيس مبســتقبل 
كرة السلة الكويتية، وإهدار 
الطاقات واملواهبة املتميزة.

 د.عبدالرحمن الناشي

وذكر الناشي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن التأهل 
لكأس آسيا كان في املتناول، 
مت  «األزرق»  أن  خاصــة 
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سانشيز ينضم إلى مرسيليا

فيرنر يعود إلى اليبزيغ 
مقابل ٣٠ مليون دوالر

كيريوس يصطدم مبدڤيديڤ 
في «تنس مونتريال»

أعلن نادي مرســيليا الفرنســي أمس، رسميا تعاقده مع جنم 
أرسنال وبرشلونة السابق، املهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، 

في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن إنتر اإليطالي.
وجاء في بيان على املوقع الرسمي للنادي «يعلن أوملبيك مرسيليا 
عن التوقيع مع أليكســيس سانشيز. سينضم املهاجم الدولي 
التشيلي غير املرتبط بأي عقد الذي خاض ١٤٣ مباراة دولية وفاز 
بـ١٧ لقبا في مسيرته، رسميا بعد أن جنح في فحصه الطبي».
قال مســؤول في النادي لوكالة فرانس برس إن الالعب البالغ 

٣٣ عاما وقع على عقد ملدة عام.
وقد وصل املهاجم إلى مطار مرسيليا مساء الثالثاء وسط ترحيب 
صاخب من املشجعني احملليني بعد أن حرره إنتر االثنني عقب 
موسمني في الدوري اإليطالي، علما أن عقده ينتهي العام املقبل 

وتخلص من راتب سنوي يبلغ سبعة ماليني يورو.

ســيعود املهاجم الدولي األملاني تيمو فيرنر الى اليبزيغ بعقد 
ملدة ٤ ســنوات بعد فترة مخيبة في تشلسي اإلجنليزي على 

الصعيد الفردي، وفق ما أعلن الناديان.
وقال تشلسي في بيان: «يعود املهاجم إلى النادي الذي أمضى 
فيه ٤ سنوات من النجاحات قبل أن ينتقل إلى غرب لندن، مغادرا 

ستامفورد بريدج إلى وطنه كبطل ألوروبا والعالم».
أمضى فيرنر (٢٦ عاما) موســمني مع النادي اللندني ســجل 
خاللهما ١٠ أهداف فقط في ٥٦ مباراة خاضها في الدوري املمتاز.

وفقا للتقارير، ســيعود أفضل هداف في تاريخ اليبزيغ (٩٥ 
هدفا في ١٥٩ مباراة) الى ناديه الســابق مقابل ٢٥ مليون جنيه 

إسترليني (٢٩٫٥ مليون يورو، ٣٠٫٢ مليون دوالر).
من جانبه، قال املهاجم وفق ما نقل عنه بيان فريقه اجلديد-القدمي: 
أنا سعيد للعب لصالح اليبزيغ مجددا، وأتطلع إلى األمام مجددا.

سيلتقي الروسي دانييل مدڤيديڤ، املصنف أول عامليا، واألسترالي 
نيك كيريوس وصيف بطل وميبلدون، في الدور الثاني من دورة 
مونتريال للماسترز للتنس، بعد فوز األخير على األرجنتيني 

سيبستيان باييس ٦-٤،٦-٤.
ولم تكن عودة اإليطالي ماتيو بيريتيني الى املنافسات موفقة 
بعد خروجه مــن الدور االول أمام اإلســباني بابلو كارينيو 

بوستا ٦-٣،٦-٢.
وتأهل األميركي تايلور فريتز على حســاب البريطاني أندي 
مــوراي بفوزه ٦-١،٦-٣. وفي أبــرز النتائج، بلغ األرجنتيني 
دييغو شفارتسمان الدور الثاني بفوزه على اإلسباني أخلاندرو 
دافيدوڤيتش فوكينا ١-٦،٦-٣،٦-٤ والبلغاري غريغور دمييتروف 
على الكندي أليكســي غاالرنو ٦-٤،٧-٥. لم يكن يوما موفقا 
ألصحاب األرض بخسارة أيضا دينيس شابوفالوف ٧-٥،٧-٦ 

