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غير مخصص للبيع

التصويت استرشادًا بـ «املدنية» ال يتطلب مرسوم ضرورة
مرمي بندق

أوضحــت مصــادر مطلعــة فــي 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» أن عدم 
إبالغ الناخب وزارة الداخلية بعنوانه 
الفعلي الدائم ُيسقط حقه في االنتخاب. 
وذكرت أن ذلك يأتي تطبيقا لنص املادة 
رقــم  ٤ من املرســوم بالقانون رقم ١٤ 
لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون 
االنتخــاب رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ والتي 
نصــت على انــه «علــى كل ناخب أن 
يتولى حقوقه االنتخابية بنفســه في 
الدائــرة االنتخابية التــي بها موطنه، 
وموطن االنتخاب هو املكان الذي يقيم 
فيه الشــخص بصفة فعليــة ودائمة. 
وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعني 
املوطــن الذي يريد اســتعمال حقوقه 
االنتخابية فيه. ويجب على الناخب إذا 
غّير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى 
وزارة الداخلية إلجراء التعديل الالزم في 
جدول االنتخاب في املواعيد وباإلجراءات 
املنصوص عليها في هذا القانون ووفقا 
للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية، 
وإال سقط حقه في االنتخاب». وأضافت 
املصادر أن التصويت استرشادا بالبطاقة 

املدنية ال يتطلب إصدار مرسوم ضرورة. 
وزادت قائلة: يأتي ذلك تطبيقا للمادة ٧ 
من املرسوم بالقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ 
بتعديل بعض أحكام قانون االنتخاب 
رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ والتي تنص في 
الفقرة األخيرة على انه «يجوز للجنة 
أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط 
من الشــروط الالزمة لتوليه احلقوق 
االنتخابية». وفسرت املصادر أن أحد 
شــروط احلقوق االنتخابية ان يكون 
املواطن مقيدا في اجلداول االنتخابية 
وأن إحدى وسائل اإلثبات تقدمي البطاقة 
املدنيــة، وهذا ما طبق فــي انتخابات 
٢٠٠٦ عندما ســمح للمرأة بالتصويت 
استرشــادا بالبطاقــة املدنية مع ختم 
اجلنسية. ونصت املادة ٨ من املرسوم 
بالقانون رقم ٦٤ لســنة ١٩٨٠ بتعديل 
بعــض أحكام قانــون االنتخــاب رقم

٣٥ لسنة ١٩٦٢ على انه «ال يجوز إجراء 
أي تعديــل فــي اجلداول بعــد صدور 
مرســوم دعوة الناخبــني لالنتخاب». 
وجاء في املادة ١٧ من قانون االنتخاب 
«تعتبر جداول االنتخاب النهائية حجة 
قاطعة وقت االنتخاب وال يجوز ألحد 
االشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها».

عدم إبالغ الناخب «الداخلية» بعنوانه الفعلي الدائم يُسقط حقه في االنتخاب.. وال يجوز إجراء أي تعديل في اجلداول بعد صدور مرسوم الدعوة 
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عودة الوجبات الغذائية 
لـ «رياض األطفال»

عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وكيــل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب قرارا بعودة توفير الوجبات 
الغذائيــة لريــاض األطفال فــي جميع 
املناطق التعليمية بداية من العام الدراسي 
املقبــل ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلــك بعد توقف 

استمر عامني بسبب جائحة كورونا.
وقد جاء قرار د.اليعقوب بعد االطالع 
على القرارات ذات الصلة، واعتمادا على 
نتائج الدراسة املسحية الغذائية لرياض 
األطفال بجميع املناطق التعليمية والتي 
تضمنت رأي ذوي االختصاص من أهل 
امليدان التربوي بشأن أهمية االستمرار في 
توفير الوجبات الغذائية لرياض األطفال 
بجميع املناطق التعليمية، وأيضا كتاب 
رئيــس فريق الرقابة املســبقة لديوان 
احملاسبة بشــأن مناقصات «الوجبات 

الغذائية الصحية لرياض األطفال».
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 دخول البالد متاح حلملة املادة ١٨ ممن مضى عام أو أكثر على غيابهم 

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد على ضرورة االلتزام بالقانون. وأكد 
خالل حملة أمنية لرجال األمن اســتهدفت 
منطقتي اجلليب واملهبولة ومبشاركة وكيل 
الــوزارة الفريق أنور البرجس على انه ال 
مكان في الكويت للمخالفني. إلى ذلك، قال 
مصدر أمني إن منح املخالفني لقانون اإلقامة 
مهلــة لتعديــل الوضع لم يتم االســتقرار 
عليه، مشــددا علــى ان كل االحتماالت في 
هذا الشأن مفتوحة. وعلى صعيد آخر، قال 
مصدر أمني إن الشيخ طالل اخلالد اعتمد 
كال من اللواء عبداهللا ســفاح وكيال لألمن 

اخلاص، واللواء حامد الدواس وكيال لألمن 
اجلنائــي واللواء عبــداهللا الرجيب وكيال 
لألمــن العــام واللواء بــدر البالول لقطاع 
التعليم والتدريب واللــواء حامد البالول 
وكيال ملكتب وزير الداخلية، على أن يصدر 
بهم مرسوم قريبا. ومن ناحية أخرى، قال 
مصدر امني إن الوافدين من حملة املادة ١٨ 
والذيــن مضى على تواجدهم خارج البالد 
عام أو أكثر يحق لهم الدخول، مشيرا الى 
ان وزارة الداخلية حتتســب مدة التواجد 
خارج البــالد اعتبارا مــن ١ مايو حتى ٣١ 
أكتوبر. إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية ان 
حملة املادة ١٨ غير مسموح لهم باستخراج 
إذن غياب وأن حملة املادة ٢٢ هم من يسمح 

لهم بالتقدم بإذن الغياب.

طالل اخلالد: ال مكان في الكويت ملخالفي قانون اإلقامة
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وزير اخلارجية استقبل رحاب بورسلي: 
ترجمة الرؤية الكويتية الطموحة في رعاية ذوي اإلعاقة

استقبل وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
رئيس مجلــس إدارة نادي 
الطموح الكويتي الرياضي 
واملديــر الوطني لالوملبياد 
اخلــاص الكويتــي رحــاب 
بورســلي، حيــث نقــل لها 
الســمو  صاحــب  تهنئــة 
األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمــد مبناســبة 
فوزهــا بعضويــة جلنــة 
خبــراء حقوق األشــخاص 
ذوى اإلعاقــة التابعة لألمم 
 CRPD (٢٠٢٦/٢٠٢٣) املتحدة
في انتخابــات اللجنة التي 
جرت في نيويورك مؤخرا، 
مؤكــدا ثقته فــي إمكاناتها 
بتقــدمي الوجــه احلضاري 
املشرف للخبرات الكويتية 
في مجال رعاية ذوي االعاقة 
باللجنة الدولية واملساهمة 
من خالل اللجنــة في إثراء 
وتعزيز حقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقة وترجمة الرؤية 
الكويتية الطموحة في رعاية 
ذوي االعاقة التي جســدها 

حرصها على بذل كل اجلهد 
لترجمة ثقة املجتمع الدولي 
والتي جسدت مكانة الكويت 
العاملية وثقلها ودورها الرائد 
في مجــال العمل اإلنســاني 
وجتربتها املميزة في مجال 
رعاية األشخاص ذوي االعاقة.
وزيــر  دعــم  وثمنــت 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمد 

في وزارة اخلارجية بالكويت 
الديبلوماســية  والبعثــات 
واجلمعية الكويتية ألولياء 
أمور األشخاص ذوي اإلعاقة 
الكويتي  الطمــوح  ونــادي 
العامــة للرياضة  والهيئــة 
والهيئة العامة لشؤون ذوي 

االعاقة.
يذكر أن مرشحة الكويت 
رحاب بورسلي حققت املركز 
الثاني فــي انتخابات جلنة 
خبــراء حقوق االشــخاص 
ذوي االعاقــة التابعة لالمم 
املتحدة CRPD بعد حصولها 
على ١٥٠ صوتا من اصل ١٨٢ 
صوتا وبفارق صوت واحد 

عن املركز االول.
وتضــم جلنــة حقــوق 
االعاقــة  األشــخاص ذوي 
التابعة لألمم املتحدة ١٨خبيرا 
مســتقال مــن جميــع انحاء 
العالم، وتعنى برصد تنفيذ 
اتفاقيــة حقوق األشــخاص 
ذوي االعاقــة من قبل الدول 
االطراف املوقعة على االتفاقية 
الدولية حلقوق األشــخاص 

ذوي اإلعاقة.

ناصر احملمد وأســرة وزارة 
اخلارجيــة واجلهد اخلالق 
الديبلوماســية  للبعثــة 

الكويتية في األمم املتحدة.
وقدمت الشكر لكل اجلهود 
التــي ســاهمت فــي تقــدمي 
الكويت بهذه الصورة الراقية 
واملشــرفة في هــذا التجمع 
الدولي من الكوادر الكويتية 

CRPD (٢٠٢٦/٢٠٢٣) مبناسبة فوزها بعضوية جلنة خبراء حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لألمم املتحدة

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله رحاب بورسلي

القانون رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ 
الــذي مت طرحــه كنمــوذج 
عاملي من خالل ملف ترشح 

الكويت.
من جهتها، رفعت رحاب 
بورسلي أسمى آيات الشكر 
والعرفان واالمتنان الى مقام 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولــي عهــده األمــني، واكدت 

البديوي: الكويت والواليات املتحدة تتطلعان إلى تعزيز 
مسارات التعاون املشترك في جميع املجاالت

واشــنطن - كونــا: قدم ســفيرنا املعني لدى 
الواليات املتحدة جاسم البديوي نسخة من أوراق 
اعتمــاده الى رئيس املراســم بــوزارة اخلارجية 

األميركية روفس جيفورد.
وجدد الســفير البديوي خالل مراســم تقدمي 
نسخة من أوراق اعتماده مبقر اخلارجية األميركية 
وبحضور مساعدة وزير اخلارجية األميركي لشؤون 
الشــرق األدنــى باربرا ليف التعبيــر عن اعتزاز 
وتقدير القيادة السياسية في الكويت بالعالقات 
االستراتيجية التاريخية العريقة التي تربط الكويت 

والواليات املتحدة.
كما نقل حتيات وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد الى وزير اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن مجددا تأكيد تطلع اجلانبني إلى تعزيز اوجه 
ومسارات التعاون املشترك في جميع املجاالت وعلى 
كافة األصعدة الســيما عبر احلوار االستراتيجي 
بني الطرفني والذي يشــكل اليــة فعالة لالنتقال 
بالعمل الثنائي بني البلدين إلى مستويات مرموقة 
تلبية لتطلع البلدين وطموح الشعبني الصديقني.

وفي تصريح لـ «كونا» أعرب السفير البديوي 
عن بالغ اعتزازه بالثقة الســامية ومنحه شرف 

متثيل الكويت لدى الواليات املتحدة.

كمــا أعرب عن ترحيب الكويت «باملســتوى 
املرمــوق الــذي بلغتــه العالقات املتجــذرة بني 
البلدين والشعبني الصديقني ووشائج التعاون 
القوية واملتميزة التي تربط كلتا الدولتني والتي 
توســعت لتمثل تعاونا استراتيجيا مهما متثل 
بجهود متعددة وناجحة تواصل بذلها الدولتان 
الصديقتان لضمان امن واستقرار املجتمع الدولي 
انطالقا من االرضية الصلبة املبنية على تطابق 
وجهات النظر بني اجلانبني حول أهمية ارســاء 
عوامل األمن والســلم وممارســة الديبلوماسية 

الوقائية حول العالم».
وتطرق السفير البديوي إلى العالقات الثنائية 
متعددة اجلوانب التي تربط الكويت والواليات 
املتحدة، مشيرا إلى ان «الواليات املتحدة تعتبر 
وجهة أساسية ومهمة للطلبة والطالبات الكويتيني 
إلى جانب املرضى الكويتيني الذين يقصدون املراكز 
الصحية األميركية املرموقة للعالج» عالوة على 
السياح الذين يقصدون جميع املدن والواليات.

وشــدد كذلك على «أهميــة الواليات املتحدة 
بالنســبة للكويت علــى املســتوى االقتصادي 
كونها حتتضن القســط األكبر من اســتثمارات 
الصندوق الســيادي الكويتي مما يعكس الثقة 

الكاملة بالسوق األميركي الواعد هذا عالوة على 
التنسيق والتعاون العسكري واالمني الوثيق الذي 
يربط اجلهات املعنية فــي كلتا الدولتني والذي 
يؤكد مجددا التــزام الواليات املتحدة األميركية 

بأمن واستقرار الكويت».
وأضاف الســفير البديوي أن «هناك عالقات 
ومؤشــرات عديدة ترســخ األهمية التي توليها 
الكويت لعالقتها مع الواليات املتحدة ومنها تواجد 
متثيل ديبلوماسي ومؤسسي كويتي كبير يشمل 
السفارة في العاصمة واشنطن واملندوبية الدائمة 
لدى األمم املتحدة في نيويورك وقنصليتني عامتني 
للكويت في لــوس أجنيليس ومدينة نيويورك 
باإلضافــة الى تواجد ١١ مقرا فنيا عســكريا هذا 
إلــى جانب العديــد من أفرع للبنوك وشــركات 

االستثمار األهلية الكويتية».
وأكد أن «سفارة الكويت والقنصليات العامة 
واملكاتب الفنية التابعة لها حترص بالغ احلرص 
على حماية مصالح الكويت في الواليات املتحدة 
ورعاياهــا، باإلضافة إلى التزامها ببذل كل ما في 
وسعها جتاه تقدمي كافة انواع اخلدمات واملساعدات 
للمواطنــني الكويتيني املتواجديــن في الواليات 

املتحدة».

سفيرنا لدى الواليات املتحدة قدم نسخة من أوراق اعتماده

السفير جاسم البديوي يقدم نسخة من أوراق اعتماده الى روفس جيفوردالسفير جاسم البديوي وروفس جيفورد ومساعدة وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى بربارا ليف

رئيس الوزراء تلقى اتصاًال 
من مستشار األمن القومي األميركي

جلنة قضائية لفحص طلبات املرشحني 
برئاسة املستشار الدوسري

رسميًا.. خالد طالل اخلالد وحمد العامر وخالد 
محمد اخلالد قياديني في ديوان رئيس الوزراء

الكويت: ندعم إجراءات السعودية 
للحفاظ على أمنها وسالمة شعبها

«املالية» لـ «األنباء»: قرار صرف «أمامية» 
العسكريني لدى مجلس الوزراء

عطلة القضاء لن تؤثر على كوادر اللجان االنتخابية

«اخلدمة املدنية»: سنعمل على تسريع 
املكافآت املستحقة باالجتماع أو التمرير

تلقى سمو الشيخ أحمد النواف رئيس 
مجلــس الوزراء اتصــاال هاتفيا من جيك 
سوليفان مستشار األمن القومي في الواليات 
املتحــدة األميركية الصديقــة، نقل خالله 
حتيات وتهنئة جو بايدن رئيس الواليات 
املتحدة األميركية مبناسبة تشكيل سموه 

للحكومة اجلديدة.
وعبر سموه عن خالص الشكر والتقدير 
علــى البــادرة الطيبة التــي تعكس عمق 
العالقــات االســتراتيجية بــني الكويــت 

والواليات املتحدة األميركية.

مرمي بندق 

أوضحت مصادر مطلعة انه مت تشكيل 

جلنة قضائية لفحص طلبات املرشــحني 
لالنتخابات برئاسة املستشار في محكمة 

االستئناف عادل الدوسري.

صدرت ٣ مراســيم بتعيني قياديني في ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في املرسوم األول:
ُيعني خالد طالل خالد األحمد الصباح - بالدرجة 
املمتازة - بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن املرسوم الثاني:

ُيعني حمد بدر صالح عبداهللا العامر - بدرجة 
وكيل وزارة - بديوان ســمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وجاء في املرسوم الثالث:

ُيعني خالد محمد اخلالد الصباح - بدرجة وكيل 
وزارة - بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

 أعربــت وزارة اخلارجيــة عن تضامن 
الكويت الكامل مع اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ووقوفها إلى جانب األشقاء ودعم 
كل إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على 

أمنهم وسالمة شعبهم الشقيق.
وأشــادت الوزارة في بيــان لها بجهود 
األجهــزة األمنية الســعودية في تصديها 
بحزم لكل من تســول له نفســه املســاس 

بأمنهم واســتقرارهم ومنها ضبطهم أحد 
املطلوبــني أمنيا في مدينة جدة الذي بادر 
بتفجير نفسه ما أدى إلى إصابة ثالثة من 

رجال األمن وأحد املقيمني.
وتوجهــت إلى الباري عز وجل أن مين 
على املصابني بالشفاء العاجل وأن يحفظ 
اململكة العربية السعودية وشعبها الشقيق 

من كل سوء.

مرمي بندق 

أعربت مصــادر مطلعة عن كل األمل 
فــي ان يوجه مجلس الــوزراء اجلهات 
املختصة لتمرير صرف مكافأة الصفوف 
األمامية للعسكريني في الدفاع واحلرس 
الوطني واإلطفاء، وكذلك حســم صرف 

«كاش» مقابــل بيــع املوظفني جزءا من 
إجازاتهم، نظرا لقرب العودة إلى املدارس 
واحتياجات األســر لتلبية مســتلزمات 

أبنائها.
وجاء ذلك بعد تأكيد مصدر في وزارة 
املالية لـ «األنباء» ان قرار صرف «أمامية» 

العسكريني لدى مجلس الوزراء.

مرمي بندق 

علمت «األنباء» أن العطلة القضائية لن 
تؤثر على الكوادر البشرية املطلوبة والتي 

تغطي جلان االنتخابات الرئيسية والفرعية. 
وعلمت «األنباء» أيضا أن مجلس الوزراء 
سينظر في مشروع مرسوم تعيني ٤١ قاضيا 
مستشارين في محكمة االستئناف قريبا جدا.

مرمي بندق 

قالت مصادر مطلعة إن مجلس اخلدمة 

املدنيــة ســيعمل على تســريع آلية إقرار 
املكافآت املستحقة، ومنها مكافآت اللجان 

االنتخابية، باالجتماع أو بالتمرير.

نداء للحكومة لتمرير «أمامية» العسكريني و«كاش» اإلجازات في أول اجتماع تعقده

سمو الشيخ أحمد النواف

الشيخ خالد محمد اخلالدحمد بدر العامر الشيخ خالد طالل اخلالد

تخريج ١٧ طالبًا ضابطًا في األكادميية البحرية الپولندية
أعلنــت رئاســة األركان 
العامة للجيــش عن تخرج 
١٧ طالبا ضابطا كويتيا في 
األكادميية البحرية الپولندية 
من الدفعة الـ٤٧ البحرية من 
مبتعثي كلية علي الصباح 

العسكرية.
وقالت رئاسة األركان في 
بيــان صحافــي إن فعاليات 
احلفل تضمنت تكرمي الطلبة 
الضبــاط اخلريجــني الذين 
أمتوا ٤ سنوات من دراستهم 
العسكرية بنجاح حاصلني 
على درجة البكالوريوس في 

العلوم البحرية.
وألقــى كلمــة اخلريجني 
شــاهني  ضابــط  الطالــب 
الكندري الذي عبر عن فخر 
واعتزاز اخلريجني بالوصول 
إلى الغاية املنشودة في هذا 
اليوم باالنضمام إلى صفوف 

منتســبي القوات املســلحة 
خلدمة الوطن.

من جانبــه، عبر رئيس 
األكادميية البحرية الپولندية 

لألكادميية البحرية الپولندية 
مشيدا في الوقت نفسه بذوي 
الطلبة اخلريجني على دعمهم 
وتشجيعهم ألبنائهم طوال 

مدة دراستهم.
حضر احلفل سفيرنا لدى 
پولندا خالد الفضلي واملدير 
العام لــإلدارة العامة خلفر 
السواحل اللواء طالل املونس 
وامللحق العسكري الكويتي 
في برلني العميد الركن طيار 
عدنان العامر ومساعد املدير 
أكادمييــة  العــام لشــؤون 
سعدالعبداهللا للعلوم األمنية 
العميد علي الوهيب وممثل 
كلية علي الصباح العسكرية 
العقيد الركن محمد األيوب 
وضابط اإلشراف املقيم في 
العقيــد ركن بحري  پولندا 
أحمد الضبيب وقيادات من 
األكادميية البحرية الپولندية.

اللواء بحري البروفيســور 
توماس شوبرخت وفق البيان 
عن شكره للجيش الكويتي 
التــي أوالهــا  الثقــة  علــى 

أمتوا ٤ سنوات من دراستهم العسكرية بنجاح حاصلني على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية

الســفير خالد الفضلي واللواء طالل املونس والعميد الركــن طيار عدنان العامر والعميد علي الوهيب والعقيد الركن 
محمد األيوب والعقيد ركن بحري أحمد الضبيب وقيادات من األكادميية البحرية الپولندية مع الطلبة اخلريجني

اجليــش الكويتــي الباســل 
مســلحني بالعلــم واإلميان 
والثقــة بالنفــس ليكونــوا 
جنبا إلى جنب مع زمالئهم 

الواليات املتحدة تعتبر وجهة أساسية ومهمة للطلبة واملرضى الكويتيني الذين يقصدون املراكز الصحية األميركية املرموقة للعالج

إشهار جمعية املطالع التعاونية
صدر قرار وزاري بإشهار جمعية املطالع 

التعاونية. وجاء في القرار:
مادة (١): إشهار جمعية املطالع التعاونية 
االستهالكية والنظام األساسي املرافق لهذا 

القرار.
مادة (٢): ينشر هذا القرار وملخص نظامه 
األساسي باجلريدة الرسمية ويبلغ ملن يلزم 

لتنفيذه كل فيما يخصه.

مرسوم تعيني ٤١ قاضيًا مستشارين في «االستئناف» قريبًا جدًا
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قدمنا مبادرة إلنشاء أكادميية لتأهيل وتدريب املهندسني حديثي التخرج وتوظيفهم في «األوقاف» تدريب ٢٥٠ مهندسًا من حديثي التخرج كدفعة أولى لـ«األوقاف» واجلمعية تتحّمل ميزانية تدريبهم 

كشف رئيس جمعية املهندسني م.فيصل العتل في حوار مع «األنباء» عن وظائف جديدة للمهندسني حديثي التخرج في هيئة البيئة واملؤسسة العامة للرعاية السكنية وجهات 
عنها قريبا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد املهندسني الذين مت تسجيلهم في ديوان اخلدمة املدنية بلغ ٣ آالف مهندس ومهندسة تقريبا. وأوضح م.العتل أن اجلمعية تنتظر انطالق العمل في مركز املهن  آالف مهندس ومهندسة تقريبا. وأوضح م.العتل أن اجلمعية تنتظر انطال

من قبل القوى العاملة، حيث إن هذا املركز سينظم ســوق العمل ويقضي على العمالة السائبة ويسهم في تعديل التركيبة السكانية، مشيرا إلى أن اجلمعية تنتظر موافقة احلكومة 
اختبار الوافدين واعتمادهم قبل دخولهم الكويت وأال تقل خبراتهم عن ٥ سنوات. ولفت م.العتل إلى أن اجلمعية بصدد عقد اتفاقيات مع جهات خارجية لعقد اختبارات للمهندسني 

املســاندة قبل دخولهم الكويت لضمان جودة العمالة في سوق العمل، كما بني أن اجلمعية تتعاون مع القطاع النفطي فيما يتعلق باعتماد والتدقيق على شهادات مهندسيهم، 
اخلطوط الكويتية لفتح املجال لتوظيف املهندسني الكويتيني وسيكون هناك إعالن للتوظيف وستقوم اجلمعية بتدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم. وأشار م.العتل إلى أن للجمعية 

مقترحات للحكومة منها أال يقل التكويت في العقود احلكومية عن ٣٠٪، مشيرا إلى أن للمهندسني تطلعات وآماال كبيرة باحلكومة اجلديدة، وفيما يلي التفاصيل:

حدثنا عن تطلعاتكم لتعاون جمعية 
املهندسني مع احلكومة اجلديدة؟

٭ نبــارك لســمو الشــيخ أحمد 
النواف نيله ثقة صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
لتعيينه رئيسا للوزراء، ونتمنى 
اســتمرار التعاون مــع اجلمعية 
الفســاد  لالســتمرار مبكافحــة 
وتطبيــق القانــون لدفــع عجلة 
التنمية وإطالق املشاريع القادمة 
لتعود الكويت كما كانت ســابقا 
درة اخلليج، واملهندسون لديهم 
تطلعات وآمال كبيرة من احلكومة 

اجلديدة نتمنى أن تتحقق.
فرص عمل

ماذا عن دور اجلمعية في فتح فرص 
العمل للمهندسني حديثي التخرج؟

٭ كان هنــاك تراجــع فــي أعداد 
ينتظــرون  الذيــن  املهندســني 
تعيينهم، لكن خالل الفترة األخيرة 
التي شــهدت حل مجلس الوزراء 
وتشكيل احلكومة اجلديدة ارتفعت 
األعداد إلى ٣ آالف مهندس ومهندسة 
تقريبا مسجلني في ديوان اخلدمة 
املدنيــة، ونتمنــى خــالل الفترة 
املقبلة دفع هذه العجلة، وحسب 
آخر اإلحصائيــات املتوافرة فإن 
هؤالء املهندســني يتوزعون على 
التالية: ميكانيكية  التخصصات 
٩٢٢ مهندســا، وصناعيــة ٧٦٤ 
مهندسا، وكهربائية ٤٦٢ مهندسا، 
وكيميائية ٢٤٠ مهندسا، وبترول 
٢٠٧ مهندسني، ومدنية ١١٥ مهندسا، 
وكمبيوتر ٢٧٠ مهندسا، واتصاالت 
وإلكترونيات ٤٢ مهندسا، وبيئية 
١٣ مهندسا. وكذلك قامت اجلمعية 
بالتدقيق على الشهادات املهنية مما 
أدى إلى تنظيف سوق العمل من 
الشوائب التي كانت فيه ومت طرح 
كثير من اإلعالنات لتوظيف كثير 
من املهندسني الكويتيني في العديد 
مــن اجلهات منها القطاع النفطي 
وكان للجمعيــة جهود كبيرة في 
ذلك، وسيتم خالل الفترة املقبلة 
اإلعــالن عن وظائــف جديدة في 
الهيئة العامة للبيئة واملؤسســة 
العامة للرعاية السكنية وجهات 
حكوميــة أخرى، وأعتقد أن قيام 
اجلمعية بالتدقيق على شهادات 
الوافديــن مكنها مــن فتح مجال 

وظيفي للشباب.

وماذا عن القطاع اخلاص؟
٭ منذ عام ٢٠١٧ قدمنا مشــروع 
قادة املستقبل لتوظيف املهندسني 
الكويتيــني في القطــاع اخلاص، 
بالتعاون مع القوى العاملة، وقمنا 
بتدريب مهندسني وتوظيفهم في 
القطاع اخلاص، وعقدنا ٣ برامج 
وبدأنا بتقدمي كثير من املقترحات 
للحكومة، منها على سبيل املثال أال 
يقل التكويت في العقود احلكومية 
عن ٣٠٪ كشرط حلصول الشركة 
على االمتيازات، وأن يكون هناك 
ربــط بني ديوان اخلدمــة املدنية 
والقوى العاملة لقوائم االنتظار.

أما عــن املهندســني الوافدين 
حديثي التخرج، فيفترض ان نضع 
قيودا لذلك، بحيث ال يتم استقبال 
حديثي التخرج من خارج الكويت 
بل نستقبل أصحاب اخلبرة حتى 
نستفيد منهم في املشاريع القائمة، 
وجنحنا في استخراج تعميم ولكن 
توقف هذا التعميم، حيث كان مينع 
اســتقدام أي مهنــدس من خارج 
الكويت ما لم متر عليه ٥ سنوات 
خبرة فما فوق، وذلك إلتاحة املجال 
ألبناء الكويت في التوظيف، وفي 
حال لــم تكن هناك قوائم انتظار 
يتــم فتح املجال للمهندســني من 

خارج الكويت.

أين وصلتم في بدء عمل مركز 
املهن؟

٭ افتتحــت اجلمعية مركز املهن 
بحضــور ورعاية وزيــر العدل، 
وممثلي القوى العاملة، واجلمعية 
بانتظــار انطالق العمل في مركز 
املهــن من قبــل القــوى العاملة، 
وسيعمل املركز على تنظيم سوق 
العمل وسيتم التدقيق على كثير 
مــن املهن ولن تكون هناك عمالة 
ســائبة، وسنســهم فــي تعديــل 

التركيبة السكانية من خالل هذا 
املشروع وسيتم التدقيق على كثير 
من املهن وسيتم تأهيل أصحابها 

لالنخراط في سوق العمل.
واجلمعية بصدد عقد اتفاقيات 
مع جهات خارجية لعقد اختبارات 
للمهندسني وأصحاب املهن املساندة 
قبل دخولهم الكويت لضمان جودة 

العمالة في سوق العمل.
املهــن املســاندة  ومشــروع 
للمهندسني مثل الدبلوم والرسامني 
والـــ it وغيرها مــن املهن، حيث 
سيتم التدقيق على شهاداتهم من 
قبل شركة أمنية دولية سويدية 
كطــرف ثالــث لها فــروع في كل 
دول العالــم تقوم بالتدقيق على 
الشهادة من خالل املنشأ وتكشف 
مدى صحتها، وهذا مطبق في كثير 
من الدول باإلضافة إلى االختبارات 
التي سيتم تقدميها لهم لنرى مدى 
كفاءتهم، ثــم يتم إصدار رخصة 
لصاحــب املهنة تتضمــن نقاطا 
يحاســب عليهــا وتكــون هنــاك 
مخالفات يتم اكتشافها من خالل 
التدقيــق على املشــاريع وتكون 

معه هوية.
الشركات املهنية

وماذا عن دور اجلمعية فيما 
يخص الشركات املهنية؟

٭ التقينــا املعنيــني فــي وزارة 
التجــارة والصناعــة مؤخرا ومت 
املهندســني  متطلبــات  وضــع 
الكويتيــني على طاولــة البحث، 
وجار العمل معهم على األخذ بهذه 
املقترحات، فالهدف من الشركات 
املهنيــة إتاحــة املجــال للمهنيني 
واملهندســني منهــم وإعطائهــم 
إلــى  خيــارات أخــرى للتوجــه 
القطاع اخلاص، ففي السابق كان 
ال يحق للمهندس ان يفتح مكتبا 
هندسيا إال للمهندسني تخصص 
مدني ومعمــاري، وأصبح حاليا 
بإمكان املهندس أن يفتح شــركة 
مهنية أيــا كان تخصصه، وذلك 
من خالل تعديل الئحة الشركات 
املهنية، ولكن هناك بعض العوائق 
منها، اشتراط ٥ سنوات ليتم فتح 
شركة مهنية وهناك الئحة تنظم 

هذا العمل.
فمن غيــر املقبول عدم إعطاء 
حديثي التخرج املجال ليفتتحوا 
شــركة مهنية شــريطة أن يكون 

معهم شريك من ذوي اخلبرة.
واجتمعنــا مــع مديــر الهيئة 
العامة للشباب د.مشعل الشاهني 
وقدم مبادرة نشكره عليها، حيث 
قدم مقترحا بتعديل الئحة مزاولة 
املهنة على أن يحق للمعماريني فقط 
فتح مكاتب هندسية وإعفائهم من 
هذا االشتراط وإعطائهم امتيازات.
ونطالــب بفتح املجال جلميع 
التخصصات الهندسية وليس فقط 
للمهندسني املعماريني فهناك الئحة 

تنظم هذا العمل.

لكن هناك شرطا لتوافر رأس املال 
مببلغ كبير؟

٭ نعم هناك اشــتراط بأن يكون 

رأســمال الشركة املهنية ١٠٠ ألف 
دينار، وهذا االشتراط فيه الكثير 
مــن الصعوبــة، فكيــف يســمح 
لشخص لديه شهادة رابعة متوسط 
أو ثانوية عامة على سبيل املثال أن 
يفتح شركة مقاوالت برأسمال ١٠٠٠ 
دينار في حني مينع املهندس من 
ذلك ويوضع عليه اشتراط لفتح 
شــركة مهنية وضمن تخصصه 

برأسمال ١٠٠ ألف دينار؟!
وقدمنا أيضــا مبادرة لوزارة 
األوقاف إلنشاء أكادميية لتأهيل 
وتدريب املهندسني حديثي التخرج 
وتوظيفهم في «األوقاف»، حيث 
إن هناك مشــاريع إنشائية تقوم 
بها الوزارة كبناء مســاجد ودور 
القرآن الكرمي وغيرها من املشاريع 
الوقفية األخرى وصيانة املساجد. 
فوزارة األوقاف يوجد بها مهندس 
معمــاري واحــد وهــو ال يغطي 
احتياجات الوزارة التي طلبت منا 
٢٥٠ مهندسا من حديثي التخرج 
كدفعة أولى، ونحن نتحمل ميزانية 

تدريبهم على عاتق اجلمعية.
وهنــاك مبــادرة املهندســني 
املعلمني، ونشــكر الوزيرة د.رنا 
الفــارس ألنهــا معنيــة مبجلس 
اخلدمة املدنية، فقــد طلبنا منها 
استثناء من شرط ترشيح الديوان 
والتوظيف املباشر وبعد اختيارهم 
يتــم إرســال أســمائهم للديوان 

ليعتمد درجاتهم.
فالعقبة الوحيدة إليجاد ٥٠٠ 
وظيفة للمهندســني اليوم تتمثل 
باســتثنائهم من شــرط ترشيح 
ديوان اخلدمة املدنية والتوظيف 
املباشر عندما يكون هناك إعالن 
وعقد اختبارات للمهندسني دون 
الرجــوع لديوان اخلدمــة، وبعد 
اختيارهم يتم إرســال أســمائهم 

للديوان ليعتمدهم بالدرجات.
وهذه إحدى مبادرات اجلمعية 
وفــق مطالبات كثير مــن أولياء 
األمور واملهندسني، وقد اجتمعنا 
مع وزيــر «التربيــة» و«التعليم 
العالي»، حيث تبنى املبادرة، وبدأنا 
التنســيق مع وزارتي «التربية» 
و«التعليم العالي»، ويوجد لدينا 
نقص في عدد املعلمني الكويتيني 
في بعــض التخصصات العلمية 
مثــل مــواد الفيزيــاء والكيمياء 
والرياضيات والـ it واجليولوجيا 
ونحــن نعمل على إيجاد وظائف 

للشباب وسترى النور قريبا.

وما دور اجلهات احلكومية جتاه 
اجلمعية؟

٭ هناك تعاون مع كثير من اجلهات 
احلكومية منها وزارة الصحة حيث 
قدمت للجمعية كتب شكر لدورها 
خــالل جائحة «كورونــا»، وكان 
هناك توجه من الدولة ان نتسلم 
أرضا ونقوم ببناء مصانع عليها 
إلبراز التجارب الهندسية الكويتية 
ودور املهندس الكويتي في مجال 
االختراعات وبراءة االختراع لدعمه 
في هذا املجال، لكن هناك تعطيال 

ملثل هذه املجاالت.
واجلمعية أنشأت أول محطة 

كهرباء لشحن السيارات الكهربائية 
في مقرها ثم انتقلت هذه الفكرة 
للعديــد من اجلهــات، فاجلمعية 
تبادر وتضع اخلطوط العريضة 
مع الدولة في كثير من االجتاهات، 
منهــا أن اجلمعية قدمت خطة أو 
برنامجــا خالل عام ٢٠١٧ لتغيير 
اســم وزارة الكهربــاء إلى وزارة 
الكهربــاء والطاقــة املتجددة ومت 
ضمه إلى خطة التنمية للمساهمة 
في حتويــل الكويت إلــى مدينة 
ذكية، وهذا ســيوفر على الدولة 
مليار دينــار تقريبا ومت تقدميه 
لسمو رئيس الوزراء آنذاك وتبنته 
احلكومة وجار العمل عليه، إضافة 
إلى موضوع آخر قدمناه ملجلس 
الــوزراء وهــو موضــوع إحالل 
املهنــدس الكويتــي فــي القطاع 

اخلاص.

كم عدد املهندسني الكويتيني 
املنتسبني للجمعية؟

٭ عدد املهندســني واملهندســات 
الكويتيــني حاليــا نحــو ١٩ ألف 
مهندس ومهندسة، كما أن اجلمعية 
تضم أيضا مهندسني غير كويتيني 
وهي أول جمعية نفع عام تأسست 
عام ١٩٦٢ لفترة ٦٠ ســنة والذين 
أسســوها كانــوا كويتيني وغير 
كويتيني خالل هذه الفترة وشملت 
اجلميــع، ونحن على الصعيدين 
اإلقليمي والعاملي اجلمعية الوحيدة 
التــي تضــم هــذه الفئــة كويتي 
وغيــر كويتي، الكويتــي العامل 
واملنتســب من الزمالء الوافدين 
إلــى الدولة، ونحــن نفرق عنهم 
في حق االنتخاب ملجلس اإلدارة 
أما احلقوق والواجبات فكلها على 

اجلميع.
شهادات ومؤهالت

وماذا عن دور اجلمعية في 
الشهادات التي تصدرها وأهميتها 

للقضاء على عمليات التزوير؟
٭ في عام ٢٠١٧ تعاونت اجلمعية 
مع الدولة وقدمت مشروعا متت 
املوافقة عليه وفي مارس ٢٠١٨ بدأنا 
التدقيق على شهادات املهندسني 
وارتفع عدد املوقوفني عن مزاولة 
املهنة لعدم جتاوزهم االختبارات 
املهنية أو لعدم تطابق مؤهالتهم 
الهندســية مــع قوائــم االعتراف 
باملؤهالت األكادميية إلى أكثر من 

١٣ ألف مهندس ومهندسة.
وقد كشــفت وزارة الشــؤون 
ووزارة التخطيط خــالل الفترة 
املاضيــة أن ٥٥٠٠ شــخص مت 
تغييــر مهنهم ولــم يدخلوا مقر 
اجلمعية، وهذا العمل كان مؤسسيا 
ومدروســا، ولدينــا مذكــرات مت 
توقيعهــا مــع اجلهــات العاملية 
واســتفدنا مــن جامعــة الكويت 
ومــن «التطبيقــي» وكثيــر مــن 
املهندســني أصحاب اخلبرات في 
عقد االختبــارات والتدقيق على 
الشهادات، وتوسعنا ألبعد من ذلك 
على املستويني العربي واإلقليمي 
في التدقيق على اجلامعات ورفع 
مستوى التعليم في كثير من الدول 

وكثير من اجلامعات غير معتمدة 
لدى اجلمعية، وفي نفس الوقت 
هنــاك جامعــات مقبولة في دول 

أخرى ألسباب عديدة.

هناك حتذيرات من جتديد عقود 
املهندسني غير الكويتيني املخالفني 

على حساب الكفاءات الوطنية؟
٭ في بداية األمر مت السماح لكثير 
من العاملني فــي العقود بتغيير 
مهنتهم ووضعنا خطة للضبطية 
القضائية من خاللها يحق للجمعية 
زيــارة املوقع في وجــود القوى 
العاملة ونرى ما إذا كان الشخص 
فعال مهندسا ويعمل أم شخصا مت 
رفضه من قبل اجلمعية وما زال 
يــزاول املهنة، وقد خاطبنا كثيرا 
من اجلهات حول هذا األمر فنحن 
عيون الوزارات في املواقع، وهناك 
تنســيق بني اجلمعية والوزارات 
ويوجد مكتب خاص للشــركات 
والقطاع اخلاص والوزارات إلجناز 
هذه املعامالت فمنذ ٢٠١٨ حتى اآلن 

قطعنا شوطا كبيرا.
عقود النفط و«الكويتية»

ماذا عن جتديد عقود املهندسني الوافدين 
في شركات النفط؟ وتعاون اجلمعية 

مع اخلطوط اجلوية الكويتية؟
٭ لدينا تعاون وثيق مع القطاع 
النفطــي فيمــا يتعلــق باعتمــاد 
وتدقيق شهادات مهندسيهم، فمن 
رفض اعتماده من قبل اجلمعية لم 
يجدد له في القطاع النفطي ألنه 
غير معتمد كمهندس ومت إعطاؤه 
خيارا إما أن يعمل حسب الشهادة 
التي معه «مثل الدبلوم أو غيرها» 
أو اخلروج من القطاع النفطي ألن 

شروط العقد واضحة.
وفيما يخص اخلطوط الكويتية 
فقد التقينا قيادييهم ومت االتفاق 
معهم علــى فتح املجال لتوظيف 
املهندســني الكويتيني وســيكون 
هناك إعالن للتوظيف وســتقوم 
اجلمعيــة بتدريبهــم وتأهيلهــم 
وتقدمي املساعدة لهم في موضوع 
االختبارات وغيرها، ونحن نتكلم 
عن العديد من اجلهات والوزارات 

والقادم أجمل.

ماذا عن كادر املهندسني؟
٭ يوجد كادر جلمعية املهندسني 
وما زلنا نسعى لتعديله لتحقيق 
اي مكسب إضافي للمهندسني، كما 
ان املهندســني املتقاعدين مت حل 
مشكلة بدل املوقع واصبح يحسب 
لهــم من ضمن البدالت أو التأمني 
التكميلي ونعمل ليستفيد املهندس 
من أي مكسب حتى ولو كان قليال.

مواد البناء

كيف ترى أسعار مواد البناء؟
٭ االرتفاع الذي شــهدته أسعار 
مواد البناء يبدو أنه بسبب موجة 
غالء عاملية، أما عن تسعير مواد 
البنــاء فإننــا دائما نقيم أســعار 
مواد البناء عندما يطلب منا ذلك، 
ووزارة التجارة خاطبت اجلمعية 
فيما يخص زيادة الدعوم وتعديلها 

مبــا يتوافق مع الوضــع احلالي 
للســوقني العاملــي واحمللي ومبا 
يعود بالفائدة على املواطن، ونحن 
شكلنا فريق عمل ونعد الدراسة 
ونقدمها للتجارة مبا يتوافق مع 

مصلحة املواطن.

