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حسم «اجلداول» والدعوة إلى االنتخابات اليوم
مرمي بندق 

أكدت مصادر مطلعــة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» أن مجلس الوزراء سيحسم في جلسته 
اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد النــواف آلية تعديل اجلــداول االنتخابية 

والدعوة إلى االنتخابات. 
وعن اآللية املتوقعة حول معاجلة ما ورد في 
بعض اجلداول االنتخابية التي تتطلب التعديل، 
أجابت املصادر: تتضح اليوم اآللية التي يعتمدها 
مجلس الوزراء لتعديل أو إلغاء اجلداول ومواعيد 

الدعوة الى االنتخابات. 
واســتطردت: وذلــك من خــالل االطالع على 
اجلوانب الدستورية والقانونية لتقرير اللجنة 
التــي شــكلها املجلس في يوليــو املاضي لرصد 
بيانات قيود الناخبني، وهل تتضمن أسبابا جتعل 
احلكومة أمام حالة ضرورة تتوافق مع املادة ٧١ 
من الدســتور، أم سيتم العمل باجلداول احلالية 
واالسترشاد ببيانات ســجالت هيئة املعلومات 

املدنية وختم شهادة اجلنسية؟ 
هذا، وقالت مصادر خاصة لـ «األنباء»: إن أي 
تعديل على قانون االنتخاب ال بد أن يتم مبرسوم 
قانون «والقانون ال يعدل بقرار»، الفتة إلى املادة 
١٧ من قانون االنتخاب رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ التي 
تنص على أنه «تعتبر جداول االنتخاب النهائية 
قاطعة وقت االنتخاب وال يجوز ألحد االشــتراك 

فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها». 
وشددت املصادر على ان املجلس حريص على 
اجــراء انتخابات نزيهة خالية مــن اي اجراءات 
قد تتضمن شــبهات ولذلك يتحوط من مراسيم 
الضرورة حرصا على عدم الطعن وإبطال املجلس.

مجلس الوزراء يتحّوط من مراسيم الضرورة حرصًا على عدم الطعن وإبطال املجلس.. ومصادر خاصة لـ «األنباء»: أي تعديل على القانون ال بد أن يتم بقانون

اقتصاد

«العقارات املتحدة» حتصل على موافقة 
«أسواق املال» لالندماج 

مع «الضيافة القابضة» و«أبراج املتحدة» 

«االستثمارات الوطنية» 
أفضل شركة استثمارية 
مصرفية بالكويت لعام 

٢٠٢٢.. من «وورلد 
فاينانس» العاملية

٥٫٤ ماليني دينار 
أرباح «الوطنية العقارية»  

بالنصف األول..
و٥٢٦٫٧ مليونًا 
إجمالي األصول

«اخلليج للتأمني» 
تنمو بأرباحها

 ٢٧٪ إلى 
١٥ مليون دينار 

بالنصف األول

١٫٩ مليون دينار 
أرباح «ميزان».. 
و١٣٤ مليونًا 

إيرادات خالل 
النصف األول
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اخلالد يوّجه الرجيب وسفاح وحامد البالول وبدر البالول 
والدواس مبباشرة العمل في قطاعاتهم اجلديدة

أشــارت امــس إلــى تعيني 
٥ وكالء جــدد فــي وزارة 
الداخلية، وهم اللواء عبداهللا 
الرجيب وكيال لقطاع األمن 
العام واللواء عبداهللا سفاح 
وكيال لألمن اخلاص واللواء 

حامد البالول وكيال لقطاع 
مكتب الوزيــر واللواء بدر 
البالول وكيال لقطاع التدريب 
والتعليــم واللــواء حامــد 
الدواس وكيال لقطاع االمن 

اجلنائي.

بعد تسميتهم وكالء في األمن العام واخلاص ومكتب الوزير والتدريب واجلنائي

اللواء بدر البالولاللواء عبداهللا سفاح اللواء عبداهللا الرجيب الشيخ طالل اخلالد

املستشار جمال اجلالوي

الرجيب  األلويــة عبــداهللا 
وعبــداهللا ســفاح وحامــد 
البالول وبدر البالول وحامد 
الدواس مبباشرة مهام عملهم 
من داخــل قطاعاتهــم التي 
عينوا بها. وكانت «األنباء» 

٣٩٢٫٩٤ مليون عملية شراء 
وسحب أموال ودفع 

عبر اإلنترنت في ٦ أشهر
علي إبراهيم

أظهرت بيانات رسمية أن املواطنني واملقيمني قاموا بإجراء 
نحــو ٣٩٢٫٩٤ مليون عملية دفع وســحب أموال خالل أول 
٦ أشــهر من ٢٠٢٢، بزيادة نســبتها ٣٧٫٥٪ مبا عدده ١٠٧٫١٤ 
ماليني عملية مقارنة بالفترة ذاتها من ٢٠٢١ والتي بلغ خاللها 
عدد عمليات دفع وسحب األموال نحو ٢٨٥٫٨ مليون عملية. 
وخالل الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من العام احلالي 
(٢٠٢٢) اســتحوذت معامالت «الــكاش» التي تتم من خالل 
استخدام البطاقات املصرفية على أجهزة السحب اآللي على 
١١٪ من إجمالي املعامالت التي قام بها املواطنون واملقيمون 

وذلك بواقع ٤٣ مليون عملية. 

أزمة حّل البرملان العراقي 
«تتعقد» والصدر يقاضي 

«الرئاسات الثالث»
بغداد - وكاالت: تعقدت األزمة السياسية في العراق 
بعدمــا أعلن القضاء حياده بشــأن حــل مجلس النواب 
وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، فيما رد التيار الصدري 
مبقاضاة الرئاسات الثالث (اجلمهورية والوزراء والبرملان)، 
بســبب «وجود مخالفات دســتورية»، وســط استمرار 
االعتصامات في املنطقة اخلضراء وعلى أسوارها. ورفع 
أمني عام «الكتلة الصدريــة» في البرملان العراقي نصار 
الربيعي، دعوى قضائية ضد رؤساء اجلمهورية والوزراء 
والبرملان بصفتهم وطالب بحل البرملان، بسبب «وجود 

مخالفات دستورية».
جــاء ذلك بعدما أعلــن مجلس القضــاء األعلى أنه ال 
ميلك صالحية حّل مجلس النواب، مؤكدا اتفاقه مع زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر في شأن تشخيص سلبية 
الواقع السياسي في العراق، وحجم املخالفات الدستورية 
املتمثلة بتأخر انتخاب رئيس جديد للبالد ورئيس للوزراء 
وتشكيل حكومة جديدة ضمن املهل الدستورية، وهو ما 

عده حالة غير مقبولة وجتب معاجلتها. 
لكن املجلس أكد أن واجباته تتعلق بإدارة القضاء فقط، 
والتي ليس من بينها ما يجيز التدخل بأمور الســلطتني 
التشريعية او التنفيذية، تطبيقا ملبدأ الفصل بني السلطات 
الوارد في الدستور، مشددا على وقوفه على مسافة واحدة 

من اجلميع.

جانب من آثار احلريق على واجهة كنيسة «أبوسيفني» في إمبابة  (أ.ف.پ)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

اجلالوي وّجه بإعداد كشوف الدوائر االنتخابية واللجان األصلية والفرعية

عشرات الضحايا بكارثة حريق كنيسة «أبوسيفني» 
والرئيس السيسي يوّجه بتقدمي الدعم لذويهم

أسامة أبو السعود

كشفت مصادر خاصة في وزارة العدل انه 
متت إحالة جميع املتهمني في ملف الصندوق 

املاليزي الى احملكمة صباح أمس األحد. 
وأكدت املصادر لـ «األنباء» حرص احلكومة 
الكامــل على مواجهة جميع قضايا الفســاد 

بالقانون ولن يتم التستر على اي متهم في 
قضايا املال العام.

وعلــى صعيد آخر، كشــفت املصادر عن 
ان وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز 
النزاهة ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشــار جمال اجلــالوي اجتمع امس مع 
قيــادات وزارة العــدل للترتيــب النتخابات 

مجلــس االمــة القادمة بناء علــى توجيهات 
مجلس الوزراء باســتعداد اجلهات املختلفة 

إلجراء االنتخابات.
وأشارت املصادر الى ان وزارة العدل وبناء 
علــى تعليمات الوزيــر اجلالوي بدأت امس 
في جتهيز كشوف اللجان األصلية والفرعية 
للجان املختلفة والتي يرأسها رجال القضاء.

القاهرة ـ خديجة حمودة

اإلدارة  قــوات  متكنــت 
املدنيــة  العامــة للحمايــة 
باجليزة، من السيطرة على 
الهائل الذي شــّب  احلريــق 
أمس بكنيسة أبوسيفني بحي 
إمبابة، ما تسبب في وفاة ٤١ 
شخصا وجرح آخرين، ومت 
إخطار خبراء املعمل اجلنائي 
لرفع آثــار احلريق وحتديد 

أسبابه ومالبساته. وقد وّجه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
كافــة أجهــزة ومؤسســات 
الدولة املعنيــة باتخاذ «كل 
الالزمة والتعامل  اإلجراءات 
الفوري مع احلادث» بالكنيسة 
فــي محافظــة اجليــزة، كما 
أجــرى اتصــاال مــع البابــا 
تواضروس بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكنيسة القبطية 
األرثوذكســية، حيــث قــدم 

تعازيه في ضحايا احلادث.
وأكد قيام كافة مؤسسات 
الدولة بتقــدمي الدعم الالزم 
الحتــواء آثــار هــذا احلادث 

األليم.
 هذا، وأعلن رئيس الوزراء 
املصري د.مصطفى مدبولي 
أن الرئيــس السيســي وّجه 
احلكومة باتخــاذ اإلجراءات 
الفورية لدعم أسر الضحايا 
وتقدمي أقصــى رعاية طبية 

للمصابــني. وقال إنها قررت 
فــوراً صرف مبلــغ ١٠٠ ألف 
جنيــه لكل ضحيــة، ومبلغ 
يصــل إلــى ٢٠ ألــف جنيــه 
للمصابــني، طبقــا لدرجــة 
اإلصابة، فضال عن تقدمي كافة 
أوجه الدعم والرعاية ألســر 
الضحايا واملصابني في املرحلة 
املقبلة مــن خالل العديد من 
الدعم العيني الذي سيتم في 

هذا اإلطار.