(٤/٧) ضد األسترالي أليكس دي مينور.
من جهة أخرى، انسحبت اليابانية ناومي أوساكا، من مباراتها 
في الدور األول من دورة تورونتو لأللف نقطة للتنس بسبب 
آالم في ظهرها، فيما ودعت البريطانية إميا رادوكانو من الدور 
نفسه، في انتكاســة لالعبتني توجتا ببطولة الواليات املتحدة 
املفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر اجلاري، في يوم شهد إشادة 

بسيرينا وليامز التي أعلنت بدء «العد التنازلي» العتزالها.
وكانت أوســاكا متأخرة ٧-٦ (٤/٧) و٣-٠ أمام اإلستونية كايا 
كانيبي، وصيفة دورة واشنطن األسبوع الفائت، عندما قررت 

االنسحاب باكية بسبب آالم في ظهرها.
إلى ذلك، ودع النجم البريطاني آندي موراي منافسات بطولة كندا 
املفتوحة للتنس، التي توج بلقبها ثالث مرات، من الدور األول 
بعدما تغلب عليه األميركي تايلور فريتز ٦-١، و٦-٣ صباح أمس. 
وفرض فريتز تفوقه بشكل كبير في املجموعة األولى، ثم دافع 
موراي عن فرصه بقوة خالل املجموعة الثانية لكن التوتر نال 

منه وحطم مضربه على أرض امللعب أكثر من مرة.
وتأهل فريتز للقاء مواطنه فرانســيس تيافوي في الدور 

الثاني للبطولة.

تعاقدات برشلونة تهّدد «الريال»
يأمل ريال مدريد في أن يتيح له الصيف 
املســتقر الذي عاشــه فرصة بدء حملة 
الدفاع عن لقبه بنجاح، مع انطالق املوسم 
اجلديد من الدوري اإلسباني «الليغا» في 
كرة القدم نهاية األســبوع احلالي، رغم 
مساعي برشلونة للعودة بقوة بصفقات 

انتقال الفتة.
لم يشهد ملعب ســانتياغو بيرنابيو 
معقل النــادي امللكي تغييــرات جذرية، 
وال تلميحــات إلى إمكانيــة توقيع جنم 
كبير لتعزيز الهجوم، بعد رفض الفرنسي 
كيليــان مبابي للعرض املدريدي وقراره 

جتديد عقده مع باريس سان جرمان.
في املقابل، لم تكن هناك حاالت رحيل 
كبيرة أيضا، خصوصا مع تراجع تأثير 
الويلزي غاريث بيل وإيسكو والبرازيلي 

مارسيلو بشكل كبير قبل مغادرتهم.
ذلك يعني أن الفرنســي كرمي بنزمية 
والكرواتي لوكا مودريتش الذي يحتفل 
بعيد ميالده السابع والثالثني في سبتمبر 

املقبل، سيظالن يتمتعان بنفوذ كبير.
وصحيــح أن ال جنوم كبــارا وصلوا 
إلى مدريد، لكن «امليرينغي» أمت صفقتي 

انتقال مهمتني، وهما العب الوسط الفرنسي 
أوريليان تشواميني (٢٢ عاما) من موناكو 
في مقابل رسوم تصل إلى ١٠٠ مليون يورو 
(١٠٢ مليون دوالر)، وقلب الدفاع األملاني 
أنتونيو روديغر (٢٩ عاما) بصفقة انتقال 
حر من تشلســي اإلجنليــزي. إلى ذلك، 
كان ملدرب برشــلونة تشافي هيرنانديز 
تأثير كبيــر كمدرب في ملعب كامب نو، 
وميكن ملجموعة من التعاقدات اجلديدة، 
وعلــى رأســها النجم الپولنــدي روبرت 
ليڤاندوفسكي، مساعدته على سد الفجوة 

مع منافسيه اللدودين.
وانضــم أيضا جنــاح ليــدز يونايتد 
اإلجنليــزي البرازيلي رافينيا، والعاجي 
فرانك كيسييه من ميالن اإليطالي، فيما 
يبدو أن الدفاع سيشــهد حتســنا كبيرا 
بالتعاقــد مــع الفرنســي جــول كونديه 
والدمناركي أندرياس كريستنسن. وميارس 
النــادي الكاتالوني ضغوطــا على العب 
وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ 

للمغادرة من أجل توفير راتبه. 
وإذا لم يتمكن برشلونة من سد الفجوة 
أمام ريال، فمن غير املرجح أن يتمكن أي 