حدثنا عن أنشطة اجلمعية خليجيا 
وعامليا؟

٭ اجلمعيــة وفقت في احلصول 
على تزكية ملنصب مساعد األمني 
العام الحتاد الهندســة اخلليجي 
وم.معجب العجمي هو من حصل 
على هذا املنصب ممثال للكويت، 
وهذا احد املكاســب التي نحصل 
عليها على املستوى الدولي، وقبلها 
حصلنا على رئاسة احتاد املهندسني 
العرب التي كانت برئاستي وانتهت 
فترتها خالل ديسمبر املاضي، علما 
أن مقر األمانة العامة في القاهرة.
وفــي أوروبــا هنــاك حتــرك 
للتعاون مع االحتاد العربي للتنمية 
املستدامة والبيئة الفتتاح مكتب 
إقليمــي لــه، خاصة مــع التغير 
املناخي الذي يشهده العالم واألمور 
البيئية، وقد دعمنا مرشح مملكة 
البحرين الشقيقة لالنتخابات وفي 
االنتخابات القادمة سيكون هناك 
مرشح من الكويت، واجلمعية لها 
نشاط فاعل في أغلب جلان االحتاد 

الدولي.
مزاولة املهنة

هل لديكم مساع لتطوير أنظمة 
مزاولة املهنة ولوائح البناء؟

٭ قدمنا مبادرة للمجلس البلدي 
فيما يخص الئحة البناء، فاملواطن 
يجب أن يحصل على موافقة اجلار 
في حال رغب في أن يكون ارتفاع 
الدور األرضي ٥ أمتار أو إذا وضع 
التكييــف على ارتــداده من جهة 
اجلار، وهناك كثير من املشكالت 
وقعت في منطقة املطالع ألن بعض 
املواطنــني أثنــاء البنــاء كانوا ال 
يعرفون من هم جيرانهم مما زاد 
عليهم من تكلفة البناء من ٢٢ ألفا 
إلى ٣٢ ألفا، ومت استثناء منطقة 
عبداهللا املبارك من موافقة اجلار، 
فاجلمعية رغبت في تعديل الالئحة 
بحيث ال تكون هناك استثناءات 
حتى تتحقق املساواة بني املواطنني.
وفيمــا يخــص نســب البناء 
للقسائم التي تبلغ مساحتها ٤٠٠ 
متر فيحصل املواطن على إضافة 
نسب بناء ٢١٠٪ من مساحة األرض 
ومتنح مساحة إضافية قدرها ١٢٠ 
مترا ويحصل على ٩٦٠ مترا مربعا، 
لكــن عندمــا يكون منزلــك الذي 
قمت بشرائه من القطاع اخلاص 
٤٥٠ متــرا فيحصل املواطن على 
٢١٠٪ فقــط والـ ١٢٠ مترا الزيادة 
ال يحصل عليهــا، علما أن الفرق 
في األمتار قليل ٤٠٠ متر إلى ٤٥٠ 
مترا، وبهذه احلالة فإن املواطن ال 
ينتظر ويعطي مجاال لغيره ممن 
ليست لديهم القدرة املالية لشراء 
بيت، لذلــك يجب أن تكون هناك 

مساواة بني اجلميع.
أنشطة اجتماعية ورياضية

ماذا عن النشاط االجتماعي؟
٭ اجلمعية لديها ٢٥ جلنة تضم 
٢٠٠ مهندس ومهندسة متطوعني 
وكذلك عاملني في اللجان خلدمة 
املهنة واملجتمع، ولدينا أنشــطة 
ثقافيــة ونــدوات وورش عمــل 
ورحالت سفر و«العمرة سنويا» 
ويــوم املهندس نحتفــل به في ٧ 

مارس من كل عام.

وماذا عن األنشطة الرياضية؟
٭ اجلمعيــة تهتم كثيــرا باملجال 
الرياضي، حيث لدينا مالعب كرة 
قدم ومت افتتــاح مالعب «البادل» 
وأقمنا أول بطولة بادل للمهندسني، 
وقدمنا لعمل ناد وشاطئ مقابل مقر 
اجلمعية لتحويله إلى شاطئ صديق 
للبيئة، وبإمكان ذوي االحتياجات 
اخلاصة استخدامه، ونهتم بنظافته 
وهــو من دون رســوم، كما قدمنا 
منوذجا إلنشــاء ممشى في شارع 
اخلليج عند أول مســار للجمعية 
ليكــون عبارة عن حديقة مع ممر 
الهوائية  للمشاة وممر للدراجات 

وقريبا سيتم افتتاحه.

شعار جمعية املهندسنيم.فيصل العتل يتحدث للزميل عاطف رمضان  (ريليش كومار)

عاطف رمضان

مجلس إدارة اجلمعية 
يحمل أمانة ثقيلة

بالنسبة لتزكية مجلس اإلدارة 
من قبل اجلمعية العمومية مؤخرا، 
قــال م.فيصل العتــل: إن التزكية 
أصعب من االنتخابات، ألن مجلس 
اإلدارة يحمــل علــى عاتقــه أمانة 
ثقيلــة، مت تكليفــه بهــا مــن قبل 
اجلمعيــة العموميــة، وقد يكون 
النجاح الذي وفقنا اهللا تعالى في 
حتقيقه نتيجة إشراك اجلميع معنا، 
ألن أبوابنا مفتوحة أمام كل من يريد 
أن يعمــل ويخدم املهنة واملجتمع 
ويخدم وطنه الكويت، وهذا وراء 
وجودنا في رئاســة مجلس إدارة 

اجلمعية خالل الفترات السابقة.

موافقة احلكومة الختبار 
الوافدين واعتمادهم

في بلدانهم

عدم تنظيم تخصصات 
سوق العمل

توفير فرص  عمل 
للمهندسني الكويتيني

مركز لتقدمي 
اخلدمات للمهندسني

أفاد م.العتل بأن اجلمعية تنتظر 
موافقة احلكومة على مشروعها عن 
الوافدين واعتمادهم قبل  اختبار 
دخولهم الكويت وأال تقل سنوات 
خبراتهم عن ٥ سنوات، مشيرا إلى 
أن هذا املشروع سيكون بالتوافق 
مع اجلهات احلكومية في كل الدول 
ويكون اختبار الوافدين والتدقيق 
على شهاداتهم في دولهم، وفي حال 
لم ينجح الشخص ال يأتي للكويت، 
كذلك العقود تكون مرتبطة مبنصة 
حتى ال يدخل البالد من خالل عقود 
وهميــة بل تكون العقود حقيقية 

في الكويت.

أوضــح م.فيصــل العتــل أن 
اجلمعيــة قدمــت دراســة حلــل 
مشكلة عدم تنظيم التخصصات 
في سوق العمل والبطالة وسلمتها 
إلى احلكومة وتضمنت تخصصات 
يحتاجهــا الســوق، مشــيرا إلى 
ضرورة ان نواكب التكنولوجيا وان 
التخصصات في اجلامعات يجب 
ان تكون مبنيــة على احتياجات 
ســوق العمــل لضمــان توظيف 
الطلبــة، مبينا انه من الضروري 
عدم استقطاب مهندسني حديثي 
التخرج من اخلارج إلتاحة الفرصة 
للمهندســني الشــباب وان يكون 
االســتقدام من اخلارج ألصحاب 

اخلبرات فقط.

ذكــر م.العتــل أن اجلمعيــة 
لديها مركز لتوظيف املهندســني، 
وهو عبارة عن منصة تستقطب 
الكويتيني وتستقبل  املهندســني 
الســير الذاتيــة لهــم، واجلمعية 
تتعاون مــع القطاع اخلاص مثل 
شركة هواوي واملكاتب الهندسية 
والشــركات األخرى التي توظف 
املهندسني ومنها أيضا شمال الزور.

ذكر م.العتل أن اجلمعية تسعى 
إلنشاء مركز خدمة يتكون من ٣ 
طوابق لتقدمي اخلدمات للمهندسني 
وعقد االختبارات لهم وتدريبهم، 
واجلمعية تنتظر التراخيص وهذا 
املركز عبــارة عن حتفة معمارية 
وســيكون علــى شــارع اخلليج 
برؤية هندسية، وبانتظار موافقة 

«الشؤون» للبدء في تنفيذه.

للمهندسني حديثي التخرج في «البيئة» 
و«السكنية» وجهات حكومية سيعلن عنها قريبا

رئيس «جمعية املهندسني» أكد أن للجمعية آماالً كبيرة باحلكومة اجلديدة وتطمح إلى استمرار التعاون معها لدفع عجلة التنمية

وقف استقدام حديثي التخرج للعمل في السوق الكويتي واستقدام من ال تقل خبراتهم عن ٥ سنوات
إجمالي عدد املهندسني املسجلني في ديوان اخلدمة املدنية ٣ آالف مهندس ومهندسة تقريبًا 

مركز املهن سينظم سوق العمل ويقضي على العمالة السائبة ويسهم في تعديل التركيبة السكانية

ملشاهدة الڤيديو
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أسماء ١٠٨ موظفني ُمنحوا الضبطية القضائية في «التجارة»
التجــارة  أصــدر وزيــر 
والصناعة ووزير الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعيــة فهد الشــريعان 
قــرارا مبنــح ١٠٨ موظفــني 
القضائية» في  «الضبطيــة 
وزارة التجــارة. وجــاء في 

القرار:
مادة أولى

متنــح صفــة الضبطية 
القضائية بالنسبة للجرائم 
واملخالفــات الناشــئة عــن 
القوانــني املشــار  تطبيــق 
إليها في الديباجة للموظفني 
املذكورين بالكشــف املرفق 

ملدة (سنة).
مادة ثانية

يكون للموظفني احملددين 
بالكشف املرفق كل في حدود 
اختصاص االدارة التابع لها 
في سبيل اداء مهامهم ضبط 
اجلرائم التي تقع باملخالفة 
املبينــة  القوانــني  ألحــكام 
بديباجة هذا القرار وحترير 
احملاضر الالزمة، ويكون لهم 
دخول جميع االماكن لضبط 
ما يقع من مخالفات في سبيل 
اداء وظيفتهــم االســتعانة 

برجال الشرطة.
مادة ثالثة

على املسؤولنيـ  كل فيما 

يخصــه ـ تنفيذ هذا القرار، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، 
ويلغى كل ما يخالف احكامه.

الوكالة املساعدة لشؤون 
املنظمات الدولية والتجارة 

اخلارجية

روان عبداهللا بوصفر٭ 
مها فيصل الطاحوس٭ 
ضحى نبيل بشير٭ 
جراح حبيب بوصفر٭ 
فيصل جاسم اللوغاني٭ 
علي فالح العازمي٭ 
خزنة خالد الفهد٭ 
ضحى حسني الفودري٭ 
سارة صباح احلبيل٭ 
ندى عبدالكرمي العنزي٭ 
خلود فهد السبيعي٭ 
راشد مطر العويهان٭ 
منصور ناجي النزهان٭ 
محمد عبداحلميد الصايغ٭ 
فجر نوري املتروك٭ 
روان غازي الربيعان٭ 
يوسف مصطفى الشطي٭ 
سارة عبدالعزيز البارون٭ 
مها فرقد الصايغ٭ 
آمنة أحمد ذياب٭ 
هاجر كاظم دشتي٭ 
بشاير عبدالقادر الرمضان٭ 
فائزة احمد الشطي٭ 
روان هاني عبدالرضا٭ 
سارة ناصر الصقر٭ 
فواز محمد الغامن٭ 
عبداهللا عبدالوهاب احلرز٭ 

علي عبيد احلربي٭ 
وسام طالب هاشم٭ 

الوكالة املساعدة لشؤون
الدعم الفني والتخطيط

ابراهيــم ٭  عبدالرحمــن 
الكندري

منال وليد صالح السعيد٭ 
بدر محمد يوسف فكري٭ 
حصة فهد حمود الدباسي٭ 
هدى خليفة حمد الصقر٭ 
حنان غلوم حسن٭ 
عبدالهادي حســني علي ٭ 

الرمضان
زينب حبيب عبدالرحمن ٭ 

كمال
دالل دحام مزعل الشمري٭ 
صــالح مســلم موســى ٭ 

الرشيدي
محمد ســعيد جاسم مال ٭ 

أحمد
صــادق أحمــد عبــداهللا ٭ 

مظفر
عبدالعزيز فؤاد محمد٭ 
عهود غالي سنيد٭ 
شيخة علي الرشيدي٭ 
امينة محمد الكندري٭ 
سعاد علي الشهاب٭ 
سارة علي املشوط٭ 
حمدان حمد العنزي٭ 
مالك محمد الفكر٭ 
محمد وادي العنزي٭ 
هزاع محمد الهزاع٭ 
عبداهللا محمد احمد٭ 

احمد عبدالعزيز اخلرس٭ 
فيصل عبداهللا عيسى٭ 
سويد فلح الرشيدي٭ 
سلطان فالح السبيعي٭ 
خلود سالم اخلالدي٭ 
فيصل سعود السعيدي٭ 
عمر فهد العويهان٭ 
بدر محمد البدر٭ 
شمالن ناصر عبداحلميد٭ 
احمد عبداهللا عياظة٭ 

الوكالة املساعدة لشؤون
الفنية وتنمية التجارة

ناصر علي املال٭ 
حصــة محمــد حاجــي ٭ 

عبداهللا
اسماء احمد االستاذ٭ 
ياسمني قاسم كاظم٭ 
محمد جواد حمزة٭ 
فـــؤاد ٭  عـبـدالـوهـــاب 

الفيلكاوي
خالد عبداهللا املطيري٭ 
دانة احمد محمد اخلياط٭ 
هنوف صالح الظفيري٭ 
هنادي عبدالرزاق حسني ٭ 

السالحي
اسراء عبداهللا يوسف املال ٭ 

اجلداوي
غدير عبدالسالم الياقوت٭ 
عبدالهــادي ٭  اســماء 

الفيلكاوي
اســماء عبــداهللا محمد ٭ 

الطليحي
نسيمة علي الرشيدي٭ 

ناصر عزيز دشتي٭ 
دالل سعود سعد املسعود٭ 
مها يوسف ناصر املسفر٭ 
إبراهيــم محمــد ٭  مــرمي 

الشيخ
ســعود محمــد مجبــل ٭ 

بوظهير
فنر ضيدان بوشيبه٭ 
بثينة عماد يوسف حمد ٭ 

الغامن
نورة بدر ابا الصافي٭ 
محمد عساف اخلالدي٭ 
حمد عبداللطيف املزين٭ 
ناصر فيل العدواني٭ 
منيف ناصر الشمري٭ 
احمد ذياب الرشيدي٭ 
سجى طارق النمش٭ 
هاجر زعال الفضلي٭ 
يوسف خالد الغربللي٭ 
نورة انور اخلرس٭ 
سارة احمد الكندري٭ 
مرمي يوسف عيسى٭ 
منار ناصر الصالل٭ 
ابرار صادق خاجة٭ 
اميان صادق قزويني٭ 
عبداهللا احمد احلبيب٭ 
فهد عدنان اخلليفة٭ 
مرمي حسني العوضي٭ 
عبداهللا فهد الصقعبي٭ 
االء احمد البارون٭ 
بدرية طارق الغريب٭ 
رفعة فرج العجمي٭ 
محمد عبداهللا املطيري٭ 
باسل فواز اجلسار٭ 

بدء حملة إزالة التعديات في البر اليوم
أعلنت «البلدية» عن البدء بحملة واسعة اليوم 
األحد وتستمر ثالثة أشهر إلزالة جميع التعديات 
على أراضــي الدولة في مناطــق البر مبحافظات 
اجلهراء والفروانية واألحمدي برئاســة مدير عام 

البلدية م.أحمد املنفوحي.
وأهابت البلدية باجلميع الى ضرورة االستجابة 
لإلزالة الفورية ألي تعد جتنبا للمساءلة القانونية، 
مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون بحق 
املخالفــني من قبل الفــرق امليدانية املكلفة بتنفيذ 
احلملــة بعــد أن مت جتهيزها باآلليــات واملعدات 

الالزمة ورصد مواقع التعديات.

تستمر ملدة ٣ أشهر برئاسة مدير عام البلدية

م.أحمد املنفوحي

الكفيف يدعو لإلسراع بتوزيع
مشروع جنوب القيروان على املواطنني

طالب عضو املجلس 
البلــدي ناصر الكفيف 
احلكومة برفع الضرر 
الواقع علــى املواطنني 
التوجيهــات  وإصــدار 
للوزراء املعنيني بتوزيع 
مشروع منطقة جنوب 
القيروان اإلسكاني على 
املواطنــني مســتحقي 

الرعاية السكنية.
وقــال الكفيــف في 
تصريــح صحافــي إن 
املواطنني طال انتظارهم 

من اجل احلصول على الرعاية السكنية 
في ظل معاناتهم بسبب ارتفاع أسعار 
االيجارات التي يحملونها على عاتقهم.

وأضاف ان مشروع 
جنــوب القيروان متت 
املوافقــة عليه من قبل 
مجلس الوزراء وكذلك 
البلدية واملجلس البلدي 
التعليمــات  وصــدرت 
مــن قبل وزيــر الدولة 
لشؤون االسكان بالعمل 
على تخطيــط املنطقة 
والبــدء بتوزيعها على 
املخطط اإلســكاني، إال 
أن املفاجأة كانت رفض 
الهيئــة العامــة للبيئة 
للمشروع بحجة وجود أشجار باملوقع 
متسائال: هل أصبحت األشجار أهم من 

املواطن والقضية اإلسكانية؟!

أكد أن وجود األشجار باملوقع ليست عائقاً للتوزيع على املخططات

ناصر الكفيف

املجلس البلدي

إزالة مظالت مخالفة في «حولي»
تطبيــق  إطــار  فــي 
القوانــني واللوائح ومنع 
أمــالك  التعديــات علــى 
الدولــة، وضمــن أعمــال 
الفرق الرقابية في جميع 
احملافظــات، قــام فريــق 
طــوارئ حولي برئاســة 
ابراهيــم الســبعان أمس 
الى أحد املواقع  بالتوجه 
املخالفة بناء على شكوى، 
حيــث متت إزالــة جميع 
التعديات املقامة على أمالك 
الدولة في منطقة حولي. 
السـبـعـــان وقــال 

لـــ «األنبــاء» إن الفريــق 
مستمر في جوالته امليدانية 
وإزالة أي جتاوزات مقامة 
على أمالك الدولة ســواء 
كانت مظالت أو سيارات 

جانب من إزالة املظالت املخالفةمهملة.

«التجارة»: إغالق مكتب تأجير 
سيارات ومحل مخالف بالساملية

عاطف رمضان

قامت وزارة التجارة والصناعة بإغالق مكتب لتأجير 
السيارات في منطقة الساملية ملخالفته قرارات الوزارة. 
ومت ضبــط املكتب خالل جولة تفتيشــية مشــتركة 
لوزارة التجارة بالتعاون مع «الداخلية» للتأكد من االلتزام 
بالقرارات والقوانني حيث تبني قيام املكتب بعدة مخالفات، 
من بينها إجبار املســتهلك على أيام محددة للتأجير مما 

استدعى اإلغالق.
وقام فريق الطوارئ باستكمال اإلجراءات القانونية 
بحق املخالف، علما أن اجلوالت املشتركة مستمرة على 

مكاتب تأجير السيارات.
وفي سياق متصل، قامت الوزارة بإغالق أحد احملالت 
في منطقة الساملية لقيامه ببيع سلع مقلدة حيث مت العثور 
على كمية كبيرة من احلقائب واألحذية واإلكسسوارات 

حتمل عالمات جتارية مقلدة ألشهر الشركات العاملية.
وقام فريق الطوارئ بحصــر املضبوطات والتحفظ 

عليها واستكمال اإلجراءات القانونية بحق املخالف.

حظر التعامالت النقدية
على مكاتب استقدام العمالة

أصــدر وزيــر التجــارة والصناعة ووزير الشــؤون 
االجتماعية والفنية املجتمعية فهد الشريعان قرارا بحظر 
التعامالت النقدية على مكاتب وشركات استقدام العمالة. 

وتضمن القرار:
مادة أولى: تلتزم املكاتب واملؤسسات والشركات وكافة 
فروعها التي تقوم باســتقدام العمالة املنزلية والصادر 
لها ترخيص من الهيئة العامة للقوى العاملة وترخيص 
جتاري من وزارة التجارة والصناعة بعدم التعامل النقدي 

عند إجراء أي تعاقد أو معاملة.
ويجــب أن يكون الدفــع خصما من حســاب العميل 
عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يســمح بنك الكويت 

املركزي بالعمل بها.
مادة ثانية: تغلق كل منشأة تخالف حكم املادة السابقة 

وحتال الى جهات التحقيق.

الشمري لـ «األنباء»: تسريع 
توقيع اتفاقيات مع الدول 
املصدرة للعمالة املنزلية

بشرى شعبان

دعــا اخلبيــر املختص 
في شؤون العمالة املنزلية 
بسام الشمري إلى تسريع 
توقيع اتفاقيات مع الدول 
املنزلية  املصدرة للعمالة 
الــدول  حركــة  ملواكبــة 
إلــى  املجــاورة، مشــيرا 
االتفاقيــة التــي وقعتهــا 
اململكة العربية السعودية 
مع اندونيسيا وتايالند قبل 
املرتقبــة لوزيرة  الزيارة 

شــؤون العمــال املهاجريــن الفلبينية من اجــل إعادة فتح 
االستقدام. وقال الشمري في تصريح لـ «األنباء»: مع مسارعة 
الدول املجاورة لتسهيل استقدام العمالة املنزلية واألهلية 
من دول متعددة والتوسع في مجال االستقدام عبر توقيع 
اتفاقيات وفتح أسواق جديدة لتخفيف األعباء عن مواطنيها 
وتســهيل عمل الشركات واملكاتب املتخصصة باالستقدام، 
مــا زالت الكويت تــراوح مكانها وال توجــد مبادرات لفتح 
أســواق جديــده الســتقدام العمالة عبر توقيــع اتفاقيات، 
مطالبا اجلهات احلكومية صاحبة االختصاص بهذا الشأن 
بالسعي إلى التعاون املثمر بني القطاعني احلكومي واخلاص 
لوضع الرؤية السليمة ملعاجلة السلبيات بشأن ملف العمالة 
املنزليــة واللحاق بالدول املجاورة في التقدم والتنمية في 

قطاع العمالة.
ولفــت إلى أن مذكــرة التفاهم اإلثيوبية بشــأن العمالة 
املنزلية ما زالت معطلة منذ اكثر من ثالث سنوات ولم تنجز 
حتى يومنا هذا، وننتظر العمل بها واألمر سيؤثر سلبا على 
ســوق العمل الكويتي حيث ســتكون الدول املجاورة اكثر 
استقطابا للعمالة املنزلية واألهلية وهذا يؤدي إلى ارتفاع 

األسعار في الكويت لقلة العمالة.

بسام الشمري
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«الكهرباء» تفتح النار على أبراج االتصاالت 
املخالفة في مناطق السكن اخلاص

دارين العلي

قــام فريــق الضبطيــة 
القضائيــة التابــع لــوزارة 
الكهرباء واملاء بحملة واسعة 
جديدة من نوعها للتفتيش 
االتصــاالت  أبــراج  علــى 
املمنوعة في السكن اخلاص 
وفق قرارات املجلس البلدي.

وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري إن وجود أبراج 
االتصاالت في السكن اخلاص 
وما يتبعها من مخالفات في 
متديــدات الكهربــاء وزيادة 
الضغوط على الشبكة تعتبر 
من املخالفات اجلسيمة وفق 
القرار ٢٠١٧/١٢١ والذي يحظر 
متديد الطاقة الكهربائية دون 

موافقة الوزارة.

الكويت املوكل إليها مراقبة 
وتنظيم هذه األبراج املمنوعة 
من قبلها في السكن اخلاص 
والتي تشكل خطرا على صحة 

األسر والعائالت.
وأوضح أنه مت قطع التيار 
عن عدد من هذه األبراج، وذلك 
بعد توجيه إنذارات ووضع 
ملصقات بضرورة إزالتها إال 
أن عدم االستجابة معها أدى 
إلى تســجيل محضر ضبط 
وإثبات حالة وقطع التمديدات 

املخالفة.
وشــدد علــى أن وجــود 
األبــراج يســتلزم موافقــة 
من البلدية ووزارة الصحة 
املدنــي ووزارة  والطيــران 
املواصالت، وهــذه اجلهات 
ال تعطي تلك التصاريح في 

أماكن السكن اخلاص ملنعها 
مــن قبــل املجلــس البلدي، 
فــإن املخالفــات  وبالتالــي 
اجلسيمة لتلك األبراج املتمثلة 
بالتمديــدات الكهربائية من 
دون علم الوزارة تؤثر على 
سالمة الشبكة وأرواح الناس.

وفي سياق منفصل، قال 
الشــمري إن عــدد احملاضر 
التي مت تنفيذها خالل الشهر 
اجلاري في املنطقة الشمالية 
بلغ ١٠ محاضر ضبط وإثبات 
حالة في محافظات العاصمة 
واجلهراء والفروانية، مؤكدا 
االســتمرار في استراتيجية 
الفريق بالتركيز على بيوت 
الصفيح والعشوائيات التي 
قد تتسبب مبشاكل كثيرة في 

أوقات الذروة.

الشمري: سّجلنا ١٠ محاضر ضبط وإثبات حالة في العاصمة واجلهراء والفروانية خالل الشهر اجلاري

أحمد الشمري

وقال الشــمري إنها املرة 
األولى على مســتوى جهات 
لوقــف  للتحــرك  الدولــة 
مخالفــات هذه األبــراج في 
السكن اخلاص، مشيرا إلى 
أنها مــن اختصــاص بلدية 

قبول ٤٥٢ طالبًا في «شواغر» البعثات اخلارجية

ثامر السليم

أعلنت الوكيلة املساعدة 
لشؤون البعثات واملعادالت 
والعالقات الثقافية، الناطقة 
الرســمية لوزارة التعليم 
الســنان  العالــي فاطمــة 
اعتماد وزير التربية ووزير 
العالــي والبحث  التعليم 
العلمي د.علي فهد املضف 
قبول (٤٥٢) طالبا وطالبة 
في خطة الشواغر للبعثات 
اخلارجية لوزارة التعليم 
العالي، ليصبــح إجمالي 
عــدد املقبولني في اخلطة 
األصلية وخطة الشواغر 

الطلبة  ودعت السنان 
االلتــزام باملواعيــد  إلــى 
التــي ســتحدد لهــم مــن 

الــوزارة، وااللتزام  قبــل 
الوقــت  باحلضــور فــي 
احملــدد، لضمــان ســرعة 
إنهاء إجراءاتهم لاللتحاق 
مبقــار االبتعاث، مشــددة 
علــى ضــرورة وأهميــة 
متابعة حسابات التواصل 
االجتماعي الرسمي للوزارة 
لإلطالع على كافة اإلعالنات 
واألخبار التي تهم الطلبة 
املبتعثني، داعية اهللا لهم 
التوفيــق والنجــاح فــي 
حياتهم الدراسية املقبلة.

٭ أســماء الطالب والطالبات 
املقبولني على موقع «األنباء» اإللكتروني.

اعتمدها د.املضف ليرتفع إجمالي املقبولني في اخلطة إلى ٣٩٠٦ طالب وطالبات

د. علي املضف

للبعثات اخلارجية للعام 
اجلامـعـــــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 

(٣٩٠٦) طالب وطالبات.

فاطمة السنان

الرومي: إبداعات طلبة مقرر «التربية اخلاصة»
تخدم املجتمع اخلارجي وكذلك جامعة الكويت

مــن جهتهــا، أوضحت عضو 
هيئــة التدريــس فــي قســم 
املناهــج وطــرق التدريس د. 
بدور العازمــي أنه مت تنظيم 
املعرض في كلية التربية بهدف 
تسليط الضوء على اخلدمات 
املقدمة لذوي اإلعاقة لتسهيل 
وصولهم للخدمات املقدمة لهم.

ســعادته بلقــاء مدير جامعة 
الكويــت مــع طالبــات كلية 
التربيــة الالتــي قدمن خدمة 
تليق بسمعة جامعة الكويت، 
مشــيدا مبــدى حــرص مدير 
اجلامعة على االهتمام وإبراز 
دور املتميزين من أعضاء هيئة 
التدريــس والطلبة ودعمهم. 

الظفيــري على تقدمي األعمال 
املميــزة فــي كليــة التربية، 
وأكد أهمية هذه املبادرة التي 
تخدم املجتمع اخلارجي وكذلك 
جامعة الكويــت، متمنيا لهم 
مزيدا من التوفيق. من جانبه، 
أعرب القائم بأعمال عميد كلية 
التربيــة د.فايز الظفيري عن 

اســتقبل مديــر جامعــة 
الكويــت د. يوســف الرومي 
القائــم بأعمــال عميــد كليــة 
الظفيــري،  التربيــة د.فايــز 
وعضو هيئة التدريس بقسم 
املناهج وطرق التدريس د.بدور 
العازمي، وعــددا من طالبات 
كلية التربية من مقرر تربية 
فئــات خاصة املشــاركات في 
معرض التصميم الشامل بني 
الواقع واألمل. وأشاد د.الرومي 
مبــدى متيز العمــل اجلماعي 
واإلنتاج الذي قدمته طالبات 
كلية التربية بإشراف د.بدور 
العازمي، وأن هــذا النتاج قد 
أتيــح لــه أن ينظر مــن قبل 
اإلدارة اجلامعية، وهذا يؤكد 
مدى حــرص جامعة الكويت 
على االهتمام بتوفير اخلدمات 
للطلبة وخاصة ذوي اإلعاقة، 
موجهــا الشــكر إلــى د.فايز 

استقبل املشاركات في معرض «التصميم الشامل بني الواقع واألمل»

د.يوسف الرومي مستقبالً د. فايز الظفيري ود. بدور العازمي وعدداً من الطالبات املشاركات في املعرض

مشاركة طالبية

م بيع األصوات؟ القانون الكويتي ملاذا ُيجرِّ
مــع قــدوم موســم االنتخابات 
وإقبال املواطنني على ممارسة حق 
االنتخابات، فإنني أود أن أذكر اجلميع 
بــأن حق االنتخاب كفله الدســتور 
للمواطنــني، ولكــن كّيف املشــرع 
الكويتي هذا احلق باعتباره حقا غير 
مالي وال يجوز تكييفه على خالف 
ذلك، لذا، فإن القانون يجرم كل من 

يقوم بهذا السلوك غير الدستوري، 
كما لو قبل أو طلب فائدة أو من هذا 
القبيل لنفسه أو لغيره للتصويت، 
حيــث يعاقــب القانــون باحلبس 
والغرامــة املالية كل من يقوم بهذه 
املخالفة الدســتورية، وناهيكم عن 
كونها جرمية من الناحية الشرعية، 
حيث لعن اهللا الراشــي واملرتشي 

والوســيط بينهمــا، كمــا جــاء في 
األحاديث النبوية الشريفة، باإلضافة 
إلى االنحــالل األخالقي ملن ميارس 
هذا السلوك لكونه يعزز من وجود 
املفســدين الذين هم أعداء للوطن، 

واهللا من وراء القصد.
الطالبة منى محسن العازمي
كلية الدراسات التجارية

السنان: على الطلبة مراجعة «التعليم العالي» في املواعيد احملددة لهم لسرعة إنهاء إجراءاتهم

أساتذة «الصحة العامة» يستنكرون إغالق الكلية 
وحتويلها إلى قسم في «العلوم الطبية املساعدة»

أصدر عدد مــن أعضاء 
التدريــس والهيئة  هيئــة 
األكادمييــة املســاندة فــي 
كلية الصحة العامة بجامعة 
الكويت بيانا استنكروا فيه 
إلغاء الكلية وحتويلها الى 
قسم في كلية العلوم الطبية 
املساعدة، وجاء في البيان: 
نستنكر نحن املوقعني 
أدناه توجه إدارة اجلامعة 
وإدارة مركز العلوم الطبية 
بجامعة الكويت الى نسف 
كلية الصحة العامة بأقسامها 
العلمية اخلمسة ومتثيلها 
بقسم أوحد في كلية ال متت 
لها بصلــة ككليــة العلوم 

الطبية املساعدة. 
وأضافوا انه من احملزن 
والغريــب أن تأتــي هــذه 
اخلطوة بعد أن كانت قيادة 
الكويت  الكويت وجامعة 
آنذاك ســباقة في اخلليج 
بإنشاء هذه الكلية في عام 
٢٠١٣ والتي تعد من أولى 
كليات الصحة العامة في 
املنطقــة، واألغرب أن يتم 
هــذا النقاش والعالم على 
أعقاب جائحة كورونا التي 
أتــت متزامنة مــع أوبئة 
منتشــرة فــي مجتمعنــا 
بسبب سوء النظام الغذائي 
ومنط احلياة اخلاملة، كداء 
السمنة والسكر وأمراض 
السرطان والقلب - والتي 
تعد أسباب الوفاة الرئيسية 
في الكويت - وباإلضافة 
البيئــي  التلــوث  إلــى 
والتصحر والتغير املناخي 
بالكويت باألخص والعالم 

العامة  في كليــة الصحــة 
وتهميش اآلراء األكادميية 
واملهنية بشــأن مســتقبل 
كلية الصحــة العامة التي 
جرى تأسيسها على أسس 
منهجيــة علمية وأكادميية 
بفريق ضم عددا من اخلبراء 
الدوليني واحملليني في مجال 

الصحة العامة.
وأعربــوا عــن أســفهم 
للظروف التي أجبرتهم على 
كتابة هذا البيان، وقالوا: إننا 
طلبنا لقــاء إدارة اجلامعة 
عدة مرات دون اســتجابة، 
ونعــرب عــن بالغ األســى 
واالســتياء مــن اإلجراءات 
املتخذة والتي سوف تتخذ 
من قبل إدارة اجلامعة بشأن 
إغالق أو ضم كلية الصحة 
العامة إلى كلية أخرى، فحني 
زاد وعي الشعوب بالصحة 
العامــة بســبب اجلائحــة 
وتوجهت الدول الى مضاعفة 
االســتثمار في هــذا املجال 

تأهبــا جلائحــات وأوبئــة 
معاصرة ومستقبلية، نشهد 
اليوم في جامعة الكويت هذا 

التوجه العكسي.
ودعوا مجلس اجلامعة 
إلى عدم اعتماد أي قرارات 
مصيرية تتعلق مبستقبل 
العامــة  الصحــة  كليــة 
وأقســامها  ومنتســبيها 
العلميــة دون االســتماع 
لكافة وجهات النظر العلمية 
واألكادميية ومناقشتها على 
أسس أكادميية اختصاصية، 
وليس اجتهادات من بعض 
األســاتذة الذيــن ال عالقة 
لهم بالتخصصات العلمية 
والبرامج األكادميية في كلية 

الصحة العامة.
 وأكدوا ضرورة تسييد 
روح عمــل الفريق الواحد، 
وترسيخ أسس بيئة العمل 
الصحية، بعيدا عن األهواء 
الفردية وأي أهداف شخصية 
من شأنها أن تلحق الضرر 
البالــغ في مســتقبل كلية 
العامــة وجامعة  الصحــة 
الكويت واملجتمع الكويتي 

بشكل عام.
أخيرا وليس آخرا، نناشد 
مجلس اجلامعات احلكومية 
العاجل  الســريع  التدخــل 
لوقــف هــذه اإلجــراءات، 
متاشيا مع األهداف املنشودة 
املتمثلــة بالنهــوض فــي 
التعليم اجلامعي احلكومي 
وجودتـــــه، واالرتقــــــاء 
باملســتوى األكادميــي في 
الكويــت ليواكب  جامعــة 

التطور العلمي.

ناشدوا مجلس اجلامعات احلكومية التدخل العاجل لوقف القرار 

بشــكل عام، وما يصاحب 
ذلك مــن أمــراض اجلهاز 
التنفســي والرئة والقلب 
والسرطان واالضطرابات 

النفسية.
إدارة اجلامعة  وطالبوا 
بتجميــد كافة اإلجــراءات 
والقــرارات املزمع اتخاذها 
بشــأن هدم كليــة الصحة 
العامــة أو ضمها إلى كلية 
الطبية املســاعدة،  العلوم 
مبوجــب توصيــة غيــر 
مدروســة على أسس غير 
ســليمة للجنة املشكلة من 
قبــل القائم بأعمــال نائب 
مدير اجلامعة ملركز العلوم 
الطبية، (قرار رقم ٥ بتاريخ 
٢٠٢٢/٤/٢٧)، حيــث جرت 
االستعانة بانتقائية شديدة 
بأستاذ مساعد ومدير إداري 
فــي كلية الصحــة العامة، 
وهو ما ينــم عن تعمد في 
عدم إشراك األقسام العلمية 
وكافة أعضاء هيئة التدريس 

املوقعون على البيان
د.دانة الطراح٭ 
د.صالح السرحان٭ 
د.هالة العيسى٭ 
د.إميان العوضي٭ 
د.منار العوضي٭ 
د.فرح بهبهاني٭ 
أ.محمد املري٭ 
أ.نور بن حيدر٭ 
أ.مرمي احلمد٭ 

أ.بدور مال يوسف٭ 
أ.جنان املتروك٭ 
أ.عبداهللا صفر٭ 
أ.قوت املخلد٭ 
أ.عالية الصقر٭ 
أ.غزالن الدويش٭ 
أ.مرمي بوقماز٭ 
أ.حمود اجلالهمة٭ 

«التميز اإلنساني» تسّلم مساعدات أهل الكويت 
لضحايا احلرب العدوانية األخيرة على غزة

في إطار دعمها اإلغاثي 
لســكان قطاع غــزة جراء 
االعتداءات األخيرة، وصلت 
تبرعــات أهــل اخليــر من 
الكويــت والتي لــم تتوان 
فــي نصرة أهل غــزة عبر 
الســنوات املاضية وخالل 
االعتداءات املتكررة عليهم 
من العــدوان اإلســرائيلي 

الغاشم.
فقــد زار ممثــل جمعية 
التميز اإلنساني الضحايا 
هناك ومت إيصال املساعدات 
إليهــم ومنهــم  العاجلــة 
الطفلة رهف سليمان التي 
بترت ساقاها، كذلك بعض 
املنكوبــني واملصابــني في 
احلرب األخيرة ومواساتهم 
باســم الشــعب الكويتــي 

الشقيق.
وقال رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية د.خالد الصبيحي: 
قدمنــا مســاعدات نقديــة 
عاجلــة لهــم، وقــام ممثل 
اجلمعيــة بزيــارة الطفلة 
رهف ســليمان التي فقدت 

عنيفة خالل األيام املاضية 
تســببت في انهيار ودمار 
١٥٠٠ منــزل مــا بــني دمار 
جزئي وكلي، وإصابة أكثر 
من ٣٠٠ حالة غالبيتهم من 
األطفال، في ظل أعباء صعبة 
جعلت نصف سكان القطاع 
يعيشون حتت خط الفقر، 
وسط حصار مستمر أدى 
إلى تدهور أوضاع القطاع 
اإلنســانية بشــكل غيــر 

مسبوق.
وأوضح د.الصبيحي أن 

حملة «نحن معكم أهل غزة» 
تستهدف إيصال املساعدات 
اإلنسانية آلالف املتضررين، 
وتشتمل على توفير املواد 
الغذائية واملساعدات الطبية 
ومبالغ نقدية، وإعانة األسر 
القصــف  املتضــررة مــن 
والدمار الذي خلفه العدوان.
د.الصبيحــي  وأشــاد 
والتفاعــل  بالتجــاوب 
الكبيرين من أهل الكويت، 
حفظهم اهللا، منذ الساعات 
األولــى إلطــالق احلملــة، 
دعما ألهل غــزة وتخفيفا 
مــن معاناتهــم، مؤكــدا أن 
قضية فلسطني هي القضية 
احلية والنابضة في قلوب 
أهل الكويت حكومة وشعبا.
د.الصبيحــي  ودعــا 
الكرام  جمــوع احملســنني 
إلى املسارعة في بذل اخلير 
للمســتضعفني فــي قطاع 
غزة، ودعمهم مبا يعينهم 
على أوضاعهم املأســاوية، 
واستشــعار عظيــم األجر 
والثواب بإغاثة احملاصرين.

جانب من توزيع املساعدات

قدماها ويدها اليمنى، وكذلك 
أسرة الشهيد ياسر النباهني 
الذي استشهد ومعه أبناؤه 
الثالثة، وذلك خالل احلملة 
أطلقتها اجلمعية ومشروعها 
اإلغاثي «نحــن معكم أهل 
غزة» دعما ملختلف الفئات 

املتضررة في القطاع. 
د.الصبيحــي  وتابــع 
قائــال: إن احلملــة تأتــي 
فــي ظل أوضاع معيشــية 
بالغة الصعوبة ألهل غزة، 
الذيــن تعرضــوا لهجمات 
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فهد الظفيري: إعادة شروط التعيني في اجلمعيات 
التعاونية خطوة لصالح املساهمني

أشــاد رئيــس جمعية 
الصليبيــة التعاونية فهد 
الظفيري بالقرار الوزاري 
لوزير التجارة والصناعة 
ووزير الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعية فهد 
الشــريعان بإعادة شروط 
التعيــني فــي اجلمعيــات 
التعاونية، مشــيرا الى أن 
البند الرابع وهو أن يكون 
العضــو املعني من أعضاء 
اجلمعية العمومية يعتبر 

خطوة باالجتاه الصحيح.
وأكــد الظفيري أن هذه 
القــرارات ســتصب فــي 
مصلحة العمــل التعاوني 
واملساهمني، خصوصا أن 
الوزيــر الشــريعان حــدد 
أن يكــون التعيني من بني 
أعضاء اجلمعية العمومية 
للجمعية املراد التعيني فيها 
وملدة ســنتني علــى األقل، 
الفتــا إلى أن أبناء املنطقة 
خير من ميثــل جمعيتهم 

كونهم هم األجدر واألحق 
في هذا املنصب، وبالتأكيد 
سيكون لهم دور إيجابي في 
النهوض بجودة اخلدمات 

املقدمة.
ومتنى الظفيري إصدار 
قرارات من شأنها أن تساهم 
في تطوير العمل التعاوني 
والرقي بــه لألفضل كونه 
ميثــل خدمــة مجتمعيــة 
للمساهمني وأيضا احملافظة 
على مكتسباتهم وحقوقهم.

رئيس جمعية الصليبية أشاد بقرار الوزير الشريعان

فهد الظفيري

«األهلي الكويتي» يشارك مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي بتقدمي برنامج موسيقي تعليمي «دو ري مي»

فــي إطار جهوده احلثيثة 
إلقامــة شــراكات تعليميــة 
وثقافية مع مؤسسات كويتية 
رائــدة، يتعاون البنك األهلي 
الكويتــي مــع مركز الشــيخ 
جابر األحمــد الثقافي لتقدمي 
برنامج موسيقي تعليمي «دو 
ري مي»، ويستغل البرنامج 
كأداة إلشراك األطفال بدروس 
مهمــة فــي عــدة مــواد مثل 
التاريخ والرياضيات والعلوم 
والتكنولوجيا. وسيبدأ برنامج 
«دو ري مي» في ١٥ أغسطس 
اجلاري وهو متــاح لألطفال 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بني 
٦ و١٢ عامــا، ويتكــون من ٨ 
حصص دراسية على مدى ٤ 
أسابيع، وهذه اجللسات مجانية 
وستعقد مرتني أسبوعيا في 
مدرسة املوسيقى مبركز الشيخ 
جابر األحمد الثقافي في قاعة 
متعددة التخصصات تشجع 
علــى احلــوار البنــاء وتوفر 
منصــة لألصــوات الشــابة 
لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم 
من خالل أساليب مبتكرة مثل 
املوسيقى. وستكون الفصول 
الدراسية مفتوحة الستقبال 
اجلمهور ويتم التسجيل على 
موقع (www.jacc-kw.com) أو 
عبر التطبيق اخلاص باملركز.