إحالة جميع املتهمني في «الصندوق املاليزي» إلى احملاكمة.. واحلكومة حريصة على مواجهة جميع قضايا الفساد والتالعب باملال العام

التفاصيل ص١٤

التفاصيل ص١٠

التفاصيل ص ١٥

محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص 

أكد مصدر أمني أن نائب 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزيــر الداخليــة بالوكالة 
الشــيخ طــالل اخلالد وجه 

املضف لقياديي «التربية»: 
يّسروا على املواطنني

عبدالعزيز الفضلي

اســتقبل وزير التربيــة والتعليم العالــي والبحث العلمي 
د.علــي املضف وعــدد من القيادات التربويــة املراجعني صباح 
أمس، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية مبنطقة جنوب 
الســرة. وقد اطلع د.املضف على معامــالت املراجعني املتعلقة 
بقطاعات الــوزارة واجلهات التابعة لها، واســتمع إلى مطالب 
أصحابها ومشكالتهم للسعي نحو حلها وفق اإلمكانات املتاحة 
مــع االلتزام باللوائح والنظــم والقوانني املعمول بها في وزارة 
التربية. ودعا الوزير املضف القياديني إلى تيســير األمور على 
املواطنني واملقيمني من خالل توجيههم وحل مشــكالتهم والرد 
على استفســاراتهم. من جانب آخــر، دعا وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د.علي املضف أبناءه الطالب إلى 
تقــدمي آرائهم ومقترحاتهم إلى مكتبــه بديوان عام الوزارة في 
جنوب الســرة لتطوير املنظومة التعليمية باعتبارهم أساس 
وجــود وزارة التربية وأبرز عناصــر العملية التعليمية. وأكد 
خالله اهتمام الوزارة بوجهات نظر الطالب واالستماع إلى آرائهم 
ومقترحاتهم التي تصب في مصلحة تطوير النظام التعليمي، 
األمر الذي يســهم في االرتقاء باملستوى التعليمي ودفع عجلة 
التنمية، باإلضافة إلى حتقيق جودة التعليم مبا يسهم في إثراء 

التفاصيل ص ٥التحصيل العلمي لألجيال املقبلة.

اوكرانيون يزيلون آثار الدمار بضواحي كييڤ          (أ.ف.پ) الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب

أوكرانيا تخطط حملاصرة القوات 
الروسية في خيرسون وتتوعد محتلي 

محطة «زابوريجيا» النووية

ترامب يستعد لالنتقام 
من «عدوته األولى» ليز تشيني 

في انتخابات والية وايومينغ
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االثنني ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

بشرى شعبان

أكدت مديرة ادارة العالقات العامة املتحدث 
الرســمي للهيئة العامة للقوى العاملة اسيل 
املزيد احلرص على نشــر الوعي والتواصل 
الدائــم مــع املراجعــني، موضحــة ان االدارة 
تعمل بشــكل دائم على نشــر كل االجراءات 
واخلدمات التي تقدمها الهيئة مبختلف قطاعاتها 
وإداراتهــا، باالضافة الى نشــر آلية ومراحل 
إدخال البيانات عبر الروابط اخلاصة باجناز 
املعامــالت وذلك بناء علــى توجيهات وزير 
العدل املستشار جمال اجلالوي. وقالت املزيد 
في تصريح لـ «األنباء» انه وفقا خلطة العمل 
اخلاصة باالدارة نعمل بشــكل دوري ودائم 
على نشر بوستات توعوية موجهة الى الفئات 

املستفيدة من خدمات الهيئة، مشيرة الى أن 
االدارة على تواصل دائم عبر مواقع الهيئة في 
وسائل التواصل االجتماعي فيسبوك، تويتر 
وانستغرام، والبريد االلكتروني، والواتساب 
على الرقم ٢٤٩٣٦٦١١، باإلضافة الى موقع الهيئة 
- باب خدمة االستفسارات وميكن للمراجع ان 
يتواصل مع االدارة مباشــرة عبر خدمة الرد 
على االستفســارات. وذكرت ان الهيئة تعمل 
بشكل مستمر على تطوير خدماتها االلكترونية 

تسهيال على أصحاب العمل والعمالة.

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة ووزير األوقاف املستشــار 
جمال اجلالوي تعميما إداريا بتخصيص 
يوم أسبوعيا الستقبال معامالت املراجعني 

من كل القيادين في اجلهات التابعة له.
وجاء في التعميم اإلداري رقم ١ لســنة 
٢٠٢٢ الــذي تلقت «األنباء» نســخة منه: 
تسهيال إلجناز معامالت املراجعني وإعالء 

ملصاحلهــم، يرجى من اإلخــوة القياديني 
في اجلهات التابعة لنا تخصيص يوم كل 
أسبوع الستقبالهم واالستماع إليهم للوقوف 
على التحديات التي تواجه العمل اليومي 

والعمل على تذليلها.
وأضاف: آملني أن تتم مراعاة كل القوانني 
واللوائح والقرارات التنظيمية املعمول بها، 
وإعطــاء كل ذي حق حقــه، دعما للجهود 
املبذولة في تطوير مسار العمل احلكومي 

ألداء خدمة مميزة.

إلجناز معامالتهم وإعطاء كل ذي حق حقه

صورة من التعميم

«املهندسني» و«العالقات العامة» تدعمان التنمية البشرية

انطالق جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي ١٢ أكتوبر
أسامة أبوالسعود

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة ووزير األوقاف املستشار جمال اجلالوي 
عن انطالق النسخة احلادية عشرة جلائزة الكويت 
الدولية حلفظ القــرآن الكرمي وقراءاته وجتويد 
تالوته ١٢ أكتوبر املقبل، برعاية سامية من صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد.
وقال اجلالوي في تصريح صحافي إن اجلائزة 
هذا العام تأتي بعد أن من اهللا علينا بزوال اسباب 
جائحة كورونا وانحسار اخلطر، ما دفع اللجنة 
العليا الى إعالن بدء العمل وحتديد موعد انطالقتها 
من ١٢ إلى ١٩ أكتوبر، باإلضافة الى تشكيل اللجان 
الرئيســية والفرعية لتنظيم اجلائزة حضوريا، 

مؤكدا ان رعاية صاحب السمو لهذه املسابقة خير 
دليل على حرص القيادة على دعم مسيرة حفظ 
القــرآن وتشــجيع وإكرام حفظتــه، الفتا الى أن 
الكويت كانت، والتزال، تؤدي دورا رياديا كدولة 
راعيــة لشــؤون القرآن الكرمي مــن خالل تنظيم 
الفعاليات ومن بينها هذه اجلائزة الهادفة للريادة 
والتميز في االرتقاء بحفظة القرآن والقائمني عليه 
أفرادا ومؤسســات سواء كانوا من داخل الكويت 

أو خارجها.
وأضــاف: تهدف اجلائــزة إلــى تعريف األمة 
اإلسالمية والعربية بالقراءات القرآنية وإبراز دور 
أئمة القراءات وعلوم القرآن احملققني، فضال عن 
ترغيب األجيال في حفظ كتاب اهللا ودراسة علم 
القراءات وإظهار املتقنني من القراء على مستوى 

العالم، وإشاعة روح التنافس اإليجابي في حفظ 
القرآن الكرمي، والتشجيع على بذل املزيد من اجلهد 
والوقت فــي احلفظ والتالوة، إضافــة إلى إبراز 
الوجــه احلضاري للبالد كراعيــة للقرآن الكرمي 
على مستوى العالم، مؤكدا حرص اجلائزة على 
تكرمي الشخصيات القرآنية البارزة التي تقوم على 
خدمة كتاب اهللا على مســتوى العالم وترســيخ 

القيم اإلسالمية الوسطية.
وأوضح أن اجلائزة حققت جملة من اإلجنازات 
خالل مسيرتها في األعوام العشرة  السابقة، مما 
جعلها األفضل بني قريناتها من اجلوائز الدولية، 
وأبرزها وجود فروع متميزة غير موجودة مثل: 
فرع القراءات العشر، وأفضل مشروع تقني يخدم 

القرآن الكرمي.

عاطف رمضان

وّقعــت جمعيــة جمعية 
املهندسني وجمعية العالقات 
العامــة الكويتيتــني مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون بينهما 
في مختلف املجاالت وخلدمة 
أعضــاء اجلمعيــة وتعزيز 
دورهــا في خدمــة املجتمع 

والدولة.
ووقــع املذكــرة كل مــن 
رئيــس جمعية املهندســني 
م.فيصــل العتــل ورئيــس 
جمعيــة العالقــات العامــة 
م.جمــال النصــراهللا، حيث 
أكدا حرصهما على التنسيق 
والتعــاون وتقــدمي أفضــل 
اخلدمات ألعضاء اجلمعيتني 
والتعــاون لدعــم اجلهــود 
الرسمية في مختلف املجاالت.

وحضر حفل التوقيع كل 
مــن رئيس مركــز التحكيم 
الدولــي باجلمعية م.ناصر 
املطيــري، وعضــو مجلس 
اإلدارة م.ماجــد الديحانــي 
ورئيــس جلنة املهندســني 
الشباب م.فالح العتل ومدير 
عام اجلمعية م.وليد املطوع.

وتهدف املذكرة الى العمل 
التنمية  املشــترك لتحقيق 
القدرات  البشــرية وتنمية 
مــن خالل التطويــر املهني 
ملنتسبي اجلانبني وتطوير 
العامــة وعمــل  العالقــات 
تواصــل جيد مع اجلمهور، 
وكذلك التعاون للوصول إلى 
الوسائل املستخدمة  أحدث 
في مجــال العالقات العامة 
والعمل على املساهمة بدفع 
عجلــة التنمية عبر تطوير 

إدارات العالقات العامة.