فريــق آخر من ذلــك، إذ ال يبدو أتلتيكو 
مدريد أقوى بكثير من العام املاضي عندما 
أنهى املوسم ثالثا. فقد عاد لويس سواريز 
إلى موطنه أوروغواي، ولم يكن مستوى 
الفرنسي أنطوان غريزمان مقنعا، رغم أن 
البلجيكي أكسل فيتسل عزز خط الوسط، 

كما سيضيف األرجنتيني الدولي ناهويل 
مولينا جودة في مركز الظهير األمين، 
وعالوة على ذلك، ال يزال لديهم املدرب 
األرجنتيني دييغو ســيميوني. في 
املقابل، أنهى إشبيلية موسمه املاضي 
في املركز الرابع وتأهل إلى دوري 
أبطال أوروبا على حساب غرميه 
ريــال بيتيــس الذي فــاز بكأس 

إسبانيا.  
وبينما تعاقد إشبيلية مع 

إيسكو، فقد خسر قلبي دفاع 
بارزين مع رحيل كوندي 

برشــلونة،  إلــى 
يلــي  ز ا لبر ا و
دييغو كارلوس 
إلى أستون ڤيال 

اإلجنليزي.

تقدمي موعد انطالق مونديال قطر ٢٤ ساعة

رسميًا.. ٢٤ ناديًا في «دوري السوبر» األفريقي

الزمالك يسحق املقاصة.. وبيراميدز يطارده

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلن االحتاد الدولي لكرة 
القدم «فيفا» عن موافقته على 
مقترح دولة قطر في تقدمي 
موعد انطالق النسخة الثانية 
والعشــرين من كأس العالم 
قطــر ٢٠٢٢، ملدة ٢٤ ســاعة 
فقط، لتقام يوم ٢٠ نوفمبر 
املقبل بدال من يوم ٢١ نوفمبر، 
وذلــك حتى تتســنى إقامة 
املبــاراة االفتتاحية ملنتخب 
قطر أمام اإلكوادور على ستاد 
البيت في الـ ٨:٠٠ مساء يوم 

٢٠ نوفمبر املقبل.
وكان االحتاد الدولي قرر 

أعلــن االحتاد  األفريقي 
لكــرة القــدم «كاف» أمس، 
رســميا، إطــالق مســابقة 
«دوري السوبر  األفريقي» 
اعتبــارا من العــام املقبل، 
والتي تعد أحدث املسابقات 
التــي ســيتم تنظيمها في 
القارة السمراء حتت مظلة 

«كاف».
وتبــدأ بطولــة دوري 
«الســوبر  األفريقــي» من 
سبتمبر من كل عام وتنتهي 
في مايو الذي يليه، وتضم 
البطولــة ٢٤ فريقــا وفقــا 
لتصنيف األندية في كاف، 
وتقســم األندية الـ٢٤ على 
٣ مجموعــات كل مجموعة 
تضم ٨ فرق وفقا للتوزيع 
اجلغرافي للقارة: (مجموعة 
شــمال أفريقيــاـ  مجموعة 
غــرب ووســط أفريقيــا ـ 
مجموعــة شــرق وجنوب 

أفريقيا).
وستقام املباريات في دور 
املجموعــات بنظام الذهاب 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

حقــق الزمالك فوزا عريضا على حســاب 
ضيفه مصر املقاصة بنتيجة (٥-٠) مســاء اول 
من أمس، بستاد القاهرة الدولي في اجلولة ٣٠ 
من الدوري املصري، وأحرز األهداف التونسي 
ســيف الدين اجلزيري «هدفني» وأحمد سيد 

زيزو «ثالثة أهداف».
ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي 
جوســفالدو فيريرا إلى ٧٢ نقطة ليصبح على 
بعد ٦ نقاط فقط من التتويج بشــكل رســمي 
بلقب الدوري املصــري. وودع مصر املقاصة 
بهذه اخلســارة منافسات الدوري بعدما جتمد 
رصيد الفريق عنــد ١٥ نقطة في املركز الثامن 

عشــر واألخير بعدما اتسع الفارق بينه وبينه 
إيسترن كومباني صاحب املركز اخلامس عشر 