وســتقدم الفصــول د.زينب 
عوض األســتاذ املســاعد في 
كلية التربية األساسية (قسم 
التربية املوسيقية) واحلاصلة 
علــى شــهادة الدكتــوراه في 

الفنون في تخصص الغناء.
وتعليقا على هذه الشراكة، 
قالت رئيسة وحدة االتصاالت 
والعالقات اخلارجية في البنك 
األهلي الكويتي ليلى القطامي: 
البنك األهلي الكويتي  «يسر 
تقدمي هذا البرنامج مع مركز 

الشيخ جابر األحمد الثقافي، 
والذي يعد منبرا ثقافيا ومركزا 
اجتماعيا وإبداعيــا رائدا في 
الكويــت واملنطقــة ككل، كما 
يعــد أيضــا منصــة للبرامج 
أن  ويســعدنا  التعليميــة، 
نتشارك معهم لتقدمي برامج 
تعزز ثقافة التعلم لدى األطفال 
في سنوات تكوينهم، ونتطلع 
دائما إلى املزيــد من البرامج 
الفريدة واملثيرة على مدار العام 

ملختلف الفئات العمرية».

ليلى القطامي

برنامج «دو ري مي» املوسيقي لتنمية مواهب األطفال

اســتخدام  أن  شــك  ال 
املوسيقى في الصف الدراسي 
له العديد من املزايا، كتسريع 
عمليــة التعلــم، وحتســني 
الذاكــرة، وتقويــة الروابــط 
العاطفية، إضافة إلى تعزيز 
األداء الدراســي، حيث ميكن 
أن تساعد النوتات املوسيقية 
في تعليم الرياضيات، كما أن 
تغييــر اآلالت مع عزف نفس 
األغنيــة ميكــن أن يســاعد 
في تعليم األمنــاط والتكرار 
والنسب، كذلك ميكن لألطفال 
االســتفادة مــن األغاني التي 
تدرس نظام الهيكل العظمي 
أو تتضمــن فــن االســتذكار 
ملســاعدة الطــالب على تذكر 
أجــزاء من جســم اإلنســان. 

اجلوعان: تطوير فكر الشباب واالهتمام بالنشء 
وتنمية الوعي احلقيقي لديهم لتجنب الوعي الزائف

القاهرة - هناء السيد

شهد ملتقى «حديث الشباب 
العربــي لبناء الوعــي» الذي 
انطلقــت أعماله فــي القاهرة 
بتنظيم مشــترك بني مجلس 
الشــباب العربــي للتنميــة 
املتكاملــة ووزارة الشــباب 
والرياضــة املصريــة حتــت 
شــعار «أجيال تدعــم قضايا 
األمة» ومبشــاركة ممثلي ٢٢ 
دولة عربية وافريقية وإسالمية 
وممثلي منظمات املجتمع املدني 
واملنظمات اإلقليمية والدولية، 
شــهد تكرمي مجلس الشباب 
العربي للتنمية املتكاملة للرموز 
املؤثــرة، حيث منحت رئيس 
مجلس الشباب العربي للتنمية 
املتكاملة رئيس املؤمتر مشيرة 
ابو غالي درع تكرمي لرئيسة 
معهد املرأة للتنمية والسالم 
احملامية كوثر اجلوعان. وأكدت 
اجلوعان فــي ورقة عمل أمام 
اجللسة األولى للملتقى أهمية 
الوعي لدى الشباب للنهوض 
بثقافة املجتمع وجتنب «الوعي 
الزائــف» الــذي تبثــه مواقع 

التواصل االجتماعي.
وقالت اجلوعان: من أرض 
السالم كويت السالم أهديكم 
أزكى السالم ومن بلد اإلنسانية 
نقرؤكم التحايا، مضيفة: نحن 
اآلن نعتبر أنفسنا من الدول 
التي تنافس على مقاعد التقدم 
واألولويات في املراتب املميزة 
في شــتى النواحي، مشــيرة 
إلــى أن «غالبيــة املجتمعات 
العربية ابتليــت بالكثير من 
الثقافــات الغريبــة الدخيلة 
عليها والتــي اختصت فئات 
الشباب، حيث إن فئة الشباب 
مســتهدفة مبحاوالت تشويه 
القيم وزعزعتها ببث مفاهيم 
يرفضهــا الديــن وترويجهــا 
بل ووضعها فــي أطر منمقة 
ومحاولــة اعتمادهــا من قبل 
الــدول والعمل بهــا كاملثلية 
وإباحتهــا كحرية شــخصية 
للفــرد والترويج لها بطباعة 
شعاراتها على املالبس وغيرها، 
كما أن الكثير من الشباب يقع 
فريسة اجلهل بهذا األمر بينما 

مجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة يُكّرم رئيسة معهد املرأة للتنمية والسالم

كوثر اجلوعان تتسلم التكرمي

انتبهت كثير من الدول واألفراد 
لهذا الغزو املرفوض وحاربته 

بشتى الطرق.
وأوضحــت اجلوعــان أن 
دستور الكويت نص في املادة ٩ 
على أن «األسرة أساس املجتمع 
قوامها الدين واألخالق وحب 
الوطن يحفظ القانون كيانها 
ويقوي أواصرها ويحمي في 
ظلهــا األمومــة والطفولــة»، 
كذلــك تنص املادة العاشــرة 
من الدســتور على أن «ترعى 
الدولــة النــشء وحتميه من 
االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي 

واجلسماني والروحي».
وبينــت أن الدولــة هــي 
املســؤولة عن احلفــاظ على 
ثقافتنا وقيمنا وديننا وعلينا 
أال ننســاق لدعــوات التحرر 
الفاشلة التي تأتينا من الغرب 
فلقد أنعمت علينا شــريعتنا 
اإلسالمية ودســتورنا وكافة 
قوانيننا باحلفاظ على األسرة 
التي تتكــون من رجل وامرأة 
بعقــد زواج شــرعي يرزقون 
بأبناء يحافظون على هويتهم 
وانتمائهم اإلسالمي والعربي.
وأكــدت اجلوعــان أهمية 
الوعي لدى الشباب باعتباره 
«البوصلــة» التي تقــود بها 
املجتمعــات العربيــة منوهة 
بضــرورة أن يكــون املجتمع 
واعيا ومثقفا ومدركا لواقعه 

«دون مغالطة أو تزييف».
وشــددت اجلوعــان على 
أن الوعي مبعناه العام ميثل 
حالة صحية إيجابية تعكس 
فهم املرء لواقعه بكل مكوناته، 

داعيــة إلعالء القيم اإليجابية 
املرتبطــة بالتنــوع الثقافــي 
وحقوق الشباب ومبدأ سيادة 
القانون واملساواة والتنسيق 
بني الهيئات حملاربة االنحراف 
الفكري ومظاهره واعتماد آلية 
ملواجهته، وتطوير فكر الشباب 
والنهــوض بثقافــة املجتمع 
واالهتمام بالنــشء (األطفال 
والشــباب) والتنوع الثقافي 
وتنمية الوعي احلقيقي لديهم 
لتجنب الوعي الزائف التي تبثه 

مواقع التواصل االجتماعي.
وأكدت ضــرورة التوعية 
املعرفيــة للشــباب لعــالج 
«ظاهــرة النشــوة املعرفية» 
لديهم واالهتمام بصحة األطفال 
والشباب وإتاحة الفرصة لهم 
لالنخــراط في أعمــال مفيدة 
للمجتمــع كالتطــوع بــروح 
خالقة ومواكبة حركة املجتمع، 
داعية وزارتي الشباب والتربية 
إلى تبنــي برامج موضوعية 
لالستحواذ على فكرة وحركة 
وطاقة الشباب املتقد حماسة 
وحيوية لضمــان تفاعله مع 
معطيات املجتمع ومتطلباته 
للبعــد عــن الفكــر املتطرف 
واالنحراف. وحضت كذلك على 
التماسك والتعاون مهما اشتد 
اخلالف بني أفراد املجتمع «في 
ظل نافذة مضيئة تشع باألمل 
والسالم، مؤكدة «أهمية دور 
الشباب العربي الواعي الواثق 
بتراثه وقيمه وتقاليده وعاداته 
وثقافته التي ال تضاهيها أي 
ثقافة أخرى»، مشددة على أن 
«األوطان ال تبنى إال بسواعد 

أهلهــا وأبنائهــا». وأكدت في 
ختام ورقتها أهمية هذا احلفل 
الشبابي على وحدة األوطان 
والعمل من أجلها، محذرة من 
مغبة «إشعال نار الفرقة بني 
أفراد األسرة الواحدة ثم املجتمع 
الواحد لتتسع الدائرة الختراق 

كافة مجتمعاتنا ودولنا».
ومــن جانبه، أكــد عضو 
مجلــس الشــباب الكويتــي 
فــي  العتيبــي  م.ســلمان 
تصريحات خاصه لـ «األنباء» 
علــى ضــرورة نشــر الوعي 
الفكري واالهتمام بالشــباب 
مــن خــالل عقــد املؤمتــرات 
والندوات وامللتقيات التي تضع 
خارطه طريــق للتواصل مع 
الشــباب واالستماع للقضايا 
التي تشغلهم، مثمنا عقد هذا 
امللتقى لتنوير الشباب خاصة 
ان الوعي أصعب حرب فكرية 

تواجهها املجتمعات.
بدوره، قال عضو مجلس 
الشباب العربي م.حمد اخللف 
ان نشــر الوعــي الرياضــي 
والترفيهي والفكري للشباب 
الذي اجتــه لـ «السوشــيال 
ميديا» هو الوسيلة األفضل 
لنشــر الوعي واحلفاظ على 
الشــباب من التحديات التي 
تواجههم، فبحسب التقارير 
الدولية واالحصاءات فإن أكثر 
من ٤٥٪ من الشباب العربي 
يتعرضون لتناول املخدرات، 
لذا فممارسة الرياضة ونشر 
الوعي من أهم الطرق للحفاظ 
عليهــم وخلق أجيــال تعمل 
لنهضة املجتمعات واحلفاظ 

على الهوية والتراث.
كذلك ناشد عضو مجلس 
الشباب العربي الطالب سلمان 
املبارك أصحاب القرار باالهتمام 
بالشباب ونشر الوعي بإطالق 
مبادرات شبابية والتواصل مع 
الشباب واالستماع إلى آرائهم 
«خاصة ان لدينا تراثا وثقافة 
وهويــة خاصة بنــا، فدوركم 
أيها الشباب الواعي في حفظ 
وأمن وسالمة وبناء مجتمعاتنا، 
واعملوا جميعا معا فلدينا من 
الثروات البشرية والطبيعية ما 

نباهي به العالم اآلخر».
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٨ آسيويات وأفريقي إلى اإلبعاد 
للترويج لألعمال املنافية

أحمد خميس

أحال مدير عام اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة ٩ 
وافدين منهم ٨ نساء آسيويات وأفريقي، الى ادارة االبعاد 
اإلداري ملمارسة األعمال املنافية لآلداب العامة والترويج 

لها عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وبحسب مصدر أمني فإن رجال مباحث االقامة وفي 
اطار تصديهم للممارسات غير االخالقية رصدوا صورا 
على وســائل التواصل لســيدات شــبه عاريات يروجن 
لألعمال املنافية، حيث مت استدراجهن والتوصل الى اماكن 
اقامتهن وضبطهن، وجرت مصادرة ادوات تستخدم في 

األعمال املنافية.

وافدتان وأمامهما مضبوطات تؤكد ممارستهما لالعمال املنافية

أمس اشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق انور البرجس على حملة امنية موســعة 
في منطقتي املهبولة واجلليب، وضبط اعداد من املخالفني.

احلملة االمنية استمرار جلهود وزارة الداخلية في مالحقة 
مخالفي قانون االقامة والتي انطلقت قبل اشهر بتعليمات 
من ســمو الشــيخ أحمد النواف إبان توليه ادارة الوزارة 

وكانت رسالة واضحة بأن ملف املخالفني شديد األهمية.
 منطقتا املهبولة واجلليب وبشهادة قاطنيها من املواطنني 
واملقيمني وفق تقارير اعالمية تضجان بكافة انواع املمارسات 
غير القانونية خاصة االعمال املنافية لآلداب وتصنيع املواد 

املسكرة وتزايد اعداد املخالفني.
تصريح الشيخ طالل اخلالد بضرورة احترام القانون 
وانه ال مكان للمخالفني رسالة ألجهزة وزارة الداخلية ببذل 
املزيد من اجلهد وتعقب هذه التجاوزات وضبط القائمني عليها 
وأيضا رسالة الى املخالفني بأنه ال مجال لهم للتواجد بيننا 
ألننا دولة قانون وال مجال للتهاون مع ملف بهذه اخلطورة.

قد يظن البعض ان ملف مخالفي قانون االقامة ليس من 
اولويات واهتمامات الوزارة في هذه املرحلة، وباعتقادي ان 
هذا الظن خاطئ ألن مخالفي القانون خاصة قانون االقامة هم 
اكثر شريحة وجب احلذر منها ولديهم االستعداد الرتكاب 
جرائم ســواء جرائم اخالقية او سرقات أو غيرها لتوفير 
مصدر دخل ينفقون من خالل على احتياجاتهم املعيشية. 
حمالت مالحقة مخالفي االقامة في عموم الكويت وخاصة 
اماكن متركز الوافدين والتي أطلقتها وزارة الداخلية يجب 

ان حتظى بالدعم واملساندة ألنها من القضايا املهمة.
أعود وأكرر ان املخالفني يشكلون خطورة كبيرة على 
املجتمع وأمنه ويجب على املواطنني واملقيمني ان يبادروا 
بإبالغ أقرب دورية أو مخفر شرطة عن مخالفني أو ممارسات 
مشبوهة حتى ميكن ألجهزة األمن مالحقة هؤالء وضبطهم.
نعم حمالت التفتيش املفاجئة للتصدي لكافة صنوف 
التجــاوزات الدخيلة مهمة وال بد من تكثيفها للتأكيد على 
جدية الوزارة، ولكي تؤتي ثمارها فإنها حتتاج الى دعم شعبي 
ولتحقق أهدافها  تتطلب تعاون ومساندة هيئات ومؤسسات 
املجتمــع املدني كافة، وحتتاج الــى تطبيق القانون وعبر 
اجراءات عقابية لكل من يقومون بإيواء املخالفني ويوفرون 
لهم املالذ اآلمن او األماكن التي ميارسون بداخلها اجرامهم 
االخالقي او غير االخالقي، حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

٭ آخر الكالم: في نافذتي على األمن االسبوع املاضي 
تطرقت الى اهمية مواجهة ما يسمى باالنتخابات الفرعية 
باعتبارها مجرمة وهاهو قطاع االمن اجلنائي يواجه 
هذا امللف بكل حســم ونأمل االستمرار في التصدي 
لهذا التجاوز الصارخ ووفق االجراءات القانونية ومبا 
ميكن القضاء من ان يقتص من املتجاوزين وان يعي 
اجلميــع ان الوزارة ال تترد فــي تعقب مرتكبي هذه 
التجاوزات وغيرها من القضايا االنتخابية كالرشوة 

وشراء األصوات. 

نافذة على األمن

هكذا تؤتي 
احلمالت ثمارها

الفريق م. طارق حمادة

اخلالد في حملة بحضور البرجس حصدت ٣٩٤ مخالفًا ومطلوبًا:
ال مكان للمخالفني في الكويت وااللتزام بالقانون حتمي

محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص 

أكــد نائب رئيــس مجلس الــوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل 
اخلالــد على حتمية االلتــزام بالقانون وانه ال 

مكان لوافد خالف القانون في الكويت.
جاءت تصريحات اخلالد على هامش متابعته 
واشــرافه ووكيل وزير الداخلية الفريق أنور 
البرجس على حملة موسعة في منطقتي اجلليب 

واملهبولة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها 
انه وضمن اجلهود املبذولة من قبل القطاعات 
امليدانية املعنية من أجل التصدي للخارجني على 
القانون وفرض السيطرة األمنية وبسط مظلة 
األمن واألمان في منطقتــي املهبولة واجلليب 
وضمن احلمالت االمنية املستمرة بشكل يومي، 
قامت القطاعات األمنيــة املعنية بحملة أمنية 
واسعة وشاملة امس االول اجلمعة على منطقتي 
جليب الشــيوخ واملهبولة أســفرت عن ضبط 

٣٩٤ مخالفا لقانون االقامة ومطلوبني، منهم ٦٦ 
في منطقة اجلليب و٣٢٨ في منطقة املهبولة.

وأكدت وزارة الداخلية أن احلمالت األمنية 
مســتمرة على مختلف مناطق البالد، وخاصة 
على منطقتي اجلليب واملهبولة بشكل يومي، 
وذلــك لضبط املخالفــني واملطلوبني، وكل من 
تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون.
وأهابت الوزارة بجميع املواطنني واملقيمني 
إلى ضرورة التعاون مع رجال األمن وعدم إيواء 

أو التستر على أي مخالف لقانون اإلقامة حيث 
انها جرمية يعاقب عليها القانون. وتشدد االدارة 
على ضرورة التزام الكفالء بقانون االقامة حيث 
ســيتم عمل منع كفاالت (بلــوك) على الكفيل 
سواء كان شخصا أو شركة، (منع كفاالت، منع 
تأشيرات، منع التجديد، وحتويل إلى التحقيقات) 
وفي حال عدم االلتزام سيتم تطبيق االجراءات 
والشروط املتبعة لقانون االقامة ومنع العامل 

املخالف من الدخول إلى البالد.

«الداخلية»: املتسترون على املخالفني أو من يأويهم يعرضون أنفسهم للمساءلة

ً الفريق أنور البرجس تابع احلمالت األمنية ميدانيا الشيخ طالل اخلالد أشرف على حملتي اجلليب واملهبولة

متسلل من بني «٣» تعاون لضبط تاجر هّرب لصاحله ٧٤ كيلو حشيش
مبارك التنيب

متكن رجال اإلدارة العامة خلفر السواحل من 
إحباط محاولة تهريب كمية من املواد يشتبه بأنها 

مخدرة إلى البالد بالقرب من جزيرة أم املرادم.
وبحســب بيان لوزارة الداخلية، فقد مت رصد 
مركب دخل إلى املياه اإلقليمية بالقرب من جزيرة 
أم املــرادم، وعلى الفور مت توجيــه دورية تابعة 
خلفر الســواحل ليتــم ضبطه، وعلــى متنه (٣) 
أشخاص بحوزتهم عدد (٤) جراكل بداخلها (٧٤) 
قطعة يشــتبه بأن تكون مــواد مخدرة، وتقدر بـ 
٧٤ كيلو من مادة احلشــيش حســب مصدر أمني 

وذكر البيان انه وبالتعاون مع أحد املتهمني متكنت 
قــوة إدارة األمن البحري من ضبط املســتلم عند 
قيامه مبحاولته تسلم املمنوعات في موقع تسليم 

مبنطقة النويصيب.
وجار حتويل املتهمني واملضبوطات إلى جهة 
االختصــاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحقهم. وتؤكــد اإلدارة العامة للعالقات واألعالم 
األمني أن رجال أمن احلــدود البحرية  باملرصاد 
ألي محاولة تهريب مواد ممنوعة إلى البالد، وأن 
املنظومــة الرادارية قادرة على رصد كل األهداف 
التي حتاول دخول املياه اإلقليمية والتعامل معها 

بشكل فوري.

أحمد خميس

أحال رجال النجدة الى اإلدارة العامة ملباحث السالح 
شابا للتحقيق معه في مصدر سالح ناري ضبط بحوزته 
على ان يحال الحقا الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
للتحقيق في مصدره في مواد مخدرة عبارة عن حبوب 
كبتاغون وحشيش ومبلغ مالي يرجح ان يكون حصيلة 
بيع مت العثور عليها بحوزته. وكان رجال شرطة النجدة 
اشتبهوا في مركبة تسير بشكل متعرج وتبني ان قائدها 
في حالة غير طبيعية ليتم تفتيشــه والعثور بحوزته 

على مواد مخدرة وسالح وأدوات تعاط. من جهة أخرى، 
داهم رجال أمن مبارك الكبير يوم امس مصنعا للخمور 
احمللية في منطقــة القرين وضبط داخل الوكر  كميات 
كبيرة من اخلمور اجلاهزة للبيع ومعدات التصنيع الى 
جانب ادارة املصنع املختلطة واملشكلة من وافد آسيوي 
وصديقته جار ابعادهما عن البالد، وإتالف املضبوطات.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا بانبعاث 
روائح كريهة من منزل في القرين وعليه صدرت التعليمات 
مــن مدير األمن العميد خالد الكنــدري الذي انتقل على 

رأس فرقة وداهم املصنع.

بعد رصد زورق دخل جزيرة أم املرادم واملتسلم ُضبط في النويصيب

املهربون الثالثة وأمامهم املضبوطات

احلبوب املخدرة والسالح الناري أحيلت الى جهات االختصاص

«كعب داير» ملتعاٍط حليازة سالح ناري وحبوب وحشيش

احلشيش املضبوط مع احد اآلسيويني

متكن رجال اجلمارك مبطار الكويت 
T٥، مــن ضبط ٥٥ كيســا مــن مادة 
احلشيش، و٢٠٠ حبة الريكا مخدرة 

مع راكبني قادمني من دول آسيوية.
وفي التفاصيل أن رجال اجلمرك 
اجلــوي مبطار T٥ متكنوا من ضبط 
كمية متنوعة من املخدرات، مع راكبني 
قادمني من دولة آســيوية، وذلك بعد 

ان اشتبه املفتشــون اجلمركيني في 
هذين الراكبني ومت تفتيش حقائبهما 
اخلــاص، حيث عثر علــى ٥٥ كيس 
حشيش مع أحدهما وكذلك مت ضبط 
٢٠٠ حبة الريكا مع مســافر قادم من 

دولة آسيوية أخرى.
هذا، ومت اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
واملتبعــة، ومت حتويــل املضبوطات 

وأصحابها إلى اجلهات املختصة.
وحتــّذر اإلدارة العامــة للجمارك 
كل من تسّول له نفسه تهريب املواد 
املخــدرة والبضائع احملظورة بكافة 
أشكالها وأنواعها إلى البالد، مشددة 
على أنه ســُيعّرض نفسه للمساءلة 
القانونية واتخاذ اإلجراءات اجلمركية 

بحقه.

جمارك املطار: ضبط ٥٥ كيسًا من احلشيش و ٢٠٠ حبة 
«Tمن مادة الالريكا املخدرة مع آسيويني في مطار «٥
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هل تتحقق األحالم 
بالعهد اجلديد؟

بيت القصيد

عبدالهادي وسام األصقة

القانون هو القانون يطبق على اجلميع بال استثناء، 
وعلى اجلميع احترامه ألنــه وضع ملصلحة الوطن 
واملواطن، والكويت بلد الدميوقراطية واحلرية منذ رأى 
النور دستور البالد ومنذ قامت هذه الدولة وسميت 
الكويت، ومن املشني حقا أن تكون دميوقراطيتنا ناقصة، 
وال أريد أن أقول شوهاء احتراما ألدب الطرح، تشوبها 
القبلية واملذهبية واحلزبية، فنحن كشعب محب لوطنه 
ال نقبل ذلك على اإلطالق، فهذه األمور التي يتساهلها 

البعض خطيرة جدا وتشكل طعنة في قلب الوطن.
وقد فرحنا وأثلــج صدورنا تطبيق القانون على 
اجلميع، خاصة ما يتعلق بالفرعيات والقبليات، فنحن 
في دولة يحكمها دستور ونظام ارتضينا به، ولسنا في 
قبيلة حتكمنا النعرات القبيلة، هذه النعرات املكروهة 
التي حاربها ديننا احلنيف اإلسالم ونهى عنها أشد 
النهي، وفي ذلك يقول املولى عز وجل: (يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير 
-احلجرات:١٣)، كما قال سيدنا محمد ژ على نفس 
السياق: «ال فضل لعربي على أعجمي وال أبيض على 
أسود وال ألسود على أبيض إال بالتقوى» رواه أحمد.
إن الفرعيات والتشاوريات وجهان لعملة واحدة، 
وإن حترك وزارة الداخلية في محاربة هذه الظاهرة 
جلدير باالحترام والتقدير، فهل املرشح إذا جنح عن 
هذا الطريق ميثل وطنه أم قبيلته؟ فإن كان ميثل قبيلته 
فعلى الدنيا السالم، وال يخفى على كل عاقل أن هذه 
الفرعيات البغيضة تالعب بإرادة الشعب، وحتايل على 
القانون وعودة إلى اجلاهلية األولى، ومخالفة صارخة 
ملبادئ اإلسالم، كما أنها انتهاك للقانون وحتد كبير 
لوحدتنا الوطنية ومتاسكنا كشعب واحد، وبالفعل لم 
تعد محاربتها حبرا على ورق بل أصبحت فعال وقوال، 
وواقعا ملموسا وإجنازا يحسب لوزارة الداخلية، فهناك 

أناس يحتاجون إلى العني احلمراء بالقانون.
وقد وجدنا كمتابعني ارتياحا شعبيا لهذه اإلجراءات 
وثناء وإطراء من املواطنني كبارا وصغارا، فهذه اإلجراءات 
تصب في مصلحــة الوطن، وقد حاول هؤالء الناس 
جاهدين االلتفاف على القانون بجعل هذا الفرعيات 
عبر الواتساب، أو تسميتها دعوة عشاء وغير ذلك، إال 
أن كل هذه احملاوالت باءت بالفشل ووئدت في مهدها 
ألنها مرصــودة ومراقبة، وال بد أن نوعي املواطنني 
بأضرار هذا املنحنى، فكل من يشــارك أو يؤيد هذه 
الفرعيات ال يؤمن بدولة القانون واملؤسسات وال يعترف 
بالدستور وال يريد لوطنه خيرا، وفيها تكريس لالنتماء 
القبلي والطائفي على حساب االنتماء الوطني، وهو 
بحد ذاته خطر جسيم على املجتمع الكويتي وترابط 
أفراده وقتل للوطنية وقيم املواطنة، فالنائب ال ميثل 
قبيلة وإمنا ميثل شعبا بأكمله، فكفاكم تباهيا بالقبيلة 
وتباهوا بوطنكم الذي علمكم ووظفكم وبنى لكم بيوتا 
وتكفل بكم من املهد إلى اللحد، وإن كان لك حق فعليك 
واجب، وما قيمة املرء بال وطن، نســأل اهللا أن يدمي 

علينا نعمة األمن واألمان، ودمتم ساملني.

بعد فترة وجيزة من الزمن ستعيش الكويت عرسها 
الدميوقراطي وهو االنتخابات لالحتكام الى الشعب، 
وكأي منافسة فإن االنتخابات تشهد توترا في األعصاب 
واالنفعاالت بني املتنافسني وأنصارهم ومعارضيهم، 
وهذا ما يجــب التوعية من تداعياتــه على الصحة، 
وخصوصا بالنسبة للمصابني باألمراض املزمنة مثل 

أمراض القلب والسكري وارتفاع الضغط.
أما بخصوص اإلجهاد اســتعدادا لالنتخابات فال 
ينبغي إهماله، وال بد من التوعية بأضراره وخطورة 
اللجوء إلى األدوية املنبهة أو املنشطة أو التدخني في 
تلك األيام التي حتتاج إلى استقرار الصحة النفسية مبا 
يساعد على اتخاذ القرار الصائب من بني املرشحني.

ومن بني التجارب السابقة فإن حلظات إعالن النتائج 
بعد فرز األصوات تكون متوترة بســبب املنافســة 
الشديدة، وقد تكون أجواء للعنف االنتخابي والسياسي 
والذي ال مبرر له، ويفســد العرس الدميوقراطي مبا 

يترتب عليه من آثار وقتية وآثار بعيدة املدى.
ومن األمور املهمة أن نتعلم من االنتخابات الروح 
الرياضية في املنافسة، وأن ننأى عن كل ما قد يفسد 
هذا العرس أو يؤثر على بهجة احلدث في وقت ينظر 
العالم إلينا وإلى ممارستنا في االنتخابات ضمن مسيرة 
الدميوقراطية والتي يجب أن تتفق مع قيمنا ومبادئنا 
التي ورثناها عــن آبائنا وأجدادنا. وال نريد أن تؤثر 
االنتخابات على الصحة ألن الصحة هي أعظم ثروة  
يجب احملافظة عليها في جميع األوقات والتمســك 
بالسلوك الصحي دائما وتطبيق مبادئ وسياسات طب 
التجمعات وبصفة خاصة الصحة النفسية وحتديات 
طب احلشــود في أوقات التجمعات االنتخابية. وقد 
يكون من املناســب وضع خطة تنمية شاملة للرعاية 
الصحية أثناء االنتخابات وتفادي تداعيات االنتخابات 

على الصحة على املدى القريب والبعيد.
ومازال أمامنا عدة أيام لتحليل التحديات ووضع 
السياسات والبروتوكوالت املناسبة للتصدي لها وتفادي 
أي تداعيات للممارسة الدميوقراطية على الصحة، بل 
يجب أن تفوز الصحة دائما في املنافسات الشريفة، 
وهناك بال شــك إرشادات ورســائل خاصة بصحة 
املرشحني ليكونوا قدوة للناخبني في محاربة التدخني 
واملنشطات والبعد عن مسببات العنف واتباع ورعاية 
السلوك الصحي بني مؤيديهم وفرق عمل حمالتهم ألن 
الصحة هي رأس املال في أي منافسة إيجابية شريفة.
أما بالنسبة ألصحاب األمراض املزمنة سواء من 
املرشــحني أو مؤيديهم أو معارضيهم من الناخبني 
فيجب عليهم احملافظة على تناول عالجهم في مواعيده 
واحملافظة على تطبيق اإلرشــادات الطبية من حيث 
التغذية الصحية واالمتناع عن التدخني والراحة وعدم 
التوتر واإلرهاق والقلق، وأال تكون االنتخابات عذرا 
لتوقف البرامج العالجية دون تسويف أو تأجيل قد 

يترتب عليه بعض املضاعفات.
إن الصحــة نعمة كبيرة، ويجب أن نحافظ عليها 
في جميع األوقات حتى ال نخسرها ونندم على ذلك 
الحقا فهي القــوة ملواجهة الصعاب وهي التي تبعث 

الطمأنينة والراحة النفسية.

بدائله من احلالل  احلرام غالبــا 
كثيرة ومتيسرة، وإذا كان من أهداف 
الفرعية املجرمة قانونيا،  االنتخابات 
اختيار من ميثل القبيلة ـ وهو مبدأ 
خاطئ ـ فقد حان الوقت ومبقتضى 
العهد اجلديد أن نرتقي بدميوقراطيتنا 
الكويتية العريقة، وأن نوقف انتهاك 
مبدأ تكافؤ الفرص بني جميع املرشحني 

من نفس الدائرة االنتخابية. 
البديــل األفضل واألعدل  ولعل 
هو االنتقال إلى «املناظرة» بني هؤالء 
املرشحني، وفقا آللية عادلة ومنصفة 
معروفــة في كيفية تنظيــم وإدارة 
املناظرات السياسية والتشريعية، تتيح 
للجمهور املتواجــد أو عبر منصات 
التواصــل اإللكتروني والتلفزيوني، 
املشاركة واالستماع - في ذات الوقت 
واملكان - إلى آراء ومواقف املرشحني 
إزاء مختلف القضايا الوطنية واإلقليمية 
أو بهرجة،  والعامليــة، دون تزلــف 
وســيعمل املنطق والعقل على احلد 
من التعصــب األعمى، والتوجه نحو 
املادة الدستورية التي تقرر أن عضو 

مجلس األمة ميثل األمة بأسرها. 
واملناظرة تختلف عن احملاضرات 
والندوات املعتادة في املقرات االنتخابية، 
التي رمبا يتخفى فيها املرشح من خلف 
ضيوفه الذين يختارهم بعناية، أو من 
خالل حتضيرات املســاعدين الذين 
يسعون إلى إرضاء اجلمهور من دون 
إحراجات املنافسني، كون املناظرة متتاز 
بعنصر املباغتة سواء باختيار عنوان 
املنافسني، فهي  بإجابات  أو  السؤال، 
تعتمد على حضور فكر وسالمة منطق 
املرشح، ومدى ثقته بنفسه وأسلوب 
طرحه للقضايا بصورة تقبل اإلقناع، 
وترد احلجــة باحلجة وليس باجلدل 
العقيم املفضي إلى ضياع الوقت ومتييع 

القضايا الوطنية امللحة. 
وأعتقد بهذا نخطو نحو توصيل 
نــواب أكثر جدية، وأقــرب حللول 

مشاكلنا املزمنة.

هي قاعدة لي في احلياة أن األمل 
والتفاؤل شعوران مترابطان وإيجابيان، 
ويجب على كل إنسان أال يفقد أمله 
في اهللا وأن يحسن الظن ويتفاءل مبا 
قد يحدث، متفائل وغيري الكثيرون 
إزاء تعيني سمو الشيخ أحمد النواف 
رئيسا للوزراء، وجعل أعيننا تترقب 
املستقبل، فجميعنا على يقني كامل بأن 
رئيس الوزراء سيبني عهدا جديدا ال 
مكان فيه للفاسدين واحلاقدين على 

وطننا الغالي.
علينا نحن الكويتيني أيضا أن يكون 
لنا دور قوي وبارز في العهد اجلديد، 
الفساد واملفسدين،  أال نتقبل  علينا 
وأن نكون قد تعلمنا درسا قويا من 
املاضي، وأن نعني احلكومة اجلديدة 
ونكشف لها عما نعانيه من مشكالت، 
وال مانع أن نكشــف عن مقترحاتنا 
األنسب حلل تلك املشكالت، ولنكن 
على قلب رجــل واحد، نبني وطننا 

ونصنع أمجادا جديدة.
وبصفتي مواطنا كويتيا يعشق هذا 
الوطن حتى النخاع أرى أن قرارات 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد  رئيس 
النواف جــاءت متوافقة مع تطلعات 
الشــارع الكويتي، واســتطاعت أن 
تشتمل على العديد من امللفات احليوية 
واملهمــة، وهذا ما يجعلنا نتطلع إلى 
مزيد من القرارات املتبوعة باملساعي 
سواء في حتسني جودة التعليم بالشكل 
الذي يجعل التعليم الذي تقدمه الدولة 
أفضل من التعلم باملدارس اخلاصة، وأن 
يجعل أولوية االبتعاث لطالب التعليم 
احلكومي وليس اخلاص، وان يتم ضخ 
عدد كبير من الكوادر التعليمية املتميزة 
باملدارس، هذا فضال عن حتسني البنية 
األساسية للدولة، وتكويت الوظائف، 
السكانية، والدفع  التركيبية  وتعديل 
بالقيادات املناسبة لكل منصب، ووضع 
خطة كاملة تهــدف إلى منع التزوير 
بانتخابات مجلس األمة القادمة ووضع 

آليات جديدة للتصويت.
بيت القصيد: أرى أننا في مرحلة مهمة 
ومصيرية في تاريــخ كويتنا، ال بد 
للجميــع أن يتخلى عــن «األنانية» 
ونتجرد من كل شــيء عدا أننا أبناء 
الكويت الغالية، وأن تكون أعيننا على 
املستقبل ونؤمن بأن ما نصنعه اليوم 

ستعود علينا نتائجه في الغد.

خرجــت اجلمعية الكويتية للتراث 
إلى الوجود وأصبحت واقعا جميال 

تفخر الكويت به.
فالكويت هي الهدف األســمى 
واحلفاظ على تراثها رسالة جنح فهد 
العبداجلليل في توصيلها للشباب، 
بل ومنحهم الفرصة للتدبر في أهمية 

احلفاظ على املوروث الشعبي. 
شريفة اجلوعان: وإذا كنا نفخر بالباحث 
باب  العبداجلليل، فمن  فهد غازي 
احلق والعدالة أن نفخر بجدته السيدة 
شريفة اجلوعان التي ساهمت في 
غرس حب التراث في قلب حفيدها.

رحم اهللا شريفة اجلوعان التي 
صنعت للكويت مجــدا عريقا من 
خالل تربيتها حلفيدها فهد غازي 
العبداجلليل تربية صاحلة عمادها 

الدين واألخالق والوطن.

وناخبيهم، ها هو سمو ولي العهد 
مينح الشعب فرصة االختيار األفضل 

في االنتخابات املقبلة.
ومن ناحية، فقد دعا سمو رئيس 
الوزراء الشــيخ أحمد النواف في 
كلمة وجهها للــوزراء ببذل الغالي 
التحديات ودفع  والنفيس ملواجهة 

مسيرة التنمية.
الناس اليوم أكثر سعادة ملضي 
ســمو ولــي العهد في مســيرته 
اإلصالحيــة، والعمل على إزالة كل 
املمارســات اخلارجة عن القوانني، 
لقد آن األوان ألن يواصل سمو ولي 
التقدم في مسيرته  العهد خطوات 

اإلصالحية.
من كلمات سمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد، حفظه اهللا ورعاه:
«ليس أمامنا إال العمل احلثيث.. 
التراخي..  أو  للتأجيــل  فال مجال 
فاألهداف رسمت واملسؤوليات حددت 
والقنوات مهدت وعبدت للمباشرة 

باإلجناز»..
واهللا املوفق.

ســفر وإلى حقائــب، والبيوت إلى 
ذكريات وقصص، ولنا في أســماء 
هذه الدول عبرة مثل العراق وليبيا 
وتونس واليمن وسورية وغيرها». 

فهل كان ابن خلدون يتجسس علينا 
وعلى العالم قبل مئات السنني ويعلم 
ما ســيلّم بنا وبعاملنا العربي؟ علينا 
دائما وضع التجارب السيئة لآلخرين 
أمام أعيننا لنتعظ ونتدبر ونعلم أن 
اخلراب ال يجر إال خرابا والسوء ال 
ينتج منه إال السوء وضياع احلكمة 
مفسدة. في هذه األوقات العصيبة التي 
مير بها العالم علينا جميعا االلتفاف 
حول قيادتنا السياسية واحلرص على 
وحدتنا الوطنية واخلوف على وطننا 

وحمايته بوحدتنا.
اللهم احفظ الكويت وأهلها وقيادتها 

من كل مكر ومكروه.

ميكن حتديد بعض أنواع األشجار 
التي تقدمها الهيئــة العامة للزراعة 
للمواطنني لزراعتها أمام البيوت وعلى 
األرصفة ويكــون االهتمام بها من 
أصحاب هذه القسائم والتي ستعطي 
منظرا جميال للشــوارع واملناطق 
وتسهم في حتســني جودة الهواء 

واجلو عموما.
نعــم نحن بحاجة إلــى مبادرة 
متكاملة يساهم بها اجلميع بدءا من 
أبنائنا في ريــاض األطفال وطلبة 
املدارس واجلامعــات والعاملني في 
الوزارات والهيئات واألهالي  جميع 
لنرى كويتنا اجلميلة بأبهى صورة، 
قال تعالى في ســورة «يس»: وآية 
لهم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا 
منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها 
جنات من نخيــل وأعناب وفجرنا 
فيها من العيــون ليأكلوا من ثمره 
وما عملته أيديهم أفال يشــكرون. 
كما حثنا الرسول ژ على الزراعة.