وتعزيــز التعاون في مجال 
األنشطة املتعلقة باملسؤولية 
االجتماعية ورعاية األنشطة 
معنويا فيما يخص األنشطة 
املتعلقة بالدورات والرعايات 
املناســبات وفقــا  لبعــض 
للضوابــط املعمول بها لدى 

الطرف الثاني.
فــإن  املذكــرة  ووفــق 
الطرفني ميكنهما املشــاركة 
فــي املؤمتــرات والنــدوات 
داخل الكويت وخارجها وال 
يترتب على هــذه االتفاقية 
التزامــات قانونية أو مالية 
بني الطرفني فهي تهدف إلى 
تسهيل وتطوير عملية تبادل 
اخلبرات واالستشارات بني 

الطرفني.
وقــال رئيــس جمعيــة 
املهندســني م.فيصــل العتل 
فــي تصريــح لـــ «األنباء»: 

جلمعيات النفع العام التي هي 
أحد مكونات املجتمع املدني.
أفــاد رئيــس  بــدوره، 
جمعيــة العالقــات العامة 
م.جمــال النصــر اهللا فــي 
تصريــح لـ «األنبــاء» بأن 
االتفاقية ستفتح آفاق تعاون 
مشترك وتبادل اخلبرات بني 
جمعيتي «العالقات العامة» 
و«املهندســني»، مشيرا الى 
ان هــذه ليســت االتفاقية 
األولى التي يتم إبرامها مع 
جمعيــة نفع عام، حيث إن 
جمعيــة العالقــات العامة 
أبرمت العديد من االتفاقيات 
التي تقدر بـ ٨ اتفاقيات مع 
جمعيات نفع عام لتطوير 
املجتمــع  دور  وحتســني 
املدنــي وتبــادل اخلبــرات 
بني «العالقات العامة» وهذه 

اجلمعيات.

ان هــذه االتفاقية عبارة عن 
بدايــة لتعــاون ســابق بني 
املهندسني وجمعية  جمعية 
العالقــات العامــة، حيث مت 
تأســيس جمعيــة العالقات 
العامــة فــي مقــر جمعيــة 
املهندسني ومتت استضافتها 
لعدة سنوات، مشيرا إلى ان 
الهدف مــن االتفاقية تبادل 
اخلبرات والتعاون في العديد 
من األمور ســواء في مجال 
العالقات العامة أو ما ستقدمه 
املهندسني ملنتسبي  جمعية 

العالقات العامة.
ولفــت م.العتــل إلى انه 
خالل الفترة املقبلة سيتم عقد 
دورات تدريبية متبادلة بني 
اجلمعيتني وإقامة ورش عمل 
مشــتركة وتوحيد وجهات 
النظر فيما يتعلق باألهداف 
املشتركة والنظام األساسي 

وّقعتا مذكرة تفاهم خلدمة الدولة واملجتمع من خالل التطوير املهني ملنتسبيهما

اجلالوي: برعاية صاحب السمو.. وتهدف إلى إبراز الوجه احلضاري للبالد كراعية لكتاب اهللا

(قاسم باشا) م.فيصل العتل وجمال النصراهللا وعدد من احلضور عقب توقيع االتفاقية     

ويلتــزم الطرفــان وفق 
املذكرة بتطوير وتقدمي الدعم 
اللوجســتي لـ «املهندسني» 
في مجــال العالقات العامة 
وفن التواصل مع اجلماهير 
واإلعــالم والتخصصــات 
التابعــة لهم، وعمل دورات 
الطرفني  تدريبية ملوظفــي 
والعمل على إظهار الصورة 
احلقيقية جلمعية املهندسني 
الكويتيــة ودورها الريادي 
في تنمية املجتمع من خالل 
جميــع وســائل االتصــال 
املباشــر وغيــر  واإلعــالم 

املباشر.
كمــا تقضــي املذكرة بأن 
تقــوم جمعيــة املهندســني 
بدعــوة قياديــي جمعيــة 
العالقــات العامــة وبعــض 
أعضاء اجلمعية العمومية إلى 
أنشطة اجلمعية طوال العام 

الصويان: وقف صيد «الكنعد» اليوم وملدة شهرين
محمد راتب

أعلــن رئيــس االحتــاد 
الكويتي لصيادي األســماك 
ظاهر الصويان عن وقف صيد 
أسماك الكنعد اليوم االثنني 
ملدة شهرين حتى ١٥ أكتوبر 
املقبل، داعيا عموم الصيادين 
إلى االلتزام مبواســم صيد 
األسماك، وذلك للحفاظ على 
الثروة الســمكية واملخزون 

السمكي للبالد.

األكالت املفضلة للمواطنني 
وتواجدها بكثرة سيســهم 
في خفض األسعار. وأوضح 
أن «البيئــة» فتحت الصيد 
داخــل جون الكويــت لهواة 
الصيد احلداقة بحجز مسبق 
علــى موقعها، آمال أن يكون 
للصيادين نصيب في ذلك، 
معلنا عن استعدادهم لدفع 
أي رســوم مطلوبة لتوفير 
امليد في األســواق بالكميات 

املطلوبة للمستهلكني.

امليــد داخــل جــون الكويت 
بالضوابــط التــي تضعهــا 
الهيئة العامة للبيئة ورقابة 
قطاع الثروة السمكية، مؤكدا 
أن أسماك امليد ال تتواجد إال 
في املياه الضحلة وتركها دون 
صيــد يجعلها تهاجر للبالد 
املجاورة، آمال من «الزراعة» 
الســماح بصيــد امليد داخل 
اجلون بعد موافقة «البيئة» 
وتكون حتت إشراف ورقابة 
مفتشــيها، خاصــة أنها من 

طالب بصيد امليد في جون الكويت بضوابط ورقابة «الزراعة» و«البيئة»

ظاهر الصويان

وقال الصويان إن قطاع 
الصيد يعتبر من أهم قطاعات 
األمــن الغذائــي فــي البالد 
ويستحق من املسؤولني إعادة 
النظر إليه لتطويره وزيادة 
الدعم املقدم له، الفتا إلى أن 
دعــم الصيادين ظل كما هو 
منذ بداية التسعينيات ولم 
يتحرك مثل الدعوم األخرى 

لقطاعات األمن الغذائي.
وأشار إلى ضرورة السماح 
للصياديــن بصيد أســماك 

فيصل احلمود كّرم الشاب فهد البشارة

«الصحة»: جلنة لدراسة ممارسة مهنة 
الصيدلة وتنظيم عمل الصيدليات األهلية

عبدالكرمي العبداهللا

شّكل وزير الصحة د.خالد السعيد جلنة 
لدراسة ممارسة مهنة الصيدلة وتنظيم عمل 
الصيدليات األهلية برئاسة الوكيل املساعد 
لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية او من 
يفوضــه وعضوية قطاع الرقابة الدوائية 
والغذائية واألدوية والتجهيزات الطبية من 
وزارة الصحــة، فضال عن عضوية احتاد 
مســتوردي األدوية والصيدليات ووزارة 

التجارة واجلمعية الصيدلية.

وتختــص اللجنة بدراســة املقترحات 
التي من شأنها اإلسراع في تنفيذ القوانني 
ذات الصلــة في ممارســة مهنــة الصيدلة 
وتنظيم عمل الصيدليات األهلية ودراسة 
سياسات وإجراءات استيراد األدوية واللوازم 
واألجهزة الطبية، والتأكيد على تطبيق كل 
القوانني والقرارات املنظمة للعمل ووضع 

آلية لتالفي املالحظات واملخالفات.
كما تختص بدراسة مشاريع القرارات 
الوزارية أو التعديالت على القوانني، وذلك 

بهدف تطوير العمل.

كّرم املستشار في الديوان 
األميري الشيخ فيصل احلمود 
مبكتبه بقصر بيان أمس الشاب 
فهد أنور عبدالعزيز البشارة 
تقديــرا لتميــزه وجناحه في 
مجــال الكتابــة ونشــر األمل 
واإليجابية بني الناس، مشيدا 
بالشــباب الكويتــي ودورهم 
الســعي نحــو  املتميــز فــي 
اإليجابية ونشرها بني الناس 
وحتقيق املراكــز املتقدمة في 

جميع املجاالت.
من جهته، تقدم فهد البشارة 
بالشــكر والتقديــر للشــيخ 
فيصــل احلمــود الهتمامــه 
بالشباب ومبادراته ودعمه لهم 
الشيخ فيصل احلمود مكرما فهد البشارةوحتفيزهم لالرتقاء والنجاح.

وسائل التواصل مع «القوى العاملة»

السفارة الباكستانية احتفلت بعيد االستقالل

املزيد لـ «األنباء»: «القوى العاملة»
على تواصل دائم ومباشر مع املراجعني

الذكـــــــرى  مبناســبة 
السنوية اخلامسة والسبعني 
الستقالل باكستان، نظمت 
سفارة باكستان لدى الكويت 
حفل رفع العلم في السفارة، 
بحضــور عــدد مــن أفراد 
اجلاليــة الباكســتانية من 

النساء واألطفال.
وبهــذه املناســبة، متت 
تالوة رســائل مــن رئيس 
اجلمهورية ورئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية باكستان، 
حيث شــددت القيــادة في 

رسائلها على أن األمة بأسرها يجب أن تعمل 
بإخالص من أجل التنمية والتقدم، مؤكدين 
عزمهم على جعل باكستان دولة مزدهرة.

وبهذه املناسبة، أشــاد سفير باكستان 
مالــك محمد فاروق بأجداد األمة الذين أدت 

خدماتهم وتضحياتهم إلى 
خلق وطن منفصل ملسلمي 
شبه القارة، مشيرا إلى اليوم 
التاريخي لعيد االســتقالل 

اخلامس والسبعني.
وأعرب فاروق عن تهانيه 
ألبناء اجلالية، داعيا إياهم 
إلى العمل بجد من أجل تقدم 
وازدهار باكســتان، مشددا 
علــى أن باكســتان كدولة 
شهدت العديد من التحديات 
التــي واجهتهــا باملثابــرة 

والتصميم واالعتزاز.
ولالحتفال مبرور ٧٥ عاما على االستقالل، 
فــإن الســفارة بصــدد تنظيــم العديد من 
الفعاليــات بالتعــاون مــع أبنــاء اجلالية 
الباكســتانية املقيمــني فــي الكويت خالل 

األشهر املقبلة.