إلى ١٣ نقطة قبل ٤ جوالت من النهاية.
وفي مباراة أخــرى، جنح فاركو في الفوز 
علــى البنك األهلي ١-٠ ليرفــع فاركو رصيده 
إلى ٤٠ نقطة في املركز الثامن بفارق نقطة عن 
البنك األهلي الذي جتمد رصيده عند ٤١ نقطة 

وبقي سابعا.
كمــا فاز فريق بيراميدز على مضيفه غزل 
احمللة بهدفني دون رد، ليواصل بيراميدز مالحقة 
الزمالك على قمة جدول الدوري املمتاز، حيث رفع 
رصيده إلى ٦٥ نقطة في املركز الثاني وبفارق ٧ 
نقاط عن الزمالك املتصدر. وتقام اليوم مباراة 
وحيدة جتمع بني االسماعيلي واالحتاد السكندري.

في وقت سابق جدولة مباريات 
املونديال، بإقامة مباراتني قبل 
مباراة قطر واإلكوادور، حيث 
جتمــع األولى بني الســنغال 
وهولنــدا فــي الـــ ١:٠٠ ظهرا 
(املجموعة األولى)، والثانية 
جتمع بني إجنلترا وإيران في 
الـــ ٤:٠٠ عصــرا (املجموعة 
الثانية)، على أن تقام مباراة 
قطر واإلكــوادور في الـ ٧:٠٠ 
مســاء فــي افتتــاح مونديال 
٢٠٢٢، وفي الـ ١٠:٠٠ مساء تقام 
مبــاراة أميــركا وويلز ضمن 

مباريات املجموعة الثانية.
وســيقوم االحتاد الدولي 
مباريــات  برمجــة  بإعــادة 

واإليــاب أي أن كل فريــق 
ســيخوض ١٤ مباراة على 
أن تتأهل أول ٥ فرق من كل 
مجموعة باإلضافة إلى أفضل 
صاحب مركز سادس من بني 
الثالث مجموعات، للمنافسة 
في دور الـ١٦، أما الفرق الـ٨ 
التي لم تتأهل، فستنافس 
في دوري جديد خاص بها 
للبقاء في املوسم التالي من 
املسابقة ويهبط آخر فريقني 

لكأس أبطال أفريقيا.
وبــدءا مــن دور الـــ ١٦ 
وحتى النهائي تقام جميع 
الذهاب  املباريــات بنظــام 
واإلياب، وسيقام نهائي من 
مباراة واحدة وصفها كاف 
في ڤيديو تقــدمي البطولة 

بـ«سوبر بول أفريقيا».
ومت اإلعــالن عن إطالق 
املســابقة اجلديــدة خــالل 
مؤمتــر صحافــي عقــده 
رئيــس «كاف» اجلنــوب 
أفريقي باتريس موتسيبي 
برفقة رئيس «فيفا» جياني 

اللقــاء  بإقامــة  املونديــال، 
االفتتاحي بني قطر واإلكوادور 
مساء ٢٠ نوفمبر املقبل، على 
أن تقــام مواجهتا الســنغال 
وهولنــدا، وإجنلتــرا وإيران 

في اليوم التالي.
ومــن املقــرر أن يحصل 
االحتــاد الدولي «فيفا» على 
الضوء األخضر من رؤساء 
احتادات كــرة القدم بإجراء 
التصويت علــى قرار إعادة 
برمجــة جــدول مباريــات 
العالــم قطــر ٢٠٢٢،  كأس 
لتقدمي موعد انطالق املباراة 
االفتتاحيــة للبطولــة يوما 

واحدا عن املوعد السابق.

إنفانتينــو علــى هامــش 
اجلمعية العمومية لالحتاد 
األفريقي لكــرة القدم التي 
أقيمت فــي مدينة أروشــا 

التنزانية.
وقال موتسيبي: «الهدف 
من دوري السوبر األفريقي 
هو رفع مستوى كرة القدم 
في القارة، واالستعداد ألول 
نســخة من دوري السوبر 
التي ستبدأ الشهر املقبل».. 
مشــيرا إلــى أن جناح كرة 
القدم االفريقية سيسهم في 
تطوير اللعبة على الصعيد 

العاملي.
من جانبه، قال إنفانتينو: 
«أتشرف مبساعدة األفارقة 
على حتســني مستوى كرة 
القدم في القارة».. موضحا 
أن دوري السوبر االفريقي 
متــت دراســته بدقــة مــن 
خبراء كرة القدم في العالم، 
وسيكون مشروعا تاريخيا، 
الــالزم  الدعــم  وســينال 
وسيزيد من فخر األفارقة.