وتخيلوا لو أن كل عائلة زرعت 
ولو شجرة واحدة فقط أمام منزلها 
كيف ستصبح الكويت خالل سنوات؟

العبداجلليل خطورة ضياع التراث، 
وعاهد اهللا أن يحافظ على تراث وطنه 
فسعى جاهدا إلى تأسيس اجلمعية 
الكويتية للتراث، وسانده عدد من 
الرجال الشرفاء الذين انضموا إليه 
وساهموا في حتقيق حلمه إلى أن 

أننا عدنا إلى الشعب لتصويب املسار، 
وملح بأن الصراعات واخلالفات احلادة 
واحلوارات اجلدلية التي شهدتها قاعة 
عبداهللا الســالم كانت تهدد الوحدة 

الوطنية.
 لذلك اتخذ سموه قراره ليمنح 
الشعب الفرصة في اختيار أفضل 
وأكثر وطنية ألعضاء مجلس األمة، 
وضرورة العمل على استبعاد الذين 
اســتغلوا عضويتهم في املجلس 
لتنفيذ مطالب شــخصية ملقربيهم 

ويضيع صوت احلكماء في ضجيج 
اخلطباء واملزايــدات. ويتبادل أهل 
البيت الواحد التهم بالعمالة واخليانة 
وتسري الشائعات عن هروب كبير 
وتكثر النصائح ويتحول الوطن إلى 
مشروع رحيل ومهاجرين ومحطة 

الســيارات والــدوارات  ومواقف 
املدارس واملخافر وكل  وســاحات 
اجلهات احلكومية واخلاصة، فلماذا 
ال يتم إلزام اجلميع بزراعة األشجار 
فيها ومتابعتها كما في الدول األوروبية 
من خالل أرقام وتكون مســؤولية 
االهتمام بها على اجلهات التابعة لها 
تلك األماكــن، ويكون هناك تفتيش 
دوري عليها، وأن يكون هناك اختيار 
لألنواع املناسبة من األشجار الدائمة 
اخلضرة واملناسبة لبيئتنا، مع التركيز 
على املزارع واحليازات الزراعية، كما 

الوطني كان يدفعه لألمام في سبيل 
حفظ ما تركه لنــا اآلباء واألجداد 
من ثروة حقيقية شــعبية تعكس 
الكويــت وحتكي قصص  ماضي 

كفاح اجلدود.
الباحــث فهد غازي  أدرك  لقد 

تتطلع وبشغف كبير إلى أن يواصل 
سمو ولي العهد برنامجه اإلصالحي 
ومباشــرة القضاء على كل أنواع 
الفساد في مؤسسات الدولة، الناس 
يحدوها األمل، وها هو سمو ولي 
العهد يخطــو اخلطوة الثالثة بحل 
مجلس األمة ودعوة الناس الختيار 
عناصر وطنية غيورة على مصلحة 
الوطن واملواطنني وحذر من العودة 
إلى املاضي الذي لم يكن مبستوى 
طموحات املواطنني، وأشار سموه إلى 

الصديــق إلى عــدو ويعلو صوت 
الباطل ويبطل صوت احلق وتظهر 
السطح وجوه مريبة وتختفي  على 
املؤنسة وتتوقف األحالم وميوت األمل 
وتزداد غربة العاقل ويصبح االنتماء 
إلى األوطان ضربا من الهذيان واجلنون 

وغيرها، والتي تسهم كلها في تنقية 
اجلو واحلفاظ على متاســك التربة 
والتخفيف من الغبار وزيادة كميات 
األوكســجني في اجلو والتي تؤدي 
بدورها الى احلد من أمراض القلب 
واجلهاز التنفســي وأيضا العيون، 
وذلك ال يكون إال بالتعاون والتنسيق 
بني جميع اجلهات وفي مقدمتها الهيئة 
العامة للزراعة والبيئة والكهرباء واملاء 
العالي  واألشغال والتربية والتعليم 

ومعهد األبحاث.
هناك الكثير من الساحات الترابية 

الباحث الكويتي الشاب فهد غازي 
العبداجلليل منبع من منابع التراث 
الكويتي ومنوذج للشاب الغيور على 
تراث آبائه وأجــداده واملجاهد في 
سبيل احلفاظ على الفلكلور الشعبي 

الكويتي األصيل.
إدارة املناهج: البــد أن تلتفت وزارة 
التربية إلى هذه الشــخصية، وأن 
توثق إدارة املناهج ســيرة الشاب 
فهد غازي العبداجلليل في مناهج 
وزارة التربية ليكون قدوة للشباب 
يحتذون بحذوه ويسيرون على نهجه 
في احلفاظ على املوروث الشعبي. 
فاألستاذ فهد غازي العبداجلليل 
قيادي فــي القطاع اخلاص وعمله 
التراث  مختلف كل االختالف عن 
والفلكلــور، وقد تخرج في جامعة 
الكويت قسم احملاسبة، ولكن واجبه 

بناء على توجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، يواصل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، خطوات مسيرته 
اإلصالحيــة، فلقد أجنز تشــكيل 
مجلس الوزراء اجلديد ليتابع فيما 
بعــد اخلطوات التاليــة وليتجاوز 
كل العقبات في متابعته للمســيرة 
اإلصالحية والدفع بقطار البناء دون 
توقف وبعيدا عن اجلدال العقيم من 
قبل أعضاء مجلس األمة، وستتاح 
السياسية إلجناز  للقيادة  الفرصة 
مشــروع امليزانية العامــة للدولة، 
وإعطاء الضوء األخضر ألن تباشر 
التنمية،  احلكومة بإجناز مشاريع 
وأن تبدأ احلكومة بتعيني قياديني ذي 
كفاءة وخبرة بعيدا عن الواسطات 

والتعيينات الباراشوتية.
ال شك أن القيادة العليا شعرت 
مبا يعانيه الناس من تدخل البعض 
في تعيينات املناصب حتى ولو كانت 
تتناسب خبراتها ومؤهالتها مع  ال 
املهمة التي تتوالها، وبالطبع الناس 

قبل نحو سبعمائة عام كتب العالم 
ابن خلدون في مقدمته الرائعة وكأنه 
يخاطب عاملنا العربي، ولألســف لم 
نستفد مما كتب إال أننا أخذنا ما كتبه 

مادة للسخرية.
قال ابــن خلدون فــي مقدمته: 
«عندما تنهار الدول يكثر املنجمون 
واملتســولون واملنافقون واملدعون 
والكتبة والكذابون واملغنون والنشاز 
والشعراء املنافقون الصعاليك وضاربو 
الطبــول وأدعياء  املنــدل وقارعو 
املعرفة وقارئو الكف والطالع والنازل 
واالنتهازيون، ويضيع التقدير ويسوء 
التدبير، ويختلط الصدق بالكذب عندها 
تكثر اجلباية، وتشــرف الدول على 
النهاية فعندما تنهار الدول يســود 
الرعب ويلوذ الناس بالطوائف وتظهر 
العجائــب وتعم اإلشــاعة ويتحول 

بالدنا طبيعتها صحراوية وظروفها 
املناخية قاسية وصعبة، ومع كل هبة 
رياح تنتشر الرمال ومتتلئ الطرقات 
بالسافي في الكثير من املناطق، والتي 
تتسبب في العديد من احلوادث التي 
قد يكون بعضها مميتا، كما أن ارتفاع 
درجات احلرارة املتزايد في الكويت 
والعالم يدق ناقوس اخلطر بشــكل 
مستمر بضرورة املساهمة مع بقية 
دول العالم باحلد من ظاهرة االحتباس 
الكثير  التي بدأت تصيب  احلراري 
من الدول بأضرارها سواء من حيث 
االنهيارات اجلليدية  أو  الفيضانات 
أو التصحر واجلفاف أو غيرها من 
األمور التي باتت تؤثر ســلبا على 

طبيعة حياة الشعوب.
ونحن في الكويت يجب أن تكون 
لنا وقفة جادة جتاه التغيرات املناخية 
من جهة، وفــي احلفاظ على بيئتنا 
من جهة أخرى، وهنا نتساءل: أين 
هي مشاريع تشجير أطراف الطرق 
والشوارع الرئيسية والفرعية؟، وأين 
االهتمام باحلدائق وزراعة الساحات 
واملرافق العامة والواجهات البحرية 

كلمات ال تنسى

حسنًا ما 
فعلته وزارة 

الداخلية
مشعل السعيد

ألم وأمل

صحتك 
في االنتخابات

د.هند الشومر

املوقف السياسي

ولي العهد 
يواصل 

إصالحاته
عبداحملسن محمد احلسيني

ومضة

ابن خلدون.. 
هل كان يتجسس 

على العالم؟!
ناصر صالح العنزي

من احلياة

لنزرع 
ولو شجرة!

ab _ alelyanعبداهللا جاسم الشمري

تطوير التعليم

فهد غازي 
العبداجلليل 

في مناهجنا
د.نورة املليفي
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علي إبراهيم

أكــد األمــني العــام للجهاز 
املركــزي للمناقصــات العامة 
أسامة الدعيج أن اجلهاز حقق 
نقلة نوعية في منهجية عمله 
والتنظيم املؤسسي الذي وصل 
إليه عبر عملية إعادة هندسة 
وهيكلة إجــراءات العمل عبر 
تعديالت القوانني التي متت على 
مدار ٥٠ عاما منذ صدور القانون 
رقم ٣٧ لســنة ١٩٦٤ في شــأن 
املناقصات العامة وما صاحبها 
من تطورات على املســتويني 

التنموي والتشريعي.
وقال الدعيج في تصريح 
خاص لـــ «األنباء» ان قانون 
املناقصات العامة الذي صدر 
ألول مرة في ١٩٦٤ ومتت إعادة 
النظــر فيه ملواكبة املتغيرات 
التــي طــرأت علــى األجهــزة 
اإلدارية واحتياجاتها، ليحقق 
املعادلة الصعبة عبر استحداث 
أحــكام تضمن احلفــاظ على 
العامــة وصيانتها،  األمــوال 
وفي الوقت ذاته، توفر املرونة 
الالزمــة التي تتيــح للجهات 
اإلداريــة القدرة علــى العمل 
ومواجهة املســتجدات، وذلك 
حتقيقا للمصلحة العامة ودفع 

عجلة التنمية.
ولفــت إلــى أن التعديالت 
جاءت أيضــا لتراعي التوجه 
العــام لــدى الدولة فــي دعم 
شباب املواطنني واملبادرين في 
توجهم نحو خوض غمار العمل 
اخلاص، وكذلك دعم املنتجات 
الوطنية، وهو ما ترجمه اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة في 
عملياته بدعم املنتج الوطني 

٤- طــرح املناقصــة وتقدمي 
العطاءات.

٥- إجراءات البت في املناقصة 
وتوقيع العقد.

٦- األوامر التغييرية والتمديد 
والتجديد للعقود املبرمة.
٧- الشكاوى والتظلمات.
٨- منع تضارب املصالح.

٩- العقود النموذجية.
وذكر الدعيــج أن احملاور 
الـ ٩ التي يرتكز عليها قانون 
املناقصات وضعت في مجملها 
قواعد أساسية تنظم عمليات 
الشــراء العام ترســخ مبادئ 
الشــفافية وتكافــؤ الفــرص 
وقواعد احلوكمة، وذلك عبر 

التنظيمــي للجنــة املناقصات 
املركزية الصادر مبوجب القرار 
رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣، أحدث نقلة 
نوعية في التنظيم املؤسســي 
ألجهزة الشراء العام في الكويت 
من هيكلية عمل جلنة املناقصات 
املركزيــة او أمانة ســرها إلى 
اجلهــاز املركــزي للمناقصات 
العامة وأمانتهــا العامة، األمر 
الذي تطلب عملية إعادة هندسة 
شــاملة إلجــراءات العمل لدى 
اجلهاز أســفرت عن حتقيق ٢١ 

إجنازا جاءت كما يلي:
إعــداد منظومــات عمــل   -١
املراجعــة والتدقيق  تقاريــر 
املســبق  التأهيــل  لوثائــق 
والطرح والنتائج وتوصيات 
الترســية، وطلبــات األوامر 
التغييريــة ومتديــد للعقود 
املبرمة، والشكاوى والتظلمات.

٢- توثيق وتعميم البيانـــات 
واملستنـدات والوثائق املطلوب 
تقدميها ضمن طلبات اجلهات 

العامة.
٣- إعداد األطر العام لنماذج 
التأهيــل املســبق  إعالنــات 
والطرح واإلعالنات امللحقة بها.

٤- إعداد منظومة جدول أعمال 
اجتمــاع مجلس إدارة اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
٥- إعــداد منظومــة محضر 
اجتمــاع مجلس إدارة اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
٦- إعداد منظومة تنفيذ قرارات 
مجلس إدارة اجلهاز املركزي 

للمناقصات العامة.
٧- توثيق الصيــغ النمطية 
لقرارات مجلس إدارة اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
٨- إعداد دليل إجراءات العمل 

الدور الذي يقــوم به مجلس 
إدارة اجلهاز بدراسة املواضيع 
القرارات  املعروضة واتخــاذ 
الالزمة بشأنها، وكذلك الدور 
الذي تقوم بــه األمانة العامة 
للجهــاز فــي القيــام بأعمال 
املراجعة والتدقيق التي تهدف 
الــى االطمئنان على ســالمة 
البيانات التي توفرها اجلهات 
صاحبة الشأن ضمن إجراءاتها 
إلمتام عمليات شراء األشياء 
واألصنــاف وتقدمي اخلدمات 

وتنفيذ األعمال.
ويأتي ذلك مرورا مبختلف 
الــدورة املســتندية  مراحــل 
للمعامــالت املتعلقة بطلبات 

التأهيل للموردين واملتعهدين 
واملقاولــني ومقدمي اخلدمات 
واالستشاريني، وكذلك طلبات 
الطرح وفقا ملختلف أساليب 
التعاقد والتوصية بالترسية، 
إضافــة الــى طلبــات األوامر 
التغييرية والتمديد والتجديد 
للعقود املبرمة وتلك املتعلقة 
بالشكاوى والتظلمات وجميع 
مراحــل اإلجنــاز ومتطلبات 
تقاريــر  وتقــدمي  تنفيذهــا 
املراجعة والتدقيق التي توثق 
املالحظات اإلجرائية والفنية 
والقانونيــة لتســهيل املهــام 
ولتمكني مجلس إدارة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة من 

إجناز مهامه وإمتام أعماله.
وأضاف الدعيج: «كل ذلك 
يتم لضمان ســير اإلجراءات 
بصورة حيادية دون منح أي 
من املناقصني أفضلية أو ميزة 
قــد ال تكون متاحة لغيره، او 
حرمان أي منهم من املشاركة في 
املناقصات دون مبرر او سند 
ســليم من الناحية القانونية 
او اإلجرائية او الفنية وصوال 
إلى أفضل العطاءات واحلصول 

على أقل األسعار».
واستطرد الدعيج قائال: «إن 
صدور الهيكل تنظيمي اجلديد 
مبوجب القرار رقم ٦٦٤ لسنة 
٢٠١٩ الــذي حل مــكان الهيكل 

وتوثيق الدورة املستندية.
٩- وضــع آلية عمل وتوثيق 
بنظــام  الطــرح  إجــراءات 
املظروفني أو (نظام النقاط).

١٠- وضع آلية عمل وتوثيق 
بنظــام  الطــرح  إجــراءات 

املرحلتني.
١١- وضع آلية عمل وتوثيق 
بنظــام  الطــرح  إجــراءات 

اجلوالت.
١٢ - تطويــر وميكنة جدول 
ومحضر االجتماعات ملجلس 

إدارة اجلهاز.
١٣- تطويــر نظــام الــدورة 

املستندية اآللي للجهاز.
١٤- تطوير املوقع اإللكتروني 

للجهاز.
١٥- تدشني خدمة بيع وثائق 
املناقصــات عن طريق املوقع 

اإللكتروني للجهاز.
١٦- إعداد وإصدار تعميم بشأن 
قواعــد وإجــراءات ومعايير 
املقاوالت  تصنيف متعهــدي 

العامة.
١٧- إعداد وإصدار تعميم بشأن 
قواعــد وإجــراءات ومعايير 
مقدمي اخلدمات االستشارية.

١٨- إصــدار تعاميــم بشــأن 
العقود النموذجية.

١٩- إصدار تعميم بشأن اعتماد 
قرارات مجلــس إدارة اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
٢٠- إصدار تعميم بشأن نظام 
وضوابط منع تضارب املصالح.
٢١- توثيق وتعميم املالحظات 
الشــائعة علــى وثائــق الطرح 
وتقاريــر التوصية بالترســية 
التغييريــة  وطلبــات األوامــر 
والتمديد للعقود املبرمة املقدمة 
من اجلهات العامة صاحبة الشأن.

وأصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وصوال إلى جذب 
املستثمر األجنبي تواكبا مع 
الرؤية السامية بتحول الكويت 

إلى مركز مالي عاملي.
وذكــر الدعيــج أن صدور 
التنظيمــي اجلديــد  الهيــكل 
مبوجب القرار رقم ٦٦٤ لسنة 
٢٠١٩ أحدث نقلــة نوعية في 
التنظيــم املؤسســي ألجهزة 
الشــراء العام في الكويت مبا 
واكبه من عملية إعادة هندسة 
شــاملة إلجراءات العمل لدى 
اجلهاز أســفرت عــن حتقيق 
٢١ إجنــازا انعكس على األداء 
العام ألجهزة الشراء في البالد 
واالقتصاد الوطني بالتبعية.
وتفصيليــا، قــال الدعيج 
ان قانــون املناقصات العامة 
رقــم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ املعــدل 
بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ 
الســتحداث أحــكام تضمــن 
احلفاظ على األمــوال العامة 
وصيانتها دون إغفال املرونة 
الالزمــة التي تتيــح للجهات 
اإلداريــة القدرة علــى العمل 
ومواجهة املستجدات حتقيقا 
للمصلحة العامة ودفع عجلة 
التنمية، حيث ارتكز القانون 
على ٩ محاور رئيسية لتحقيق 
مثلث النجاح مبا يتضمنه من 
عوامل املرونة واحلفاظ على 
املال العام ودفع عجلة التنمية 

في آن واحد، وهي كالتالي:
١- التنظيم املؤسسي ألجهزة 

الشراء العام.
٢- إجراءات الشراء وأساليب 

التعاقد.
٣- اختيــار املتعاقد وتأهيل 

املناقصني.

قواعد عمليات الشراء العام ترسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واحلوكمة
ال حرمان من املشاركة في املناقصات دون مبرر أو سند سليم قانونًا

أسامة الدعيج: حافظنا على املال العام
وسط مرونة باإلجراءات لدفع عجلة التنمية

أمني عام «املناقصات» سرد لـ «األنباء» ٢١ إجنازاً حتققت إثر تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز

األمانـة العامة تعمـل دائمًا على ضمان سـير اإلجـراءات بصـورة حيادية
اللجنة تقدم تقارير مراجعــة توثق املالحظــات لتسـهيل مهام مجلـس إدارة اجلهاز

قال الدعيج إن دور أمانة سر جلنة املناقصات املركزية 
في السابق كان يتمحور في إعداد جدول أعمال وكتابة 
محضر اجتماع أعضاء اللجنة، إضافة الى التحقق من 
مدى توافر موافقات اجلهات املعنية وتقدمي كل املستندات 
واجلــداول املرفقة بوثائق الطــرح، بينما أصبح اليوم 
حتت مظلة قانون املناقصات العامة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ 
وتعديالته ويتمثل بقيام األمانة العامة للجهاز املركزي 
للمناقصات العامــة باإلضافة الى ذلك بأعمال املراجعة 
والتدقيق وتوثيق املالحظات اإلجرائية والفنية ألعمال 
التأهيل املســبق والطرح والترسية واألوامر التغييرية 
والتمديد والتجديــد للعقود املبرمة وتوثيق املالحظات 

الالزمة للعرض على مجلس إدارة اجلهاز.

دور فعال ألمانة املناقصات

البنوك حتقق أفضل نتائج نصف سنوية في آخر ١٠ سنوات

احمللل املالي

بعــد ان أعلنــت جميــع البنــوك 
الكويتيــة عن نتائجها للنصف األول 
من ٢٠٢٢، يتبني استمرار النمو القوي 
فــي صافي األربــاح للقطــاع نتيجة 
االرتفاع املتوسط باإليرادات التشغيلية 
واألرباح التشــغيلية قبل احتســاب 
املخصصات، عــالوة على االنخفاض 
احلاد مبخصصات خســائر االئتمان، 
والتي تــدل على مرحلــة جديدة من 
تخفيف عبء املخصصات على الربحية 

واألداء التشغيلي للقطاع.
وقــد بلغ صافي األربــاح املجمعة 
للبنوك بالنصف األول من ٢٠٢٢ حوالي 
٥٦٤٫٢ مليون دينار، بنمو نسبته ٤٦٪ 
عن الفترة ذاتها من ٢٠٢١، لتعد بذلك 
نتائــج البنوك خــالل النصف األول 
من ٢٠٢٢ األعلى التي يحققها القطاع 
املصرفي خالل فترة النصف األول بآخر 
١٠ سنوات (الفترة بني ٢٠١٢ و٢٠٢٢).

ويشــير هذا النمــو القوي ألرباح 
القطــاع إلــى تعافيــه وعودتــه إلى 
تسجيل معدالت منو جيدة بالتزامن مع 
التخلص من عبء املخصصات الثقيل 
علــى الربحية، حيث جــاء هذا النمو 
نتيجة االرتفاع اجليــد في اإليرادات 
التشغيلية بنسبة ٧٫٥٪ لتسجل ١٫٥١ 
مليار دينــار (افضل النتائج النصف 
ســنوية علــى اإلطالق خالل العشــر 

سنوات األخيرة).
عالوة على منو األرباح التشغيلية 
قبل احتساب املخصصات بنسبة ٧٫٤٪ 
لتسجل ٩٠٩ ماليني دينار (أيضا افضل 
النتائج النصف سنوية في ١٠ سنوات)، 
وبالتزامن مــع انخفاض مخصصات 
خسائر االئتمان بنسبة ٥٣٫٤٪ خالل 
النصف األول من عام ٢٠٢٢ لتســجل 
ادنى مستوياتها النصف سنوية ما بني 
٢٠١٢-٢٠٢٢ عند ١٧٢٫٤ مليون دينار.

أيضا ارتفعت صافي إيرادات الفوائد 
والتمويل بنســبة ٥٫٨٪ لتسجل ١٫٠٧ 

مليار دينار بدعم من ارتفاع أســعار 
الفائدة وارتفعت اإليــرادات من غير 
الفوائد بنسبة ١٢٪ على أساس سنوي 

لتسجل ٤٣٥ مليون دينار.
وبالتزامن مــع النمو امللحوظ في 
صافي األرباح واإليرادات التشغيلية 
للبنوك، فقد متاســكت أســعار أسهم 
غالبية البنوك منذ بداية الغام، بالرغم 
من اخلسائر التي حلقت بها في مايو 
ويونيــو لتنمــو القيمة الرأســمالية 
للقطاع بنســبة ١٣٫٦٪ وتسجل ٢٧٫٣ 
مليار دينار، ارتفاع قدره ٣٫٣ مليارات 
دينار، وأيضا انخفاض مكررات الربحية 
ملعظم البنوك إلى مستويات مناسبة، 
حيث سجل معدل مكرر ربحية القطاع 

٢١٫٧ مرة.
بنك الكويت الوطني

 حقق «الوطني» اعلى صافي أرباح 
بــني البنوك الكويتيــة خالل النصف 
األول مــن ٢٠٢٢، حيث بلغت ٢٣٧٫٨٣ 

مليون دينار وبنمو نسبته ٤٨٪ عن 
النصــف األول من عــام ٢٠٢١ (افضل 
نتائج للنصف األول في الـ ١٠ سنوات 
املاضية) نتيجــة االرتفاع في صافي 
إيرادات التشــغيل للبنك بنســبة ٦٪ 
لتسجل ٤٨٠٫٢ مليون دينار والتي أتت 
نتيجة ارتفاع صافي ايرادات الفوائد 
والتمويــل اإلســالمي بنســبة ٤٫٤٪ 
لتسجل ٣٤٨٫٣ مليون دينار وارتفاع 
االيرادات من غير الفوائد بنسبة ١١٪ 

لتسجل ١٣٢ مليون دينار.
بينما انخفضت املخصصات بنسبة 
٧٨٫٤٪ عن النصف األول من عام ٢٠٢١ 
لتســجل ادنــى مســتوياتها النصف 
سنوية في الـ ١٠ سنوات املاضية عند 
٢١ مليون دينار فقط مما ساهم أيضا 

في النمو القوي لصافي األرباح.
بيت التمويل الكويتي «بيتك»

 بلــغ صافي ربــح بيــت التمويل 
الكويتي «بيتك» خالل النصف األول 

من عام ٢٠٢٢ نحو ١٣٨٫١ مليون دينار 
(ثانــي اعلى ربحية بعد بنك الكويت 
الوطني) وبنســبة منــو ملحوظ عن 
الفتــرة ذاتهــا مــن عــام ٢٠٢١ بلغت 
٣٥٪ نتيجــة انخفــاض مخصصــات 
خسائر االئتمان واالنخفاض في قيمة 
االستثمارات بنسبة ٥٠٪ لتسجل ٤٥٫٢ 

مليون دينار.
وكان ايضا االثر اإليجابي الرتفاع 
صافــي إيرادات التشــغيل للبنك الى 
أرقام قياسية وبنسبة ١٤٫٤٪ الى ٤٥٨ 
مليون دينار. وكمؤشــر إيجابي على 
االداء التشغيلي لبيتك فقد ارتفع ربح 
التشــغيل قبل املخصصات بنســبة 
٢٤٫٣٪ ليســجل ٣٠٨٫٣ ماليــني دينار 

األعلى بني البنوك الكويتية.
البنك التجاري 

حقق التجــاري ثالث اعلى صافي 
األربــاح فــي القطــاع املصرفي خالل 
النصف األول ٢٠٢٢، حيث بلغت أرباحه 

٤٤ مليــون دينــار نتيجة االنخفاض 
احلاد في مخصصات خسائر ائتمان 
ونسبة ٨٧٪ لتسجل ٣٫١٥ ماليني دينار.

بنك بوبيان 

اليــزال بنك بوبيــان يحافظ على 
معدالت منو جيدة في صافي أرباحه، 
حيث ارتفعت بنســبة ٣٤٪ لتســجل 
٣٣٫١ مليون دينار، نتيجة منو صافي 
التشــغيل بنســبة ١٠٫٤٪  ايــرادات 
وانخفاض املخصصات بنســبة ٢٤٪ 

الى ٢١٫٦ مليون دينار.
بنك اخلليج 

ارتفعت ارباح بنك اخلليج بنسبة 
٨٣٫٣٪ لتســجل ٣٠٫٣ مليــون دينار 
بالتزامــن مع انخفــاض املخصصات 
بنسبة ٥٢٪ لتسجل ١٢٫٣ مليون دينار، 
بينما ارتفعت اإليرادات التشــغيلية 
للبنــك بنســبة ٢٫٥٪ لتســجل ٨٥٫٣ 

مليون دينار.

القطاع سجل منواً قوياً بأرباحه خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢.. نتيجة ارتفاع اإليرادات التشغيلية واالنخفاض احلاد مبخصصات خسائر االئتمان

١٫٥ مليـار دينار اإليـرادات التشـغيلية للقطـاع بالنصـف األول.. و٩٠٩ ماليني األرباح التشـغيلية
١٧٢٫٤ مليـون دينـار مخصصـات القطـاع في ٦ أشـهر.. األدنـى منذ النصـف األول لعـام ٢٠١٢ 

القيمة السـوقية ألسـهم القطاع بالبورصـة قفـزت ١٣٫٦٪ إلى ٢٧٫٣ مليـار دينار منـذ بداية العام 
انخفاض مكررات الربحية ملعظم البنوك ملسـتويات مناسـبة.. ليسـجل ٢١٫٧ مـرة لكامل القطاع

ملخص البيانات املالية للبنوك الكويتية خالل النصف األول من ٢٠٢٢ (باملليون دينار)

أرباح التشغيل قبل احتساب صافي األرباح البنك
مخصصات خسائر االئتمان

مخصصات خسائر 
االئتمان

صافي إيرادات 
الفوائد والتمويل

إيرادات من غير 
الفوائد والتمويل

صافي إيرادات 
التشغيل

 ٤٨٠٫١٥  ١٣١٫٨٨  ٣٤٨٫٢٧  ٢١٫٠٤  ٢٩١٫٧٧  ٢٣٧٫٨٢الوطني

 ٤٥٧٫٧٣  ١٣٧٫٥٢  ٣٢٠٫٢٠  ٤٥٫٢٤  ٣٠٨٫٣٣  ١٣٨٫٠٨ بيتك

 ٨٥٫٣٣  ١٩٫٦٢  ٦٥٫٧٠  ١٢٫٣٢  ٤٤٫٠٧  ٣٠٫٢٩ اخلليج

 ٦٥٫٢٥  ٢٥٫٩٧  ٣٩٫٢٨  ٣٫١٤  ٤٢٫٧٨  ٤٣٫٩٥ التجاري

 ٨٦٫٢٩  ٢٦٫٣١  ٥٩٫٩٧  ٢١٫٢٦  ٤٥٫٣٢  ١٨٫٤٢ األهلي

 ٤٦٫٣٥  ٨٫١٧  ٣٨٫١٨  ٦٫٥٥  ٢٧٫٧٢  ٢٠٫٢٤ املتحد

KIB ٣١٫١٣  ٨٫٠٥  ٢٣٫٠٨  ٦٫٦٨  ١٠٫٠٧  ٣٫١٦ 

 ١١٠٫٣٧  ٤٣٫٨٦  ٦٦٫٥١  ٢١٫٩٩  ٦١٫٣٩  ٢٧٫٢٤ برقان

 ١٠٢٫٢٦  ١٦٫٢٢  ٨٦٫٠٣  ٢١٫٥٨  ٥٢٫٦١  ٣٣٫٠٨ بوبيان

 ٤١٫٢١  ١٧٫٣٢  ٢٣٫٨٨  ١٢٫٥٥  ٢٤٫٩٩  ١١٫٨٧ وربة

 ١٫٥٠٦  ٤٣٤٫٩  ١٫٠٧١  ١٧٢٫٤  ٩٠٩٫١  ٥٦٤٫٢ اإلجمالي 



اقتصـاد
االحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
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«األهلي» و«اخلليج» يوّقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ فكرة االستحواذ املقترحة

وّقــع كل مــن البنــك األهلي 
الكويتي وبنــك اخلليج مذكرة 
تفاهم للبدء في دراســة مقترح 
االســتحواذ ألحــد البنكني على 
اآلخر، مع إمكانية حتويل أحدهما 
إلــى بنــك متوافــق مــع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وأشارت االتفاقية إلى تشكيل 
جلنة توجيهية مشتركة جتتمع 
بشكل دوري، ومن ضمن مهامها 
التسهيل واملساعدة في احلصول 
على أي موافقات داخلية مطلوبة 
للصفقــة، والنظــر فــي األمور 
اجلوهرية األخرى، مبا في ذلك 
اختيــار وتعيني املستشــارين 
الالزمني لتقدمي املشورة لصالح 
الطرفــني، وذلــك بعد احلصول 

على املوافقات الالزمة.
من جانبه، قال طالل بهبهاني، 
رئيــس مجلس إدارة البنك: في 
ظل التطورات املتســارعة التي 
يشــهدها القطاع املصرفي على 
املستوى احمللي والعاملي، وجدنا 
أنه من املالئم النظر في دراسة 

املقتــرح املقــدم من املســاهمني 
بشــأن  للبنكــني  الرئيســيني 
استحواذ أحد البنكني على اآلخر 
مع إمكانية حتويل أحدهما إلى 
بنك إسالمي متوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، وبحث فرص 
التعاون املشــترك بــني البنكني 
بشكل يعزز من مكانتهما املرموقة 

واملتميزة.
وأشــار إلى أن كال من البنك 
األهلي الكويتــي وبنك اخلليج 
يتمتعان مبزايــا عديدة جتعل 
من تنفيذ صفقة االستحواذ نقلة 
نوعية من شــأنها املساعدة في 
تطويــر األداء وزيادة اإليرادات 
وتعزيــز حقــوق املســاهمني 
واحلصص السوقية لكل منهما.
أما جاســم مصطفى بودي، 
رئيس مجلس إدارة بنك اخلليج، 
فقــد صرح قائال: متثــل مذكرة 
التفاهم التــي مت توقيعها أولى 
التــي  التنظيميــة  اخلطــوات 
يتخذهــا البنــكان للنظــر فــي 
التعــاون املشــترك بينهمــا في 

ســبيل إمتام صفقة االستحواذ 
احملتمل بهدف تسهيل وتسريع 
اإلجراءات الالزمة للوصول إلى 

االتفاق النهائي.
وأكد بودي حــرص مجلس 
إدارة بنك اخلليج على دراسة كل 
الفرص املتاحة التي من شأنها 
حتقيق مصلحة كل املساهمني، 
واإلفصــاح عــن كل اخلطــوات 
واإلجــراءات املتخــذة فــي هذه 
الصفقة بكل شفافية، مشيرا إلى 
أن املوافقــات النهائية املتعلقة 
مبشــروع التعاون املشترك مع 
البنــك األهلي الكويتي مرهونة 
مبوافقة اجلمعية العامة للبنك 
واجلهات الرقابية في الكويت.

يذكر أن مجلسي اإلدارة في كال 
البنكني قد وافقا في وقت سابق 
علــى بدء أعمال الفحص النافي 
للجهالة واحلصول على املوافقات 
املطلوبة من بنك الكويت املركزي 
واجلهات الرقابية بشأن التعاون 
املشــترك وصفقة االســتحواذ 

املقترح بينهما.

تشكيل جلنة توجيهية مشتركة لتسهيل احلصول على املوافقات الداخلية املطلوبة وتعيني املستشارين

جاسم بودي طالل بهبهاني

«وربة» يعّني عبداهللا اللنقاوي رئيسًا ملجموعة اخلزانة
أعلن بنك وربة عن تعيني 
عبــداهللا اللنقــاوي رئيســا 
ملجموعة اخلزانة، وذلك بعد 
حصولــه على موافقــة بنك 
الكويــت املركــزي، مؤكدا أن 
تعيينــه يأتــي ضمن اخلطة 
االستراتيجية للبنك بتمكني 
الوطنيــة، والذي  الكفــاءات 
ســيعزز ويســاهم في مسار 
التكويت الذي ينتهجه البنك.
وفــي بيانــه الصحافــي، 
أكد البنك أن تعيينه يعكس 
إميان البنك وثقته بالكفاءات 
الكويتية ومتكينها في املراكز 
القيادية ملا له من أثر مستقبلي 
فــي دعــم أوضــاع االقتصاد 
احمللــي، وجتهيــز قيــادات 

الناجحة  الوطنيــة  القيادات 
يأتــي ضمــن اســتراتيجية 
البنــك الســنوية املتجــددة، 
حيث حصــل اللنقاوي على 
درجة املاجســتير فــي إدارة 
األعمال من كلية ماستريخت 
لألعمال ودرجة البكالوريوس 
فــي إدارة األعمال من جامعة 
الكويت. باإلضافــة إلى ذلك 
فهو حاصــل على العديد من 
الشهادات املهنية واالحترافية، 
أهمها شهادة إدارة االستثمار 
برنامــج  وكذلــك   (CIM)
اســتراتيجيات االســتثمار 
وإدارة احملافــظ (ISPM) من 
كلية وارتــون إلدارة األعمال 
بجامعة بنسلفانيا، باإلضافة 

إلــى برنامج تطويــر القيادة 
(PLD) من كلية إدارة األعمال 
بجامعــة هارڤــارد وشــهادة 
التــداول املالــي مــع جمعية 

.(ACI) األسواق املالية
هــذا، وقــد بــدأ اللنقاوي 
مســيرته املهنيــة فــي أحــد 
البنوك احمللية متداوال وتقدم 
في العديد من املناصب حتى 
أصبح مديــرا عاما للخزانة، 
كما شــغل عضويــة مجلس 
الشــركات  إحــدى  إدارة 
االستثمارية باململكة العربية 
الســعودية. وتتركز خبراته 
في إدارة األصول واخلصوم 
ومبيعــات  واالســتثمارات 

اخلزينة واملشتقات املالية.

عبداهللا اللنقاوي

وطنية تسعى لتنمية االقتصاد 
احمللــي، وإظهــاره بالصورة 

املشرفة إقليميا ودوليا.
وأكد البنك أن اســتقطاب 

٧٧٫٢ مليون دينار إيرادات «أالفكو» بنهاية الربع الثالث
كشف رئيس مجلس إدارة 
شركة «أالفكو» لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات سامي النصف 
عــن حتقيق الشــركة إجمالي 
إيرادات بلغ ٧٧٫٢ مليون دينار 
بنهاية الربع الثالث من السنة 
املاليــة ٢٠٢٢، وذلــك مقارنــة 
مببلغ ٧٦٫٣ مليون دينار لذات 
الفترة من ٢٠٢١، وبنمو بلغت 

نسبته ١٪.
وأوضح النصف في تصريح 
صحافي ان إيــرادات التأجير 
التشغيلية للشركة بلغت ٧١٫١ 
مليون دينار بنهاية الربع الثالث 
من السنة املالية ٢٠٢٢، مقارنة 
مببلغ ٧٦٫٦ مليون دينار لذات 
الفترة من العام السابق، فيما 
بلغ إجمالــي املوجودات نحو 
١٫٢٥ مليار دينار، مقارنة بنحو 
١٫٣٦ مليار دينار للفترة ذاتها 

من ٢٠٢١.
ولفت الى أن «أالفكو» سجلت 
صافي خســائر بنهايــة الربع 
الثالث من السنة املالية ٢٠٢٢ 
بلغ ٢٣٫٤ مليون دينار، بسبب 
تسجيل مخصص انخفاض قيمة 
طائرات نتيجة إعــادة هيكلة 

للترسبات التي خلفتها البيئة 
التشغيلية الصعبة على قطاع 
الطيران وسوق تأجير الطائرات 
العاملي، السيما تداعيات جائحة 
كورونا واحلرب الروســية - 

األوكرانية.
وقــال النصف إن «أالفكو» 
واصلــت النمو فــي عملياتها 
التشغيلية خالل فترة األشهر 
التسعة األولى من ٢٠٢٢، وأبرمت 
عدة اتفاقيات فــي هذا االطار، 
األمر الذي يســاهم في تعزيز 
قاعدة عمالء «أالفكو» املتنامية 
ويعزز محفظة الطائرات لدى 

الشركة.
ولفت الى توقيــع اتفاقية 
بيع ٣ طائرات A٣٢٠-٢٠٠ مع 
خطوط برنيق للطيران وهي 
شركة طيران ليبية، مبينا أن 
الطائرات الثالث كانت مؤجرة 

قبل ذلك لعمالء آخرين.
كما أشــار الــى صفقة بيع 
 ٢٠٠-Aطائرتني من طراز ٣٢٠
الى شــركة الطيــران الليبية 
«MedSky» بعــد انتهــاء عقــد 
التأجيــر مع شــركة اخلطوط 
اجلويــة العربية الســعودية، 

وكذلك إعــادة تأجير طائرتني 
من طراز A٣٢٠-٢٠٠ الى شركة 
طيران «UltraAir» الكولومبية 
بعــد انتهاء عقــد التأجير مع 
شركة طيران IndiGo الهندية.

وعن صفقة تأجير ٤ طائرات 
إيرباص A٣٥٠-٩٠٠ اجلديدة 
للخطوط اجلوية «ITA»، الناقل 
الوطني اإليطالي اجلديد، أوضح 
النصف أن «أالفكو» أمتت تسليم 
٣ طائرات ضمن الصفقة، مرجحا 
ان يتم تسليم الطائرة الرابعة 
خالل األسابيع القادمة، علما ان 
مدة التأجير ستكون ١٢ سنة.

وعلى صعيد قطاع الطيران 
وحركة الســفر، أشار النصف 
الى أن هناك انتعاشا في حركة 
املرور العاملية، مبينا ان حركة 
املــرور العاملية وصلــت اآلن 
إلى نحو ٧٠٪ من مســتويات 
COVID-١٩، فيمــا جتــاوزت 
حركــة املــرور للعديــد مــن 
املسارات الدولية مستويات ما 
قبل COVID-١٩ مثل املسارات 
داخل القارة األوروبية، وكذلك 
املســارات بني الشرق األوسط 

وأميركا الشمالية.

من العام املالي ٢٠٢٢.. و٧١٫١ مليون دينار إيرادات التأجير التشغيلية للشركة

سامي النصف

عقود التأجيــر مع أحد عمالء 
الشركة بعد التعثر في السداد، 
فيما يخص طائرتني من أصل 
٧٧ طائرة في محفظة الشركة، 
وكذلك نتيجة انخفاض القيمة 
السوقية لهاتني الطائرتني، مؤكدا 
احلرص على مواصلة مراقبة 
وتقييــم كل التطورات في هذا 
الشــأن متاشــيا مع السياسة 
التحوطيــة للشــركة والنهج 

احلصيف في إدارة املخاطر.
وذكر ان النتائج املالية حتى 
نهاية الربع الثالث من الســنة 
املالية ٢٠٢٢ ما هي اال انعكاس 

«التجارة» تضيف ٣ أنواع جديدة من حليب األطفال إلى «التموين»
علي إبراهيم

أصدر وزير التجارة والصناعة فهد 
الشريعان قرارا وزاريا بإدراج ٣ أنواع 
جديدة من مادة حليب األطفال ومغذياته 

بالبطاقة التموينية املدعومة.

ووفقا للقرار الذي حمل رقم ٩٨ لسنة 
٢٠٢٢ فقد قضــى في مادته األولى بأن 
تــدرج أنــواع جديدة من مــادة حليب 
األطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية 

مدعومة وفقا ملا يلي:
أ- danalac ١ علبة زنة ٤٠٠ جرام بسعر 

٢ دينار
ب- danalac ٢ علبــة زنــة ٤٠٠ جرام 

بسعر ٢ دينار
ج- danalac ٣ علبــة زنــة ٤٠٠ جرام 

بسعر ٢ دينار
ويعمل بالقرار اعتبارا من ١ سبتمبر املقبل.

بهبهاني: يسـاعد في تطوير األداء وزيـادة اإليرادات وتعزيز حقوق املسـاهمني
بودي: حريصون على دراسة كل الفرص املتاحة التي حتقق مصالح كل املساهمني

.. وتستحدث نشاط 
السينما املفتوحة 

واملغطاة
التجــارة  وزيــر  أصــدر 
والصناعــة ووزيــر الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
فهد  الشــريعان، قــرارا وزاريا 
باستحداث ١٦ نشاطا وإضافتها 
إلى األنشطة التجارية، إذ تضمنت 
قائمة األنشــطة توزيــع األفالم 
الســينمائية وإصــدار الصحف 
اليوميــة والدوريــة والســينما 

املغطاة واملفتوحة.
ووفقــا للقــرار الــذي حمل 
الرقم ١٠ لســنة ٢٠٢٢ فقد قضى 
فــي مادتــه األولــى بإضافة ١٦ 
نشاطا إلى األنشــطة التجارية 
وضمــن احلدود املعمول بها في 
الدليل املوحد لتصنيف األنشطة 
االقتصادية بدول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
الـــ ١٦  قائمــة  وتضمنــت 
نشــاطا املستحدثا ما يلي: نشر 
وتوزيع، توزيع أفالم سينمائية، 
إدارة وتشــغيل اســتديوهات 
مرئية ومسموعة، خدمات البث 
اإلذاعي، إصدار صحيفة يومية، 
إصدار صحيفة دورية، السينما 
املغطاة واملفتوحــة، مطبوعات 
مرئية، مطبوعات صوتية، البيع 
بالتجزئة للمنتجات البالستيكية 
والورقيــة، املنتجعــات، مركــز 
الدراسات والبحوث، استشارات 
عقاريــة، صيانــة اســطوانات 
الغاز املسال املستخدمة، توزيع 
االسطوانات من فرع تعبئة الغاز 
املســال إلى األفــرع، انتاج مواد 
كيماوية وسوائل احلفر ومشتقاته 

وآبار النفط ومشتقاته.
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«السلمي»: فوز «أسواق املال» بعضوية «األيسكو» 
إجناز يحسب للكويت

«الصاحلية العقارية» تقفز بأرباحها
٩٢٪ إلى ٦٫١ ماليني دينار بالنصف األول

solutions by stc تعزز خدمات البدالة السحابية

«املالية» ُتخفض رسوم الشهادة الضريبية
على املواطنني من ٥٠ إلى ٥ دنانير

علي إبراهيم

أصدر قطاع الوكيل املساعد للشؤون 
املالية والضريبية فــي وزارة املالية 
قرارا إداريا خفض من خالله رســوم 
إصدار الشهادات الضريبية للمواطنني 

من ٥٠ إلى ٥ دنانير عن كل شهادة.
ووفقا للقرار اإلداري الذي حمل رقم 
٧٦٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إضافة قاعدة 
تنفيذية، فقد قضى في مادته األولى 
بأن تضاف قاعدة تنفيذية في شــأن 
الشهادات الضريبية اإللكترونية برقم 
٦١ إلى القواعد والتعليمات التنفيذية 
ملرســوم ضريبة الدخل رقم ٣ لسنة 
١٩٥٥ املعــدل بالقانون رقم ٢ لســنة 

٢٠٠٨، فيمــا قضى فــي مادته الثانية 
بتنفيذ القرار اعتبارا من أول سبتمبر 

املقبل.
وتضمنت القاعدة التنفيذية رقم ٦١ 
بشأن الشهادات الضريبية اإللكترونية 
ما نصه: تعدل املادة األولى من القاعدة 
التنفيذية رقم ٦٠ بشــأن الشــهادات 
الضريبية اإللكترونية وذلك على النحو 
التالي «إصدار الشــهادات الضريبية 
إلكترونيــا للمتعاملني يكون مبقابل 
٥٠ دينــارا، عن كل شــهادة، فيما عدا 
األفــراد الكويتيني فيكــون مبقابل ٥ 

دنانير عن كل شهادة».
يذكر أن القرار اإلداري رقم (١٤٢٢) 
لسنة ٢٠٢١ والذي ارتكز على مراسيم 

وقوانني وقواعــد وتعليمات ضريبة 
الدخــل، فقــد قضــى بإضافــة قاعدة 
تنفيذية جديدة في شــأن الشــهادات 
الضريبيــة اإللكترونيــة حتــت رقم 
٦٠ وذلــك ضمن القواعد والتعليمات 
التنفيذية ملرسوم ضريبة الدخل رقم 
٣ لســنة ١٩٥٥ املعدل بالقانون رقم ٢ 

لسنة ٢٠٠٨.
وتضمن نص القاعدة التنفيذية رقم 
٦٠ في مادتها األولى «إصدار الشهادات 
الضريبية إلكترونيا للمتعاملني يكون 
مبقابل ٥٠ دينارا عن كل شهادة»، فيما 
قضت املادة الثانية بأن تســري هذه 
القاعدة على الشهادات اإللكترونية التي 
تصدر اعتبارا من أول العام احلالي.