السفير مالك محمد فاروق

اسيل املزيد

العتـل لــ «األنبـاء»: عقـد دورات تدريبيـة متبادلة بـني اجلمعيتـني وورش عمل مشـتركة وتوحيد وجهـات النظر
النصراهللا: «العالقـات العامة» أبرمت ٨ اتفاقيات مـع جمعيات نفع عام لتطوير دور املجتمـع املدني وتبادل اخلبرات

ملشاهدة الڤيديو

الياسني: نبارك ملساهمي 
تعاونية اخلالدية توزيع ١٢٪ أرباحًا

محمد راتب

تقدم مرشــح جمعية 
اخلالديــة التعاونية فهد 
جمعة الياســني بالتهنئة 
النتائج  للمساهمني على 
املاليــة املميــزة وتوزيع 
متوجهــا   ،٪١٢ نســبة 
بالشــكر ملجلــس اإلدارة 
السابق على ما قدمه خالل 

فترة إدارته.
الى  الياســني  وأشــار 
ان توزيــع هذه النســبة 

التاريخية جاء نتيجة جهود مباركة من 
أعضاء مجلس اإلدارة الســابق واالدارة 
التنفيذيــة وحصيلــة تعــاون وتضافر 

للوصول إلى أعلى نسبة.
وبــني أنه ســيعمل فــي حــال فوزه 

املقبلة على  باالنتخابات 
تطوير العمــل التعاوني 
فــي جمعيــة اخلالديــة، 
والتواصل مع املساهمني 
لالطــالع علــى رغباتهم 
واحلرص على حتقيقها، 
موضحـــــا أن املنطقــة 
بحاجــة إلــى الكثير من 
اخلدمات التي تســتدعي 
مــن  منتخبــا  مجلســا 
يلبــي  املنطقــة  أبنــاء 
احتياجاتهم، ويسهـــم في 
جعـــل جمعية اخلالدية 
التعاونيــــــة أكثر متيزا مبا تقدمه من 
منتجات وعــروض ودعم لألنشطــــــة 
املتنوعــة ألبنــاء املنطقــة فــي معظــم 
املجـــــاالت تـــأكـــيدا لدورها املجتمعي 

ومسؤوليتها جتـــاه املساهمني.

فهد جمعة الياسني

اجلالوي يدعو جميع القياديني 
في اجلهات التابعة له إلى تخصيص 

يوم في األسبوع الستقبال املراجعني
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األمير عّزى الرئيس املصري 
بضحايا حريق كنيسة «أبوسيفني»

ولي العهد استقبل 
رئيس الوزراء وطالل اخلالد

رئيس الوزراء عّزى الرئيس املصري
وهّنأ رئيس باكستان بذكرى االستقالل

األمير  الســمو  بعث صاحب 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
السيسي  الرئيس عبدالفتاح  إلى 
رئيس جمهوريــة مصر العربية 
الشــقيقة عبر فيها ســموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
له وألسر ضحايا حادث احلريق 
الذي اندلع في كنيسة «أبوسيفني» 
غرب العاصمة القاهرة، والذي أسفر 
عن ســقوط العديد من الضحايا 
واملصابني، راجيا ســموه ألسر 
الضحايا جميل الصبر وللمصابني 
سرعة الشفاء والعافية. كما بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
د.عارف علوي رئيس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة، عبر 
تهانيه  فيها ســموه عن خالص 
مبناســبة ذكرى استقالل بالده، 
له موفور الصحة  متمنيا سموه 
باكســتان  والعافية وجلمهورية 
اإلســالمية وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، بقصر بيان صباح 
امس، سمو الشــيخ أحمد النواف 
رئيس مجلس الوزراء. واســتقبل 
سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد. إلى ذلك، 
بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقيــة تعزية إلى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته له 
وألسر ضحايا حادث احلريق الذي 
اندلع في كنيسة «أبوسيفني» غرب 
العاصمة القاهرة، متمنيا سموه ألسر 
الضحايا جميل الصبر وللمصابني 
سرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
الرئيس د.عارف  إلى  ببرقية تهنئة 
علوي رئيس جمهورية باكســتان 
اإلسالمية الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى استقالل 
بالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية 
إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له وألسر ضحايا حادث 

احلريق الذي اندلع في كنيسة (أبوسيفني) غرب العاصمة القاهرة.
وبعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد النواف ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية 

الصديقة مبناسبة ذكرى استقالل بالده. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد النواف

سموه عزى الرئيس املصري وهنأ رئيس باكستان بذكرى االستقاللصاحب السمو هنأ رئيس باكستان بذكرى استقالل بالده

العنجري: نأمل أن نشهد اهتمامًا من الدولة
بالتركيز على اجلانب الثقافي في عالقاتنا مع الدول األخرى

الســلطان  مركــز  نظــم 
قابــوس للثقافة بواشــنطن 
جولة خاصة ملؤسس ورئيس 
مركز ريكونســنس للبحوث 
عبدالعزيــز  والدراســات 
الــدور  لشــرح  العنجــري، 
احليــوي الذي يقوم به مركز 
السلطان قابوس في تعريف 
املواطنــني األميركيني بثقافة 
الســلطنة  وتاريــخ وتــراث 
ومنطقــة اخلليج من جوانب 
مختلفة. وخالل اجلولة قامت 
املديرة التنفيذية للمركز كاثلني 
ريدولفــو بتعريف العنجري 
مبا يحتويه مركز الســلطان 
قابوس للثقافة من أقسام وما 
يضمه من مقتنيات وشرحت 
طبيعة الفعاليات التي ينظمها 
املركز والدور الثقافي والفكري 
الذي يقوم بــه باعتباره أحد 
الصــروح احلضاريــة فــي 
العاصمة األميركية واشنطن.

وقالت ريدولفو إن «املركز 
يستقبل الزائرين من الواليات 
املتحدة ومن حول العالم، كما 
ينظم برامج توعوية سنوية 
على مستوى الواليات املتحدة، 
مما يسمح لنا بتسليط الضوء 
على الثقافة العمانية والعربية 
حتى يطلــع عليها جمهورنا. 
وينظم املركز سنويا محاضرات 
وفعاليــات أكادميية وثقافية 
مؤمتــرات  إلــى  باإلضافــة 
ونــدوات حول قضايــا مهمة 

القرار السياسي واشنطن، وما 
ميثله هــذا املركز مــن تأثير 
يتخطــى احلــدود اجلغرافية 

للواليات املتحدة.
وأشــار العنجــري إلى أن 
جولته فــي املركز جاءت بعد 
لقائه بســفير ســلطنة عمان 
املعتمد لدى الواليات املتحدة 
األميركية موســى بن حمدان 
الطائي الذي قدم له مشــكورا 

هذه الدعوة اخلاصة.
واعتبر العنجري أن مركز 
الســلطان قابــوس للثقافــة 
بواشــنطن هو جتســيد حي 
للمؤسســات الفاعلة في بناء 
جسور تواصل ثقافية تنسج 
حباال متينة من العالقات مع 
الشعب األميركي وليس فقط 

الســلطنة العليــا ملــا لها من 
أهمية فائقة وتأثير كبير في 
عالم الديبلوماسية والعالقات 

الدولية».
وأضاف العنجري: «أتطلع 
كمواطــن كويتــي ألن أشــهد 
اهتماما مــن الدولة بالتركيز 
علــى اجلانــب الثقافــي فــي 
عالقاتنــا مع الــدول األخرى 
خصوصا في آســيا والغرب. 
فلدينــا فائض غير مســتغل 
من املوارد البشــرية املتميزة 
القادرة على توصيل ثقافتنا 
الكويتيــة ســواء فــي بعدها 
احمللي أو اخلليجي والعربي. 
نحتاج الى مزيد من التسويق 
الذكي لنتواصل مع الشعوب 

أيضا».

مع حكومة الواليات املتحدة.
«إن  العنجــري:  وقــال 
هــذه املؤسســة وغيرهــا من 
القليلة املشابهة  املؤسســات 
لهــا متثــل مصــدرا اساســيا 
للقــوة الناعمــة التــي برعت 
فــي تطويعها ســلطنة عمان 
منذ عقود. فعمان تعلم جيدا 
تعريف وآلية تسخير مفهوم 
القوة الناعمة والديبلوماسية 
غير الرسمية، منذ تولي الراحل 
الســلطان قابوس بن سعيد، 
رحمه اهللا، وحتى اآلن بامتداد 
اإلرث املتواصل مع السلطان 
هيثــم بن طــارق، تســتكمل 
االســتثمار بذكاء في تعظيم 
دور الديبلوماسيتني الرسمية 
والشعبية في خدمة مصالح 

قام بجولة خاصة في مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن

عبدالعزيز العنجري مع املديرة التنفيذية ملركز السلطان قابوس الثقافيعبدالعزيز العنجري مع السفير العماني في واشنطن موسى بن حمدان الطائي

تواجه عاملنا». واســتطردت 
قائلة: ان املركز يتيح بعثات 
دراسية داخل السلطنة لطالب 
اجلامعــات، ودورات باللغــة 
العربية، ومنح مقدمة للمهنيني 
واألطفال، باإلضافة إلى التعليم 
بدءا من رياض األطفال حتى 

الصف الثاني عشر.
 ٧١ املركــز  واســتضاف 
برنامجا وفعاليــة خالل عام 
٢٠١٩. ونتوقــع «أن نضاعف 
هــذا العــدد خالل عــام ٢٠٢٣ 
مع انفتاح العالم بعد جائحة 

كورونا».
وقال العنجري عقب اجلولة 
إنــه فخور كمواطــن خليجي 
عربي مسلم بوجود مثل هذا 
الصرح احلضاري في عاصمة 

وزير اإلعالم: معرض الكتاب أكبر تظاهرة ثقافية 
ويتطلب خروجه بصورة تليق باسم الكويت

أكد وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب عبدالرحمــن املطيري أن 
معــرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر أكبر 
تظاهرة ثقافية تقام في البالد برعاية ودعم 
حكومي مما يتطلب تضافر اجلهود خلروجه 

بصورة تليق باسم الكويت.
جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة اإلعالم 
عقب ترؤس الوزير املطيري اجتماع اللجنة 
العليا ملعرض الكويت الدولي للكتاب املقررة 
إقامته في الفترة بني ١٦ و٢٦ نوفمبر املقبل.

وتناول االجتماع أيضا مناقشة البرنامج 
الثقافي املصاحب للمعرض، حيث طالب وزير 

اإلعالم والثقافة بضرورة التركيز في البرنامج 
على املبدعني واملثقفني من الشباب الكويتيني 

وتسليط الضوء على إبداعاتهم.
كما ناقش االجتماع مشروع الكتاب الدائم 
واملقدم من إدارة معرض الكتاب التابع للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، وقد طالب 
الوزير املطيري بإشراك أكبر عدد ممكن من دور 
النشر احمللية فيه وتقدمي الدعم الالزم لهم.