قرعة سهلة للعرب في «األبطال»
أســفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم التي أجريت الثالثاء في 
مقر االحتاد القاري بالقاهرة، عن مواجهة سهلة لعرب افريقيا و«ديربيات» عربية محتملة 
في الدور الـ ٣٢. حيث يلتقي الزمالك حامل لقب الدوري املصري مع إيليكت التشــادي 
في الــدور التمهيدي (دور الـ ٦٤) على أن يواجه الفائز من االحتاد الليبي وفالمبو بطل 
بوروندي في الدور الـ ٣٢. ويستهل الوداد حملة الدفاع عن لقبه مع الفائز من لقاء ريفرز 
يونايتد النيجيري مع واتانغا الليبيري، فيما يبدأ األهلي املصري وصيف النسخة املاضية 
مشواره من الدور الـ ٣٢ مبواجهة الفائز من اجليش الرواندي واالحتاد املنستيري التونسي.
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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.
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

رئيس احلكومة يوجه الوزراء 
الستقبال املواطنني في مكاتبهم 

حلل مشاكلهم.

باحثون: عالج السرطان من خالل 
تثبيت اخلاليا السرطانية في أماكنها.

العالم مطالب بالتوحد ملواجهة 
جزاه اهللا خير.. واهما ما يقصرون.هذا املرض.

٣:٤٧الفجر
٥:١٤الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٢املغرب
٧:٥٦العشاء

أعلى مد: ٠٩:٥٩ ص 
أدنى جزر: ٠٤:٣٢ ص ـ ٠٦:٠٣ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

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

البقاء هللا

سليمه علي محمد الرمضان: (زوجة عبداهللا يوسف حسني ملك آل هيد) 
٦٤ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: ٩٩٨٢٦٢٧٢ - النســاء: 

القادسية - ق٦ - ش٦١ - م٥ - ت: ٩٩٦٥٣٦٣٥ - شيعت.
وسمية أحمد محمد املؤمن: (أرملة حمد علي املؤمن) ٨١ عاما - الرجال: 
املنصورية - ديوان املوسى - ت: ٩٩٠٤٤٤٦٥ - النساء: اجلابرية 

- ق٩ - ش١١ - م١٦ - ت: ٩٩٠٥٦٩٥٩ - شيعت.
فاطمة محمد علي ذياب: (أرملة ســالم جويهيل محمد اجلويهيل) 
٧٥ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: ٩٩٧٦٢١٧١ - النســاء: 
العمرية - ق٣ - ش٧ - م٦ (ملدة ٣ أيام) - ت: ٩٩٥٩٨٩٠٣ - شيعت.

صغرى قاسم هاشم يوسف: (أرملة حسني علي هاشم الدشتي) ٧٣ 
عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: ٩٩٥٥٨٠٩٩ - النساء: بيان 
- ق١١ - الشارع األول - ج٩ - م١٠ - ت: ٩٤٩٣٩٨٣٣ - شيعت.

صلفه سيف شوكان املطيري: (زوجة عواض فهيد حزام املطيري) 
٨٧ عامــا - العارضيــة - ق٢ - ش١ - م٢٣ - ت: ٩٩٠٣٥٠٤٥ - 

٩٩٧٤٦٥٦٤ - شيعت.
فاطمة أحمد حسن عثمان: (أرملة عبداهللا الهزاع) ٨١ عاما - الرجال: 
الزهراء - ق٨ - ش٨٠٠ - م١٠ - ت: ٩٩٩٩٨٥٩٨ - النساء: الزهراء: 

ق٣ - ش٣٠٠ - م٣٢ (اليوم اخلميس) - شيعت.
شريفة عبداهللا حسني سبتي: (أرملة عبداهللا محمد الكندري) ٩٠ عاما 
- العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٥٧٩٧٨٨ - ٥١٠٣٣٦٦٦ - شيعت.

«صادمة وغير مسبوقة في التاريخ»
الرا ترامــب، ابنة الرئيس 
األميركــي الســابق دونالــد 
ترامب، تعليقا على قيام مكتب 
التحقيقات الفيدرالية مبداهمة 

منزله في ماراالغو مؤخرا.