«KIB» ُيطلق متويًال خلدمات «األسنان» دون أرباح

قال رئيس مجلس إدارة 
احتاد شــركات االســتثمار 
الســلمي إن فــوز  صالــح 
هيئة أســواق املال مبنصب 
عضو مجلس إدارة املنظمة 
الدوليــة لهيئــات األوراق 
املالية «األيسكو»، يعد اجنازا 
يحسب للكويت، والذي جاء 
بعد جهود حثيثة ومضنية 
بذلتهــا الهيئــة علــى مدار 
الســابقة، حيث  الســنوات 
أثبتت وبجدارة استحقاقها 

لهذا املنصب.
أرفع  وتعد «األيســكو» 
منظمة مهنية دولية في مجال 
الرقابة واإلشراف على أسواق 
املال حيث تلعب دورا كبيرا 
في تشكيل اإلطار التنظيمي 
العاملــي، فمنظمــة  املالــي 
األيسكو تعتبر األهم عامليا 
في وضع أسس وقواعد عمل 
األسواق املالية واملعايير التي 

أعلنت شــركة الصاحلية العقارية 
عن نتائجها املالية للنصف االول من 
٢٠٢٢، حيث حققت الشركة صافي ربح 
مببلغ ٦٫١ ماليني دينار، بربحية سهم 
١١٫٩ فلسا للسهم الواحد، وذلك مقابل 
أرباح مببلغ ٣٫٢ ماليني دينار، وربحية 
سهم ٦٫١ فلوس للفترة املقارنة من العام 

املاضي، بزيادة نسبتها ٩٢٪.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس 
إدارة الشركة غازي النفيسي إن البيانات 
املالية للشــركة تكشف عن منو كبير 
في إجمالي اإليرادات التشغيلية خالل 
النصف األول لتبلغ ١٧٫١ مليون دينار، 
مقارنــة بـــ ٨٫٤ ماليني دينــار للفترة 
املقابلة من العام املاضي بزيادة ١٠٣٪، 
وذلك بدعم من إيرادات مشروع العاصمة 

الذي دخل حيز التشغيل مؤخرا.

الــذراع   ،solutions by stc أعلنــت
التقنية لشــركة االتصــاالت الكويتية 
stc املتخصــص فــي توفيــر اخلدمات 
واحللول الرقمية املبتكــرة واملتكاملة 
لقطاع الشــركات، عن تعزيــز حلولها 
للخدمات الســحابية مــن خالل توفير 
مجموعة متنوعة من الباقات السحابية 
املتقدمة من حيث التكلفة والتي تهدف 
إلى توفير اتصال سلس وتعزز إنتاجية 
أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وتوفير بيئة عمل خصبة لنمو وازدهار 

الشركات الناشئة في الكويت. 
ويتم تقدمي حلول البدالة السحابية 
من خالل مجموعة متنوعة من الباقات 
التــي مت تصميمهــا خصيصــا لتلبية 
احتياجات الشركات احمللية الصغيرة 
واملتوسطة (SMEs) ومن خالل توفير 
حلول البدالة السحابية املتطورة، تسعى 
solutions by stc إلى تأكيد دعمها والتزامها 
طويل األمد بدعم الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة احمللية، لتساعدهم في تطوير 

تعزيزاً خلدماته التمويلية 
املتنوعة، أطلق بنك الكويت 
الدولي (KIB) حلوال مصرفية 
مرنــة ومتوافقــة مــع أحكام 
الشــريعة اإلســالمية، تلبي 
االحتياجات الصحية لعمالئه 
- وحتديــدا املعنيــة بصحة 
األسنان - عبر منحهم متويال 
طبيا من دون أرباح من مراكز 
وعيادات صحية متعاونة مع 

البنك.
وتشــمل هــذه احللــول 
 KIB املصرفيــة، املقدمــة من
مجموعــة مــن املزايــا، منها: 
متويل طبي يتراوح بني ٣٠٠ 
دينــار و٢٥ ألــف دينــار، مع 
إمكانية التقســيط الشــهري 
امليســر واملريح من ٣ أشــهر 

األوراق املالية (األيســكو)، 
ومنهــا جلنــة تشــريعات 
األســواق الثانوية، وجلنة 
تشريعات الوسطاء، وجلنة 
املشتقات املالية، فضال عن 
التزامها بنسبة ٩٧٪ مببادئ 

املنظمة.
وتعــد جلنــة األســواق 
 (GEMC) النامية والناشئة
في املنظمة الدولية لهيئات 
األوراق املاليــة أكبــر جلان 
املنظمة، والتــي تهدف إلى 
تطوير أسواق األوراق املالية 
وزيادة فاعليتها والعمل على 
الرقابــة على قطاع  تنظيم 
األوراق املالية، لذا فإن هذه 
العضوية ستسهم في تعزيز 
مكانــة وحضــور الكويــت 
إقليميــا ودوليا، متمنيا أن 
ينعكس هذا اإلجناز إيجابا 
على تلبية تطلعات السوق 
املالي الكويتي مبا يتوافق مع 

والتوسع بأعمالهم الى مستويات اكبر 
ولتلبي كافــة احتياجات عمالئهم. كما 
توفر اخلدمة حرية التنقل مبكان اخلدمة 
بني املكاتب واألفــرع واملكاتب املنزلية 
وحتى األكشاك املتحركة في املجمعات.

 solutions by وفي بيان لها، أشــارت
stc إلى أن حلول البدالة السحابية تقدم 
خططا مرنة ملجموعة خدماتها التي تشمل 
أرقام االتصال املباشر (DID) والهواتف 
األساسية أو املتقدمة. كما ميكن للعمالء 
أيضا احلصول على تراخيص للمكاملات 

أثبتــت التداعيــات اخلطيرة 
التي خلفتها جائحة كورونا 
على املجتمعات مؤخرا أنه ال 
يوجد شــيء أهم من الصحة 
لــدى اإلنســان. وألننا نؤمن 
بأن صحة عمالئنا لها أولوية 
لــدى KIB، فقــد قمنا بإطالق 
حلوال مصرفية مرنة تلبي كل 
املتطلبات الصحية لعمالئنا، 
وذلك أيضا انطالقا من حرصنا 
علــى تقدمي أفضــل اخلدمات 

واملنتجات التمويلية لهم.
وللحصــول علــى متويل 
العميــل  يســتطيع  طبــي، 
تقدمي طلب مع مراعاة توفير 
املســتندات املطلوبــة، وهي: 
املدنيــة، وشــهادة  البطاقــة 
راتب مع شــهادة استمرارية 

رؤية الكويت ٢٠٣٥.
وختم السلمي وباإلنابة 
عن أعضــاء مجلــس إدارة 
احتاد شــركات االســتثمار 
بتقدمي التهنئة والتبريكات 
لهيئة أسواق املال مبناسبة 
فوزها بهذا املنصب املستحق، 
الذي ســيفتح آفاقا جديدة 
من ناحية التعاون واالطالع 
على جتارب ممثلي األسواق 
املتقدمة في مجاالت تنظيم 
أسواق املال والرقابة عليها 
االســتثمارية  واألدوات 
اجلديدة واملتطورة، يضاف 
إلى ذلك ستسهم العضوية 
إدارة االيســكو  في مجلس 
في املشاركة الكويتية ضمن 
الدولية  املنظمات واجلهات 
ذات العالقة املباشرة بأعمال 
أسواق املال مثل جلنة بازل، 
واملفوضية األوروبية والبنك 

الدولي وغيرها.

وأوضح أن الشركة قد حققت ارتفاعا 
في صافي األرباح التشــغيلية بنسبة 
١٠٥٪ لتصــل إلــى ١٢٫٥ مليون دينار، 
مقارنة بـ ٦٫١ ماليني دينار، كما ارتفع 
إجمالي موجودات الشركة إلى نحو ٤٠٢ 
مليون دينار، مقابل ٣٧٩ مليون دينار 
وبنمــو قدره ٦٪، فيمــا بلغت حقوق 
امللكيــة ١٥٥ مليون دينــار، مقارنة بـ 
١٥٤ مليون دينار عن الفترة املقارنة.

وأعرب النفيسي عن سعادته بهذه 
النتائج التي تعكس منوا متواصال في 
مختلف املؤشرات املالية للشركة، كما 
أنها تؤكد على فعالية االســتراتيجية 
التي تنتهجها شركة الصاحلية العقارية 
في تعظيم حقوق املساهمني وحتقيق 
منو مستدام من خالل تطوير مشاريعها 

في الداخل واخلارج.

أثنــاء تخصيــص خططهم  املتزامنــة 
لتناسب احتياجاتهم املتنوعة. وميكن 
للعميــل إضافة أو إزالــة اخلدمات مبا 

يتوافق مع حاجة أعماله.
وتقــدم حلــول البدالــة الســحابية 
مجموعــة مــن امليــزات مبــا فــي ذلك 
خدمــات الفاكــس والبريــد الصوتــي 
وتكامل البريد اإللكتروني عبر الهاتف 
واملكاملات اجلماعية والرسائل النصية 
وغيرها. وبنــاء على احتياجات العمل 
اخلاصة بهم، ميكن للعمالء أيضا إضافة 
ميــزات إضافيــة مثــل خطــة االتصال 
الداخلي، والرد التلقائي، وإعادة توجيه 
املكاملات، وتخصيصات األرقام املباشرة، 
ومجموعات البحث وغيرها. باإلضافة إلى 
 solutions حلول البدالة السحابية، تقدم
by stc أيضا العديــد من حلول البدالة 
الثابتة لتنقل جتربة اتصاالتك إلى آفاق 
أبعد وكفاءة عالية، باإلضافة إلى باقات 
ميكــن تخصيصها لتناســب متطلبات 

كل عميل.

الراتب، وكشــف حساب آخر 
٣ شهور، وعرض السعر من 
العيادة أو املستشفى، واعتماد 
التوقيع مع شهادة دعم العمالة 

(ملوظفي القطاع اخلاص).
العيــادات واملراكــز  أمــا 
الصحية التي ميكن االستفادة 
من خدماتها الطبية لألسنان 
بتمويل من KIB، فهي التالية: 
شركة أسنان تاور للخدمات 
الطبية، عيادة امليدان، مركز 
ســكاي دنتل لطب األسنان، 
مركز تيجان لطب األســنان، 
مركــز الدكتور نائــل الهزمي 
لطب األسنان، مركز داميوند 
لطب األســنان، مركــز وايت 
لطب األســنان، مركز سمايل 

ديزاين لطب األسنان.

سيفتح آفاقاً جديدة من التعاون واالطالع على جتارب األسواق املتقدمة

١١٫٩ فلساً ربحية للسهم الواحد.. و٦٪ منو إجمالي املوجودات إلى ٤٠٢ مليون دينار

من خالل باقات مرنة وفعالة

بالتعاون مع أبرز العيادات واملراكز الصحية في الكويت

صالح السلمي

غازي النفيسي

عبدالعزيز الشمري

تسعى كل دولة لاللتزام بها، 
بهدف ضمان عدالة وشفافية 
وكفــاءة األســواق وإدارة 

املخاطر املرتبطة بها.
وأضاف: يأتي هذا اإلجناز 
تتويجا للمشــاركة الفاعلة 
واملثمرة لهيئة أسواق املال 
في أنشطة وفعاليات جلان 
املنظمــة الدوليــة لهيئــات 

لغايــة ٥ ســنوات، مــن دون 
اشتراط حتويل راتب.

وبهذه املناسبة، قال رئيس 
املبيعــات املركزيــة بالوكالة 
في KIB عبدالعزيز الشمري: 

النفيسي: تشغيل مشروع العاصمة دعم منو اإليرادات التشغيلية ١٠٣٪ إلى ١٧٫١ مليون دينار 
النتائج تعكس منوًا متواصًال في مختلف املؤشرات املالية للشركة.. وتؤكد فعالية إستراتيجيتها

«الشال»: تضارب بيانات «اإلحصاء».. و«املدنية» يصعب التخطيط
قال تقرير الشال األسبوعي، إن اإلدارة املركزية لإلحصاء 
والهيئة العامة للمعلومات املدنية مؤسستان تتبعان حكومة 
الكويت، مهمتهما األساسية رصد وتوفير البيانات اإلحصائية 
الدقيقة من أجل استخدامها مدخالت للتخطيط عند رسم 

السياسات العامة. 
واإلحصاء األساس وقاعدة كل ما عداه هو إحصاء السكان 
بتصنيفاتــه التفصيلية، والفرضيــة التي ال تقبل اجلدل 
هــي حتمية تطابق بياناتهما، وإن حــدث واختلفت وهما 
مؤسســتان حكوميتان، يفترض أن يعمال على التواصل 
بينهما من أجل توحيدها قبل صدورها أو شــرح أســباب 

عدم تطابق البيانات.
وخالل األسبوع األول من شهر أغسطس ٢٠٢٢، أصدرت 
اإلدارة املركزيــة لإلحصاء تقرير حول تقديراتها إلحصاء 
السكان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، يذكر التقرير أن إجمالي 
عدد السكان في الكويت بلغ ٤٫٢١ ماليني نسمة بنقص عن 
نهاية عام ٢٠٢٠ بنحو ١١٩٫١١ ألف نســمة، حينها كان عدد 
السكان ٤٫٣٣ ماليني نسمة، والنقص كان حصيلة انخفاض 
بنحو ١٤٨ ألف نســمة في إجمالي عدد الســكان الوافدين، 
مقابل زيادة بنحو ٢٩ ألف نسمة في عدد السكان الكويتيني. 
وحتى كتابة هــذه الفقرة، لم تصدر عن الهيئة العامة 
للمعلومــات املدنية إحصاءات الســكان كما في نهاية عام 
٢٠٢١، وكانت أرقامها كمــا في نهاية يونيو ٢٠٢١ إلجمالي 
الســكان تبلغ ٤٫٦٢ ماليني نســمة، بفرق عن أرقام اإلدارة 
املركزية لإلحصــاء كما في نهاية عام ٢٠٢١ بنحو ٤١١ ألف 

نسمة، وهو فرق جوهري.
واالختــالف اجلوهري ميتد إلى أرقام الفئات العمرية، 

فبينما تقدر اإلدارة املركزية لإلحصاء أعداد الفئة العمرية 
ملن أعمارهم ٦٠ ســنة وما فوق بنحو ٣٦١٫٤٩ ألف نسمة، 
تقدرهم الهيئة العامــة للمعلومات املدنية بنحو ١٢٢ الف 

نسمة كما في نهاية شهر يونيو ٢٠٢١. 
والعكس للفئة العمرية ما بني ٢٥ و٢٩ ســنة، تقدرهم 
اإلدارة املركزية لإلحصاء بنحو ٢٠٦٫٠٤ آالف نسمة، بينما 
تقدرهم الهيئة العامة للمعلومات املدنية بنحو ٥١٢٫٠٨ ألف 
نسمة، أي أكثر من الضعف، وبفارق بحدود ٣٠٦ ألف نسمة.
ويبــدو مــن القــراءة في جدولــي إحصاءات الســكان 
للمؤسستني كما أننا نقرأ إحصاءات عن دولتني مختلفتني 
لو مت حجب العنوان الرئيسي الذي يحمل اسم كل منهما، 
فالعالقة تكاد تنعــدم في اإلجماليات وفي تفصيالتها في 

أرقام الوافدين. 
ال نعرف أيــن الصواب في أرقامهما، وليســت مهمتنا 
تقصــي احلقائــق، ما نعرفــه أنه ال ميكــن التخطيط ألي 
سياسة بوجود تلك الفروق اجلوهرية، وإذا كانت الفوارق 
في اإلحصاءات األولية جدا، خاطئة، فمن املؤكد احتمال أن 
تكون اإلحصاءات األكثر تعقيدا التي تبنى عليها، مثل النمو 

االقتصادي والتضخم والعمالة والبطالة خاطئة أيضا. 
واملطلوب هو تالشي تلك الفروقات وإصدار معلومات 
دقيقة وموحدة، وإما أن يجمع املؤسســتني لقاء تنسيقي 
ملراجعــة الفروقات ومبرراتهــا قبل صدورها، أو أن يوكل 
إلى مؤسسة واحدة إصدار تلك املعلومات، وحتى يتحقق 
ذلك، سوف تصبح كل الدراسات والسياسات التي تعتمدها 
الدولة محل شك كبير في حتقيقها ألهدافها، ودقة وحداثة 

األرقام هما غذاء التنمية.

١٣٫٨ مليار دوالر األصول املدارةإصدار أول تقرير لالستدامة 
أصدرت الشركة تقريرها األول عن االستدامة في 
شهر مايو ٢٠٢٢ يظهر التزام الشركة املستمر في 
اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية واحلوكمة 
للعام املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. ويتماشى التقرير 
مع عدد من املبادئ التوجيهية وأطر العمل منها مبادرة 
التقارير العاملية (GRI)، وأهداف التنمية املســتدامة 
لألمم املتحدة (SDGs)، والركائز السبع ملبادئ متكني 
املرأة التابعة لألمم املتحدة (WEP)، ومؤشرات بورصة 
الكويت اخلاصة بالبيئة واملجتمع واحلوكمة، واألركان 
السبعة لـ «الكويت اجلديدة» التي تندرج في إطار 

خطة الكويت للتنمية.

بلغ حجم األصول املدارة من قبل شركة «كامكو إنفست» نحو 
١٣٫٨ مليــار دوالر بنهاية يونيو ٢٠٢٢ فــي احملافظ والصناديق 

االستثمارية التي تديرها الشركة لصالح العمالء. 
وواصلت صناديق األســهم واحملافظ املدارة حتقيق أداء فاق 
أداء مؤشــرات القياس اخلاصة بها، حيــث حقق صندوق كامكو 
االســتثماري أداء بلغ ١٢٫٨٪ منذ بداية العــام ليكون بذلك أفضل 
صناديق األسهم املدارة أداء.  فيما حقق صندوق الدرة اإلسالمي 
٧٫٤٪ ليكون أفضل صناديق األسهم الكويتية اإلسالمية أداء خالل 
فترة الستة أشــهر. كما ارتفع حجم األصول العقارية املدارة إلى 
ما يقرب من ١٫٧ مليار دوالر أميركي مبســاحة إجمالية تبلغ ٣٫٧٥ 

ماليني قدم مربعة وبتوزيعات سنوية مبعدل ٧٫٨٪ للمستثمرين.

صرخوه: تنوع الدخل ركيزة أساسية 
بإستراتيجية «كامكو إنفست» لالستدامة

أصدرت كامكو إنفست، 
العرض التقدميي املخصص 
للمحللني ومساهمي الشركة 
وحملة سنداتها تتضمن حملة 
عامة عن األحداث الرئيسية 
التي شــهدها العالــم وأداء 
األســواق املاليــة وشــرحا 
تفصيليا عــن املركز املالي 
للشركة وأدائها خالل الستة 
أشهر األولى املنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٢.
وقالت الشركة إنها حققت 
العديد مــن اإلجنازات عبر 
منوذج أعمالهــا الذي يركز 
علــى تنوع مصــادر الدخل 
وجــودة اإليــرادات، فخالل 
الربع الثاني ارتفعت ايرادات 
الرسوم والعموالت ١٠٫٢٪ إلى 
٥٫٨ ماليــني دينار، وحققت 
الشركة أرباحا صافية بلغت 
مليون دينار (ربحية السهم 
٣٫٠٤ فلوس) رغم تراجع أداء 
األسواق وباألخص بورصة 
الكويت خالل هذه الفترة. 

وخــالل النصــف األول، 
أرباحــا  الشــركة  حققــت 
صافيــة بلغــت ٤٫٦ ماليني 
دينار (ربحية السهم ١٣٫٥٧ 
فلســا) مقابل أرباح بقيمة 
٦٫٣ ماليــني دينار في نفس 
الفتــرة مــن ٢٠٢١ (ربحية 
الســهم ١٨٫٤١ فلســا)، كمــا 
بلغت اإليــرادات ١٤ مليون 
دينار، متأثرة إيجابا بارتفاع 

وبلغت اجمالي املوجودات 
كمــا في نهاية يونيو ١٢٦٫٩ 
مليون دينار (٣١ ديســمبر 
٢٠٢١: ١٢٩٫٧ مليــون دينار) 
ميثل النقــد والنقد املعادل 
٢٦٫٣٪ ومحفظة االستثمارات 
٤٥٫٩٪ من إجمالي املوجودات، 
كما ارتفعت حقوق مساهمي 
الشــركة األم بنسبة ٢٫٦٦٪ 
خالل الســتة أشــهر لتبلغ 
٦٢٫٠ مليــون دينار كما في 

٣٠ يونيو ٢٠٢٢. 
وتتمتع الشــركة مبركز 
وحافظــت  قــوي  مالــي 
علــى التصنيــف االئتماني 
طويل األجل عند مســتوى 
«BBB» وتصنيــف قصيــر 
االجل عنــد «A٣» مع نظرة 
مستقبلية مستقرة من قبل 
كابيتال انتليجنس في آخر 
مراجعة لها في مايو ٢٠٢٢، 
أما التزاماتها، فقد تراجعت 
منــذ بداية العــام ٦٫٥٪ إلى 
٦١٫٣ مليون دينار في نهاية 

يونيو ٢٠٢٢. 
منوذج أعمال متنوع

وفي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي للشركة  الرئيس 
فيصــل صرخــوه: «متتاز 

بجــودة  إنفســت  كامكــو 
إيراداتهــا بفضــل منــوذج 
أعمالهــا الــذي يركــز على 
تنوع مصــادر الدخل حيث 
متثل اإليرادات من الرسوم 
النســبة األكبر  والعموالت 
من إجمالي اإليرادات. وهذا 
التنوع في مصــادر الدخل 
يعد من ركائز استراتيجية 
االســتدامة والــذي أدى إلى 
حتقيــق األرباح فــي الربع 
أداء  الثانــي رغــم تراجــع 
األسواق اإلقليمية والعاملية».

وأضــاف: «انطالقــا من 
أهميــة احملافظة على رؤية 
طويلــة األجــل لألعمــال، 
نســعى جاهديــن لتصبح 
كامكــو إنفســت واحدة من 
املســاهمني الرئيســيني في 
النســيج االجتماعــي فــي 
الكويــت. فباإلضافــة إلــى 
منــوذج أعمالنا، ســاهمت 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
الشــركة فــي صياغة نظام 
بيئة أعمال مستدام يساعد 
في منو أعمال الشركة وذي 
قيمة مضافة جلميع أصحاب 
املصلحــة في عالم يتســم 
بالعوملة والديناميكية بشكل 

متزايد».

الشركة عقدت مؤمتر احملللني للنصف األول من العام احلالي

ايرادات الرسوم والعموالت، 
وأداء محفظة االستثمارات 
التي منت بوتيرة أقل مقارنة 
مع النصف األول من ٢٠٢١. 
وارتفعت ايرادات الرسوم 
والعمــوالت بنســبة ٢٣٫١٪ 
مقارنة بالنصف األول ٢٠٢١ 
لتصل إلى ١٠٫٦ ماليني دينار، 
ما ميثــل ٧٥٫٦٪ من إجمالي 
اإليرادات، ومازال تركيز فريق 
إدارة أصول امللكية اخلاصة 
على تنفيــذ خطط التخارج 
من الشــركات التي تستثمر 
بها صناديق امللكية اخلاصة. 

األداء االستثماري

فريــق  واصــل  وقــد 
االستثمارات املصرفية تقدمي 
املشورة للعمالء والعمل على 
عدد من الصفقات سواء في 
أســواق رأســمال الدين أو 
أسواق رأســمال األسهم أو 
الدمج واالســتحواذ والتي 
يتوقع إمتامها خالل العام، 
ومتكن الفريق خالل النصف 
األول من امتام ٤ صفقات دمج 
واســتحواذ لصالح العمالء 
واملشاركة في عملية إصدار 
صكوك، وطرح خاص إلحدى 
الشركات العائلية بالكويت.

فيصل صرخوه

األرقام املختلفة للمؤسستني جتعل سياسات الدولة محل شك كبير لتحقيق أهدافها
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«الوطني» ينّظم ملوظفيه سلسلة محاضرات وورش عمل حول االبتكار والقيادة
إميانا منه بأهمية االستثمار في رأس 
املال البشري ينظم بنك الكويت الوطني 
ملوظفيه سلسلة محاضرات وورش عمل 
حول االبتكار والقيادة، وذلك بالتعاون 

.IE Madrid مع كلية إدارة األعمال
وتأتي هذه السلسلة في إطار سعي 
البنك الدؤوب لتطوير الكفاءات والكوادر 
البشرية العاملة لديه وتأهيلهم بأفضل 
البرامج التدريبية التي تطور مهاراتهم 
بالتعاون مع أفضل املؤسسات التعليمية 

حول العالم.

وتتضمن هذه السلسلة محاضرات 
تركز على عدة مواضيع مهمة، من أبرزها 
االبتكار والقيادة وكذلك مهارات التواصل 

الفعال والتفاوض.
وحاضــر فــي احللقة األولــى التي 
أقيمت خالل شهر يوليو املاضي أستاذ 
القيادة في كلية IE للعلوم اإلنســانية 
والتكنولوجيا بابلو ايســتيفز والذي 
يتمتع بخبرة كبيرة في أنشطة ريادة 
األعمال، كما أنه شــريك في مؤسســة 
«Emzingo» الرائدة فــي مجال تطوير 

القيــادة وريــادة األعمــال واالبتــكار 
االجتماعي، وســاهم منذ عام ٢٠١١ في 

إدارة أكثر من ١٠٠ مشروع اجتماعي.
وبهذه املناسبة، قالت مرمي النصراهللا 
املسؤولة في إدارة املواهب والتطوير: 
يشكل موظفونا أهم أصولنا، لذلك فإن 
البنك يولي أهميــة كبرى نحو تنمية 
وتطويــر قــدرات موظفيه، ويســخر 
كل اإلمكانات للمســاهمة في تطورهم 
املهني وذلك عبر توفير برامج التدريب 
والتطوير بالتعاون مع أعرق املؤسسات 

التعليميــة حــول العالم ومبشــاركة 
مجموعة من اخلبراء البارزين لالستفادة 
من خبراتهم في املجاالت ذات الصلة.

وأضافت أن اســتراتيجية التدريب 
والتطويــر في املوارد البشــرية تعمل 
عن كثب من أجل توفير وتصميم جميع 
فرص التعلم التي جتعل كوادر البنك 
البشرية على أهبة االستعداد للمستقبل 
وســط هذه الصناعــة املصرفية التي 

تشهد تغييرات وتطورات متسارعة.
وتابعت: يعد االستثمار في العنصر 

البشــري من أهم استراتيجيات البنك 
التي تســاعده على حتقيــق املزيد من 
النجاحات، الســيما أن ريادة الوطني 
على الصعيدين احمللي واإلقليمي ترتكز 
في املقــام األول على االرتقاء بالكوادر 

البشرية العاملة لديه.
وأكدت أن سعي «الوطني» الدؤوب 
لتعزيز كفاءة موظفيه تعكس حرصه 
على حتقيق منو مســتدام وخلق جيل 
مصرفــي ميكنه القيادة في املســتقبل 

ليستكمل مسيرة البنك الناجحة.

IE Madrid بالتعاون مع كلية إدارة األعمال

مرمي النصراهللا

٢٨٫٨ مليون دينار صافي أرباح «أجيليتي» بالنصف األول
أعلنت شــركة أجيليتي، 
عن نتائجها املالية للنصف 
األول من ٢٠٢٢، حيث حققت 
صافــي أرباح بقيمــة ٢٨٫٨ 
مليون دينار، مبا يعادل ١١٫٤١ 
فلسا ربحية للسهم الواحد، 
حيث شهدت صافي األرباح 
من العمليات املستمرة زيادة 
بنسبة ٧١٫٥٪ من ١٦٫٨ مليون 
دينار إلى ٢٨٫٨ مليون دينار.
وأوضحــت الشــركة في 
بيان صحافي، أن األرباح قبل 
احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء سجلت 
زيادة بنســبة ٢١٫٥٪ لتبلغ 
٧١ مليــون دينار، فيما منت 
اإليــرادات بنســبة ٢٢٫٩٪ 
لتصــل إلــى ٢٧٠٫٥ مليون 

دينار.
الثانــي  الربــع  وخــالل 
من العــام احلالــي، حققت 
أرباح  «أجيليتــي» صافــي 
بقيمــة ١٦٫١ مليــون دينار، 
بربحية للسهم الواحد بلغت 
٦٫٣٥ فلوس، كما منت األرباح 
من العمليات املستمرة ٢٪، 
وقــد بلغــت األربــاح قبــل 
احتساب الفوائد والضرائب 
واالســتهالك واإلطفــاء ٣٧ 
مليون دينار، بتراجع ٤٫١٪.
فيمــا شــهدت األربــاح 
املعدلة قبل احتساب الفوائد 
واالســتهالك  والضرائــب 
واإلطفاء للبنود غير املتكررة 
زيادة بنســبة ٨٫٦٪، ومنت 
اإليــرادات ٢٣٫٤٪ إلى ١٣٨٫٤ 
مليــون دينــار، وتتمتــع 
أجيليتي مبيزانية عمومية 
جيــدة بأصــول ٢٫٥ مليــار 
دينار، فيما بلغ صافي الدين 
٤٦٥٫٧ مليون دينار في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢، والتدفق النقدي 
من العمليــات ٢٤٫٤ مليون 

أجيليتــي، التزال DSV التي 
تعتبــر أكبــر اســتثماراتنا 
حتت تأثير أداء السوق. ومع 
ذلك، فإن أجيليتي مستثمر 
استراتيجي وطويل األجل، 
ولديها خبرة عميقة خاصة 
فــي مجال سالســل اإلمداد. 
إننا نؤمن باإلمكانات طويلة 
األمد لقطاع الشحن والنقل 
القطاعــات  إلــى  باإلضافــة 
األخرى التي استثمرنا فيها. 
إن أجيليتي اليوم هي شركة 
مختلفة عما كانت عليه قبل 
عامني، ولكن ما لم يتغير هو 
أننا نتطلع إلى تسريع منونا 
عبر محفظتنا االستثمارية 
وتعظيم القيمة ملســاهمينا 
والعمالء واملوظفني والشركاء 

واملجتمع».
الكيانات اخلاضعة للسيطرة

يتكــون هــذا القطاع من 
مجموعة شــركات أجيليتي 

في منطقة الشــرق األوسط 
وأفريقيا.

٭ شــهدت ترايستار، وهي 
شركة متخصصة في تقدمي 
اخلدمات اللوجستية املتكاملة 
النفطية  لقطــاع املنتجــات 
زيادة في اإليرادات بنســبة 
٢٣٫٨٪ فــي الربع الثاني من 
العام. ويعود هذا النمو إلى 
األداء القوي في قطاع الشحن 
البحري وعمليات نقل الوقود 

الشاملة. 
٭ سجلت شركة ناشيونال 
خلدمات الطيران (ناس) منوا 
في اإليرادات بنســبة ٤٠٫١٪ 
فــي الربع الثانــي من العام 
مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي. ويأتي أداء الشركة 
انعكاســا لالنتعاش الكبير 
في مجال الطيران التجاري 
والزيــادة في أعــداد الركاب 
وأحجام البضائع في معظم 
البلدان التي تعمل فيها. وقد 

شركة مينزيز املوحدة ضمن 
شركات أجيليتي اخلاضعة 

للسيطرة.
٭ حققت شــركة املشــاريع 
املتحــدة للخدمــات اجلوية 
(يوباك) زيادة في اإليرادات 
بنسبة ٣٥٫٧٪ في الربع الثاني 
من العام مقارنة بنفس الفترة 
مــن العام الســابق. ويعود 
ذلك باألســاس إلى انتعاش 
اخلدمات املتعلقة باملطارات 
ومواقف السيارات بعد الفتح 
التدريجــي ملطــار الكويــت 
الدولي، حيــث منت أحجام 
الرحالت اجلوية والركاب منذ 
تخفيف اإلجراءات املرتبطة 
بكوفيد١٩. تتوقع يوباك زيادة 
تدريجية في حركة الطيران 

في عام ٢٠٢٢ وما بعده. 
كما وأن يوباك مســتثمر 
مشارك في مشروع رمي مول 
في جزيــرة الرمي بأبوظبي. 
وقد قاربت أعمال التشييد في 

التــي متتلك فيهــا حصصا 
مســيطرة وتقوم بإداراتها، 
وينعكس أداء هذه الشركات 
في بيــان الدخل وقد حققت 
مجتمعة إيرادات بقيمة ١٣٨٫٤ 
مليون دينــار، وأرباح قبل 
احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بقيمة 
٣٩٫٨ مليون دينار في الربع 
الثاني من العام، وذلك بزيادة 
٢٣٫٤٪ و٩٫٢٪ حسب الترتيب: 
٭ منــت إيــرادات أجيليتي 
اللوجســتية  للمجمعــات 
بنسبة ٢٪ خالل الربع الثاني 
من هذا العام مقارنة بنفس 
الفترة من عام ٢٠٢١. ولتلبية 
الطلب املتزايد على مساحات 
التخزيــن، تعمــل أجيليتي 
اللوجســتية  للمجمعــات 
على حتسني أصولها احلالية 
مــن األراضــي وتتطلع إلى 
االســتحصال علــى أراض 
إضافيــة للتطوير، الســيما 

حققت (ناس) قيمة كبيرة من 
العمليات في بعض أسواقها 

اجلديدة.
٭ في ٤ أغسطس، استكملت 
أجيليتي عملية االستحواذ 
على شركة مينزيز للطيران 
اململكــة املتحــدة  ومقرهــا 
مينزيــز  تضــم  وســوف 
لعمليات شــركة ناشيونال 
الطيــران (ناس)  خلدمــات 
إلنشاء شــركة رائدة عامليا 
في خدمــات الطيران، تعمل 

في ٥٨ دولة. 
وسيتم إدراج أداء شركة 
بيانــات  ضمــن  مينزيــز 
أجيليتــي املاليــة بــدءا من 
تاريــخ االنتهاء مــن عملية 
االستحواذ، وقد بلغت قيمة 
الشركة عند االستحواذ ٧٦٣ 
مليــون جنيه إســترليني، 
علما أنه سيتم دمج مينزيز 
وناس في كيان واحد حتت 
اسم مينزيز. وسيتم اعتبار 

املشروع على االنتهاء، ومن 
املتوقع أن يتم افتتاح متاجر 
البيــع بالتجزئــة والترفيه 
والتسلية داخل املول خالل 
عــام ٢٠٢٢، علمــا أنه قد مت 
افتتاح كارفور هايبر ماركت 
املســتأجر الرئيسي في رمي 

مول مؤخرا.
٭ حققــت شــركة جلوبال 
كليرجنهــاوس سســتمز - 
املتخصصة في رقمنة عمليات 
اجلمارك - منوا في إيرادات 
الربع الثاني من ٢٠٢٢ بنسبة 
١٠٫٥٪ مقارنة بنفس الفترة 
مــن العام الســابق مدفوعة 
بزيادة حجم التبادل التجاري 
التــي نفذتهــا  واملبــادرات 
الشــركة لتحفيــز منوهــا، 
وتســتمر الشــركة بسعيها 
التي  الفــرص  الستكشــاف 
ميكن أن تساعدها على زيادة 
منوها املســتقبلي وتنويع 

مصادر دخلها.

١١٫٤١ فلساً ربحية السهم الواحد.. و٢٣٪ منو اإليرادات إلى ٢٧٠٫٥ مليون دينار

طارق سلطان

دينار بالنصــف الثاني من 
العام.

نتائج جيدة

وفي هذا الصدد، قال نائب 
رئيس مجلس إدارة أجيليتي 
طــارق ســلطان: «تواصــل 
الشــركة حتقيــق نتائــج 
جيدة وسط حتديات السوق 
والظروف اجليوسياســية، 
شــركاتنا  حققــت  حيــث 
اخلاضعة للســيطرة والتي 
منتلكها ونديرها منوا عاما 
بعد عام، ونتوقع اســتمرار 
هذا النمو واألداء في عملياتنا 
في ٢٠٢٢، كما نهدف لزيادة 
منو هذه الشركات، ويعتبر 
االســتحواذ علــى شــركة 
مينزيــز، الذي اســتكملناه 
األسبوع املاضي مثاال جيدا 
على استراتيجية النمو هذه».
وأضاف ســلطان: «فيما 
يخص مجموعة استثمارات 

١٫٤ مليار دينار القيمة الدفترية 
الستثمارات الشركة بالكيانات املدرجة

متتلك أجيليتي حصصا غير مسيطرة في مجموعة 
من الكيانات املدرجة وغير املدرجة وتبلغ القيمة الدفترية 
لهذه االستثمارات ١٫٤ مليار دينار ومتثل حصة أجيليتي 
في شركة DSV أكبر هذه االســتثمارات.  كما تستثمر 
أجيليتي في مجموعة من الشركات األخرى املمتدة عبر 
عدد من القطاعات مثل الشحن والعقارات ومتكني التجارة 
اإللكترونية والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة واملسؤولية 
االجتماعية واحلوكمة املؤسسية وتقنيات سالسل اإلمداد. 
جتدر اإلشــارة إلى أن أسواق األسهم العاملية التزال 
متقلبة نتيجة الضطراب سالسل اإلمداد، وأسعار الطاقة 
املرتفعة، وعدم االستقرار السياسي وغيرها من التحديات 

التي تؤثر على التقييم اليومي الستثمارات أجيليتي.

.. وفي تقريره: منو معدالت التضخم يهدد
بارتفاع أسعار الواردات الكويتية.. وزيادة اإليجارات

قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن معدل التضخم بالكويت 
اســتقر عنــد مســتوى ٤٫٤٪، على 
أساس ســنوي في يونيو املاضي، 
وذلك دون تغييــر يذكر عن نهاية 
الربع األول من ٢٠٢٢، إال انه تراجع 
هامشيا مقارنة باملستويات املسجلة 

في شهري أبريل ومايو. 
وعلى الرغم من استمرار تخطيه 
ملستوياته التاريخية، إال ان وتيرة 
التضخــم قــد تتباطأ فــي النصف 
الثاني من ٢٠٢٢ في ظل تراجع بعض 
الضغوط التضخمية عامليا، واتباع 
تدابير تشديد السياسة النقدية على 
نطاق أوسع، واســتبعاد الزيادات 
الكبيرة في األسعار التي شهدناها 
العام املاضي من املقارنة السنوية. 
وتشمل املخاطر التي تهدد بتزايد 
معــدالت التضخــم إمكانية تراجع 
الدوالر األميركي، مما قد يؤدي إلى 
ارتفاع أسعار الواردات الكويتية، أو 
ارتفاع اإليجارات السكنية التي ظلت 
راكدة هذا العام. وفي املقابل، هناك 
إمكانيــة لتراجع األســعار العاملية 
للمواد الغذائية، وتخفيف ضغوط 
سالســل التوريــد، وتباطــؤ منــو 
االقتصاد احمللي في حالة انخفاض 

أسعار النفط.
ومــا تــزال مجموعــة األغذيــة 
الرئيســي  واملشــروبات احملــرك 
للتضخم، إذ تسارعت وتيرة االرتفاع 
املسجلة ضمن هذه الفئة إلى ٨٫٠٪، 
على أساس سنوي، في يونيو مقابل 
٧٫٢٪ في مارس املاضي، وذلك على 
الرغم من تراجعها مجددا خالل الربع 

الثاني من العام. 
ارتفعــت أســعار معظــم  كمــا 
لألغذيــة  الفرعيــة  املجموعــة 
واملشــروبات، ولكن مبعدالت أبطأ 

سلة مؤشر أسعار املستهلكني لنحو 
٣٣٪، هذا إلى جانب النمو امللحوظ 
الذي شــهده في النصف الثاني من 
٢٠٢١. إال ان البيانــات تشــير حتى 
اآلن إلى أن هذا الزخم لم يستمر في 
عام ٢٠٢٢، وبالتالي فإن مساهمته 
في رفع معدالت التضخم جاءت أقل 

مما كان متوقعا في السابق.
وبقي معدل التضخم األساسي، 
الذي يستثني األغذية واملشروبات 
واملسكن، مرتفعا ليسجل أحد أعلى 
مســتوياته تاريخيا، لكنــه تباطأ 
قليال إلى ٤٫٥٪ على أساس سنوي 
في يونيــو مقابل ٤٫٧٪ في مارس. 
ونالحــظ أن التضخــم فــي معظم 
املجموعات التســع األساسية يقع 
ضمن نطاق مقبول يتراوح ما بني ٢  
و٤٪، مع تخطي أسعار مجموعتني 
فقــط - املالبــس والتعليم - ذلك 
النطاق بشــكل كبير. ويعزى ذلك 
إللغاء قرار خفض الرسوم املدرسية 
في سبتمبر املاضي، والذي مت تطبيقه 

أثناء اجلائحة، وبالتالي من املقرر أن 
ينخفض بشكل حاد في وقت الحق 
من العام احلالي، بافتراض عدم إعادة 

فرض تلك الزيادات.
كما نرى أن ارتفاع قيمة الدينار 
الكويتي، باالتساق مع قوة الدوالر 
األميركي، ساعد في احتواء الضغوط 
التضخمية نظرا ملساهمته في خفض 
أسعار الواردات. فعلى سبيل املثال، 
منذ بداية العام احلالي، ارتفع الدينار 
الكويتي بنســبة ٤٪ مقابل اليوان 
الصيني، وبنسبة ١٠٪ مقابل اليورو، 

و١٦٪ مقابل الني الياباني. 
وتعــزى قوة الــدوالر األميركي 
كنتيجة طبيعية لتشديد السياسات 
النقديــة في الواليــات املتحدة هذا 
العام، سواء بالنسبة للتدابير التي مت 
تطبيقها بالفعل أو املتوقعة، هذا إلى 
جانب بعض التدفقات التي شهدها 
الدوالر كمــالذ آمن نظرا للمخاوف 
املتعلقة بتباطؤ االقتصاد العاملي.

وبصــورة إجماليــة، بلغ معدل 
التضخم ٤٫٥٪ في النصف األول من 
عام ٢٠٢٢، فيما يعد أعلى املستويات 
املسجلة منذ عدة ســنوات. إال أنه 
ما يزال أقل بكثير من املســتويات 
السائدة حاليا في األسواق العاملية 
الرئيســية مبــا في ذلــك الواليات 
املتحــدة (٨٫٥٪) ومنطقــة اليورو 
(٨٫٩٪)، وذلــك بفضــل التحكم في 
األسعار واستمرار الدعوم املتعلقة 

بالوقود والطاقة. 
وكما أســلفنا الذكــر، نتوقع أن 
يتراجع معــدل التضخم بالنصف 
الثاني من عام ٢٠٢٢ مقارنة بالنصف 
األول ليصل في املتوسط إلى ٤٫٣٪ 
لعام ٢٠٢٢ بالكامل، مقابل ٣٫٤٪ لعام 
٢٠٢١، كما قد ينهي العام بالقرب من 

مستوى ٣٪.

التضخم بالبالد استقر خالل يونيو املاضي عند مستوى ٤٫٤٪

مقارنــة بالربــع األول مــن العــام 
(باســتثناء األســماك واملأكــوالت 
البحريــة). وفي املســتقبل، هناك 
مؤشرات تدل على ان هناك اخبارا 
جيــدة علــى الصعيــد الدولــي، إذ 
انخفضت أسعار املواد الغذائية عامليا 
في شهر يونيو على أساس شهري، 
وفقا ملنظمة األغذية والزراعة، بأسرع 
وتيرة تشــهدها منذ أكتوبر ٢٠٠٨، 
لتصل إلى -٨٫٧٪ بدعم من ضعف 
آفــاق منو االقتصاد العاملي، مما قد 
يساهم في إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية محليا في املستقبل.