وفي نهاية االجتماع شدد الوزير املطيري 
على أنه سيتم تقدمي كل وسائل الدعم وإزالة 
جميع العقبــات التي تواجــه القائمني على 

إدارة املعرض.

يقام في الفترة بني ١٦ و٢٦ نوفمبر املقبل

عبدالرحمن املطيري مترئسا اجتماع اللجنة العليا ملعرض الكويت الدولي للكتاب

السفيرة نادية جفون لـ «األنباء»: الكويت رائدة في حتقيق مبادئ حقوق اإلنسان

بدايــة هــال حدثتنــا عن 
الدور الذي تقوم به اللجنة؟
جلنــة حقــوق اإلنســان 
العربية (جلنة امليثاق) هي 
إحــدى آليات عمــل جامعة 
الدول العربيــة منبثقة عن 
العربــي حلقــوق  امليثــاق 
اإلنســان الذي أقرتــه القمة 
العربية في تونس عام ٢٠٠٤، 
ودخل حيز النفاذ في ٢٠٠٩ 
بعد أن صادقت عليه ٧ دول 
عربيــة، وبلــغ عــدد الدول 
املصادقة عليه حتى اآلن ١٦ 

دولة عربية.
واللجنــة مكونــة مــن ٧ 
شــخصيات مشــهود لهــم 
باخلبرة والنزاهة واالستقالل 

القاهرة - هناء السيد

أكدت نائب رئيس جلنة حقوق اإلنسان العربية - جلنة امليثاق، التابعة جلامعة 
الدول العربية، املستشارة السفيرة نادية جفون أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في 
الكويت يأتي انطالقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية املتطورة في هذا 
املجال، مشيرة إلى أنها من اوائل الدول التي صادقت على ميثاق حقوق اإلنسان. 
وأوضحت جفون في حوار خاص مع «األنباء» أن للكويت مساهمات فاعلة منذ 
عقود في دعم وتعزيز آليات حقوق اإلنســان حتت مظلة جامعة الدول العربية 
واملنظومة العربية، الفتة إلى أنها من الدول العربية النشطة والفاعلة في عمل اللجنة.
وقالت جفون إنها ملست لدى زيارة الكويت مع جلنة حقوق اإلنسان العربية 
- جلنة امليثاق حتقيق مبادئ حقوق اإلنسان في كافة اجلوانب وخاصة مستويات 
التعليم املرتفعة وكذلك أثناء ازمة كورونا وأنظمة التوظيف وغيرها من احلقوق، 

مشيدة مبا شهدته من تعاون املجتمع املدني. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الــدول األطراف  وتقــدم 
تقريــرا أوليــا للجنــة بعد 
التصديق عليه وتقريرا دوريا 
كل ثالث سنوات حول خطط 
وسياسات كل حكومة االعمال 
الفعلــي للحقوق واحلريات 
املنصوص عليها في امليثاق.

وتهدف اللجنة إلى دراسة 
التقارير املقدمــة من الدول 
األطــراف لتقييــم امتثالهــا 
ألحكام امليثاق وبيان التقدم 
احملــرز للتمتــع باحلقــوق 

الواردة في امليثاق. 

الدول غير األعضاء في  وما 
اللجنة؟

٭ الدول غير األعضاء باللجنة 

ما يلزم تطويــره ويتوافق 
مع التطورات التي تشهدها 
الدول واملجتمعات مبا يتوافق 
مع حقوق اإلنسان بامليثاق 
العربي وبناء على ما تطرحه 
جلنة امليثاق من تعديل تتقدم 
الدولــة للمجلــس الوزاري 

لتعديل القانون.
امليثــاق  وتقــوم جلنــة 
بزيــارة للدولة التــي تقدم 
تقريرها، حيث تشاهد على 
أرض الواقــع خــالل زيارة 
٩ جهــات حكوميــة ونطلع 
علــى كل ما يخــص حقوق 
اإلنســان املواطــن والوافد، 
وفي زيارتنا للكويت مؤخرا 
وجدنا حتقيقها ملبادئ امليثاق 

املسميات، ويشــهد الوضع 
احلقوقــي العربــي تطــورا 
ملموســا من خــالل اعتماد 
تشــريعات تعزز ممارسات 
حقــوق اإلنســان وإنشــاء 
مؤسســات معنيــة بحماية 
حقــوق اإلنســان واعتمــاد 
سياســات واســتراتيجيات 

تدعم ذلك.

ما أهمية اللقاء التشاوري 
للجنة حقوق اإلنسان؟

اللقــاء  أهميــة  تأتــي  ٭ 
التشــاوري للجنــة حقوق 
العربية مع ممثلي  اإلنسان 
الدول األطراف كنهج سنوي 
ثابــت نحاول تأسيســه في 
جتسيد العالقة ما بني اللجنة 
والدول األطراف، خاصة أن 
الوحيــدة املعروفة  العالقة 
حتى اآلن تقتصر فقط على 
أوقات مناقشة تقارير الدول 
األطــراف، وان هذه العالقة 
ستكون اكثر قربا إلى روح 
امليثــاق فيما لو تكررت بني 
آونــة وأخرى للتشــاور في 
جملة من القضايا ذات الطابع 
الوظيفي لعمل اللجنة، وأن 
االجتماع ركز على مناقشة 
مواضيــع داخلية لها عالقة 
بالتعــاون والشــراكة بــني 

اللجنة والدول األطراف.
واللجنة تهدف من وراء كل 

حتــى اآلن ســلطنة عمــان 
واملغرب وتونس وجيبوتي 
والصومال وجزر القمر، وقد 
متت مخاطبة مندوبيات تلك 
الــدول وننتظــر انضمامها 

ليكتمل العقد العربي.

وماذا عن أهمية التقارير التي 
تقدمها الدول؟

٭ الدول التي قدمت تقاريرها 
هي قطر وناقشت في أكتوبر 
املاضي، والكويت في ديسمبر 
املاضي، وموريتانيا وتستعد 

العراق لعرض تقاريرها. 
والهدف األساسي من هذه 
التقارير وضع ما يعود بفائدة 
على حقوق اإلنسان وتطوير 

العربي حلقوق اإلنسان بشكل 
إلــى اهتمامها  رائع، إضافة 
بقضايــا ذوي االحتياجــات 

اخلاصة واملعاقني.
الديوان الوطني 

ما تقييمك لدور الديوان الوطني 
حلقوق اإلنسان في الكويت؟

٭ اشتملت زيارتنا لوزارات 
ومؤسســات دولــة الكويت 
املعنيــة بحقــوق االنســان 
زيارة الديوان الوطني حلقوق 
اإلنســان الذي لديــه خبراء 
ومستشارون، حيث وجدنا 
أصحاب خبــرة على نطاق 
السياســية وحقوق  األمور 
اإلنسان كذلك آليات العمل بها 
والقوانني واملواثيق الدولية. 
كما التقينا رئيس الديوان 
الوطنــي حلقوق اإلنســان 
املباركــي  الســفير جاســم 
وهو شــخصية جدا ممتازة 
وحريصة على نشــر ثقافة 

وآليات حقوق اإلنسان. 
والديــوان يعمــل علــى 
وضع برنامج تدريبي سنوي 
يهــدف من خالله إلى تأهيل 
منتســبيه للعمل في مجال 
الكوادر املتخصصة  تدريب 
في القانون الدولي اإلنساني. 
وأشير هنا إلى أن معظم 
الدول لديها جلان ومؤسسات 
حلقوق اإلنسان مع اختالف 

هذه األنشطة واالجتماعات إلى 
إرسال رســالة تؤكد على أن 
تكامل العقد احلقوقي العربي 
وتفاعــل أطرافه حتت مظله 
جامعــة الــدول العربية هو 
الكفيل بجعل النظام العربي 
حلقوق اإلنسان اكثر فاعليه

وما تقييمكم بعد زيارتكم مع 
وفد اللجنة للكويت؟ 

٭ شــملت زيارتنا للكويت 
برئاسة املستشار جابر املري 
رئيس جلنة حقوق اإلنسان 
العربيــة - جلنــة امليثــاق 
العديد من الوزارات املعنية 
ومنها اخلارجية والشؤون 
االجتماعية وغيرهما للتعرف 
على اإلجراءات املتبعة. ومن 
الكثيرة  اجلوانب اإليجابية 
في تقرير الكويت فيما يتعلق 
مبجــاالت حقوق اإلنســان: 
التعليم  ارتفاع مســتويات 
كما أن الكويت متقدمة جدا 
فــي املناحي الصحية وكافة 
املجاالت. كذلك اطلعنا على 
كافة الترتيبات التي اتخذتها 
الدولة وقت جائحة كورونا 
وقمنا بزيارة اجهزة التخطيط 
فــي الدولــة وهيئــة القوى 
العاملــة وحتدثنا عن نظام 
الكفالــة وأنظمــة التوظيف 
املعمول بها ومدى االصالحات 

التي متت.

نائب رئيس جلنة حقوق اإلنسان العربية - جلنة امليثاق أشادت باجلهود الكويتية والوعي بالقضية خاصة بني األجيال احلديثة

السفيرة نادية جفون مع الزميلة هناء السيد خالل اللقاء

العربيــة  الــدول  تنتخبهــم 
األطراف في امليثاق ويعملون 
بشكل مستقل عن احلكومات 
وجامعة الدول العربية من أجل 
تقييم أوضاع حقوق اإلنسان 
في الــدول العربية األطراف 
عبر دراسة التقارير وتقدمي 
املالحظات والتوصيات للدول 
مــن أجل العمــل على تعزيز 
حقــوق اإلنســان وحمايتها. 
وميثل دولة الكويت باللجنة 
مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
لشؤون حقوق االنسان الوزير 
املفوض طالل املطيري الذي 
يؤكد دائما على ضرورة تكاتف 
اجلهود من أجل حتقيق أهداف 

ومبادئ حقوق اإلنسان. 