«وفاة إسكيت في سن ٢٨»
املغنــي  كانــي ويســت، 
األميركــي، يســخر من بيت 
ديفيدسون، مبشاركة منشور 
رسم فيه شعار صحيفة كتب 
حتته «وفاة إســكيت في سن 
٢٨»، حيث يسمي املغني غرميه 
انفصال  «إسكيت»، وذلك بعد 
األخير عــن طليقة األول كيم 

كارديشيان.

«كنت أنتظر فيلمًا كهذا طوال حياتي»
ميشيل يو، املمثلة املاليزية، 
تبكي خالل وصفهــا لفيلمها 
اجلديد: كل شيء في كل مكان 
طوال الوقت، وتؤكد: انه الفيلم 
الذي أريد جلمهوري أن يتذكره 

عني.

«كلب حراسة سعره ٤٠ ألف دوالر»
أميركي  شون كنج، ناشط 
في حركة حياة الســود مهمة، 
يزعم أنه اشترى كلب حراسة 
ســعره ٤٠ ألف دوالر، نتيجة 
عجزه عن احلصول على سالح 

حلماية منزله.

أبعد من الكلمات

ماسك يبيع أسهمًا في «تسال» بـ ١٥٫٥ مليار دوالر من أجل «تويتر»
واشــنطن ـ أ.ف.پ: باع إيلون ماســك رئيس شركة 
«تسال» ما قيمته سبعة مليارات دوالر من أسهم شركة 
صناعة الســيارات الكهربائية، وفقــا لوثيقة مقدمة إلى 
جلنة األوراق املالية، اجلهة الناظمة للســوق األميركية 

ونشرت على موقع األخيرة الثالثاء.
باع أغنى شخص في العالم ورئيس شركة تسال الذي 
يخوض حاليا نزاعا قانونيا حول االستحواذ على شبكة 
التواصل االجتماعي «تويتر»، نحو ٧٫٩ ماليني سهم من 

شركة تسال بني ٥ و٩ أغسطس، بحسب الوثيقة.
وأوضح ماســك في تغريدة أنــه يريد «جتنب البيع 
العاجل ألســهم تســال» في حال اضطر إلى امتام عملية 
شــراء تويتر ولم يكمل بعض شــركائه املاليني الصفقة 

معه حتى النهاية.
حتدى ماسك السبت رئيس منصة تويتر إلجراء مناظرة 

علنية بشأن احلسابات املزيفة على الشبكة االجتماعية، 
وهي نقطة خالف طرحها امللياردير األميركي النسحابه 
من عرضه للشراء، مما أدى الى إطالق معركة قضائية.

ووقع ماســك اتفاقا بقيمــة ٤٤ مليار دوالر في أبريل 
لشراء الشبكة االجتماعية قبل انسحابه من جانب واحد 

في مطلع يوليو.
وفي معرض تبريره لقراره االنســحاب من الصفقة، 
قال ماسك إن الشركة لم تزوده بكامل البيانات املتعلقة 
باحلسابات املزيفة والبريد العشوائي على املنصة، متهما 
إياها أيضا بالتقليل من حجم هذه احلسابات والرسائل 

البريدية. 
وفي أبريل، باع رئيس تسال ما قيمته ٨٫٥ مليار دوالر 
من األســهم في شــركة الســيارات التي ميلكها من أجل 

إيلون ماسكمتويل عملية استحواذه على «تويتر».

أمن ومحاكم

إلزام «األشغال» بأداء ٩ آالف دينار
لصاحب مركبة تضررت من األمطار

القبض على مستهتر «وهق» 
نفسه بتوثيق رعونته!

سقوط آسيوي بـ ١٤٠٠ زجاجة 
«مستوردة» في وكر باملنقف

عبدالكرمي أحمد

ألزمت «الدائرة املدنية» في احملكمة الكلية وزارة 
األشغال العامة بأداء ٩ آالف دينار تعويضا ماديا وأدبيا 
ملواطن تضررت مركبته في األمطار التي هطلت على 
البالد شتاء ٢٠٢٠. وقال وكيل املدعي احملامي مشعل 
املطيري لـ «األنباء» ان موكله أثبت لدى مخفر صباح 
الناصر تضرر مركبته بفعل السيول التي تأثرت بها 

املنطقة، كما قدم للمحكمة تقارير بهذا اخلصوص.