في املقابل، لم يشهد مؤشر خدمات 
املســكن (متثــل اإليجــارات اجلزء 
الرئيسي)، أي تغيير للربع الثاني 
على التوالي، ممــا أدى إلى تراجع 
معــدل النمو على أســاس ســنوي 
هامشــيا إلى ٢٫٢٪. وكنــا قد قمنا 
سابقا بتعريف هذا املكون باعتباره 
عنصرا محوريا لتوقعات التضخم 
لعام ٢٠٢٢، وذلك الرتفاع وزنه في 

اجليوسياسية والظروف  التحديات  وسط  جيدة  نتائج  حتقيق  تواصل  الشركة  سلطان:  شـركاتنا اخلاضعـة للسـيطرة حتقق منـوًا عامًا بعد اآلخـر.. ونتوقع اسـتمراره خـالل ٢٠٢٢طارق 

أبرز املؤشرات املالية لشركة أجيليتي خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢ (باملليون دينار)

البيان
الربع الثاني 

٢٠٢٢
الربع الثاني 

٢٠٢١
التغيير (٪)

النصف األول 
٢٠٢٢

النصف األول 
٢٠٢١

التغير (٪)

٢٢٫٩٪٢٣٫٤٢٧٠٫٥٢٢٠٫٢٪١٣٨٫٤١١٢٫٢اإليرادات
١٨٫٧٪٢٢٫١١٣٩٫٢١١٧٫٢٪٧٢٫٠٥٩٫٠صافي اإليرادات

الربح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء

٢١٫٥٪ ٧١٫٠٥٨٫٣-٤٫١٪٣٧٫٠٣٨٫٦

صافي األرباح من 
٧١٫٥٪٢٢٨٫٨١٦٫٨٪١٦٫١١٥٫٧العمليات املستمرة

صافي األرباح من 
-١٠٠٪٠٣٤٫٤-١٠٠٪٠٢٢٫٨العمليات غير املستمرة

-٤٣٫٧٪٢٨٫٨٥١٫٢-٥٨٫٤٪١٦٫١٣٨٫٦صافي الربح
-٤٣٫٧٪١١٫٤١٢٠٫٢٧-٥٨٫٤٪٦٫٣٥١٥٫٢٧ربحية السهم (فلس)

٭ األرقام في اجلدول أعاله مقربة
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أنباء سورية

مناصرو«اإلطار التنسيقي» يواصلون 
االعتصام حتى «فك حصار البرملان»

بغداد ـ وكاالت: انضم املئات من طلبة 
احلــوزة الدينية التابعة ملكتب والد زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق، 
إلى انصار التيار املعتصمني امام مقر البرملان 
في املنطقة اخلضراء بوسط العاصمة بغداد.
وقــال محمــد النوري وهــو أحد طلبة 
احلوزة في تصريح لـ «السومرية نيوز» 
إن «نحو ٤٠٠ـ  ٤٥٠ شخصا من طلبة احلوزة 
الدينية التابعة ملكتب السيد الشهيد محمد 
صادق الصدر، قدموا من محافظة النجف 
ومن جميع احملافظات، وتوجهوا الى بغداد 
ملناصرة املعتصمني في املنطقة اخلضراء».
وأضاف أن «طلبة احلوزة وصلوا إلى 
ساحة التحرير اوال ثم توجهوا إلى املنطقة 
اخلضراء ملساندة املعتصمني» من انصار 

التيار الصدري.
التيــار الصدري  ودخلــت اعتصامات 
أســبوعها الثالث للمطالبــة بحل البرملان 
العراقي وإجراء انتخابات برملانية مبكرة.

في غضون ذلك، أكد النائب في البرملان 

العراقي عن حتالف «الفتح»، معني الكاظمي 
امس اســتمرار اعتصام مناصري «اإلطار 
التنسيقي» خارج أسوار املنطقة اخلضراء 
بالقرب من اجلسر املعلق حلني فك حصار 

البرملان من قبل أنصار مقتدى الصدر.
وقال الكاظمي، في تصريح صحافي من 
منطقة االعتصام، إن «اجلماهير تعبر عن 
موقفها إزاء ما يجري داخل البرملان العراقي 
ألنه ليس من املعقول استمرار االعتصام 
داخلــه»، مطالبــا بانســحاب املعتصمني 
الستئناف عقد جلسات البرملان وتشكيل 
احلكومــة اجلديدة. ودعا إلى إجراء حوار 
وطني شامل «وجها لوجه» يتناول جميع 
امللفــات، رافضا أن يكــون مصير العراق 
محصورا بيد إرادة طرف واحد «ألن البلد 
يضم مكونات مختلفــة والبد من االلتزام 
بالدستور». ونصب اتباع «اإلطار التنسيقي» 
سرادق وخيما وبدأوا اعتصاما مفتوحا منذ 
امــس االول حلني اإليفاء مبطالبهم مبا في 

ذلك فك احلصار عن البرملان.

«طلبة احلوزة» ينضمون ملعتصمي التيار الصدري

مسلحو «طالبان» يفرقون تظاهرة نسائية 
للمطالبة باحلق في العمل والتعليم

كابول - وكاالت: أطلق مســلحون من 
«طالبــان» النار في الهواء في كابول امس 
لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالنب باحلق 
في العمل والتعليم بعد نحو عام من سيطرة 

احلركة على السلطة في أفغانستان.
وســارت نحــو أربعــني امــرأة يهتفن: 
«خبز.. عمل.. حرية» أمام وزارة التعليم 
قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي «طالبان» 
بتفريقهن بإطالق رشقات رصاص في الهواء 
بعد حوالى خمس دقائق من بدء التظاهرة.

ورفعت املتظاهرات الفتة كتب عليها «١٥ 
أغسطس يوم أسود»، في إشارة إلى ذكرى 
وصول احلركة إلى السلطة العام املاضي.

ورددت املتظاهرات: «العدل العدل، سئمنا 
اجلهل»، قبل تفريقهن بعنف.

وقطع مســلحون مــن حركــة طالبان 
يرتدون بزات عســكرية مفترق طرق أمام 
املتظاهــرات وبدأوا إطالق النار في الهواء 

لثوان. وصوب أحدهم بندقيته على النساء 
متظاهرا بإطالق النار عليهن، على ما أفاد 

صحافي في وكالة فرانس برس.
وطارد عناصر احلركة بعض املتظاهرات 
اللواتي جلأن إلى متاجر مجاورة، وقاموا 
بضربهن بأعقــاب البنادق. كمــا صادروا 

الهواتف احملمولة من املتظاهرات.
وقالت زوليا بارســي إحــدى منظمات 
االحتجــاج لفرانــس برس «لســوء احلظ 
جاء طالبــان الذين كانوا جزءا من أجهزة 
املخابرات وأطلقوا النار في الهواء». وأضافت 
«قامــوا بتفريق الفتيــات ومزقوا الفتاتنا 
وصــادروا العديد مــن الهواتف احملمولة 
اخلاصة بالفتيات». وأكدت متظاهرة أخرى 
تدعــى منيزة مبارز أنهــا تعتزم مواصلة 

االحتجاج للمطالبة بحقوق النساء.
وقالــت «لن ندع طالبان تكم أصواتنا. 

سنحتج من منازلنا».

بايدن: األميركيون انتصروا بإقرار خطة املناخ والصحة
واشنطــــن- وكــــاالت: 
الرئيــس االميركي  وصــف 
جو بايدن إقرار الكونغرس 
في تصويــت نهائي خطته 
الضخمة لالستثمار في املناخ 
والصحــة، بأنهــا انتصــار 
للشــعب، فيما رأى اخلبراء 
أن هذه اخلطــوة تعد ايضا 
نصرا سياسيا كبيرا للرئيس 
الدميوقراطــي قبــل أقل من 
ثالثة أشــهر مــن انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس 

في نوفمبر املقبل.
وأتــاح الدميوقراطيــون 
بغالبيتهــم الضئيلــة فــي 
مجلس النواب إقرار اخلطة 
التــي تزيد قيمتها على ٤٣٠ 
مليــار دوالر، بعد تصويت 
مماثل في مجلس الشــيوخ 

قبل بضعة أيام.
وأعلن بايدن في تغريدة 
امس أنــه ســيصدر النص 
األســبوع املقبــل، ليصبــح 
قانونا نافذا يهدف إلى وضع 
البالد على الطريق الصحيح 
لتحقيــق أهدافهــا لناحيــة 
خفــض انبعاثــات الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري.
وكتب بايــدن قائال «لقد 
انتصر الشــعب األميركي»، 
مضيفــا أنه من خــالل هذه 
العائالت  اخلطة «ستالحظ 
انخفاضا في أسعار األدوية 
والرعاية الصحية وتكاليف 

الطاقة».
التــي  وتنــص اخلطــة 
حصلت علــى تأييد غالبية 
املنظمات التي تكافح التغير 
املناخي، على تخصيص ٣٧٠ 
مليار دوالر للبيئة و٦٤ مليار 

دوالر للصحة.
وفي الوقت نفسه تهدف 
اخلطة التي أطلق عليها اسم 
«قانون خفض التضخم» إلى 
احلد من العجز في امليزانية 
العامة من خالل فرض ضريبة 
جديدة بنسبة ١٥٪ كحد أدنى 

استثمار أوسع نطاقا.
غير أن أعضاء الكونغرس 
الدميوقراطيني اضطروا إلى 
خفض طموحاتهم تدريجيا 
للحصول بصورة خاصة على 
تأييد السيناتور جو مانشني 
من غرب فيرجينيا، الوالية 
املعروفــة مبناجم الفحم، إذ 
كان دعمه أساســيا لتمرير 
اخلطة في مجلس الشيوخ.

ويبقى النــص رغم ذلك 
أضخم اســتثمار فــي املناخ 
تقدم عليه الواليات املتحدة 
حتى اآلن. وسيسمح بخفض 
انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري بنسبة ٤٠٪ بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وكان بايــدن حــدد هدفا 
يقضــي بخفــض ال يقل عن 
٥٠٪ بحلول ذلك التاريخ، غير 
أن اخلبراء يرون أن تدابير 
أخرى والسيما على مستوى 
التنظيمات قد تسمح بتخطي 

الفارق جزئيا.

في شقها الثاني إلى تصحيح 
التباين الصارخ في إمكانيات 
احلصول على العناية الطبية 
في الواليات املتحدة، والسيما 
مــن خــالل خفض أســعار 

األدوية.
وسيكون بوسع «ميديكير»، 
نظام الضمــان الصحي الذي 
يســتفيد منه األشــخاص ما 
فوق الـ٦٥ من العمر، ألول مرة 
التفاوض مباشرة على أسعار 
بعــض األدوية مع املختبرات 
للحصــول على أســعار أكثر 

تنافسية.
كما أن املسنني لن ينفقوا 
أكثر من ألفي دوالر في السنة 
لقاء أدويتهم اعتبارا من ٢٠٢٥.
ومتــدد اخلطــة الرعاية 
التي يوفرها «قانون الرعاية 
امليســرة الكلفــة» املعروف 
باسم «أوباماكير» إذ كان من 
أبرز إجنازات الرئيس األسبق 
باراك أوبامــا ومنح تغطية 

صحية ملاليني األميركيني.

ومبوجب هــذا اإلصالح 
اجلديــد، يحصــل املواطــن 
األميركــي على نحــو ٧٥٠٠ 
دوالر من اإلعفاءات الضريبية 
لدى شرائه سيارة كهربائية. 
كما يحصل على متويل يغطي 
٣٠٪ من التكاليف لدى تركيب 
ألواح شمسية على سطحه.

ويرصد نص اخلطة أيضا 
اســتثمارات لتطوير قدرات 
احتجاز ثاني أكسيد الكربون 
الغابات في  وتعزيز حماية 
مواجهــة احلرائــق وترميم 

املساكن لألسر األقل دخال.
إعفاءات  ومتنح اخلطــة 
ضريبية مبليارات الدوالرات 
للصناعــات األكثــر تلويثا 
ملســاعدتها على التحول في 
مجــال الطاقة، وهــو إجراء 
واجه انتقادات شــديدة من 
يســار احلزب الدميوقراطي 
قبــل أن يؤيــد النــص رغم 

حتفظاته.
 وتهدف خطة االستثمار 

قيمتها ٤٣٠ مليار دوالر في وقت حساس قبل ٣ أشهر من انتخابات الكونغرس النصفية

(أ.ف.پ) رئيسة مجلس النواب االميركي نانسي بيلوسي ومشرعو الكونغرس عقب اعتماد خطة بايدن للصحة واملناخ    

على الشــركات التي جتني 
أرباحا تتخطى مليار دوالر.

وصرحت رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي قبيل 
التصويت بالقول «اليوم هو 
يوم احتفال»، مؤكدة أن هذا 
القانون سيسمح للعائالت 
«باالزدهــار  األميركيــة 

ولكوكبنا بالصمود».
يعتبــر  املقابــل،  فــي 
املعسكر اجلمهوري أن النص 
ســيولد نفقــات عامــة غير 
ضرورية، منددا باســتخدام 
الضرائــب لتمويلــه. وفــي 
وقت ســابق، دعــا الرئيس 
الســابق دونالــد ترامــب، 
عبــر شــبكته االجتماعيــة 
«تروث سوشــيال»، جميع 
إلــى الوقوف  اجلمهوريــني 

ضد اخلطة.
وكان بايــدن الذي وصل 
إلى البيت االبيض بناء على 
خطــط إصالحــات ضخمة، 
يدعــو باألســاس إلى خطة 

ترامب.. سجل حافل من كشف املعلومات «السرية للغاية» وخبراء: كابوس أمني
بحسب نص املكاملة الذي نشرته 

الفلبني.
ونادرا ما تكشف وزارة الدفاع 
األميركيــة (الپنتاغــون) مواقع 
غواصاتها التي تعد أساسية لقوة 

الدفاع االستراتيجية األميركية.
وفي مقابلة عام ٢٠١٩، حتدث 
ترامــب للكاتــب بــوب وودوارد 
عــن إمكانيــات نوويــة أميركية 
غيــر معروفة، وهو أمــر كان إما 
معلومات غير دقيقة هدفها التباهي 

أو معلومات سرية للغاية.
وقال ترامب لوودوارد «أنشأت 
نظاما نوويا ولألسلحة لم ميلك أي 
أحد مثله في هذا البلد من قبل».

وأضاف «لدينا معدات لم يسمع 
بها فالدميير بوتني وشي جينبينغ 

من قبل».
وبعدمــا قتــل زعيــم تنظيم 
داعــش أبــو بكــر البغــدادي في 
عمليــة أميركية في ســورية في 
أكتوبــر ٢٠١٩، كشــف ترامب في 
إطار تباهيه بالهجوم عن تفاصيل 
عديدة يتحفظ «الپنتاغون» عليها 
عادة، مثل عــدد املروحيات التي 
شــاركت وكيفية دخول عناصر 
القــوات اخلاصة إلى مقــر إقامة 

البغدادي.
وقال قائــد العمليات اخلاصة 
الســابق مايــكل ناغاتــا ملوقــع 
«بوليتيكو» إن املعلومات «ميكن أن 
تسهم في هندسة مضادة ألساليبنا 

االستخباراتية من قبل العدو».

عن ما يعتقد بأنها صورة سرية 
عالية الدقة ملوقع إطالق صواريخ 

إيراني لم ينجح.
وقال ترامب في التغريدة «لم 
تكن الواليات املتحدة األميركية 
متورطة في اي حادث كارثي خالل 
النهائيــة إلطالق  التحضيــرات 
الصاروخ سفير الذي يحمل قمرا 
اصطناعيا من موقع سمنان في 

إيران».
وفي العاشــر من مايو ٢٠١٧، 
التقــى ترامب وزيــر اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ والسفير 
ســيرغي كيســلياك فــي املكتب 
البيضاوي فــي البيت األبيض. 
وخــالل االجتماع، أبلــغ ترامب 
املسؤولني الروسيني عن معلومات 
استخباراتية بالغة السرية تلقتها 
الواليات املتحدة من دولة حليفة 
في الشــرق األوســط عــن خطة 
لتنظيــم داعش، وحــول عملية 
من املقرر تنفيذها ضد التنظيم. 
وتبني أن املعلومات االستخباراتية 
الســرية كانت من إسرائيل التي 
انزعجت من كشف ترامب عنها، 
بحسب معلومات نشرتها وسائل 

إعالم.
كما كشــف ترامــب للرئيس 
الفلبينــي رودريغــو دوتيرتي 
فــي أبريل ٢٠١٧، بــأن غواصتني 
نوويتــني أميركيتــني تتواجدان 
قبالة ســواحل كوريا الشمالية، 
متباهيا بـ«قــوة نارية كبيرة»، 

األبيض غرفة آمنة في ماراالغو 
إلجراء املناقشات احلساسة. كان 
هذا هو املكان الذي قرر فيه ترامب 
شــن غارات جوية على سورية 
الستخدامها أسلحة كيماوية في 

أبريل ٢٠١٧.
وجرى اتخاذ هذا القرار بينما 
كان ترامب يستعد لتناول العشاء 
مع الرئيس الصيني الزائر شي 
جينبينغ. وعندمــا كان يتناول 
قطعة من كعكة الشوكوالتة، أبلغ 

ترامب شي بالضربات اجلوية.
ومــن بــني التســريبات التي 
شكلت صدمة لدوائر االستخبارات 
األميركية، تغريــدة لترامب في 
٣٠ اغســطس ٢٠١٩، كشف فيها 

كان ترامــب وآبــي يفكــران مبا 
ســيقوالن ردا على ذلــك. وبعد 
إصدار بيان، حضر ترامب حفل 

زفاف في نادي املنتجع.
وقــال مــارك زيــد احملامــي 
املتخصــص فــي قضايــا األمن 
القومي «ما رأيناه هو أن ترامب 
كان متســاهال فــي األمن لدرجة 
أنه كان يعقد اجتماعا حساســا 
بشــأن موضوع حــرب محتمل 
في مكان ميكن فيه ملوظفني غير 
أميركيني املراقبة والتصوير.. كان 
من الســهل ايضا حيازة أحدهم 
أيضا جهاز يتنصت على ما كان 

يقوله ترامب ويسجله أيضا».
وأنشأ مســاعدون في البيت 

ملجتمع املخابرات.
وقــال ضابــط ســابق فــي 
املخابرات األميركية «بيئة التعامل 
احلذر مع املعلومات بالغة السرية 

مخيفة جدا... إنها كابوس».
وفي إحــدى الوقائع البارزة، 
اجتمع ترامب فــي عام ٢٠١٧ مع 
رئيس الــوزراء اليابانــي آنذاك 
شينزو آبي على مائدة عشاء في 
الهواء الطلق بينما كان الضيوف 
يتحركون في القرب ويسمعون 
ويلتقطون الصور التي نشروها 

الحقا على تويتر.
جتربــة  العشــاء  وتخلــل 
صاروخيــة لكوريــا الشــمالية، 
وكان الضيوف يســمعون بينما 

زفاف وعشاء ميلؤها املرح، تبدو 
املعلومات املخابراتية األميركية 

معرضة للخطر بشكل خاص. 
وقالت ماري ماكورد املسؤولة 
السابقة بوزارة العدل إن مذكرة 
التفتيش الصــادرة عن الوزارة 
تثيــر مخــاوف متعلقــة باألمن 

القومي.
وأضافت «مــن الواضح أنهم 
اعتقدوا أن اســتعادة هذه املواد 
إلى فضاء آمن أمر مهم جدا، حتى 
مجرد االحتفاظ بوثائق ســرية 
للغاية في مخزن غير الئق يخلق 
تهديدا كبيرا لألمن القومي، السيما 
بالنظر إلى أن ماراالغو يرتادها 
زوار أجانب وغيرهم ممن قد يكون 
لهم صــالت بحكومــات أجنبية 

وعمالء أجانب».
ودافع ترامب عن نفسه قائال 
في بيان إن السجالت «رفعت عنها 
الســرية» ووضعت في «مخزن 

آمن».
غير أن ماكــورد قالت إنها ال 
ترى «مبررا معقوال لقراره برفع 
السرية عن كل (وثيقة) منفردة 

منها قبل رحيله». 
وتشكل مصادرة «اف بي آي» 
ملجموعات متعــددة من الوثائق 
وعشــرات الصناديــق، ومنهــا 
معلومــات حول شــؤون الدفاع 
بالواليــات املتحــدة ومعلومات 
نووية، وإشــارة إلــى «الرئيس 
الفرنســي»، ســيناريو مخيفــا 

واشنطنـ  رويترزـ  أ.ف.پ: قال 
عدد من خبراء األمن إن مصادرة 
عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي 
«اف بــي آي» وثائــق حكوميــة 
أميركيــة «ســرية للغايــة» من 
منتجع الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب الفخم في ماراالغو 
بفلوريــدا، يســلط الضوء على 
مخاوف األمن القومي املســتمرة 
التي يشــكلها الرئيس الســابق 
ومنزلــه الذي أطلق عليه اســم 

البيت األبيض الشتوي.
وكانــت العملية آخــر حلقة 
ضمن سلســلة اتهامات لترامب 
بالتهــور وانتهــاك معلومــات 
ســرية، حيث يخضــع لتحقيق 
احتادي حول انتهاكات محتملة 
لقانون التجســس الــذي يجرم 
تقــدمي املعلومــات لدولة أخرى 
أو إســاءة التعامل مع معلومات 
دفاعيــة أميركيــة أو تبادلها مع 
غيــر املخولني بذلــك، وفقا ألمر 
التفتيــش القضائــي الــذي أمر 
قاض في فلوريدا بنشــره، وبني 
املضبوطات عدد كبير من الوثائق 
املصنفة «سرية للغاية» إحداها 

تتعلق بـ«رئيس فرنسا»..
وعندما كان رئيســا، كشــف 
ترامب أحيانا عن معلومات بغض 
النظر عن حساسيتها لضيوفه في 
البيت االبيض. ولكن في منتجع 
ماراالغو، الذي يشهد فناء ناديه 
حضور أعضاء من النخبة حفالت 

٣ صفحات من الوثائق التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خالل مداهمته منتجع ترامب    (رويترز)

«قسد» تعّلق تعاونها مع التحالف الدولي 
ضد «داعش» شمال سورية

وكاالت: علقت قوات سوريا 
التي  الدميوقراطية «قســد» 
يهيمن عليها الكراد، عملياتها 
املشتركة مع التحالف الدولي 
الذي تقوده الواليات املتحدة 
ضد تنظيم «داعش» في شمال 
شرقي سورية احتجاجًا على 
استمرار استهداف الطائرات 
املســيرة التركيــة لعدد من 

قيادات املسلحني األكراد.
وجــاء قــرار التعليق في 
محاولة من «قسد» للضغط 
على الواليات املتحدة لوقف 
الهجمــات التركيــة التي زاد 
نشــاطها في مناطق سيطرة 

قسد شمال شرقي البالد.

شرقي سورية بالضغط على 
تركيا لوقف هجمات املسيرات 

التركية».
وأشــار املصــدر إلــى أن 
«تصعيــد قســد لهجماتهــا 
وقصفها مواقع للجيش التركي 
على طول الشريط احلدودي 
شمالي احلسكة جاء رداً على 
املوقف األميركي والروسي من 

الهجمات التركية».
وتتهــم «اإلدارة الذاتية» 
و«قســد» الواليــات املتحدة 
وروسيا بالسماح للطائرات 
التركية بالتحليق  املســيرة 
بحريــة في مناطــق نفوذها 
قادتهــا  اســتهداف  بهــدف 

ومواقعها العسكرية.
واحــدث هــذه العمليات، 
ما أعلنته السلطات التركية 
حول اســتهداف القيادي في 
«بي كا كا» يوســف محمود 
رباني، في القامشلي. وذكرت 
وكالــة األناضول التركية ان 
االســتخبارات متكنــت مــن 
القضاء على رباني وهو من 
اصــل إيراني، وكان يشــغل 
فــي اآلونة األخيــرة منصب 
«املسؤول العام» عن منطقتي 
عامــودا والدرباســية فــي 
صفــوف الكردســتاني، عبر 
عملية نفذتها في ٦ أغسطس 

اجلاري.

ونقــل موقــع تلفزيــون 
«ســوريا» عــن مصــدر من 
قــرار تعليــق  أن  «قســد» 
العمليات املشــتركة اتخذته 
قسد بضغط من حزب العمال 
الكردستاني «بي كا كا» الذي 
تصنفه تركيا منظمة إرهابية 
وتعتبر «قسد» امتدادا سورية 
له. وذلك بعــد تزايد وتيرة 
التركية لقادته  االستهدافات 
ممــن يشــرفون على قســد 
ومناطق شمال شرقي سورية.
وأوضح املصدر أن «قسد 
طالبت خــالل اجتماعني مع 
القــوات األميركيــة وممثلي 
اخلارجية األميركية في شمال 

«القرطاسية» بالتقسيط 
وبسقف نصف مليون ليرة

وكاالت: أعلنت المؤسســة الســورية للتجارة عن 
فتح باب التقسيط على القرطاسية واأللبسة المدرسية 
والحقائــب للعامليــن بالدولــة بمناســبة قــرب بدء 
العام الدراســي بســقف قدره ٥٠٠ ألف ليرة ســورية 

دون فوائد.
وأوضحت المؤسسة في بيان نقلته وكالة األنباء 
الرســمية «سانا» أن طلبات التقســيط تقبل اعتبارا 
مــن يوم الـ ٢٠ من الشــهر الجــاري وحتى الـ ٢٠ من 
أكتوبر المقبل ويسدد القرض خالل ١٢ شهرا اعتبارا 

من الشهر الذي يلي محضر االستالم.
ولفتت المؤسسة إلى أن الشريحة المستهدفة من 
التقســيط هم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون 
بعقود ســنوية غيــر منتهية خالل فترة التقســيط، 
مشــيرة إلى أن الجهات العامة ترسل القوائم بأسماء 
العاملين الراغبين بالتقسيط مع الرقم الوطني وتعهد 
من محاسب اإلدارة وآمر الصرف بتسديد األقساط في 

مواعيدها وعلى مسؤوليتهم.

مخالفات «املرور» تكوي جيوب 
السائقني وتتجاوز رواتب املوظفني

وكاالت: أثــار قــرار «إدارة املرور» فــي وزارة الداخلية 
الســورية رفع قيمة املخالفــات املرورية لبدء حدها األدنى 
مــن ٢٥ الف ليرة ســورية بدال مــن ١٥٠٠ ليرة لـ «الوقوف 
املخالف» مثال، اثار استياء سائقي السيارات اخلاصة والعامة 
في العاصمة دمشــق.  ويرى ســائقون وسكان في دمشق، 
أن قيمة بعض املخالفات أصبحت تتجاوز دخل أي موظف 
حكومي الذي قد ال يتجاوز ١٠٠ ألف ليرة بأحسن األحوال. 
وينقل موقع تلفزيون «سوريا» أحد سائقي األجرة ويدعى أبا 
خالد قوله: «شرطة املرور في دمشق ال يعرفون اإلنسانية، 
مخالفات ع الطالع والنازل». وفي بداية اغسطس اجلاري، 
عدلت «إدارة املرور» قيمة مخالفات الســير املعاقب عليها 
بالغرامــة مــن دون احلبس ليصبح ٢٥ ألــف ليرة ملخالفة 
جتاوز اإلشارة الضوئية أو استخدام الهاتف النقال أو تركيب 
زجاج «فيميه»، أو الوقوف املمنوع وغيرها من املخالفات. 
أمــا املخالفات التي تشــمل غرامة وحبســا، أصبحت أدنى 
قيمة لها ١٠٠ ألف ليرة، وأعلى قيمة ٥٠٠ ألف ليرة كالقيادة 
بحالة السكر أو القيادة قبل احلصول على رخصة سوق.
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«النواب» يجدد ثقته بحكومة مدبولي وُيقر تعديًال واسعًا
والسيسي لتطوير األداء احلكومي في امللفات املهّمة

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

جدد مجلس النواب املصري 
ثقته فــي حكومة د.مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
وأقر برئاسة املستشار د.حنفي 
الــوزاري  التعديــل  جبالــي 
املقترح، والذي شمل ١٣ حقيبة 
وزارية. وجــاء التعديل على 

النحو التالي:
- د.رضــا حجــازي نائب 
والتعليــم  التربيــة  وزيــر 
لشؤون املعلمني، وزيرا للتربية 

والتعليم والتعليم الفني.
- هانــي عاطــف نبهــان 
التنميــة  أســتاذ  ســويلم، 
املستدامة وإدارة املوارد املائية 
باجلامعــة األميركيــة، وزيرا 

للموارد املائية والري.
- د.خالد عاطف عبدالغفار 
محمد، وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي، وزيرا للصحة 

والسكان.
- محمد أمين أحمد عاشور، 
نائب وزير التعليــم العالي، 
وزيرا للتعليم العالي والبحث 

العلمي.
- سها سمير، مساعد وزير 
اخلارجيــة، وزيــرة للهجرة 

واملصريني باخلارج.
- أحمد عيسى طه عيسى 
أبو حسني، الرئيس التنفيذي 
التجزئــة  التجــارة  لقطــاع 
التجاري  بالبنــك  املصرفيــة 
الدولــي، وزيــرا للســياحة 

واآلثار.
- أحمــد ســمير صالــح، 

الكيالني، عميد املعهد العالي 
للنقد الفني بأكادميية الفنون، 

وزيرا للثقافة.
- اللواء هشام عبدالغني 
أمنــة، محافــظ  عبدالعزيــز 
البحيــرة، وزيــرة للتنميــة 

احمللية.
- محمــود مصطفى كمال 
عصمت، وزيرا لقطاع األعمال 

العام.
- محمد صالح الدين، نائب 
رئيس الهيئة القومية لإلنتاج 

الصعيديــن  علــى  املهمــة 
الداخلــي واخلارجــي والتي 
تســهم فــي حمايــة مصالح 
الدولــة ومقدراتهــا، ومتــس 
بشكل مباشر اخلدمات املقدمة 
للمواطن املصري، والذي نعمل 

جميعا من أجله.
وتقدم الرئيس السيســي 
بالشــكر والتقديــر جلميــع 
الــوزراء الذين أنهوا مهمتهم، 
متمنيا التوفيق والنجاح ملن 

كلف باملهمة بديال عنه.

احلربي، وزيرا لإلنتاج احلربي.
وكان الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي، قد ذكر عبر صفحته 
الرسمية على موقع التواصل 
االجتماعــي «فيســبوك»، أنه 
وّجه الدعــوة ملجلس النواب 
لالنعقاد ملناقشة تعديل عدد 
من احلقائب الوزارية التي مت 
التوافــق علــى تغييرها بعد 
التشــاور مــع رئيس مجلس 
الوزراء، وذلك لتطوير األداء 
احلكومــي في بعــض امللفات 

شمل  ١٣ حقيبة وزارية منها «الصحة» و«السياحة» و«التعليم العالي»

جانب من اجللسة الطارئة ملجلس النواب املصري امس والتي اقر فيها التعديل الوزاري

الشــؤون  جلنــة  رئيــس 
االقتصاديــة مبجلس النواب 

وزيرا للتجارة والصناعة.
- الفريــق محمــد عباس 
حلمــي هاشــم، قائــد القوات 
اجلويــة املصريــة، وزيــرا 

للطيران املدني.
- حســن محمــد حســن 
شــحاتة، األمني العام الحتاد 
نقابــات عمــال مصــر وزيرا 

للقوى العاملة.
- نيفــني يوســف محمــد 

البنك املركزي ينفي استقالة طارق عامر 
من منصبه: مدته تنتهي نوفمبر ٢٠٢٣

تنسيق اجلامعات ٢٠٢٢.. ٥٥ ألف طالب 
يسجلون في تنسيق املرحلة األولى

القاهرة ـ ناهد إمام

أكد جمال نجم نائب أول محافظ البنك 
المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن 
تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر 

باستقالته من منصبه.
وقال نجم إن مدة المحافظ تنتهي في 
نوفمبر من العام المقبل ٢٠٢٣، موضحا 
أنــه وفقــا للدســتور فإن قــرار تكليف 
المحافظ واســتمراره إنما هو بقرار من 

رئيس الجمهورية فقط.
وأوضــح نائــب أول محافــظ البنك 
المركزي أن مثل هذه الشائعات الملفقة 
تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، 
وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع 
مــن يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل 
الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي 

في حماية نحو ٩ تريليونات جنيه، تمثل 
ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها 
وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من 

قبل البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن هذه الودائع وصلت إلى 
هذه المعدالت الضخمة خالل فترة عمل 
المحافــظ بالبنك المركــزي منذ ٢٠٠٤، 
حيث ساهم على مدار ١٩ عاما في قيادة 
عمليــة اإلصالح في القطــاع المصرفي، 
والتي شملت جميع البنوك، ما أدى إلى 
اســتعادتها مالءتها المالية لتقوم بدور 

مهم ورئيسي في عملية التنمية.
وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك 
المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في 
نوفمبر ٢٠١٥، قبل أن يصدر الرئيس قرارا 
بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر ٢٠١٩ 

وحتى نوفمبر ٢٠٢٣.

القاهرة - هالة عمران

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
والمشــرف العام على مكتب التنسيق، 
امس، أن عدد الطالب المتقدمين لتنسيق 
المرحلــة األولــى للقبــول بالجامعــات 
بلــغ حتــى اآلن ٥٥ ألف طالــب وطالبة 
التنســيق اإللكترونــي علــى موقــع 

www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي 
الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات 
إدخــال الطــالب لرغباتهــم عبــر موقع 
التنســيق اإللكترونــي، موجها الطالب 
بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة 
وصحيحة، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات 

حتى السابعة من مساء يوم غد اإلثنين 
الموافق ٢٠٢٢/٨/١٥.

وأضاف د.عادل عبدالغفار المستشار 
اإلعالمي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه 
تم فتح معامل الحاسب اآللي بالجامعات 
الحكومية، لمســاعدة الطالب في عملية 
التنسيق اإللكتروني من التاسعة صباحا 
وحتــى الثـالـثـــة ظـــهرا طــوال فتــرة 

التنسيق.
وأكد المتحدث الرسمي أنه على الطالب 
سرعة االنتهاء من تسجيل رغباتهم على 
الموقع اإللكتروني للتنسيق، نظرا ألن 
الموقع سيغلق في تمام الساعة السابعة 
من مساء يوم اإلثنين الموافق ١٥ أغسطس 
الجاري، إيذانــا بانتهاء المرحلة األولى 

للتنسيق.

امللف الرئاسي يتحرك و«احلكومي» معّلق وأسماء جديدة في بورصة املرشحني
بيروت - عمر حبنجر 

احلــراك السياســي فــي 
بيروت، يــكاد يكون محوره 
رئاســة اجلمهورية، وعندما 
يسأل سائل عن مصير تشكيل 
احلكومة، التي استعجل حزب 
اهللا والدتهــا مؤخرا؟ يجاب، 
عندمــا يحضــر املــاء يبطل 
التيمم، وبالتالي عندما يفتح 
ملف رئاسة اجلمهورية، جتمد 
بقية امللفات، بانتظار وصول 
قطار الرئاسة الى محطة بعبدا. 
وقد فتح وليــد جنبالط هذا 
امللف على الدفتني فوق طاولة 
حزب اهللا، وحصل على الوعد، 
بــأال يكــون هناك فــرض، أو 

ضغط.
وطبعــا، هــذا ال يعنــي، 
مــن  ليســت  احلكومــة  ان 
انها  الضروريــات، والدليــل 
كانت الشــرارة التــي أطلقها 
حزب اهللا، عبــر أمينه العام 
السيد حسن نصر اهللا في آخر 
إطاللة له، ما حرك ردارات وليد 
جنبالط الدقيقة االستشعار، 
والسريعة املبادرة، بعدما أدرك 
ان وراء تركيــز احلزب على 
تشــكيل احلكومة، في أواخر 
ايــام والية الرئيس ميشــال 
عون، ما يســمح بالظن بأننا 
في طريق رئاسي مسدود. وهذا 
ما حرص جنبالط على طرحه، 
كسؤال على موفدي حزب اهللا 
الذيــن التقاهما قبل ايام: هل 
لدى احلزب مؤشر على عدم 
انتخاب رئيــس للجمهورية 
في املوعد الدستوري، فأجابه 
املعاون السياسي لألمني العام 
حلزب اهللا احلاج حسني خليل 
بقوله: احلزب ال يريد الفراغ 

ألي من مؤسسات الدولة.
طبعــا، هذا جــواب عام.. 
قــد يكــون اقنع جنبــالط او 
لم يقنعه، لكنه قرر مواصلة 
التحرك على الصعيد احلكومي، 
ولئن ظل املشهد العام رئاسيا، 
ومنطلق هذا التحرك، التحسب 
ملا هــو آت، فبعد أغســطس، 
تغيب رهجة املغتربني ومعهم 
عمالتهم الصعبة، التي أنعشت 
األســواق اخلاملــة، وخدرت 
أصحــاب احلناجر املفتوحة، 
وبعد أغسطس يأتي سبتمبر، 
االستحقاق الرئاسي املتعثر، 
ومعه الدوالر املتفلت، وامام 
حالــة العــوز العــام للخبــز 
والدواء واحملروقات مقرونة 
بتحديات مرحلة االنتخابات 
الرئاســية، تتوقــع املصادر 
املتابعــة، فوضــى اجتماعية 

أنــه «ال يجــب أن  وأكــد 
نأتي برئيس وسطي خاضع 
للسالح»، مشيرا إلى «محاولة 
الوصول لرئيس يجمع ولديه 
صفتي السيادية واإلصالحية»، 
ويــرى أن «هذا االســتحقاق 
يشــكل مدخال إلعــادة إنتاج 
الســلطة بشــكل نعيــد  كل 
إنقاذ لبنان بأكمله من الباب 
اإلصالحــي املفقــود بســبب 

السيادة املفقودة»
باملقابل نقلت اذاعة «صوت 
لبنــان» الكتائبيــة عن وزير 
مقرب مــن الرئيس ميشــال 
عون، لم تسمه، قوله ان لدى 
فريــق رئاســة اجلمهوريــة 
فتاوى دستورية، متنع حكومة 
تصريف األعمال التي يرأسها 
الرئيس جنيــب ميقاتي، من 
ممارسة السلطات الرئاسية، 
في حال تعذر انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، قبل انتهاء 

والية الرئيس ميشال عون.
وفي هذه األثناء، ارتفعت 
بورصــة األســماء املطروحة 
للرئاســة اللبنانيــة، وآخــر 
مــا تداولته وســائل االعالم 
احملامون واالقتصاديون: زياد 
بــارود، جهاد أزعور، ســليم 
ميشــال اده، ســليم عســاف 

وصالح حنني.
إلــى ذلــك، يعمــل كل من 
رئيس اجلمهوريــة ورئيس 
احلكومة على ادارة اجتماعات 
وزاريــة  جلــان  وتشــكيل 
امللفات  متخصصة، ملتابعــة 

وليــس مقبــوال اال ان يأتــي 
رئيــس قوي وكفــؤ ونظيف 

الكف».
وتوجه شمعون الى اركان 
العهد احلالي بقوله: الكهرباء 
لم تستطيعوا تأمينها.. واليوم 
الرئاسي،  لدينا االســتحقاق 
مجــددا.  الغلــط  وممنــوع 
فنحن املجموعة السيادية من 
نواب األحــرار والقوات وكل 
الســياديني لن نقبل برئيس 

ال ميثلنا.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
«التيار احلر» النائب جبران 
باسيل، بعد لقائه البطريرك 
املارونــي بشــارة الراعي في 
مقره الصيفــي بالدميان، إن 
«االنتخابــات الرئاســية لــن 
تأتــي بالتغييــر املطلوب إال 
أنه استحقاق دستوري يجب 
أن يتــم»، مضيفا أن «رئيس 
اجلمهوريــة اجلديد يجب أن 
يحظى مبواصفات أساسية، 
وأن «على رئيس اجلمهورية 
أن يكــون ابــن بيئته وممثال 
لوجدانهــا وأن ميثــل جميع 
اللبنانيني وغير مســموح أن 
يســّقط»، معتبــرا أن «هــذه 
مناسبة لبكركي لتقوم مببادرة 
واملوسم اليوم هو موسم بازار 

مواصفات».
وأكد باسيل: «رفض فرض 
أي رئيس من الداخل أو اخلارج 
وعندما أطرح نفسي مرشحا 
للرئاسة حينها أصنف وعلينا 
أن نحترم مواقعنا وخياراتنا».

العالقة، كلجنة األمن الغذائي 
وجلنة متابعة شؤون القطاع 
العام، واالجتماعات اخلاصة 
بعــودة النازحني الســوريني 
في بعبــدا، وقد أبلغ الرئيس 
ميقاتي كل من الرئيسني عون 
وبري وحزب اهللا استعداده 
لعقد جلسات وزارية، للبحث 
بأمور محددة، ولكن ال جلسات 

موسعة للحكومة.
ومعنــى ذلــك ان الطرفني 
يتوزعــان تصريــف األعمال 
احلكومية بالرضا او الصمت، 
بدل أن يكسرا املقاطعة ويخرجا 
اللبنانيــني بحكومــة  علــى 
انقاذيــة مــن حواضر احلالة 
السياسية املستجدة، توقف 
تدحرج الدولة نحو االنهيار 
الكبير. علما ان الرئيس ميقاتي 
بصدد السفر لتمضية اجازة 
فــي امارة موناكــو كما تقول 

مصادر اعالمية.
بدوره، وزير االعالم زياد 
مكاري استبعد الذاعة صوت 
لبنــان تشــكيل احلكومة في 
الوقت املســتبقى من الوالية 

الرئاسية.
مــن جهته رئيــس حزب 
الوطنيني االحرار كميل دوري 
شــمعون، قــال فــي احتفال 
بالذكــرى ٣٥ لوفــاة جــده 
الراحل  رئيــس اجلمهوريــة 
كميل شــمعون: «ال نستطيع 
ان نخطئ في اإلتيان برئيس 
جمهورية يدمر هذا البلد، كما 
دمر بالشــكل الذي دمر فيه، 

بكركي ترحب بحراك جنبالط باجتاه حزب اهللا والقوات تعتبره بداية تفاهم مع املعارضة.. وفريق عون يبحث عن فتاوى دستورية متنع حكومة ميقاتي من تسلُّم السلطة

(محمود الطويل) البطريرك بشارة الراعي مستقبال رئيس التيار الوطني احلر جبران باسيل في الدميان 

- امنية، لن تسلم منها بيئة 
االحــزاب والتيارات احلاكمة 
بالذات. هذه املعطيات، لعبت 
دورها، فــي غياب االنتقادات 
السياســية اجلدية، النفتاح 
جنبــالط على حزب اهللا بعد 
خصومــة، وجتــاوب احلزب 
احلــر معه. فالــكل كما يبدو 
ينظر الى االمور بعني العاصفة 
أآلتيــة، ما لم يتم اســتدراك 
االمور الداخلية، رئاسية كانت 
او حكومية، قبل فوات األوان، 
فمع الفوضى ترتخي القبضة، 

وتفقد السيطرة.
والحظت املصادر املتابعة 
ارتيــاح البطريــرك املاروني 
بشارة الراعي لتحرك جنبالط، 
الذي أوفــد اليه جنله تيمور 
والنائبني اكرم شهيب ووائل 
ابو فاعور الى الدميان لوضعه 
في األجواء، كما أوفد الوزير 
السابق غازي العريضي الى 
«عني التينة» الطالع الرئيس 

نبيه بري على املجريات.
وفي هــذا الســياق يقول 
رئيس جهاز التواصل واإلعالم 
في حزب القوات «اللبنانية» 
شارل جبور، ملوقع «ليبانون 
ديبايت»: أن «ما قام به جنبالط 
برفض مرشــحي ٨ آذار، هو 
بداية تفاهم مــا بني مكونات 
املعارضة على رؤية موحدة 
والتــي هــي كيفيــة مواجهة 
املرحلة جلهة أنه ال يجب أن 
يكــون هنــاك أوال رئيس من 

قبل ٨ آذار».