لدينا فائض غير مستغل من املوارد البشرية املتميزة القادرة على توصيل ثقافتنا سواء في بعدها احمللي أو اخلليجي والعربي

الديـوان الوطنـي حلقوق اإلنسـان جتربة رائـدة ولديه مستشـارون وأصحاب خبـرة كبيرةمسـتويات التعليـم في الكويـت مرتفعـة وأنظمـة التوظيف واخلدمـات الصحيـة متميزة

الكويت تعرب عن تعاطفها 
مع مصر إزاء حريق كنيسة «أبوسيفني»

أعربــت وزارة اخلارجيــة عن تعاطف 
الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر 
العربية الشقيقة إزاء احلريق الذي اندلع في 
كنيسة أبوسيفني بحي إمبابة في جمهورية 
مصــر العربية الشــقيقة، وأدى إلى مقتل 

وجرح العشــرات. ونقلت الوزارة خالص 
تعازي ومواســاة الكويت إلى األشقاء في 
جمهورية مصر العربيــة قيادة وحكومة 
وشــعبا، وإلى أســر الضحايــا ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.
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إزالة ٦٣ جاخورًا مخالفًا في منطقة كبد
بداح العنزي

باشــرت الفرق الرقابية في بلديــات احملافظات أمس 
حملــة ميدانية إلزالة التعديات علــى أراضي الدولة في 
مناطق البر، وذلك تطبيقا للقانون وإزالة كل اجلواخير 

املقامة على أمالك الدولة.
وقد شملت احلملة إزالة ٦٣ جاخورا في منطقة كبد بعد 
أن مت توزيع إنذارات ألصحاب اجلواخير األسبوع املاضي.

من جانب آخر، حددت البلدية برنامجا زمنيا حلمالت 
اإلزالة والتي تستمر ملدة ٣ أشهر وتشمل مناطق اجلواخير 

في كل من (اجلهراء، كبد، األحمدي).
جتدر اإلشارة الى أن فرق الطوارئ في بلديات احملافظات 
قد قامت بتوزيع إنذارات قبل الشروع في أعمال اإلزالة، 
حيث بدأ البعض باإلســراع بإزالة اجلواخير قبل انتهاء 

فترة اإلنذار.
وقــد شــددت البلدية علــى أنه ال تهــاون في تطبيق 
القانون وانه لن تكون هناك أي اســتثناءات وان احلملة 
مستمرة الى أن يتم تنظيف مناطق البر من تواجد تلك 

اجلواخير املخالفة.

«البلدية» أكدت أن احلملة مستمرة حتى نوفمبر املقبل وتشمل املناطق البرية والتعديات على أمالك الدولة

جانب من إزالة أحد اجلواخير املخالفةجرافات «شالبلدية» خالل احلملة في املناطق البرية

العنزي لـ «األنباء»: قطع التيار عن ٩ عقارات للعزاب بشرق وبنيد القار
عبداهللا الراكان

أعلــن رئيس طــوارئ بلديــة محافظة 
العاصمة والتدخل الســريع زيــد العنزي 
عــن قطع التيار عن ٩ عقارات اســتثمارية 
في منطقة شــرق وبنيد القــار تتكدس بها 
العمالة وتعــج مبخالفات البنــاء وتنتهك 
الشــبكة الكهربائية، مشــيرا الى أن القطع 
مت وفق لوائح وزارة الكهرباء لوجود خطر 

داهم على األرواح واملمتلكات والشبكة.
وقال العنزي في تصريح لـ «األنباء» على 
هامش جولة ميدانية أول من أمس في منطقتي 
شرق وبنيد القار لقطع التيار الكهربائي على 
مجموعة من العقارات االستثمارية املخالفة 
بالتنســيق والتعــاون مع فــرق الطوارئ 
والضبطيــة القضائية ان احلمالت تتوالى 
وتستهدف العقارات املتهالكة التي تخالف 
أحكام القرار الوزاري ٢٠٠٩/٢٠٦ بشأن نظام 
البناء، موضحا ان احلمالت تستهدف جميع 
العقارات املخالفة االســتثمارية والسكنية 
أو التجاريــة أو اخلدمية والتي ينتج عنها 

مجموعــة من االضــرار، مؤكدا أنهــا تأتي 
بالشــراكة مع الضبطية القصائية بوزارة 
الكهرباء و«الداخلية». وأشار الى أن احلمالت 
مســتمرة منذ عامني، الفتــا الى ان املرحلة 
احلالية تستوجب القضاء على املخالفات، 
مشيدا بدور وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د.رنا الفارس التي دائما ما تتواجد في امليدان 
وتعطينــا الدافع احلقيقي للنزول للميدان 
والقيام بواجبنا املهني، مؤكدا ان احلمالت 
متواصلة بعد االنتهاء من بنيد القار وشرق، 

وسنذهب الى الصلبيخات والدوحة.
بدوره، قال نائب رئيس فريق الضبطية 
القضائية في وزارة الكهرباء م.أحمد الشمري 
إن احلملة متت بالتنسيق مع بلدية الكويت 
وفريق التدخل الســريع لرصــد التعديات 
واملخالفات وفق القوانني والقرارات الوزارية 
والتي تخص التعدي على شبكات الكهرباء 
واملاء، مضيفا أن احلملة مستمرة ومت قطع 
التيــار عن عقــارات مليئة بالعشــوائيات 
والتمديدات الكهربائية املخالفة التي تشكل 
خطرا على سالمة الشبكة وأرواح الناس.

أكد أن احلمالت مستمرة وتستهدف جميع العقارات املخالفة االستثمارية والسكنية أو التجارية حلماية األرواح واملمتلكات

ملشاهدة الڤيديوم.أحمد الشمري خالل قطع التيار الكهربائي عن عقار مخالفزيد العنزي وفريق البلدية خالل اجلولة  (متني غوزال)

ملشاهدة الڤيديو
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السفارة البريطانية: استئناف خدمة «األولوية» 
لطلبات التأشيرات للطلبة اعتبارًا من ١٢ اجلاري

أعلنــت الســفارة البريطانية لدى 
الكويت أنه مت استئناف خدمات تأشيرة 
األولوية (Priority Visa) والتأشيرة ذات 
 (Super Priority Visa) األولوية الفائقة
لطلبات التأشيرات الدراسية اجلديدة، 

اعتبارا من يوم ١٢ اجلاري.
وذكرت السفارة في بيان صادر من 
إدارة التأشيرات والهجرة البريطانية 
أن خدمات األولوية ستختلف عن عمالء 
تأشيرة الزائرين إذ لن يكون هناك حد 
أقصى لتوافر اخلدمة لطلبات تأشيرة 
الدراســة اجلديدة في الوقت احلالي، 
مبينــة أن هناك حدا أقصــى لطلبات 

األولوية لتأشيرات الزيارة.
وأفادت بأن مدة معاجلة تأشيرات 
الطلبة العادية (دون خدمة األولوية) 

تستغرق ٣ أسابيع تقريبا على مستوى 
العالم، موضحة أن شهر أغسطس هو 
فترة الذروة لطلبات تأشيرات الطلبة.
وبينــت أن الطلبة الذيــن تقدموا 
بطلباتهم قبل ١٢ أغسطس لن يتمكنوا 
من إضافة خدمــة األولوية الفائقة أو 
خدمة األولوية إلى طلباتهم التي تتم 
معاجلتهــا حاليــا وســتكون اخلدمة 
متاحة للطالب املتقدمني للحصول على 
تأشيرات دراسية بدء من ١٢ أغسطس.
وأضافت انه سيتاح للطلبة خيار 
اســتخدام اخلدمــة ذات األولويــة في 
طلباتهــم كما ميكن ملقدمــي الطلبات 
الذين تقدموا عبر املسار العادي بسحب 
طلباتهم اجلاريــة وإعادة التقدمي مع 

خدمة األولوية إذا رغبوا في ذلك.

ولفتت السفارة إلى أن مدة معاجلة 
تأشيرات الزيارة العادية تستغرق ٧ 
أسابيع تقريبا، لكن قد تستغرق بعض 

الطلبات وقتا أطول.
ودعت إدارة التأشــيرات والهجرة 
البريطانية الراغبني في احلصول على 
التأشيرة إلى تقدمي طلباتهم مبكرا أو 
االستفادة من خدمات األولوية املتاحة 
وأن يتم إخطــار اجلهات املعنية عند 
وجــود أي حاالت إنســانية أو طارئة 
بشــكل مناســب مــن خــالل القنوات 

املعتادة.
وأكــدت اهتمامهــا بتقليــص مدة 
معاجلة التأشــيرات العائلية العادية 
إلى ١٢ أسبوعا إذ أنها تصل حاليا إلى 

٢٤ أسبوعا.

«التربية»: ضوابط لتحديد مراكز عمل املعلمني اجلدد

التربويني، على أن ال تخرج 
خطــة التوزيع عــن اإلطار 

العام لهذا القرار.
خامسا: يعتمد هذا القرار للعام 

الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
جهــات  علــى  سادســا: 
االختصاص العلم والتنفيذ.

القــرار يتــم تعيينهــم في 
التابع  التعليميــة  املناطق 

لها أماكن سكنهم.
رابعا: يتولــى قطاع التعليم 
العام إصدار نشرة داخلية 
لتوزيع الكوادر الوطنية من 
غير حديثي التخرج وغير 

السكنية شريطة مباشرتهم 
العمــل فــي مــدارس تلــك 
املناطــق، وعلــى منطقــة 
األحمدي التعليمية متابعة 

تطبيق هذا االستثناء.
ثالثا: معلمو ومعلمات املواد 
التــي لم يرد ذكرها في هذا 

عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وزيــر التربيــة 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي د.علــي 
بشــأن  قــرارا  املضــف 
الضوابــط الواجب اتباعها 
لتحديد مراكز عمل الكوادر 
الوطنيــة للتعيني كأعضاء 
في الهيئة التعليمية خالل 
العام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٢).
فــي  د.املضــف  وقــال 
قراره، الذي تلقت «األنباء» 
نســخة منه، «بعد تدارس 
األعــداد املتوقعة ملخرجات 
كليــات إعــداد املعلــم مــن 
الكوادر الوطنية ومقارنتها 
املناطـــق  باحتيــاجـــــات 
التعليميــة فــي مختلــــف 
التخصصات وبناء علــــى 
ما تقتضيه مصلحة العمل». 