محمد اجلالهمة

متكن رجال املرور أمس من ضبط مخالف عّرض 
حيــاة اآلخرين وحياته للخطر بالســير مبركبته 
عكس السير وبرعونة واستهتار، وقام بتوثيق هذا 
التصرف، ومتت إحالة املخالف الى نظارة املرور 
متهيــدا لعرضه على قاضي املــرور، وجاء ضبط 
املخالف عقب قيام الشاب بنشر مقطع يظهر تعمده 

السير عكس االجتاه في مناطق سكنية مأهولة.
 على صعيد آخر نفذت إدارة التنسيق واملتابعة 
في املرور حملة على دراجات الدليڤري ومركبات 
التاكسي اجلوال للتأكد من حيازة تصاريح ورخص 
سوق، وجرى حترير ١٩٠ مخالفة خالل ٤٨ ساعة.

سعود عبد العزيز

أخضــع رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وافدا آســيويا للتحقيقــات للوقوف على مصدره 
وحيازة ١٤٠٠ زجاجة خمر مستوردة ما بني فارغة 
وممتلئة.  وكان رجال امن األحمدي وبحسب بيان 
لوزارة الداخلية داهموا وكرا لتصنيع اخلمور في 
املنقف عقب معلومات عن استغالل احدى الشقق 
في تصنيع اخلمور حيث تبني وجود ٥٠ زجاجة 

معبأة الى جانب أدوات لتعبئة هذه اخلمور.

رغم إعالنه االنسحاب من صفقة شراء املنصة

مركبة املستهتر إلى احلجز

ماتانــزاس (كوبــا) - (رويترز): 
جنح رجال اإلطفاء أخيرا في السيطرة 
على ما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ 
حريــق في تاريخ كوبــا بعد أن دمر 
على مــدى ٥ أيــام ٤٠٪ من منشــأة 
تخزين الوقود الرئيسية على اجلزيرة 
الواقعة في البحر الكاريبي، وتسبب 
في انقطاعات واسعة النطاق للتيار 

الكهربائي.
وأفاد شــهود مــن «رويترز» بأن 

النيران التي أتت على جزء يتألف من 
٤ صهاريج في ميناء ماتانزاس منذ 
يوم اجلمعة خمدت، في حني تضاءلت 
أعمدة الدخان األســود الكثيف التي 
تتصاعد مــن املنطقة وبدأ لونها في 

التحول إلى اللون الرمادي.
وماتانــزاس هو أكبر موانئ كوبا 
املجهزة الستقبال واردات النفط اخلام 
والوقــود. وتعتمد اجلزيرة بشــكل 
رئيســي على النفط اخلــام الثقيل، 

وكذلك شحنات زيت الوقود والديزل 
املخزنة في ماتانزاس، لتوليد الكهرباء.

وضرب البرق أحد صهاريج الوقود 
مســاء اجلمعة. وامتدت النيران إلى 
صهريــج ثــان بحلــول يــوم األحد 
واجتاحــت املنطقــة املكونــة مــن ٤ 
صهاريج االثنني مصحوبة بانفجارات 
ضخمة علــى الرغم من جهود رجال 
اإلطفاء احملليني واملدعومني من أكثر 

من ١٠٠ فرد من املكسيك وڤنزويال.

(رويترز) ألسنة النيران املستعرة تتصاعد من موقع احلريق قبل السيطرة عليه 

كوبا تسيطر
على أسوأ حريق 

في تاريخها

حوت «بيلوغا» من نهر السني.. إلى القتل الرحيم
باريــس  ـ د.ب.أ: جــرى 
تنفيــذ القتل الرحيم حلوت 
«بيلوغا» (احلوت األبيض) 
أمــس األربعــاء،  املريــض 
والــذي علق لعــدة أيام في 
نهر «السني» في فرنسا، بعد 
تدهور جهازه التنفسي، أثناء 
محاولة أخيرة إلنقاذه.وكان 
قــد مت نقل احلوت بــرا إلى 
حوض مملــوء مبياه البحر 
في نورماندي، عندما مت اتخاذ 
القــرار بقتله، طبقا ملقاطعة 
«كاين» بشــمال فرنسا. ومت 
نقل احلــوت، الذي شــوهد 
ألول مــرة عالقا فــي النهر، 
منذ أكثــر من أســبوع، إلى 
ميناء «اويسترهام» بواسطة 
شاحنة تبريد. وبعد عملية 
إنقاذ اســتمرت عدة ساعات 
وشــارك فيهــا أكثــر من ٨٠ 
خبيــرا، مت انتشــال حــوت 
«بيلوغا» من املياه، في حوالي 
الساعة الرابعة صباح أمس 
األربعاء.وأكد الفحص األولي 
(رويترز)احلالة السيئة للحوت الهزيل. حوت البيلوغا لدى انتشاله من نهر السني 