إيلي محفوض لـ «األنباء»:
املعركة الرئاسية بني حزب اهللا وبكركي

بيروت - زينة طبارة 

رأى رئيــس حركة 
التغيير عضو اجلبهة 
السيادية ايلي محفوض 
أن املرشحني احملتملني 
لرئاســة اجلمهوريــة 
باستثناء رئيس القوات 
د.ســمير  اللبنانيــة 
جعجع، يعيشون حالة 
انتظــار مبرمجة على 
توقيــت ســاعة األمني 
العام حلزب اهللا السيد 

حسن نصراهللا، علما ان االخير لم يعلن 
بعد عن خياره، او اقله عن مفاضلته 
ال بني رئيس املردة ســليمان فرجنية 
ورئيس التيار العوني جبران باسيل، 
وال بني غيرهما من املرشحني املنتمني 
ملعسكره السياسي، وذلك بسبب رغبته 
بعــدم افتعــال مشــكلة إضافية عبر 
تســمية شخصية استفزازية لرئاسة 
اجلمهوريــة، ليس خوفا مــن القوى 
السيادية او محبة بها، امنا لعلمه ان 
املرحلة املقبلة ستكون حبلى باملتغيرات 
الدراماتيكية، وبالتالي فان أي رئيس 
مستنســخ عن الرئيس ميشال عون، 
يعنــي املزيد من االنهيــارات، واملزيد 
من النقمة الشــعبية ضده السيما من 

داخل بيئته.
وعليه لفت محفوض في تصريح لـ 
«األنباء»، الى ان جل ما يريده السيد 
نصراهللا، هو ترشيح شخصية ترفع عن 
كاهله مسؤولية ما وصلت اليه البالد 
من انهيارات باجلملة، بسبب ايصاله 
بقوة سالحه، العماد عون الى رئاسة 
اجلمهورية، لكنــه في الوقت عينه ال 
يأمن ال ملرشح تسميه القوى السيادية، 
وال لرئيس توافقي ال نكهة سياسية له، 
خصوصا ان السيد نصراهللا ال يضمن 
اين ســتحط رحال الرئيس التوافقي 
خالل مسيرته الرئاسية، سيما وانه لم 
ينس بعد كيف فاجأه الرئيس السابق 
ميشال سليمان، وفاجأ دول «املمانعة» 

في السنتني األخيرتني من عهده.
وردا على ســؤال، أكد محفوض ان 
الفريــق الســيادي لــم يتوصل حتى 
الساعة الى اتفاق على تسمية شخصية 
ســيادية بامتياز، ومن الواضح وفقا 
للمعطيات الراهنة ان مجموعة الـ ١٦ 
التي التقت في مجلس النواب لن تتوسع 

القوى  باقــي  لتشــمل 
الســيادية، االمر الذي 
جعــل مــن املواصفات 
التي وضعتها بكركي، 
تتفوق على طروحات 
اجلميــع، مــا يعنــي 
الرئاســية  ان املعركة 
احلقيقيــة تــدور بني 
بكركــي وحــزب اهللا، 
اكثر منهــا بني األخير 
واملجموعة السيادية، 
علمــا ان اجتماعــات 
سرية جدا، تنعقد بني 
القوى السيادية للتوصل اقله الى بداية 
توافق حول آلية خوض معركة الرئاسة 
في وجه حزب اهللا، الذي سيوظف كل 
طاقاته إليصــال رئيس مطواع يخدم 
مشــروعه الفارسي، مشــيرا من جهة 
ثانية، الــى ان الصعوبة التي تواجه 
القوى السيادية في تسريع الوصول 
الى التوافق حول رسم خريطة املواجهة، 
هو ما يسمى بنواب التغيير الذين هم 
ابعد ما يكونون عن التغيير والثورة 
ومطالــب املجتمع املدني، الســيما ان 
منهم مــن هو مرتبط حتــت الطاولة 
بأحزاب وســفارات، ومنهم من يعمل 

باخلفاء لدى حزب اهللا.
وأردف: «حتى الســاعة ليس لدى 
الفريق الســيادي مرشــح علني، وال 
مواصفات نهائية معلنة، وال برنامج 
سياســي موحد، وعاجز عن الوصول 
الى توافق بني أعضائه حول تســمية 
شخصية موحدة لرئاسة اجلمهورية، 
لكنــه في حال شــعر ان حزب اهللا قد 
يتمكــن مــن حتقيــق ما يصبــو اليه 
رئاســيا، فانه لن يتــردد في تعطيل 
جلســة انتخاب الرئيــس، وذلك على 
قاعدة التعطيل خير من تسليم البلد 

ملثلت طهران دمشق حارة حريك».
وعن قراءته البعاد انعطافة رئيس 
احلــزب االشــتراكي وليــد جنبــالط 
باجتــاه حزب اهللا، أكــد محفوض ان 
جلنبالط خصوصيته في قراءة االحداث 
والتطورات، وانه ال مصلحة لدى القوى 
الســيادية في التصويب عليه، مؤكدا 
بالتالــي انه مهما ابتعــد جنبالط عن 
املعسكر السيادي، مصيره العودة إليه، 
النه مبا ميثل ومن ميثل، ركن أساسي 
في الكيان اللبناني، وال ميكن تخطيه 

عندما تدق ساعة احلقيقة.

أكد أن الفريق السيادي لم يتوافق بعد على شخصية سيادية

ايلي محفوض



تسالي
االحد ١٤ اغسطس ٢٠٢٢

16

٤٦٨٢
٩١٦٤
٥٢٣٦٩١
٢٨٥٩

١٩٤
٥٢٣
٩٥٢

٨٦٧٥
٧٢٥

٣٨٢٩١
٦٩

٢٦٣
٦٥١٨

٧٢١٩
٢٤٥٦٧
٤٨٩٧٢٣٦

٦٧
١٦٨٢

٦٨٩
٨

٧٨١٤
٩٦١

١٩٤
٣٧٥٢

٨٥٩
٤٣٥٦

٣

٣ ٨ ٦ ٤ ٢ ٧ ٩ ١ ٥
١ ٤ ٥ ٦ ٣ ٩ ٧ ٢ ٨
٧ ٢ ٩ ٨ ٥ ١ ٦ ٤ ٣
٦ ٥ ١ ٧ ٩ ٣ ٢ ٨ ٤
٨ ٧ ٣ ٢ ١ ٤ ٥ ٦ ٩
٢ ٩ ٤ ٥ ٨ ٦ ١ ٣ ٧
٤ ١ ٨ ٩ ٧ ٢ ٣ ٥ ٦
٩ ٦ ٢ ٣ ٤ ٥ ٨ ٧ ١
٥ ٣ ٧ ١ ٦ ٨ ٤ ٩ ٢

٤ ٦ ٨ ١ ٧ ٥ ٩ ٢ ٣
٩ ٧ ١ ٢ ٣ ٨ ٦ ٥ ٤
٥ ٢ ٣ ٦ ٩ ٤ ٧ ٨ ١
٢ ٨ ٤ ٧ ٥ ١ ٣ ٦ ٩
٣ ١ ٩ ٤ ٨ ٦ ٥ ٧ ٢
٦ ٥ ٧ ٩ ٢ ٣ ١ ٤ ٨
١ ٩ ٥ ٨ ٦ ٢ ٤ ٣ ٧
٨ ٤ ٦ ٣ ١ ٧ ٢ ٩ ٥
٧ ٣ ٢ ٥ ٤ ٩ ٨ ١ ٦

١ ٢ ٦ ٤ ٥ ٧ ٨ ٩ ٣
٥ ٤ ٣ ٨ ٩ ٢ ٧ ١ ٦
٧ ٩ ٨ ١ ٦ ٣ ٤ ٥ ٢
٢ ٥ ٤ ٩ ٨ ٦ ١ ٣ ٧
٣ ٨ ٧ ٢ ١ ٥ ٩ ٦ ٤
٦ ١ ٩ ٣ ٧ ٤ ٥ ٢ ٨
٨ ٦ ٢ ٥ ٤ ٩ ٣ ٧ ١
٤ ٣ ٥ ٧ ٢ ١ ٦ ٨ ٩
٩ ٧ ١ ٦ ٣ ٨ ٢ ٤ ٥

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:

منطقة كويتية من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الرابية

محمد اجلناحي

راااالاصبا

اللللرموكا

لساقصيوغرل

حبمردحالمر

باتشفاجالو

اححةابةااح

لةايلانلرا

نرنبلليماي

وحورطشداحا

ربرميممءمت

القلفاليلي

ناياةماةاة

١ـ  احلواجز املائيةـ  عهد، ٢ـ  متشابهانـ  قلع العني، 
٣ ـ زبونة عمل ـ لونا، ٤ ـ للتوجع ـ للعطف، ٥ 
ـ امسياته ـ للكتابة، ٦ ـ ثلثا (يقف) ـ عكس حلل 
ـ تبسط (معكوسة)، ٧ ـ عكس تغتر، ٨ ـ امطر ـ 
يسكن باجلوار، ٩ـ  للتعريفـ  متشابهة، ١٠ـ  كرمي 

األصل ـ نقيصة.

السباحة
ريح

الروح
املدينة

املربية
أمواج

القرش
احملار

االمتحان
الغوص
الصدف

البحر 

املائية
آيات

اللطيفة
ورقي

املركب
الشمام

احلب
النوران

١ ـ املرتفعة، ٢ ـ حتميهم (معكوسة) ـ والد، ٣ ـ اقتلي 
ـ  بالسم ـ يعبث (معكوسة)، ٤ ـ ولج ـ قصاب، ٥ 
عكس يغضب، ٦ ـ من اقاربها (معكوسة) ـ اترك، ٧ 
أقاربي، ٨ ـ علو (معكوسة) ـ  ـ من االشجار ـ من 
قوام ـ حسن اخللق، ٩ ـ راية ـ للجزم، ١٠ ـ احملتوى 

واملضمون ـ ارقد.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ السدود ـ وعد، ٢ ـ م م ـ سمل، ٣ ـ عملية ـ 
رسما، ٤ ـ اه ـ او، ٥ ـ لياليه ـ قلم، ٦ ـ (ي ق) ـ 
حرم ـ متد (معكوسة)، ٧ ـ تتواضع، ٨ ـ همى ـ 

جار، ٩ ـ ال ـ ددد، ١٠ ـ نبيل ـ عيب.

١ ـ العالية، ٢ ـ تقيهم (معكوسة) ـ اب، ٣ ـ سمي ـ 
يلهو (معكوسة)، ٤ ـ دمل ـ حلام، ٥ ـ يرضى، ٦ ـ 
عمها (معكوسة) ـ دع، ٧ ـ سرو ـ جدي، ٨ ـ سمو 
(معكوسة)ـ  قدـ  أدب، ٩ـ  علمـ  لم، ١٠ـ  املنتـ  من.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

ابتكار عقار ألشكال السرطان احلادة

أعلن دميتري مايسترينكو، أن األطباء الروس 
يختبرون طريقة جديدة ملكافحة السرطان في مراحله 
األخيرة، باستخدام األدوية املشعة. ويشير «إلى أن 
املقصود هنا اجتاه جديد في الطب وعلم األورام- 
theranostics، املتضمن استخدام األدوية اإلشعاعية 
ليس فقط في التشخيص، بل وفي عالج السرطان 

في مراحله األخيرة.
ويقول: «نستخدم األدوية اإلشعاعية حاليا في 
عالج املرضى املصابني بسرطان البروستاتا الذين 
الهرمونات، والطرق األخرى  يعانون من مقاومة 
لم تعد تفيد في عالجهم، وكذلك األشخاص الذين 
الغدد الصم العصبية (أمراض  يعانون من أورام 
تصيب البنكرياس وأقسام اجلهاز الهضمي ومنظومة 

القصبات الرئوية وأعضاء أخرى)».
ويضيف: «كانت نتائج االختبارات األولى إيجابية. 
الذين كان  وقد عاد املرضى امليؤوس من شفائهم 
إلى  النهائية،  البقاء في مستشفى احلاالت  عليهم 
عوائلهم وال يواجهون أي صعوبات في حياتهم 

اليومية، حتى أن نصفهم عاد إلى عمله».
ووفقا له، كما أن نتائج استخدام أدوية شعاعية 
في عالج املصابني بورم الغدد الصم العصبية في 
مرحلة االنتشار غير املنضبط، تثير اإلعجاب، حيث 
بعد ثالث دورات عالجية، أثبت الفحص، أنه لم تبق 
عندهم نقائل حية ميكن أن تؤدي إلى تطور املرض.

ما وراء قضم األظافر عند الطفل؟

أعلنت البروفيسورة تاتيانا باتيشوفا، أخصائية 
أنه وفقا لإلحصائيات فإن  طب أعصاب األطفال، 
ثلث األطفال يقرضون أظافرهم، وهذه وفقا لعلماء 
النفس، عادة سيئة جدا، ولكنها تختفي مثل العادات 

األخرى، إذا لم نركز عليها.
وتشير في حديث تلفزيوني، إلى أن الكثير من 
األمهات ال يعتقدن ذلك ويقلقن عند ظهور هذه 
العادة لدى أطفالهن. وبالطبع هناك حاالت تثير 
القلق فعال. وتضيف: الطفل ميص إصبعه باستمرار، 
وهذه احلالة تتطلب تدخل طبيب أخصائي أعصاب، 

لتشخيص السبب.
وهناك عادة قضم األظافر، وهذه عالمة خطيرة 
جدا تشير إلى اضطراب عصبي وظيفي لدى الطفل. 
ولكن قبل كل شيء في هذه احلالة يجب حتديد ما إذا 
كان في العائلة بني البالغني من ميارس هذه العادة 
السيئة أيضا، حينها يصبح واضحا أن الطفل يقلده.
والعادة األخرى هي لف الشعر على األصابع، 
ليس املهم شعره أو شعر غيره. ميكن اعتبار هذه 
العادة من حاالت التشنج الالإرادي (النفضة)، حيث 
يكرر الطفل نفس احلركة عدة مرات. وهذه عالمة 

تشير إلى اضطراب حالة الطفل الداخلية.
وتضيف البروفيسورة: وضع اإلصبع في األنف 
ليس من العادات السيئة، ألنها قد تكون بسبب سيالن 
األنف أو أن في األنف شيئا ما يزعجه وهو بهذه 
احلركة يريد لفت انتباه اآلخرين إلى هذه املشكلة. 
كما ميكن أن يعض الطفل شفته، ومع أنها حركة 
مؤملة، إال أن الطفل بهذه الطريقة يعبر عن اإلجهاد 
الذي يعاني منه. كما تشير البروفيسورة إلى أنه 
العادات  إلى احلالة العصبية، قد تكون  باإلضافة 
عالمة على أن الطفل يعاني من التهابات فما العمل؟
ووفقًا لها، لن ينفع وضع مادة مرة املذاق على 
أصابع الطفل لكي يتخلى عن مص إصبعه أو قضم 

أظافره.
وتقول: «لن تختفي املشكلة، إذا لم يحل سببها 
األساسي. ألن هذه العالمات العصبية قد تكون 
عاطفية بحتة، أو نتيجة إصابات عضوية في دماغ 
الطفل. لذلك قبل كل شيء يجب استشارة طبيب 
األعصاب، الذي سيحول الطفل إلى الطبيب املختص، 
وعادة إلى طبيب نفساني». وتضيف: قد تكون هناك 
حاجة إلى دراسة احلالة النفسية لألسرة لتحديد 
صعوبات التواصل. ورمبا يتضح أن هناك أشياء 
ناقصة في تربية الطفل. وتشير اخلبيرة إلى عدم 
حظر أي شيء على الطفل، ألن احلظر يشجعه أكثر 
على االستمرار في هذه العادة. وفي جميع األحوال 
كلمة «ال» تزيد من رغبة الطفل في عمل ما حرم منه، 
لذلك من األفضل حتويل انتباه الطفل إلى شيء آخر.

املصدر: «فيستي. رو»

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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تستعد النجمة الذهبية نوال الزغبي 
إلحيــاء حفل غنائــي كبير ٢٥ اجلاري، 
ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى 
والغناء في دورته الـ ٣٠ والذي تنظمه دار 
األوبرا املصرية، برئاسة د.مجدي صابر 

بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار.
وتضــم فعاليات مهرجان القلعة ٤٢ 
حفــال متنوعــا تنطلق الليلــة «االحد» 
وتتواصــل ألول مرة على مدار ١٨ يوما 

متتالية حتى ٣١ اجلاري.

نوال الزغبينوال الزغبينوال الزغبينوال الزغبينوال الزغبينوال الزغبي
تغني في «القلعة» تغني في «القلعة» تغني في «القلعة» تغني في «القلعة» تغني في «القلعة» تغني في «القلعة» تغني في «القلعة» تغني في «القلعة» تغني في «القلعة» 

٢٥٢٥٢٥٢٥ اجلاري

سارة املدني لـ «األنباء»: لم أجتاوز احلدود.. وال أمثل املرأة اإلماراتية 
وبرامج تلفزيون الواقع غير مألوفة في ثقافتنا العربية

@DOUA_KHATTAB دعاء خطاب

 The تصدر املوســم األول من مسلســل
Real Housewivesof dubai الذي يعرض 
حصريا على OSN قائمة األعلى مشاهدة 
وأثار حديث رواد التواصل االجتماعي، 
وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا 
املسلسل التلفزيوني األميركي الشهير 
في مواسمه السابقة، خاصة أن املوسم 
احلالي مت تصويره في مدينة دبي ليسلط 
الضوء على احلياة احلقيقية لست سيدات 
مجتمع في عالقاتهــن ومهنهن وأمناط 

حياتهن الفخمة والفائقة الثراء.
ويشــارك فيــه جنمة تلفزيــون الواقع 
كارولني ســتانبري، ومشهورة وسائل 
التواصــل نينا علــي، ورائــدة األعمال 
اإلماراتية سارة املدني، ومصممة األزياء 
ليسا ميالن، ومديرة العقارات كارولني 
بروكس، وعارضة األزياء وصاحبة ماركة 

مستحضرات التجميل شانيل أيان.
«األنبــاء» كان لها لقاء خاص مع رائدة 
األعمال اإلماراتية سارة املدني التي أكدت 
أنهــا ال متثل املــرأة اإلماراتية بل متثل 
نفســها كونها ســيدة أعمال وأم عزباء 
تعيــش في اإلمــارات، قائلــة إن برامج 
تلفزيون الواقع غير مألوفة في الثقافة 
العربية وهو ما يفســر هجوم البعض 
على العمل، كما قالت خالل حوارها مع 
«األنباء» إن تصوير هذا املوسم في دبي 
من شأنه أن يعزز السياحة ويفتح أعني 
العالم على الواقع ويصحح العديد من 
املفاهيم اخلاطئة. وأضافت: «لقد غيرت 
دبي القوانني الستيعاب االنفتاح والناس 
من جميــع أنحاء العالم، حتى يشــعر 
اجلميع وكأنه في وطنه». والى التفاصيل 

في السطور التالية:

في البداية، من سارة املدني؟
٭ أنا امرأة حتــب العمل اجلاد وتؤمن 
بالناس، وحتــب املخاطرة وتســتمتع 

باحلياة.

لديك قصة جناح ملهمة للكثير من السيدات 
العربيات، كيف كانت بدايتك ومن كان مصدر 

إلهامك وقوتك في احلياة؟
٭ كنت ابنة ١٥ عاما عندما بدأت مسيرتي 
املهنية، وفي ذلك الوقت لم يؤمن بي أحد 
لصغر سني، فتحتم علي أن أكون أنا من 
يلهمني، خاصة انه لم يكن هناك إنترنت 
في ذلك الوقت يساعدني في البحث عن 
امللهمني أو في إيجاد شخص يحفزني أو 
يلهمني أو يكون دافعا لي لالســتمرار. 
كانت املوارد آنذاك محدودة، لذلك توجب 
علي أن ألهم نفسي، وهذا علمني االكتفاء 
الذاتي، وأن أجد اإللهام دائما في نفسي 
فال أعتمد على أي شخص أو أي شيء.

برنامج في  مشاركتك  ــاءت  ج كيف 

THE REAL HOUSEWIVES OF DUBAI؟
٭ بدأت أدير مشــروعا جتاريا في سن 
مبكــرة، ولــم أكن أبدا شــخصا متعلقا 
بالتلفزيــون، لكنني كنت ســمعت عن 
برنامج تلفزيــون الواقع، كيف ال وهو 
برنامج عاملي شــهير، بالرغم من أنني 
لم أشــاهده أبــدا. لذلك عندمــا تواصل 
معي شخص من البرنامج عارضا علي 
املشاركة في نســخة دبي، ظننت بأنها 
مزحة! ولم أصدق األمر حتى استطعت 
التحقق من هويته، وعندها صدمت! فبعد 
كل ما سمعته عن البرنامج ملدة طويلة، 

وجدتني سأكون جزءا منه!
ال أخفيكــم أننــي تــرددت، ألن برامــج 
تلفزيون الواقع غير مألوفة في ثقافتنا 
ومجتمعنا، لكنني قلت لنفسي إنه جتربة 
جديــدة وأن كل ما أحيــا له هو جتربة 

األشياء اجلديدة، وحب املخاطرة.

كيف جاء اختيارك وملاذا قبلت؟
٭ ال أعرف بالضبــط طريقة اختياري 
للمشاركة في البرنامج، لكنني أعلم أنني 
كنت من أوائل الذين وقع االختيار عليهم، 
وذلك رمبا بسبب موقفي كامرأة متمردة، 
متردا إيجابيا بالطبع. لقد عرفني جمهور 
عريض في دول كثيرة حول العالم من 
قبل، فقــد ألقيت أكثر مــن ٢٠٠ خطاب 
في مناسبات عامة بجميع أنحاء العالم.

التي رغبت في إيصالها عن  ما الصورة 
املرأة اإلماراتية، وكيف هي ردود األفعال 

التي تصلك بشكل مباشر؟
٭ أنــا ال أمثل املرأة اإلماراتية، أنا أمثل 
املرأة التي تعيش في دولة اإلمارات، وفي 
نهاية املطاف أمثل نفسي. أعتقد أنني ابنة 
دبي التي جتسد مدينتها، فدبي منفتحة، 
لكنها مستقرة، وتقدمية، لكنها محافظة. 
إنها مزيج فريد من بلد مفتوح مستقبلي، 
ولكنه في الوقت نفسه يحافظ على ثقافته 
ويحترمها، وهذا املزيج يتجسد في نفسي 
بوصفي ابنة مدينة ال تعرف املستحيل، 
وللمرأة اإلماراتية، مع ذلك، أطيافا عديدة، 
فهناك احملافظة واملنفتحة، وثمة الهادئة 
الوادعة، واملنطلقة اجلامحة. أما أنا فال 
أستطيع أن أكون كل هؤالء النساء. أنا 

ال أمثلهن جميعهن، بل أمثلني! 

كيف تبدو حياة بطالت العمل عندما يكن 
التصوير.. هل  الهواء وأوقات  بعيدا عن 

يعشن نفس احلياة؟
٭ ال أعرف بشــأن األخريات، ولكن عن 
نفسي، فإنك إن كنت تعرفني وشاهدت 
البرنامج سوف تقول «هذه أنت متاما»! 
لهذا السبب أظهر في العديد من احللقات 
دون أن أضع مساحيق التجميل، مثال. 
أنا إنســانة عملية وأم عزباء تدير عدة 
شركات، لذلك ال ميكنني أن أبقى متأنقة 
على مدار الساعة، وليست النساء هكذا 

في الواقع أصال، لذلك حرصت على أمثل 
نفســي كما أنا متاما. أما عن املشاركات 
األخريــات فــي البرنامــج، وبعضهــن 
صديقاتي، فأعلم أنهن ميثلن أنفســهم 
متاما سواء أمام الكاميرا أم بعيدا عنها، 
لكن ال ميكنني التحدث بالنيابة عن أحد.

بني بطالت تلفزيون الواقع املشاركات في 
العمل برأيك من منهن أكثر جذبا لألضواء، 

ومن األقرب بينهن لك؟
٭ أنا أقرب إلى نينا وكارولني ستانبري 
ألنني عرفتهما من قبل، وقد شعرت مع 
بداية التصوير باشــتداد القرب منهما، 
ألن املرء يصبح أكثر حساسية وإظهارا 
للعواطف في البرنامج. أما عمن يجذب 
االنتباه أكثر، فهي شــانيل، التي حتب 
أن تكــون في دائــرة االهتمام، حتى إن 

لم يكن هذا ضروريا.

القى العمل هجوم عدد من رواد السوشيال 
النوع  ميديا.. وكانت االنتقادات ان ذلك 

من برامج تلفزيون الواقع ال ميثل العادات 
والتقاليد احلقيقية ألهل اإلمارات.. ما تعليقك؟

٭ نعم، كان هناك الكثير من ردود الفعل 
العكســية، وكان هناك ڤيديو صورته 
شــخصية شــهيرة في املجتمع. أعتقد 
أن رد الفعل السلبي لم يكن مبنيا على 
فهم سليم ملا يحدث. هذا البرنامج ليس 
فيلما وثائقيا عن ثقافة دولة اإلمارات 
وتقاليدها. هذا برنامج تلفزيون حول 
واقع حياة ســت من ســيدات املجتمع، 
يسلط الضوء على معيشتهن وعملهن، 
وســبلهن جلني املال وتربية األطفال، 
وحياتهن مع أزواجهن، وكيف ميضني 
في حياتهن بعد الطــالق، كذلك اقترح 
البعض تغيير اســم البرنامج حتى ال 
يقــدم صورة خطــأ. لكن ال ميكن ألحد 
تغيير اسم برنامج امتياز ظل موجودا 
طوال ١٥ عاما، فهذا فهم خطأ متاما. أتذكر 
أول رجل هاجــم البرنامج، كان يقول: 
«زوجتي تطبخ، وزوجتي تنظف، وهي 
املنزل تعلم أطفالي». شــعرت باألسف 

ملوقفه وأعربت عــن احترامي لزوجته 
وقراراتها التي تتخذها في حياتها. فسواء 
أكانت تريد أن تكون ربة منزل أم رائدة 
أعمال، سوف أحترم كال اخليارين. إذا 
كان ذلك باختيارها فأنا أحترمها، ولكن 
إذا كان رغمــا عنها فلن تنال احترامي. 
أما أنا، فال أطمح ألن أكون مثل زوجته. 
أنا املعيل الوحيد لطفلي، وأنا املسؤولة 
عن تربيته، وقد بنيت نفسي بنفسي، 
لذلك لدي مسؤوليات، أما ذلك الشخص 
وزوجتــه فهما زوجان يعيشــان معا، 
ويدعم أحدهما اآلخر، أما أنا فليس لدي 
نظــام الدعم هذا، فأفعل كل شــيء. لذا 
فاملقارنة أصال في غير محلها ألن أسلوب 

حياتي مختلف متاما.
نحن من بلد التسامح، وال ينبغي ألحدنا 
أن يحكــم علــى اآلخر بتلــك الطريقة، 
فالتســامح هو قبــول اختالفات الناس 
واحترامهــا، حتــى لو كانــوا من الدين 
والثقافة نفســيهما، ومــن ال يحب هذا 

النوع من البرامج فال يشاهدها.

العمل ال ميثل حياة  أن  رغم توضيحك 
وثقافة كل سيدات اإلمارات، وأنه يقدم 
الالتي يقمن  النساء األجنبيات  عددا من 
املتابعني يرفضون  أن معظم  إال  في دبي 
مشاركتك فقط ألنك عربية.. السؤال هل 
إماراتية كان لك عدد من  بدورك كسيدة 
املوافقة على  الشروط قبل  او  التحفظات 

االنضمام لنجمات البرنامج؟
٭ ال أستطيع أن أنكر واقعي وأن أكون 
شيئا آخر ملجرد البحث عن احلب والقبول 
لدى اآلخريــن، ولذلك حرصت على أن 
أكون أنا نفسي متاما في البرنامج، فلم 
أتظاهر ولم أخجل. وأنا امرأة حرة، لكنني 
أراعي بالطبع قوانني الدولة وأنظمتها، 
فأنا أحتــرم أصلي وأفخر وأعتز بأنني 
إماراتية. وبالطبع، لم أجتاوز احلدود، ال 
في البرامج وال حتى في حياتي اخلاصة 

بعيدا عن الكاميرات.

املساكنة  لفكرة  الترويج  أن  هل تعتقدين 
تناول املشروبات وتعدد  أو  الزواج  قبل 
العالقات من خالل ما يتم عرضه في البرامج 
واألفالم له تأثير سلبي على اجليل اجلديد 

من الشباب؟
٭ هذه األشياء ليست جديدة، فقد رأيناهم 
في األفالم منذ أن كنا صغارا. لذلك فإن 
طريقة تربية الطفل مهمة للغاية. فسواء 
رأى الطفل هذه األشياء أم ال، يجب تعليمه 
كيفيــة التمييز بني الصــواب واخلطأ، 
وعلينا أن نتحلى بعقل متفتح ونفهم أن 
ما يناسبنا قد ال يكون مناسبا لغيرنا، 
وبالعكــس، لكن هذا ال يعني أن نهاجم 

اآلخرين بسببه. 
لقــد ربتني عائلتــي على عــدم تناول 
املشــروبات الكحولية، لكن ال بأس إذا 
كان من حولــي يتناولونها، طاملا أنني 

امتنــع عنها، لــذا ال داعــي للحكم على 
أي شــخص بناء على خلفيتي أنا، فهذا 
أمر خطأ. ال ميكنك مهاجمة الناس بناء 
علــى معاييرك اخلاصــة ملا هو صواب 

وما هو خطأ.

في إحدى احللقات كنت حتاولني تعليم 
ابنك العادات اإلماراتية القدمية، عبر إقناعه 
باجللوس أرضا وتناول طعامه بيده.. وجد 
البعض أن هناك عادات أكثر قيمة من ذلك 
البد من متريرها له.. مباذا تردين عليهم؟

٭ هذه مجرد حلقة واحدة! لقد علمت ابني 
الكثير من األشياء، حتى لو لم يشاهدها 
متابعو البرنامج. وفي النهاية ميكنني 
اختيــار ما أعلمه البني وما أعرضه في 
البرنامج، إذ أرى أن الثقافة أشبه بعلبة 
شوكوالتة أختار منها ما يعجبني وأترك 

ما ال يعجبني.

كيف وجدت فكرة أن يتم تصوير هذا 
املوسم في دبي باعتبارها رائدة في مجال 
السياحة والفن واملوضة وجاذبة لالستثمار 

في املنطقة العربية؟
٭ ال ميكننــا إنــكار أهميــة البرنامــج 
وحضوره العاملي الواسع، وأن اختيار 
دبي لتصوير أحد مواسمه شأن عظيم 
نظرا ألن املاليني من الناس سيشاهدونه 
حول العالم، وهذا أمر رائع للســياحة 
في دبي ولكسر الصورة النمطية التي 
في إطارها يشاهد العالم الغربي العالم 
العربــي. فالناس حــول العالم مييلون 
إلى االعتقاد بأن النســاء هنا مكبوتات 
ومنتزعات احلقوق وحبيسات املنازل، 
وليس في أيديهن فعل أي شيء أو السعي 
لتحقيق أحالمهــن، بينما الواقع عكس 
ذلك متاما، وهذا البرنامج سيفتح أعني 

العالم على الواقع.

بالنسخة  هل سنرى عدة مواسم أسوة 
األميركية؟

٭ The Real Housewives of Dubai برنامج 
ناجح جدا حتى اآلن، فلنأمل في أن يكون 
هناك موسم آخر، ألنني أرى أنها كانت 
جتربة ممتعة، وأننا نحدث التغيير في 
العالم عندما جنعلــه يغير نظرته إلى 

العالم العربي.

برأيك ما دليل جناح هذا النوع من األعمال.. 
نسبة املشاهدات أم كثرة اجلدل حوله؟

٭ كلتاهما! الدعاية السيئة والدعاية 
اجليدة، في نهاية املطاف كلها دعاية 
للبرنامج، لكن ثمة الكثير من األمور 
التي ينبغي النظر فيها لتحديد مدى 
جنــاح أي برنامــج، وكل من نســبة 
املشــاهدة وردود الفعل والتعليقات 
تساعد في إظهار مدى اجنذاب اجلمهور 
إلى البرنامج، وقد كانت األرقام وردود 

الفعل إيجابية حتى اآلن.

بعد تصدر The Real Housewives of Dubai نسب املشاهدة وإثارته للجدل

اآلخرين اختالفات  قبول  هو  واالنفتاح  وثائقيًا..  فيلمًا  نقدم  ال 
التعليقات السـلبية واإليجابية زادت مـن متابعة البرنامج

الوفـاء
يا تلفزيون الكويت

مفرح الشمري 

اســتغرب العديد من املشــاهدين عدم 
تخصيص سهرة للعمالق الراحل عبداحلسني 
عبدالرضا في تلفزيون الكويت القناة االولى 
حللول الذكرى اخلامسة لرحيله والتي كانت 
اخلميس املاضي ١١ اجلاري، او حتى تسليط 
الضوء على مسيرته احلافلة بالنجاحات من 

خالل برامج التلفزيون املباشرة التي بثت نهاية االسبوع، ولكن لألسف 
مرت الذكرى اخلامسة لوفاة «رمز الفرح» عبداحلسني عبدالرضا مرور 
الكرام بل مت عرض تقرير عن مسيرة املمثل البريطاني روان سيباستيان 

أتكينسون الستذكار مسيرته الناجحة في سلسلة «مستر بن»! 
هــذا االمر اعتبره بعض املشــاهدين انــه «نكران» ملــا قدمه الراحل 
بوعدنان خصوصا لتلفزيون الكويت الذي قال عنه في احد لقاءاته اثناء 
تصوير مسلسل «التنديل» عام ٢٠٠٨ انه هو األساس وال ميكن التنكر 
لهذه الشاشة التي احتضنته وزمالءه من النجوم البارزين على الساحة 
اليــوم وان الفضل األول يعود الى «تلفزيون الكويت» فيما حصده من 
شهرة وانه يقدم أعماله على هذه الشاشة كنوع من رد اجلميل والوفاء 

لهذه الشاشة.
 هذا الوفــاء من الراحل بوعدنان ليس 
غريبــا عليــه وزاد علــى ذلــك انــه اهدى 
التلفزيــون مجموعــة من أعمالــه الفنية 
التلفزيونية منها واملسرحية اخلالدة في 
تاريــخ الفن الكويتي واخلليجي والعربي 
وذلك قبل وفاته بـ ٦ أشــهر، وهذا املوقف 
ال يفعله اال فنان ال ينســى فضل شاشــة 
تلفزيــون الكويت عليــه، لذلك كان من املفتــرض تذكير اجليل احلالي 
مبسيرة هذا الفنان الذي ال يعوض وأن ال متر ذكرى وفاته مرور الكرام 
في تلفزيون الدولة الرسمي، وهنا ال بد من توجيه الشكر لقناة القرين 
التي حرصت على اســتذكار الراحل بوعدنان بإعادة حلقته من برنامج 
«طير ودينا» التي قابله فيها رسام الكاريكاتير رمسيس، وايضا الشكر 
حملطة «ام بي سي» التي حرصت خالل يومي «اخلميس واجلمعة» على 
استذكار مســيرة الراحل عبداحلسني عبدالرضا من خالل بث الوثائقي 

«هذا حسينوه» الذي نال استحسان اجلميع.
«يا جماعة اخلير» الوفاء للكبار سواء كانوا أحياء او امواتا من األمور 

احملببة في القلوب.. نتمنى ان يدوم هذا الوفاء وال ينتهي مبوتهم.
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الساملية اختتم معسكره التركي.. 
والفحيحيل يلتقي حتا اإلماراتي

«طائرة» الكويت جتدد  لـ ٥ العبني

«يد» برقان يستعيد بويابس 

خيطان يخسر من طالئع اجليش

خالص العزاء

هادي العنزي 

يعود مســاء اليوم الفريــق األول لكرة القدم بنادي 
الســاملية، بعدما اختتم معسكره التدريبي مبباراة ودية 
أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس جمعته مع فريق 

اخلليج السعودي.
وخاض السماوي مبعسكره التدريبي ثالث مباريات 
ودية مع األهلي والرائد السعوديني، وداريغا التركي، قبل 
لقاء اخلليج السعودي، وأشــرك املدرب الوطني محمد 
إبراهيم جميع العبي الفريق املشــاركني في املعســكر، 
ليقف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وذلك قبل مواجهة 
التضامن ٢٥ أغسطس اجلاري في أولى مباريات الفريق 

في «دوري زين» للدرجة املمتازة.
إلى ذلك، يلتقي مساء غد فريق الفحيحيل مع فريق 
حتا اإلماراتي في ثالث مباريات «األشــاوس» الودية في 
معسكرهم التدريبي بتركيا، حيث خسر األحمر أمام هالل 
القدس الفلسطيني ١-٤، وتعادل مع دبا احلصن اإلماراتي 

٢-٢ نهاية األسبوع املاضي. 
ويأمل املدرب السوري فراس اخلطيب تسجيل أول 
فوز للفريق بتركيا، باإلضافة لتحقيق التجانس املطلوب 
بني احملترفني الثالثة اجلدد جوليو ســيزار، وفابريس 
نيغوما، ويوسف بن سودة مع زمالئهم بالفريق، وذلك 
قبــل انطالق الدوري املمتاز بوقت كاف، ومن املقرر أن 
يلتقي الفحيحيل مع الســاملية ٢٧ أغسطس اجلاري في 

أولى مباريات الفريق بالدوري.

يعقوب العوضي

وصل قائد اجلهاز الفني للفريق األول للكرة الطائرة 
بنادي الكويت األرجنتينــي داميان أريدوندو ومواطنه 
أخصائي العالج الطبيعي د.جابرييل أدريانو مساء أول من 
أمس وكان في استقبالهما مدير الفريق منصور الشمري. 
الــى ذلك، جددت إدارة العميد عقود الالعبني عبداهللا 
جسام، وعامر الســليم، وعبداهللا بوفتني، وعبدالرحمن 

العتيبي وناصر الرفاعي.
مــن جانب آخر، اســتقبل اجلهــراء مدربه اجلديد 
األرجنتيني بابلو خافيير واملعد البدني من نفس اجلنسية 
ماروسيبان وكان في استقبالهما مدير اللعبة عبداهللا السهو.

يعقوب العوضي

استعاد الفريق األول لكرة اليد بنادي برقان خدمات 
حارس املرمى محمد بويابس بعد نهاية إعارته إلى فريق 
الساملية املوسم املاضي، كما ضمت اإلدارة حارس املرمى 
املخضرم أحمد الفرحان إلى صفوف الفريق األول رسميا 
للموســم املقبل.  كما انتهى عقد مساعد املدرب ومحلل 
برنامج «دارت فيش» التدريبي في برقان املدرب الوطني 
وليد العنزي رسميا، وتوجه العنزي بالشكر ملجلس إدارة 
النادي واجلهازين اإلداري والفني والالعبني. من جانب 
اخر، اســتقبل مدير اللعبة بنادي اليرموك محمد جمعة 
وإداري الفريق أسامة املسامح محترفي الفريق اجلديدين 

الصربي إيفان بيرسيتش واملونتينيغري رادوفان.
وفي نــادي القرين، تعاقد الفريق مع الالعب عبداهللا 
العنزي قادما من نادي الفحيحيل على سبيل اإلعارة ملدة 

موسم واحد قابل للتجديد.

يحيى حميدان

خســر فريق الكرة بنادي خيطان من فريق طالئع 
اجليــش املصري ٠-١ في مباراته التجريبية التي أقيمت 
على هامش معسكره التدريبي في مصر. وينتظر أن يلعب 
«األحمر واألسود» مباراتني أخريني، حيث سيالقي النصر 
املصري غدا، ثم يختتم مبارياته أمام فريق العبور يوم 

١٩ اجلاري، قبل العودة للبالد بعدها بيومني.
ونفــى رئيس جهاز الكرة بخيطان محمد املال صحة 
اخبار انتقال حارس املرمى أحمد الدوسري وذلك لتوقيعه 

عقدا مع النادي ملدة موسمني.
وبني املال في حديث خاص مع «األنباء» أن جميع أمور 
املعسكر تسير بشكل جيد. ويفتقد خيطان جهود احملترف 
الكاميروني أونانا ومحمد عبيد وحميد حمد واحلارس 
الدوسري في املعسكر لظروف خاصة ويتدربون حاليا 

للحاق بتدريبات الفريق عقب عودته من القاهرة.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء لالعب الدولي 
الســابق عبداهللا وبران، وذلك لوفاة والدته، تغمدها اهللا 
بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان.