تقرر:
أوال: يتم حتديد مراكز عمل 
أعضــاء الهيئــة التعليمية 
العــام  الكويتيــني خــالل 
الدراســي  ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من 
ذوي التخصصات املذكورة 
أدناه مبراكز العمل املبينة 

قرين كل منها.
ثانيا: يستثنى من هذا القرار 
سكان مدينة صباح األحمد 
السكنية وســكان ضاحية 
علي صباح السالم السكنية 
(أم الهيمان) وسكان الوفرة 

د.علي املضف ود.علي اليعقوب يستمعان إلى طلب أحد املراجعني

املضف لقياديي «التربية»  خالل استقباله املراجعني: 
يّسروا على اجلماهير عبر توجيههم وحل مشكالتهم

 أكد احلرص على االستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها وفق اإلمكانات املتاحة

عدد من املراجعات د.علي املضف يستمع إلى إحدى املراجعات بحضور أسامة السلطان

ثامر السليم

التربية  اســتقبل وزير 
العالي والبحث  والتعليــم 
العلمــي د.علــي املضــف 
وعدد من القيادات التربوية 
املراجعــني صبــاح أمــس، 
وذلــك فــي مكتبــه بديوان 
عام وزارة التربية مبنطقة 
جنــوب الســرة. وقد اطلع 
د.املضــف علــى معامــالت 
املراجعني املتعلقة بقطاعات 
الوزارة واجلهات التابعة لها، 
واستمع إلى مطالب أصحابها 
ومشــكالتهم للسعي نحو 
حلها وفق اإلمكانات املتاحة 
مع االلتزام باللوائح والنظم 
والقوانــني املعمول بها في 

وزارة التربية.

املــــراجعني،  وشكـــــاوى 
ومقترحــات املوظفــني في 
جميــع القطاعــات التابعة 

لــوزارة التربية، باإلضافة 
إلى أهل امليدان التربوي، مبا 

يخدم العملية التعليمية.
ودعــا الوزيــر املضــف 
القياديني إلى تيسير األمور 
علــى املواطنــني واملقيمني 
مــن خــالل توجيههم وحل 
علــى  والــرد  مشــكالتهم 

استفساراتهم.
وقد مت استقبال املراجعني 
بحضور وكيل وزارة التربية 
د.علــي اليعقوب، والوكيل 
املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان، والوكيل املساعد 
للتعليــم اخلاص والنوعي 
د.عبداحملســن احلويلــة، 
والوكيلة املساعدة للشؤون 
اإلدارية والتطوير اإلداري 

رجاء بوعركي.

(أحمد علي) سياسة الباب املفتوح نالت رضا مراجعي «التربية»  

وعلى هامش االستقبال، 
أكــد الوزير املضف حرصه 
علــى االســتماع إلــى آراء 

املعلمات
مراكز العملمنطقة السكن/ احملافظةاملرحلةالتخصص
التربية 
جميع املراحلاإلسالمية

العاصمةالعاصمة/ الفروانية/ اجلهراء
حوليحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي

جميع املراحلالتربية الفنية
اجلهراءاجلهراء/ الفروانية

حسب السكنالعاصمة/ حولي/ مبارك الكبير/ األحمدي
االقتصاد  

املنزلي
متوسط/ 

ثانوي
حوليحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي
العاصمةالعاصمة/ الفروانية/ اجلهراء

ابتدائي/ العلوم
متوسط

حوليحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي
العاصمةالعاصمة/ الفروانية

حسب السكناجلهراء
محضري 

جميع املراحلالعلوم
العاصمةالعاصمة/ الفروانية/ اجلهراء

مبارك الكبيرحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي

املعلمون

املناطق التعليميةمنطقة السكن/ احملافظةاملرحلةالتخصص

التربية 
جميع املراحلاملوسيقية

الفروانيةالفروانية/ العاصمة

اجلهراءاجلهراء/ حولي

األحمدياألحمدي/ مبارك الكبير

د.علي املضف ود.علي اليعقوب مع عدد من الطلبة املشاركني في اللقاء

وزير التربية: الطالب أساس بناء الوطن 
وحريصون على االستماع آلرائهم ومقترحاتهم

عبدالعزيز الفضلي

دعا وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي د.علي املضف أبناءه 
الطــالب إلــى تقــدمي آرائهم 
ومقترحاتهــم إلــى مكتبــه 
بديوان عام الوزارة في جنوب 
الســرة لتطويــر املنظومة 
التعليمية باعتبارهم أساس 
وجود وزارة التربية وأبرز 
عناصر العملية التعليمية.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء 
د.املضــف مــع عــدد مــن 
الطالب من مختلف املراحل 
التعليمية في قطاعي التعليم 
العام واخلاص، وأكد خالله 
اهتمــام الــوزارة بوجهــات 
نظر الطالب واالستماع إلى 
التي  آرائهــم ومقترحاتهــم 
تصب فــي مصلحة تطوير 
النظام التعليمي، األمر الذي 
يسهم في االرتقاء باملستوى 
التعليمي ودفع عجلة التنمية، 
باإلضافة إلى حتقيق جودة 
التعليم مبا يسهم في إثراء 
التحصيــل العلمي لألجيال 

القادمة.
وأشــار د.املضف إلى أن 
الطالب أساس بناء الوطن، 
وأن وزارة التربية وكوادرها 
تعمــل على خدمــة أبنائها، 

وعطــاء، داعيــا الطالب إلى 
اجلــد واالجتهــاد لتحقيــق 
التميز، فمرحلة تعليمهم تعد 
مرحلــة التلقي حيث يتلقى 
خاللهــا الطالــب املعلومات 
واألفكار واجلوانب املعرفية.
ولفــت أن مرحلة التلقي 
البد أن تشمل التميز، حتى 
تتحقق فروق املستويات في 
العطاء، والبد أن تكون لهذا 
التميز بداية حقيقية تتحقق 

من خالل بذل اجلهود.
عقــب ذلك، قــام الطالب 
احلاضرون بتقدمي املقترحات 
وطرح وجهات النظر واآلراء 
حــول عــدد مــن القضايــا 
التــي شــملت  التعليميــة، 
تطويــر وصيانــة املرافــق 

املدرسية، واستمرار مشروع 
الفاقد التعليمي الذي يصب 
في مصلحة الطالب وزيادة 
حتصيلهم العلمي، والنهوض 
مبستوى أداء املعلمني وضمان 
جــودة التعليــم مــن خالل 
رخصــة املعلم، إلــى جانب 
تطويــر املناهــج مبا يحقق 
التعليمية،  جودة املنظومة 
واملضــي قدمــا فــي رقمنة 
املناهــج الدراســية ملواكبة 

تطوير التعليم.
كما تناول الطالب تنويع 
املسارات التعليمية للمرحلة 
الدورات  الثانوية، وتنظيم 
والورش التعليمية للطالب، 
مبا يحقق جــودة املنظومة 

التعليمية.

استمع إلى رؤاهم وأشار إلى سعي الوزارة لبناء جيل يسعى للتحصيل العلمي والتفوق

الطلبة يستمعون إلى توجيهات الوزير

مثمنا جهــود القائمني على 
العملية التعليمية لبناء جيل 
يسعى إلى التحصيل العلمي 
والتفوق، معربا عن شــكره 
للطالب لتقدميهم املقترحات 
واآلراء التي حتظى باهتمام 
التربيــة والقائمــني  وزارة 

عليها.
بدوره، ذكر وكيل وزارة 
التربية د.علي اليعقوب أن 
الطالب هم جيل املســتقبل 
الذي يعول عليه الوطن في 
املرحلة املقبلة، مشــيرا إلى 
أن هــذا اجليل يحتــاج إلى 
بناء الشخصية التي حتتاج 
املعرفة واملهارات والسلوك، 
وأن الوطــن يتطلــع إلى ما 
ســيقدمه أبنــاؤه من جهود 
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في البداية، قالت أم ناصر 
القروي: عمري ٧٠ سنة ومن 
مواليد «الفنطاس» التي كانت 
مــن أروع املناطق بطبيعتها 
وجمــال مزارعها وشــاطئها 
أقلية  الهادي واآلن أصبحنا 
في مدينتنا فقد أغلقوا الساحل 
البحــري وال نعرف إلى أين 
نذهــب، فقــد أصبــح مــالذا 

للحيوانات السائبة.
وأضافــت: بعــد مــا كنــا 
في البيــوت العربية وعقب 
توزيع القسائم احلكومية على 
املواطنني أصبحــت املنطقة 
استثمارية متلؤها العمارات 
املرتفعة وأغلب سكانها أجانب 
ووافديــون وافتقدنا الطابع 

املميز لها.
يوســف  ذكــر  بــدوره، 
الظفيري ان الفنطاس منطقة 
صغيرة ولكن عدد ســكانها 
كبير أغلبهم من العزاب، وكان 
لدينا أجمل شاطئ في املنطقة 
اجلنوبيــة ولكــن مت إغالقه 
بدون معرفة األسباب، مضيفا 
انه كان حديث الناس وأغلب 
األفــالم الكويتية القدمية مت 
تصويرها فيه جلماله ومتيزه.
وتابع الظفيري: بعد هذا 
التقــدم في الكويــت والدول 
املجــاورة وبــكل أســف مت 
الفنطــاس  إغــالق شــاطئ 

«الفنطــاس» ومــن ســكانها 
احلاليني، مؤكدا انه يســمع 
من اآلباء واألجداد عن شاطئ 
الفنطاس وجماله، حيث ذكروا 
ان كشــافة الكويــت والتــي 
أواخر اخلمسينيات  أنشئت 
كانوا يأتــون إليه ويقضون 
أغلب تدريباتهم واستعداداتهم 
عليه وحتى أهل الديرة كانت 

لــه في الوقــت احلالي وما 
شاهدوه من إهمال فقد أبدوا 
انزعاجهم وغضبهم حلاله.

في الســياق ذاته، قالت 
أمــل منــاوي وهــي مقيمة 
بالكويت، ان ساحل الفنطاس 
كان املتنفــس الوحيــد لنا 
في اإلجــازات وخالل فترة 
الربيع، وكانت الكويت في 
الســابق تتميز بالكثير من 
املناطق واألماكن السياحية 
والترفيهية، ولكن في الوقت 
احلالي أصبحنا نسمع دائما 
عن إغــالق مدينة ترفيهية 
أو شاطئ أو حديقة ألعاب، 
متمنيــة ان يتم افتتاح هذا 
الشــاطئ من جديد وإعادة 
النظر في جميع األماكن التي 
مت إغالقها وإعادة تطويرها.