إسبانيا جتّهز عناصر
شرطتها بكاميرات مشاة

مدريدـ  أ.ف.پ: بدأت عناصر الشرطة الوطنية اإلسبانية 
باســتخدام كاميرات مشــاة تعلق على بزاتهم لتسجيل 
وقائع العمليات التي ينفذونها، ويهدف هذا اإلجراء الذي 
يلقى رواجا في أوروبا والواليات املتحدة إلى توفير قدر 

أكبر من الشفافية واألمن.
وأوضحت وزارة الداخلية االســبانية لوكالة فرانس 
بــرس أن أول دفعة مــن عناصر الشــرطة جهزوا بهذه 
الكاميرات االثنني على ان يصبح جميع العناصر تدريجيا 

مزودين مبثلها.
وتوضع هذه الكاميرات على بزات عناصر الشــرطة 
وميكن تشغيلها يدويا أو تلقائيا، بحسب كل حالة، وفقا 

للتلفزيون اإلسباني العام «تي ڤي إي».
وأوضــح وزير الداخلية فرناندو غراندي مارالســكا 
اجلمعة في مقابلة مع احملطة أنها ستســتخدم «ملعرفة 
كل ما حصل في حال تخلل حادث ما أي عملية»، مؤكدا 
احلرص على «إطالع املواطنني» على وجود هذه الكاميرات. ملشاهدة الڤيديو

جانب من جهود إخماد احلرائق التي دمرت ٦ آالف هكتار من غابات جيروند في أقل من ٢٤ ساعة (رويترز)

جتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلجتّدد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلجتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدمجتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلجتّدد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدمجتدد حرائق فرنسا يدمجتّدد حرائق فرنسا يدمجتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلجتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازل
بوردو (فرنسا) ـ أ.ف.پ: أدى جتدد 
احلرائق في جنوب غرب فرنســا، في 
جيروند التي شــهدت حريقا هائال في 
يوليو، إلى تدمير ٦ آالف هكتار من غابات 
الصنوبــر منذ بعد ظهر الثالثاء وإجالء 

آالف األشخاص.
ذكرت قيادة الشرطة احمللية في بيان أن 
«احلريق مستعر بشدة وامتد إلى مقاطعة 
الند (جنوب). مت إجالء ســكان بلديات 
هوسنت وسان ماغن وقطاعات في بيلني 
بيلييه»، أي ما يعادل نحو ٣٨٠٠ شخص.

وهذه البلدات تقع في قلب غابات الالند 
دو غاسكونيو في جنوب ساحل احمليط 

األطلسي الفرنسي.
كما أتت النيــران على ١٦ منزال في 
عــدة مناطق من مقاطعــة بيلني بيلييه 
حيث كانت جتــري عملية إخالء لنحو 

الفي شخص. وقالت قيادة الشرطة «لم 
تسجل أي اصابات».

يوجد حوالي ٥٠٠ من رجال اإلطفاء 
في املوقع مدعومني بقاذفات مياه تابعة 

لألمن املدني.
خالل الليل، أعلنت قيادة الشــرطة 
في مقاطعة الند املجاورة أن احلريق في 
جيروند «امتد بشكل غير موات للوصول 
إلى املقاطعة»، ممــا أدى إلى إجالء ٢١٥ 

شخصا في شمال املقاطعة.
شهدت جيروند في منتصف شهر 
يوليو حريقني «غير مألوفني»، أحدهما في 
النديراس التي تبعد ٤٠ كيلومترا جنوب 
بوردو، والثاني في تيستي دو بوك في 
حوض آركاشون السياحي، ودمرا ٢٠٨٠٠ 
هكتار من الغابات واستدعيا إجالء أكثر 

من ٣٦ ألف شخص.
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