محمد جمعة وأسامة املسامح في استقبال احملترفني اجلديدين

عاشور: صفوف العربي اكتملت.. ولن نظلم أي العب

التضامن وبرقان يكتفيان باإلعداد احمللي للموسم اجلديد

القادسية يستأنف تدريباته بعد العودة من القاهرة

مبارك اخلالدي

يســتأنف الفريــق األول 
لكرة القــدم بالنادي العربي 
تدريباته مساء غد االثنني على 
ستاد صباح السالم، وذلك بعد 
عودتــه الى البالد فجر أمس 
السبت قادما من تونس بعد 
انتهاء معسكره الذي أقيم في 

مدينة طبرقة التونسية.
وقــد منح اجلهــاز الفني 
املقدونــي  للفريــق بقيــادة 
يوغســالف ترينشوفســكي 
راحــة لالعبني امس واليوم، 
املتوقــع أن يلتحــق  ومــن 
العاجي  الالعــب  بالتدريــب 
دياكيتي الذي وصل الى البالد 
اجلمعة املاضي لالنضمام الى 

صفوف األخضر.
متصــل،  جانــب  وفــي 

يحيى حميدان 

انتهــت املواجهــة الودية 
التي جمعت فريقي التضامن 
وبرقان بالتعادل السلبي ضمن 
استعدادات األول خلوض غمار 
دوري «زيــن» املمتاز املقرر 
انطالقه ٢٥ أغسطس اجلاري 
والثاني لدوري الدرجة األولى 
الذي سيبدأ بعدها بثالثة أيام. 
مــن جهتــه، قــال عضو 
مجلس ادارة نادي التضامن 
رئيس جهاز الكرة فهد دابس 
ان خطــة االعداد لـ «العنيد» 
جــاءت عكس مــا كنا نتمنى 
مــن ناحيــة اقامة املعســكر 
اخلارجــي ولكــن للظــروف 
أحكامــا وعلينــا التأقلم مع 
هذه الظروف، مشيرا الى أن 
االعداد بدأ في ٢١ اجلاري وهذه 
املباراة هــي الثانية لنا بعد 
مواجهتنا للصليبخات الثالثاء 
املاضــي، واخليــارات أمامنا 
خلوض مباريــات جتريبية 
كانت محدودة بســبب سفر 
معظم الفرق إلى خارج البالد.
وبــني دابس فــي حديث 
أن  «األنبــاء»  مــع  خــاص 

التضامن وقع مع ٥ محترفني 
أجانب هــم: املدافــع الغاني 
صامويــل ســارفو، والعــب 
الوسط النيجيري موسيس 

أوركوما، واملهاجمني املالي أبو 
بكر ديارا والنيجيري توني 
ايدجو، كمــا مت التجديد مع 
الهولنــدي رولينــي نوناتو 

قبل أيام. 
وكشــف أن دور املــدرب 
الصربي رادويكو افراموڤيتش 
«رادي» مع النادي ســيكون 

عبدالعزيز جاسم 

يســتأنف الفريــق األول لكرة 
القدم بنادي القادســية تدريباته 
اليوم في الكويت بعد العودة قبل 
يومني مــن القاهرة بعــد أن أقام 
معســكرا إعداديا ملدة أســبوعني 
خاض خالله ٥ مباريات ودية ضمن 
استعداداته النطالق الدوري املمتاز 

٢٥ الشهر اجلاري.
من جهته، أكــد مدرب الفريق 
ناصر الشطي أن األصفر استفاد 
بشكل كبير من املعسكر واملباريات 

التي خاضها في مصر على الرغم 
من أنها جميعهــا جاءت مع فرق 
من الدرجة الثانية بسبب انشغال 
فرق الدوري املمتاز، مشــيرا إلى 
أن املباريات كانت صعبة مع فرق 
تتميز باجلاهزية البدنية والفنية.

إلــى ذلــك، تعود فجــر اليوم 
بعثــة الفريق األول لكــرة القدم 
فــي كاظمــة من معســكر صربيا 
التدريبات  بعــد أســبوعني مــن 
واملباريــات الودية أقامها الفريق 
بشــكل مكثف في بلغــراد، حيث 
كانت آخر الوديــات أمام الظفرة 

اإلماراتي وخسر الفريق بثالثية 
دون رد، وسيســتأنف البرتقالي 

تدريباته غدا.
من جانــب آخر، متكن النصر 
من التغلب على فريق دبا الفجيرة 
اإلماراتــي ١-٠ وديا فــي صربيا 
سجله ناصر العجمي، وبعد املباراة 
مباشرة انتقل الفريق من مدينة 
زالبيتــور إلــى العاصمة بلغراد، 
حيث سيخوض مباراتني وديتني 
قبل العودة أمام فريق صربي ١٦ 
اجلــاري وفي ١٧ منــه أمام فريق 

اإلمارات.

توجه رئيس مجلس االدارة 
عبدالعزيز عاشــور بالشكر 
جلماهيــر الفريــق وأعضاء 
اجلمعيــة العمومية بالنادي 
علــى دعمهــم ومســاندتهم 
إلدارة النــادي، ولفت الى ان 
الشائعات التي تطول الالعبني 
أمر متوقع وليــس باجلديد 
مع بداية كل موســم لكن في 
الوقت نفسه لن ندعها تؤثر 
على سير العمل املستمر على 

قدم وساق.
وبشأن الالعبني املنتقلني 
مــن صفــوف االخضــر الى 
اندية اخرى، اوضح عاشور 
انهــم لم يخرجــوا دون علم 
االدارة او رغبــة منها بل مت 
التغاضي عنهم لعدة اسباب 
االبقــاء  وكان باســتطاعتنا 
عليهم لكــن العربي لم ولن 

مستشارا فنيا جلميع الفرق، 
وهو من وضع االستراتيجية 

العامة لنا. 
تأخر بداية اإلعداد 

مــن جهتــه، أكــد مــدرب 
التضامــن جمال القبندي أن 
بداية رحلة االعداد كانت قبل 
٣ أسابيع، وتأخرنا في بدايتنا 
بســبب عدم جاهزية ملعبنا 
وهو ما جعلنا نتوجه إلقامة 
أول ٨ حصص تدريبية على 
امللعب الفرعي لنادي النصر. 
وذكــر أن عــدم التجديد 
ملعظــم احملترفــني األجانب 
من املوســم املاضي بســبب 
رغبتهــم فــي احلصول على 
عــروض أفضل رغــم تقدمي 
النــادي عقــود أفضل  ادارة 
ولكــن في النهايــة كل العب 
حر في اختيار وجهته، مشيرا 
الى أن «العنيد» جدد فقط مع 
روليني، فيما يخوض البقية 
جتربتهم األولى في املالعب 

الكويتية. 
طموحات برقان 

بــدوره، كشــف مــدرب 

يظلــم اي العــب، وكل مــن 
انتقل عليه حتمل مسؤولية 
قراره ولهم منا كل االحترام 
والتقدير. وكشف عاشور عن 
التوقيع مع عدد من الالعبني 
احملليني املميزيــن واملتوقع 
لهم مســتقبل باهــر في كرة 
القدم الكويتية وسيتم االعالن 
عنهم قريبا، مبينا أن صفوف 
الفريــق األول باتت مكتملة 
مجددا الثقــة بالالعبني دون 
اســتثناء ومشيدا باملستوى 
العالي للمحترفني اخلمســة 

بالفريق.
إلى ذلــك، أصيب الالعب 
عبداهللا عمار بكدمة قوية أثناء 
اللقاء الودي األخير مع وفاق 
سطيف اجلزائري وستحدد 
فتــرة عالجه في وقت الحق 

بعد الفحوصات الطبية.

برقان، البرازيلي إميرسون 
طمــوح  عــن  ألكانتــارا، 
«الذهبي» في الوصول إلى 
الدوري املمتــاز وهو قادر 
على ذلــك نظرا ملا يراه من 
التدريبــات  الالعبــني فــي 
اليومية، مؤكدا أن مواجهة 
التضامن هي األولى للفريق 
فــي رحلة االعــداد، ولدينا 
الوقــت الكافي قبل انطالق 

املوسم اجلديد. 
تقييــم  أن  وأضــاف 
الالعبني اجلدد واختيارهم 
مت منذ شهر تقريبا وأردنا 
في اختيارهم عمل توليفة 
مناسبة وجعلهم «كمجموعة 

واحدة». 
وأوضح إميرسون، الذي 
سبق له العمل في السعودية 
واإلمارات، أن عقلية الالعب 
الكويتي متشابهة مع العبي 
اخلليج وال توجد فروقات 
كبيرة بينهم، ولكنني معجب 
مبــا أراه من العبــي برقان 
سواء داخل امللعب أو خارجه 
من التــزام وهو ما يجعلنا 
نركز علــى حتقيق أهدافنا 

التي وضعناها.

األخضر يتدرب غدًا بعد عودته من معسكر تونس

كاظمة يختتم معسكره بخسارة من الظفرة.. والنصر يعبر الفجيرة وينتقل إلى بلغراد

العربي قدم أداء جيدا أمام وفاق سطيف رغم اخلسارة  (املركز االعالمي بالعربي)

ملشاهدة الڤيديوصراع على الكرة بني العبي التضامن وبرقان في مواجهتهما الودية        (أحمد علي)

أبطال الرماية ينافسون في «السكيت» بدورة التضامن اإلسالمي
اختتم منتخبنا الوطني أللعاب 
القوى مشاركته في منافسات دورة 
ألعاب التضامن االسالمي اخلامسة 
املقامة فــي مدينة قونيــة بتركيا 
وتســتمر حتى ١٨ اجلاري، وذلك 
مبشاركة عبدالرحمن العازمي في 
مســابقة رمي الرمــح، حيث حقق 
املركز الرابع برقم شخصي جديد 
٦٨٫٤١ م، وحصل خالد املسعد على 
املركز الســادس في مسابقة القفز 
العالي مسجال ٢٫٠٩ م، وجاءت أمل 
الرومي في املركز احلادي عشر في 

سباق ١٥٠٠ م بـ ٤٫٣٦٫٥٧ دقيقة.
وتأهل أبطال منتخبنا الوطني 
للسباحة إلى الدور نصف النهائي، 
حيث ســجل راشــد الطرموم رقم 
كويتي جديد ٢٨٫٥٨ في منافسات 
٥٠ م صــدر وبلغ وليد عبدالرزاق 
الدور نصف النهائي في ١٠٠م فراشة 
بتسجيله ٥٥٫٤٣، كما تأهل سعود 
الشــمروخ فــي ٤٠٠ م حره بزمن 
٤٫١٤٫٦٥ د، وفيصــل التنــاك فــي 
منافسات ٢٠٠ م ظهر مسجال زمن 
وقدره ٢٫١٣٫٥٥ د، وبلغ فريق التتابع 
الــدور النهائــي ١٠٠x٤ عن طريق 
السباحني علي الزامل وعبدالعزيز 

الضويحي وراشد الطرموم وسعود 
الشمروخ.

إلى ذلك يتطلع منتخبنا الوطني 
لرمايــة «ســكيت» اليــوم إلكمال 
مسيرة التألق، بعد ختام منافسات 
(تراب) بإحراز اربع ميداليات بواقع 
ذهبيتني وفضيتني، وتسجيل املزيد 
من اإلجنــازات عن طريــق الرماة 
البطل األوملبي عبداهللا الرشــيدي 
ومنصور الرشــيدي وعبدالعزيز 
الســعد، والراميات إميان الشماع 

وأفراح محمد وفاطمة الزعبي.
وكانت حصيلة امليداليات التي 
أحرزها العبونا: ٣ ميداليات ذهبية 

و٣ فضيات وبرونزيتني.
وفي جانب متصل، قامت األمني 
العام املســاعد للشــؤون اإلدارية 
واملالية للجنة األوملبية اإلماراتية 
عــزة بنت ســليمان بتكرمي عضو 
مجلــس إدارة اللجنــة األوملبيــة 
الكويتيــة فاطمة حيــات لدورها 
الرائد في تطوير الرياضة النسائية 
اخلليجية بحضــور رئيس الوفد 
الشيخ جابر ثامر اجلابر وامللحق 
اإلعالمــي للبعثــة الكويتية جناة 

الصايغ.  

السباحة إلى األدوار النهائية.. و«القوى» يختتم مشاركته

السباحة جنحت في التأهل لألدوار النهائية عبداهللا الرشيدي ينافس اليوم في رماية «سكيت»
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النصر: «األلعاب الشتوية» 
جهود ملموسة ونشاط دؤوب

«اجلالية السورية» بطل «األكادمييات» األولى

العامة  العالقات  أكد مدير 
بنادي األلعاب الشتوية الكويتي 
النصــر ان وتيرة  صبــاح 
النجاحات الكبيرة التي يحققها 
الشتوية تسير  األلعاب  نادي 
بشكل جيد وملحوظ، فضال 
عن األنشطة والبطوالت التي 
النادي  يحرص على تنظيمها 
أثر بالغ  كل فترة، وكان لهذا 
األهمية في أن حتتل األلعاب 
الشــتوية مكانة كبيرة على 
اخلريطة الرياضية، كانت سببا 
في جذب املوهوبني لإلقبال على 

ممارسة األلعاب الشتوية، ولعلنا نرى نتاج ذلك 
في املشاركات الدولية والتي يحصد فيها أبناء 

الوطن مراكز متقدمة.
وأضاف النصر ان نادي األلعاب الشــتوية 
يعمل كخلية النحل، فاجلميع بداخله ال يكلون 
وال ميلــون من العمل، وتقدمي أفضل ما لديهم 
للنادي، كما أن منظومــة العمل بقيادة رئيس 
مجلس إدارة النادي فهيد العجمي قد جنحت في 
حتقيق األداء األمثل واملطلوب، خاصة خالل تلك 
الفترة التي عايشنا فيها تأهل منتخبنا الوطني 

لكرة اليد لبطولة كأس العالم للشباب ٢٠٢٣.
وذكر ان نادي األلعاب الشــتوية سيصنع 

عالمة فارقة في تاريخ الرياضة 
الكويتيــة، وذاك يرجــع إلى 
اعتماد النادي على إستراتيجية 
قوية في اإلدارة، وتقدميه كامل 
الدعم للفرق الرياضية لديه، كما 
يسعى بطريقة غير مباشرة إلى 
صناعة روابط جديدة وقوية 
بني الفرق الرياضية مبختلف 
دول العالم، ففريق النادي على 
موعد في نهاية الشهر اجلاري 
للمشاركة في بطولة إلى جانب 
السعودية والبحرين وعمان.

واحلقيقــة أن الدور الذي 
يبذله النادي لترسيخ قواعد الرياضة النسائية 
ال ميكن غض النظر عنه، حيث سيشارك فريق 
الهوكي ببطولة دولية ستقام على ارض الكويت 
في نوفمبر القادم مبشاركة ١٥٠ العبة ميثلن ٦ 

دول من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف النصر: أعتبر نفســي واحدا من 
مشجعي الرياضة في كويتنا الغالية، وال استطيع 
أن أخفي مدى إعجابي وتقديري ملا يصنعه نادي 
األلعاب الشتوية من خطوات تستحق كل الدعم 
والفخر، فشكرا لكل من ساهم ودعم ولكل من 
صنع إجنازا لهذا الوطن ألنه ببساطة يستحق 

أن يكون األفضل دائما.

استطاع فريق اجلالية السورية الفوز على 
فريق اجلالية الهندية في الكويت بثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد ليتوج بطال للنسخة األولى 
من بطولة األكادمييات واجلاليات، وذلك خالل 
املبــاراة النهائية التي أقيمت بني الفريقني على 
ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة في مشرف، 
بحضور املستشار في السفارة السورية صفوان 
بركات وامللحق علي زينب والسكرتير األول في 
السفارة الهندية وراعي البطولة ناصر صباح املال.

وأكد املستشار صفوان بركات أهمية مثل هذه 
األنشطة في تعزيز عالقات الصداقة بني اجلاليات 
املقيمة في الكويت الشــقيقة، مباركا للفريقني 
وصولهما للمباراة النهائية، كما وجه الشــكر 

لراعي البطولة وللهيئة العامة للرياضة والشباب 
على دعمها لألنشطة الرياضية وتوفير مالعبها 
للرياضيني والشباب ملمارسة أنشطتهم عليها، كما 
شكر جميع احلضور. بدوره، أشاد الكابنت عامر 
جديد باملستوى الرياضي للفرق املشاركة بالبطولة 
ومبا متيزت به مــن روح رياضية عالية خالل 
جميع املباريات. وقد شهدت البطولة العديد من 
املنافسات بني الفرق املشاركة، كما متيزت املباراة 
النهائية باحلماس والروح الرياضية وباجلمهور 

املميز الذي حرص على تشجيع الفريقني.
وفي اخلتام مت تتويج فريق اجلالية السورية 
وتسليمه كأس البطولة وامليداليات كما مت تكرمي 

فريق اجلالية الهندية الذي حل ثانيا.

بنزمية املرشح األبرز لنيل جائزتي الكرة الذهبية و«ويفا»
غــاب النجــم األرجنتيني 
ليونيل ميسي، العب باريس 
ســان جرمان الفرنســي، عن 
قائمة املرشحني الـ ٣٠ جلائزة 
الكرة الذهبية لعام ٢٠٢٢ في 
سابقة من نوعها منذ ١٦ عاما، 
فيما يعتبر مهاجم ريال مدريد 
الفرنســي كــرمي  اإلســباني، 
بنزمية أبرز املرشحني إلحراز 

اجلائزة.
وكان ميسي، الفائز بلقب 
اجلائزة العام املاضي، احلاضر 
الدائم في قائمة املرشحني منذ 
عــام ٢٠٠٦ حيــث تواجد بني 
الثالثة األوائل باستمرار منذ 
عام ٢٠٠٧، باستثناء عام ٢٠١٨.
وتــوج جنــم برشــلونة 
اإلسباني السابق باجلائزة ٧ 
مرات وهو رقم قياسي متقدما 
على منافســه األبرز تاريخيا 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
(٥) الــذي ورد اســمه برغــم 

الفرنســي لكرة  الدوري 
القــدم. وارتقــى ليــل، 
الفائز على أوكسير ٤-١ 
في باكــورة املراحل، إلى 
الصــدارة مؤقتــا برصيد 
٤ نقــاط، فيمــا رفع نانت 

الذي استهل مبارياته بتعادل 
سلبي أمام أجنيه، رصيده إلى 

نقطتني في املركز التاسع.
وتقــام اليــوم ٦ مواجهات 
حيث لتقي، أوكسير مع أجنيه، 
أجاكســيو مع لنــس، رينس 
مــع كليرمون فيران، تروا مع 
تولوز، نيس مع ستراسبورغ، 

وبريست مع مرسيليا.

«كونفــرس ليــغ» األوروبية ما 
أعاد املعنويات بعد أعوام طويلة 
من اخليبات، رفع وصول ديباال 
اآلمال بإمكانية منافســة فعلية 
على اللقــب أو أقله العودة إلى 
دوري األبطال للمرة األولى منذ 

موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.
كما يلتقي اليوم فيورنتينا 
مع كرميونيزي، والتســيو مع 
بولونيا، وسبيتسيا مع إمبولي.

فرنسا 

خّيم التعادل اإليجابي بني 
نانت وضيفه ليل ١-١ في افتتاح 
الثانية من  مباريات املرحلــة 

يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع 
عن لقبه بطال للدوري اإلسباني 
لكرة القدم منتشــيا من تتويج 
قــاري جديــد. ويخــوض ريال 
مدريــد لقــاءه االفتتاحي خارج 
الديار ضد أمليريــا الصاعد هذا 
املوسم إلى دوري األضواء، بعد 
أن توج األربعاء بلقب قياســي 
للمرة اخلامسة في الكأس السوبر 
األوروبية، معادال رقم برشلونة 
وميــالن اإليطالــي، بفوزه على 
آينتراخــت فرانكفورت األملاني 
٢-٠. كما يلتقي اليوم قادش مع 
ريال سوسييداد، وفالنسيا مع 
جيرونا. وكان أوساسونا حصد 
النقاط الثالث األولى لهذا املوسم 
وذلك في افتتاح الدوري اثر فوزه 
املثير على ضيفه اشبيلية ٢-١ 

في املرحلة االولى.
إيطاليا 

رغم أنه أنهى املوسم املاضي 
في املركز السادس، يعول كثيرون 
على أن يكــون روما «احلصان 
علــى  يحــل  الــذي  األســود» 
ســاليرنيتانا في اجلولة األولى 
من الــدوري اإليطالي، هو الذي 
حقق لقبه األخير في «ســيري 
أ» عام ٢٠٠١.  فإضافة إلى الفوز 
بلقب النسخة األولى من مسابقة 

واصــل مان ســيتي 
طريقه بنجاح في بداية 
مشواره بالدوري اإلجنليزي 
املمتــاز لكــرة القــدم، بعدما 
تغلب مساء أمس على ضيفه 
بورمنوث ٤-٠، وقدم «السيتي» 
أداء متكامال دفاعا وهجوما، أظهر 
من خالله شــخصية البطل التي 
يتحلى بها، وكذلك اجلودة الفنية 
العالية التي ميتاز بها العبوه، كما 
قدم النرويجي ايرلينغ هاالند أداء 
متســقا مع زمالئه، بعدما ســاهم 
في الهدف األول الذي سجله إلكاي 
غوندوغان (١٩)، واضاف كيفني دي 
بروين الهدف الثاني (٣١)، فيما تكفل 
فيل فودين بالهدف الثالث (٣٧)، وجاء 
الهدف الرابع بواســطة جيفرســون 
ليرما (خطأ في مرماه) في الدقيقة ٧٩.

وفي مواجهة ثانية، واصل ارسنال 
انطالقتــه املتميزة بفوز مهم على 
ليستر سيتي ٤-٢، وكشف املهاجم 
البرازيلــي غابرييــل خيســوس 

التهديفيــة  عــن قدراتــه 
العالية، بعدما سجل هدفني 

لـ«املدفعجية» (٢٣) و(٣٥) 
في شباك ليستر، وسجل 
الهدف  غرانيــت تشــاكا 

الثالــث (٥٥)، وأضاف 

غابرييل مارتينيلي رابع األهداف (٧٥)، 
فيما سجل هدفي ليستر ويليام ساليبا 

(٥٣)، وجيمس ماديسون (٧٤).
وفي مباريات أخرى، تعادل نيوكاسل 
مع مستضيفه برايتون ٠-٠، كما تعادل 
ولڤرهامبتون مع فوالم ٠-٠، وتعادل 
ساوثمبتون على ملعبه مع ليدز يونايتد 

.٢-٢
وأحلق أستون ڤيال بضيفه إيڤرتون 
خسارته الثانية تواليا بفوزه عليه ٢-١.

وحقق أستون ڤيال مع مدربه العب 
وسط ليڤربول السابق ستيفن جيرارد 
فوزه األول هذا املوسم بعد خسارته أمام 
بورمنوث بهدفــني نظيفني في باكورة 
املراحل، ليرتقي للمركز التاسع مؤقتا.

في املقابل، مني إيڤرتون بقيادة العب 
تشلســي وزميل جيــرارد في منتخب 
«األسود الثالثة» السابق فرانك المبارد 
بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه.

إلــى ذلــك، يدخــل توتنهــام غمار 
املوسم اجلديد وهو مرشح للعب دور 
احلصــان األســود، نظــرا للتعاقدات 
املهمــة التــي أجراها في األشــهر 
امتحانا  األخيرة، وسيخوض 
صعبا لتقدمي أوراق اعتماده 
ضد جاره اللندني تشلسي 
عندمــا يحل ضيفا 
عليه اليوم.

بينما تواجد زميلهما املهاجم 
الفرنسي كيليان مبابي.

ويعــد مهاجم ريال مدريد 
ابرز املرشــحني  بنزمية مــن 
للفــوز بجائــزة هــذا العــام 
بعدما قاد النــادي امللكي الى 
لقبــه الرابع عشــر في دوري 
األبطــال محــرزا ١٥ هدفا في 

املسابقة القارية.

امــا ليڤربــول فقد ســمي 
منه سبعة العبني هم ترينت 
ألكسندر-أرنولد، الكولومبي 
لويس دياز، البرازيلي فابينيو، 
مانــي  ســاديو  الســنغالي 
(املنتقل الى بايرن ميونيخ)، 
دارويــن  األوروغويانــي 
نونييز، املصري محمد صالح 
والهولندي فيرجل فان دايك.

إلى ذلك، سيتنافس بنزمية 
وزميلــه احلــارس البلجيكي 
تيبو كورتوا ومواطن األخير 
العب وسط مان سيتي كيفن 
دي برويــن، علــى لقب العب 
العــام في القــارة األوروبية، 
بحسب ما أعلن االحتاد القاري 

لكرة القدم (ويفا).
وتكافــئ هــذه اجلائــزة 
أفضل العب في القارة العجوز 
وستمنح في ٢٥ اجلاري على 
هامش قرعة دور املجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.

واختيــر من ريــال مدريد 
إلــى جانــب بنزميــة، كال من 
البلجيكــي تيبــو  احلــارس 
كورتوا، البرازيلي كاسيميرو، 
لــوكا مودريتش،  الكرواتــي 
املتــوج باجلائزة عــام ٢٠١٨، 
البرازيلي فينيسيوس جونيور 
والعب تشلسي السابق األملاني 

أنتونيو روديغر.

ميسي خارج القائمة للمرة األولى منذ ١٦ عامًا

سقوط مبكر إلشبيلية أمام أوساسونا في افتتاح «الليغا»

موســمه املاضي املخيب بعد 
عودتــه إلــى فريقــه القدمي-
اجلديــد مــان يونايتد، حيث 
فشل في حجز مقعد في دوري 

أبطال أوروبا.
كذلك، غاب زميل ميســي 
في ســان جرمــان، البرازيلي 
نيمار، الذي سجل ١٣ هدفا في 
٢٨ مباراة عن القائمة األولية، 

دورمتوند يقلب الطاولة على فرايبورغ
قلب بوروسيا دورمتوند تأخره إلى فوز مستحق في غضون ٧ دقائق بفضل العبيه البدالء على 
مضيفه فرايبورغ ٣-١ في افتتاح املرحلة الثانية من بطولة أملانيا لكرة القدم. على ملعب «شوارزوالد 
ستاديون»، افتتح النمساوي ميكايل غريغوريتش التسجيل لفرايبورغ (١٠) قبل أن يعادل االجنليزي 
الشــاب جاميي بيوني- غيتينز (١٨ عاما) النتيجة لدورمتوند (٧٧) ثم ينتزع الفوز بهدفي ابن الـ ١٧ 
عاما يوســوفا موكوكو (٨٤) وماريوس وولف (٨٨). وارتقى دورمتوند مؤقتا إلى صدارة الترتيب 
برصيد ست نقاط، فيما جتمد رصيد فرايبورغ عند ثالث نقاط. ويبحث بايرن ميونيخ اليوم عن 
انتصاره الثاني على حســاب ڤولفسبورغ من أجل استعادة الصدارة بعد فوزه الكبير في اجلولة 

األولى على آينتراخت فرانكفورت ٦-١، كما يستضيف ماينز نظيره يونيون برلني.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إجنلترا ـ املرحلة الـ ٢
٤beIN SPORTS Premium١نوتنغهام ـ وست هام

٦:٣٠beIN SPORTS Premium١تشلسي ـ توتنهام
إسبانيا ـ املرحلة األولى

٦:٣٠beIN SPORTS HD١قادش ـ ريال سوسييداد
٨:٣٠beIN SPORTS HD١ڤالنسيا ـ جيرونا

١١beIN SPORTS HD١أمليريا ـ ريال مدريد
إيطاليا ـ املرحلة األولى

٧:٣٠Starz play appالتسيو ـ بولونيا
٧:٣٠Starz play appفيورنتينا ـ كرميونيزي

٩:٤٥Starz play appسبيتسيا ـ  امبولي
٩:٤٥Starz play appساليرنيتانا ـ روما

أملانيا ـ املرحلة الـ ٢
٤:٣٠ماينز ـ يونيون برلني

٦:٣٠بايرن ميونيخ ـ ڤولفسبورغ
فرنسا ـ املرحلة الـ ٣

٤beIN SPORTS HD٢أجاكسيو ـ لنس
٤beIN SPORTS HD٣أوكسير ـ اجنيه

٤beIN SPORTS HD٤رميس ـ كليرمون
٤beIN SPORTS HD٧تروا ـ تولوز

٦:٠٥beIN SPORTS HD٢نيس ـ ستراسبورغ
٩:٤٥beIN SPORTS HD٢بريست ـ مرسيليا

بنادي األلعاب الشتوية الكويتي 

النجاحات الكبيرة التي يحققها 

اخلريطة الرياضية، كانت سببا 
في جذب املوهوبني لإلقبال على 

مجلس إدارة النادي فهيد العجمي قد جنحت في 
حتقيق األداء األمثل واملطلوب، خاصة خالل تلك 

الذي استهل مبارياته بتعادل 
سلبي أمام أجنيه، رصيده إلى 

حيث لتقي، أوكسير مع أجنيه، 

تولوز، نيس مع ستراسبورغ، 

 (٣٥
في شباك ليستر، وسجل 

 في افتتاح املرحلة الثانية من بطولة أملانيا لكرة القدم. على ملعب «شوارزوالد 
ستاديون»، افتتح النمساوي ميكايل غريغوريتش التسجيل لفرايبورغ (١٠) قبل أن يعادل االجنليزي 

«امللكي» لضرب أمليريا في الظهور األول

«السيتي» يكتسح بورمنوث برباعية.. و«املدفعجية» يدك ليستر
«البلوز« وتوتنهام في «ديربي لندني ناري» .. وجيرارد يزيد من أوجاع المبارد

صباح النصر

ناصر املال مسلما كأس البطولة للفريق السوري بحضور املستشار صفوان بركات وامللحق علي زينب



(أ.ف.پ) جانب من عملية إنقاذ اللص من النفق 

a

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

 ١٦Sunday August 14, 2022 - Issue No.16546 من احملرم ١٤٤٤ املوافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢

األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

حظر التعامل النقدي 
على مكاتب استقدام العمالة.

«تقرير»: إمكانية لتراجع األسعار 
العاملية للمواد الغذائية.

عشان محد يتالعب األمر مرهون بتراجع الصراعات.
ويضحك على الناس.

٣:٥٠الفجر
٥:١٥الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٣٠املغرب
٧:٥٣العشاء

أعلى مد: ٠١:٤٨ ص ـ ١٢:٥١ ظ
أدنى جزر: ٠٧:٢٠ ص ـ ٠٨:١٠ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

«لم نعد نستطيع االستجابة لطلبات 
النجدة»

٭ بيل هيلمز، شريف منطقة 
ويست فيرجينيا األميركية، يعلن 
أن مركز الشــرطة الذي يعمل 
به كان يضم ٣٣ شرطيا، لكنه 
حاليا ال يضم ٣ فقط، لذا لم يعد 
بإمكانهم االستجابة لطلب النجدة.

«يعطونني الكاميرا ألصور جون سنو»
٭ امييليــا كالرك، املمثلــة 
أغلب  إن  البريطانية، تقــول 
الناس ال مييزون وجهها بدورها 
املهم في مسلسل لعبة العروش، 
عندمــا يصادفونها مع جون 

سنو.

«أنا وبراد پيت لدينا قائمة ســوداء 
بأشخاص ال نعمل معهم»

تايلور جونســون،  ٭ أرون 
املمثل األميركي، يعترف بأنه، 
مثل زميله براد پيت، ميتلك قائمة 
سوداء باألشخاص الذين ال يريد 

العمل معهم أبدا.

«أنا بحاجة إلى عالج نفسي»
٭ بيت ديفيدســون، املمثل 
األميركــي، يعترف مبعاناته 
النفسية حيث مت تشخيصه 
القطبية  الثنائيــة  مبــرض 

النفسي.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

دالل عبداهللا محمد الصقعبي: (أرملة محمد علي محمد الصقعبي) 
٧٩ عاما - العزاء في املقبرة: الرجال: ٩٩٠٠٣٩٩٦ - ٩٩٦٠٩١٩١ 
- ٩٩٦٠٩٢٩٢ - النساء: ٩٩٦٣٠٩٧٩ - ٩٩٦٧٣٣٦٣ - شيعت.
عبداحلميد علي عبداحلسني: ٨٧ عاما - الرجال: مسجد البحارنة 
- الدعية - ت: ٥٥٥٠٨٣٦٦ - النساء: الرميثية - ق٤ - ش٤٦ 

- م٤٦ - حسينية الفاطمية - ت: ٩٩٧٧٩٠٤٨ - شيع.
خديجة نوشــاد فرج خيراهللا: ٦٩ عاما - الرجال: حسينية سيد 
محمد - سلوى - ت: ٩٧٥٦٥٦٥٧ - النساء: مبارك العبداهللا 

اجلابر - غرب مشرف - ت: ٥٠٢٢٤٤٢٢ - شيعت.
سميرة عيســى جوهر حيات: ٦٢ عاما - العزاء في املقبرة - ت: 

٩٩٠٣٩٩٥٨ - ٥٠٦٦٦٨٤٠ - شيعت.
فاطمة يونس عبداهللا الكندري: (زوجة مندني مال اهللا احمد محمد) 

٧٥ عاما - العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٧٦٠٠٦٩ - شيعت.
عبداهللا اســد قاسم حســن: ٦٠ عاما - الرجال: مسجد االمام 
احلســن - بيان (ابتداء من اليوم) ت: ٦٥٩٨٨٨٨٥ - النساء: 

حسينية عاشور-  بنيد القار - شيع.
عبدالعزيز مراد محمد علي البلوشي: ٧٣ عاما - حسينية البلوش - 
اجلابرية - ابتداء من اليوم االحد ملدة ٣ أيام - ت: ٦٧٠٠٧٩٦٦ 

- شيع.
نــورة منور حليلي العنزي: (زوجة نــوران صنيتان العنزي) ٧٧ 
عاما - الرجال: ســعد العبــداهللا - ق١ - ش٢٨ - م٤٨٣ - ت: 
٥٠٥٣٣٧٢٢ - النســاء: العيــون - ق٢ - ش٣ - م٤٩٢ - ت: 

٦٠٠٠٢٦٤٥ - شيعت.

هندي يفوز بدعوى بعد ٢٢ عامًا و١٠٠ جلسة.. والسبب ٧٥ فلسًا!

إيطالي حفر نفقًا لسرقة مصرف.. فُدفن حتت األنقاض ٩ ساعات!

نيودلهي - وكاالت: فاز محام هندي في دعوى قضائية اســتمرت ٢٢ عاما كان قد 
أقامها على شــركة الســكك احلديد التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق 
سعرها األساسي بعشرين روبية، وأكد أنه استمر في املعركة القضائية بهدف تبيان 

احلقيقة.
واشــترى تونغناث شاتورفيدي عام ١٩٩٩ تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة 
في والية أوتار براديش (شمال) للذهاب يوم عيد امليالد إلى موراداباد التي تبعد ٣٠٠ 

كيلومتر عن املنطقة التي يتحدر منها.
لكن املوظف املسؤول عن التذاكر باع إلى احملامي تذكرة مقابل ٩٠ روبية (١٫١٢ دوالر) 
بدل سعرها األساسي البالغ ٧٠ روبية (٨٧٫٢٣ سنتا)، أي أنه دفع نحو ٢٥ سنتا فوق 

قيمة التذكرة (ما يقارب ٧٥ فلسا كويتيا).
وبعدمــا رفضت طلباته املتكررة الســترجاع املبلغ، أقام شــاتورفيدي دعوى أمام 
محكمة حماية املســتهلك في ماثورا والتي توصلت هذا الشــهر إلى حكم يلزم شــركة 

سكك احلديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة ١٥ ألف روبية (١٨٦٫٧٨ دوالرا).
وقال شاتورفيدي لهيئة اإلذاعة البريطانية إنه حضر ما يزيد على ١٠٠ جلسة استماع 
ذات صلة بالقضية، مضيفا أن ما بذله من وقت وجهد خالل كفاحه فيها ال يقدر بثمن. 
وفــي تصريح لوكالة فرانس برس من أمام احملكمــة، أكد أن «األمر لم يكن يتعلق 
باحلصــول على تعويضات بــل بحقوقي»، مضيفا «يحق لي كمواطن أن أطلق عملية 

إعادة نظر في املمارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها».

روما ـ (أ.ف.پ): طمر رجل نحو ٩ ســاعات اخلميس داخل 
نفق كان يحفره في روما مع شركائه للسطو على األرجح على 
أحد املصارف، إذ انهار السقف عليه فبقي مدفونا حتت األنقاض 
إلى أن مت إخراجه، وفق ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.

وأوضح املكتب اإلعالمي للشرطة أن «رجلني من نابولي أوقفا 
ملقاومتهما عنصرا في الشرطة، وآخران من روما بسبب األضرار 
التي حصلت، أحدهما كان في احلفرة وهو اآلن في املستشفى».

وأضــاف املكتب اإلعالمــي أن «التحقيق اليزال جاريا»، ولم 
يستبعد «أن يكونوا لصوصا»، مشيرا إلى أنها «إحدى الفرضيات».

وعمــل العشــرات من عناصر اإلطفاء علــى إغاثة رجل بقي 
مدفونــا حتت مئات الكيلوغرامات من التراب ومواد البناء بعد 
انهيار النفق، وعلى إخراجه، بحســب ما الحظ تلفزيون وكالة 

فرانس برس.
وأفادت وسائل إعالم بأن الشرطة تشتبه في الرجل وشركائه 
الذين أوقفوا بالقرب من متجر فارغ كانوا يحفرون النفق حتته، 
كانوا يستهدفون مصرفا قريبا خططوا للتسلل إليه في عطلة 

بنهاية األسبوع.
وأشارت صحيفة «كورييري ديال سيرا» إلى أن «اللص علق 
تسع ساعات في النفق»، فيما أوضحت «ال ستامبا» أن «الهدف 
كان دخــول القبــو»، وعنونت «ال ريبوبليكا» إنــه «حفر نفقا 

للسرقة لكنه بقي مدفونا».

السكك احلديد الهندية خسرت أمام تونغناث شاتورفيدي

جيسيكا واتكينز مرشحة 
للذهاب إلى القمر.. واملريخ

السيول واألمطار تدمر أكثر من 
٣ آالف منزل شمال السودان

ڤيروس جديد يظهر في الصني

واشــنطن ـ أ.ف.پ: في ســن الرابعة والثالثني، أمام 
جيســيكا واتكينز ســنوات في وكالة الفضاء األميركية 
(ناســا) وقد تكون واحدة من أولى النساء اللواتي تطأ 
قدمهن سطح القمر في السنوات املقبلة، كونها أحد أعضاء 

فريق «أرتيميس» الذي يستعد ملهمات قمرية مقبلة.
وعند ســؤالها عن الوجهة املفضلــة لديها بني القمر 
واملريــخ في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس من 
محطة الفضاء الدولية تقول ضاحكة «أذهب في الرحلة 
التي تأتي أوال!» مؤكدة أنها ســتكون «بغاية السعادة» 
أكانت وجهتها «القمر أو املريخ». وســبق جليســيكا أن 
حققــت إجنازا تاريخيا: في أول رحلة فضائية تشــارك 
فيها، أصبحت أول امرأة سوداء تنجز مهمة لفترة طويلة 
فــي محطة الفضاء الدولية، حيث أمضت أكثر من ثالثة 

أشهر وتعتزم البقاء لثالثة أشهر أخرى.
ففــي رحالت «أبولو» إلى القمر، لم يرســل إال رجال 
بيض. لذلك، تســعى «ناسا» بشــكل تدريجي لتحسني 
صورتهــا في هذا الصــدد من خالل تخطيطها إلرســال 
نساء إلى القمر للمرة األولى، باإلضافة إلى أشخاص من 

أصحاب البشرة امللونة.

اخلرطوم - كونا: تسببت السيول واألمطار الغزيرة التي 
اجتاحت والية نهر النيل (شــمال السودان) خالل اليومني 
املاضيني في انهيار أكثر من ثالثة آالف منزل. وبحسب وكالة 
الســودان لألنباء أعلنت غرفة الطــوارئ بوالية نهر النيل 
في بيان عن انهيار ٢٥٣٨ منزال بالوالية انهيارا كليا و٥٤٦ 
انهيارا جزئيا. في الســياق نشرت الهيئة العامة لألرصاد 
اجلوية في السودان صورا التقطتها األقمار الصناعية عند 
الساعة اخلامسة والنصف مساء بالتوقيت احمللي تظهر فيها 

خاليا من السحب الركامية فوق شرق ووسط السودان.

بكنيـ  أ.ف.پ: قال علماء إن عشــرات األشــخاص في 
الصني أصيبوا بڤيروس جديد من منشأ حيواني أطلق 
عليــه النغيا، لكنهم اســتبعدوا في هــذه املرحلة خطر 
انتقــال العدوى من إنســان إلى آخر. ويســبب ڤيروس 
النغيا أعراضا لدى البشر مثل احلمى والتعب والسعال 
والغثيان والصداع. وأصيب ٣٥ شخصا في الصني، وفق 
تقرير نشرته مطلع أغسطس «نيو إنغالند جورنال أوف 
ميديسن» وهي مجلة طبية رائدة في الواليات املتحدة.

(أ.ف.پ) جيسيكا واتكينز في محطة الفضاء الدولية خالل املقابلة  

تراكم األمطار في أحد شوارع اخلرطوم  (أ.ف.پ)

وفاة آن هيش بعد أسبوع من اصطدام سيارتها مبنزل

«العمالق» يوّدع سماء الكويت قبل عودته يوليو املقبل

لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): توفيت املمثلة األميركية 
آن هيش التي نقلت األســبوع الفائت إلى املستشفى في 
حال خطرة بعد تعرضها حلادث سير في لوس أجنيليس، 

على ما أعلنت ناطقة باسم املمثلة.
وكانــت املمثلــة البالغــة ٥٣ عاما دخلت فــي غيبوبة 
نتيجــة تعرضها إلصابات بالغــة في الدماغ جراء حادث 
ســير كبير تعرضت له في ٥ أغسطس اصطدمت خالله 
سيارتها مبنزل من طبقتني في حي مار فيستا، ما تسبب 
في أضرار جســيمة واندالع حريــق هائل على ما أعلنت 

حينها أجهزة اإلنقاذ في لوس أجنليس.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن نتائج التحاليل األولية 
التي أجريت للممثلة أظهرت وجود مادة مخدرة، لكن ينبغي 
إجراء حتاليل أخرى للتأكد من أن النتيجة اإليجابية غير 

مرتبطة بعالج طبي.
وأشار موقع «تي إم زي» املتخصص في أخبار املشاهير 
نقال عن مصادر في الشرطة إلى أن حتاليل الدم التي أجريت 
للممثلة بينت وجود مادتــي الكوكايني والفنتانيل الذي 
يشكل مادة أفيونية اصطناعية تسبب اإلدمان وتستخدم 

في بعض العالجات.
وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفالم تسعينيات 
القرن املاضي من أبرزها «ســيكس دايز، سيفن نايتس» 
و«دوني براسكو». واشــتهرت في دور أدته في مسلسل 
«أنــاذر وورد» وحازت بفضله جائــزة «داي تامي إميي» 

سنة ١٩٩١.

عبداهللا احملارب - كونا: 
في لوحة ســماوية ملهمة 
سطع قمر الكويت «عمالقا» 
هذه الليلة فــي آخر بزوغ 
له هــذا العام فبــدا مرحبا 
بزهاء وبهاء عند احلضور 
قبل األفول ملوحا ومودعا 
وقــت الرحيل بــدرا مزنرا 

ومكلال بدرر متأللئة.
وتوغل الناظرون برونق 
املشــهد املذهل فيما ازدهت 
الشــهي  الســماء بعمالقها 
البهــي راســمة جمانة من 
جمــال متأجج بالســطوع 
منعم بحسن الطلعة ونقاء 

الضياء.
«العمالق» الذي ال يأتي 
إال نادرا نســج في طلوعه 
دائرة متوهجة فبدا ضخما 
بواقــع ١٤٪ وأكثــر ملعانــا 
بنســبة ٣٠٪ ليســكن ولو 
فترة وجيزة في أقرب نقطة 
له من األرض على االطالق 
كأنه يريد أن يسجل زيارة 
ســريعة تصافح بضوئها 

أبصار احلاملني.
وقبل أن يــودع أرضنا 
وســماءنا وزع «العمالق» 
ما شاء من جمال ال يضاهى 
مــدركا أنه لن يعــود قبل 
شــهور مديدة ليأتينا مرة 
أخرى في يوليو املقبل حني 
تزخر األرض شوقا لبهائه 

الساطع ونشوره الوادع.

الراحلة آن هيش

القمر العمالق في سماء الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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