«كشتاتهم» في قرية الفنطاس.
رغــم  املظفــر:  وتابــع 
صغــر منطقة الفنطاس إال 
انها كبيــرة بتاريخها وقد 
زارها الكثير من الشــعراء 
والفنانــني املعروفــني فــي 
العربي،  الكويت والوطــن 
ولهــم ذكريــات جميلة مع 
الشــاطئ، وعنــد زيارتهم 

محمد الشمرييوسف الظفيري يعقوب املظفر أم ناصر القروي

جانب من اإلهمال الذي طال الشاطئ                (محمد هاشم)

وحرمان األهالي من املتنفس 
الوحيد لهم، فقد أصبح مظلما 
ومهجــورا وحتى األشــجار 
والنخيل آيلة للسقوط بسبب 
اإلهمال، متســائال: ما املانع 
من تطوير الشاطئ ليواكب 
التطور دخل وخارج الكويت؟
مــن جانبــه، بــني محمد 
الشمري انه من سكان املنطقة 
أبا عن جد، مضيفا: عشت فيها 
بني املاضي واحلاضر واليوم 
شاطئ الفنطاس يشكو احلال 
واإلهمال وال يوجد أي شخص 
من ســكان املنطقة واملناطق 
املجاورة إال وله ذكرى او ماض 
في هذا الشاطئ، الفتا إلى انه 
اصبح مخيفا بسبب اإلهمال.
من جهته، لفــت يعقوب 
املظفــر إلــى انه مــن مواليد 

نتمنى إعادة تأهيله وسرعة افتتاحه من جديد والعمل على توفير األماكن الترفيهيةالشاطئ كان حديث الناس وأغلب األعمال الفنية القدمية مت تصويرها فيه لشدة جماله

لقطات من الفنطاس
٭  بسبب الظالم الدامس واإلهمال لم نستطع تصوير الشاطئ من قرب.

٭  لوحظت كثرة احلاويات والسيارات القدمية املهملة في محيط الشاطئ.
٭  كثرة البيوت القدمية من دور واحد باملنطقة وهي غير مأهولة بالسكان.

٭  وجود أشهر مسنة بالكويت في املنطقة وهي مسنة الفنطاس الشهيرة.
ملشاهدة الڤيديو

شاطئ الفنطاس.. «متعة اُجلّالس» يصارع اإلهمال
أهالي املنطقة لـ «األنباء»: متنفسنا الوحيد مغلق منذ فترة طويلة وأصبح مرتعاً للحيوانات السائبة

محمد الدشيش

يعد شاطئ الفنطاس من أشهر شــواطئ البالد، فهو موجود في أقدم قرية بالكويت 
«الفنطاس» الصغيرة بحجمها، الكبيرة بتاريخها، تغزل به كثير من الشعراء وعلى رأسهم أحمد 
مشاري العدواني عندما قال: «يا ساحل الفنطاس يا ملعب الغزالن يا متعة اجلالس». حتى 
فترة قريبة كان أغلب سكان املدينة واملناطق القريبة منها يتنزهون على جنباته ويقضون 
فيه أجمل اللحظات مستمتعني بالطبيعة اخلالبة، ولكن منذ مدة مت إغالقه من قبل اجلهات 
املختصة لتطويره وإضافة بعض اخلدمات إليه، ومنذ ذلك احلني لم يتم إجناز أي شيء على 
أرض الواقع، «األنباء» التقت مجموعة من رواد الشــاطئ وسكان املنطقة الذين أعربوا عن 

استيائهم من إغالق املتنفس الوحيد لهم، وفيما يلي التفاصيل:
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املشروع يوفر فرص عمل مناسبة للمستفيدات من املساعدات االجتماعية من مختلف الشرائح 
الدورات التدريبية تقدم باملجان وهناك خطط لتوفير دورات للرجال املنتفعني لتأهيلهم للعمل

هل من نبذة عن مشروع «من 
كسب يدي»؟

«مــن  مشــروع  يعتبــر  ٭ 
كسب يدي» مشــروعا أسريا 
وطنيــا ســعت إدارة الرعاية 
الــى  األســرية مــن خاللــه 
جــذب اهتمــام املنتفعات من 
مســاعدات وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة واحتضانها لهن 
من خالل تقدمي دورات تدريبية 
وتأهيلية باملجــان كالدورات 
(الفنية، احلرفية، األكادميية، 
االجتماعية)، وذلك وفق خطة 
دقيقة مرســومة للعمل على 
اختيار وتنظيم تلك الدورات 
والبرامــج التدريبية الفعالة 
لتحقيــق أعلى مســتوى من 
الفائدة املرجــوة للمنتفعات، 
إذ يسعى املشــروع وبجهود 
القائمــني عليه والعاملني فيه 
إلى تشجيع املنتفعة على إثبات 
ذاتها واالستقاللية وضرورة 
أن توفــر األمــان املــادي لها 

ولعائلتها.
أهداف وطاقات

وما أهداف املشروع املرجو 
حتقيقها؟

٭ هناك العديــد من األهداف 
التي نطمح الى حتقيقها من هذا 
املشروع التنموي واحليوي، 

وأهمها:
١ - توفير فرصة عمل حتقق 
قدرا من االستقاللية والقدرة 
على حتقيــق الذات من خالل 

دوراتنا التدريبية املتعددة.
٢- تشــجيع املنتفعات على 
الدخول إلى مجال العمل احلر 
إلى جانب املساعدة االجتماعية.

٣- يسعى املشروع نحو تقدمي 
مناذج عملية ناجحة لبث األمل 
واإلرادة فيهن وتشــجيعهن 
على اقتناص األوقات باألعمال 
املثمــرة وتوجيــه طاقتهــن 
الثمينــة في مهــارات مهنية 
وفنية تتناسب وشخصيتهن.

٤- حث املنتفعات على االنتقال 
مــن االتكاليــة واالنتفاع إلى 
االستقاللية واإلنتاج مبهارة 

ومتيز للمرأة واألسرة.
٥- توفير بيئة مناسبة تتوافر 
فيها كافة الركائز األساســية 
لتنميــة قدراتهــن وجعلهــن 
عضوات فعاالت في املجتمع 

الكويتي.
٦- حتويل املتوافر من مواد 
أوليــة إلــى منتجــات مثمرة 
(مالبــس - مــواد غذائية - 
أعمــال فنية) بفضــل أيادي 

املتخصصني.
٧- تسويق إنتاج املنتفعات 
من دوراتنا التدريبية باألسواق 
احمللية واملعــارض الداخلية 

واخلارجية.
الفئات املستهدفة

وما الفئات املستهدفة من هذا 
املشروع؟

٭ هناك العديد من الفئات من 
املنتفعات كاملطلقات واألرامل، 
إضافة إلــى فئة البنات (غير 
املنازل،  املتزوجات)، وربات 
ومن يعانني من العجز املادي، 
واسر املســاجني واملساجني، 
الكويتيــة  األســر  وبنــات 
املتعففــة، وذلــك إلكســابهن 
بعض املهارات التدريبية في 
إجناز الكثير من األعمال التي 
تتناســب مــع قدراتهن وفق 

يتــــم استخدام الورق القدمي 
لعمــل لوحات فنيــة، ودورة 
التصويــر الفوتوغرافي التي 
تهدف لتنمية املــواهب في فن 
التصوير. كما يتم تنظيم دورة 
اخلياطة والتفصيل إذ حترص 
املنتفعــات على طلــب دورة 
اخلياطــة والتفصيــل، حيث 
تتسابق املشــاركات بالدورة 
على إطالق العنان إلبداعاتهن 
في مجال التفصيل واخلياطة، 
وأيضا دورة االكسســوارات، 
حيث يقدم املشــروع دورات 
تدريبية في تصميم كافة أنواع 
اإلكسسوارات النسائية بطرق 
احترافيــة، وكيفيــة صيانة 
املجوهــرات واإلكسســوارات 
القدميــة وجتديدهــا بطــرق 
الــدورات  ومــن  مبتكــرة. 
املميــزة أيضا دورة املنتجات 
التراثية واخلشبية، وتعتمد 
دورة التراثيات على تشكيل 
الصلصال الفخاري على هيئة 
لوحــات تراثيــة عــن ماضي 
الكويــت، وتقــدم كهدايــا في 

بعض املناسبات.
ومن الدورات املميزة أيضا 
دورة ليزر وسلسكرين، وهو 
فن الطباعة اليدوية عن طريق 
الشاشة احلريرية، حيث تتعلم 
املســتفيدات أســس الطباعة 
احلريرية على أشكال متعددة.

وأيضــا دورة احلاســوب 
إذ يعتبر استخدام احلاسوب 
اآللي من األساسيات في حياتنا 
اليومية، لذا قام املشروع بتقدمي 
دورة تدريبيــة ألساســيات 
والفوتوشــوب  الكمبيوتــر 

وتصميم اإلعالنات.
دور تثقيفي

ما رسالة املشروع؟

٭ فــي إطار الــدور التثقيفي 
الذي يقوم به قســم التدريب 
والتوعية اإلنتاجية ومسايرة 
العلــوم االجتماعيــة  تقــدم 
والنفسية التي تخدم وترتقي 
باملســتوى الثقافي والعلمي 
ألفــراد املجتمع، فقــد وضع 
القســم بعني االعتبار تنظيم 
محاضرات ودورات في مجال 
التربية النفسية واالجتماعية 
والصحية والتربوية بالتعاون 
مع مجموعة من املتخصصني 
األكادمييــني واملدربــني ذوي 
املنتفعات  اخلبرة وبحضور 
بل، ويتعدى القســم ذلك إلى 
دعوة طلبة وطالبات مدارس 
املنطقــة حلضــور الــدورات 
التثقيفية، السيما  والندوات 
تلك التي تناقش مشاكل الطلبة 
علــى املســتوى احلياتــي أو 

التعليمي.
أنشطة متنوعة

ما االنشطة اخلاصة 
باملشروع؟

٭ حرصا من قســم التدريب 
والتوعية اإلنتاجية «مشروع 
من كســب يدي» على تفعيل 
دوره في مجال إقامة وتنظيم 
األنشطة واالحتفاالت اخلاصة 
باملناسبات احمللية والعربية 
املختلفة، فقــد نظمنا العديد 
منهــا وفق أجنــدة على مدار 
العــام مثــل إقامــة احتفاالت 
خاصة مبناسبة العيد الوطني 
التحريــر، وإقامــة  وذكــرى 
حفالت القرقيعان الســنوية 
واالحتفــاالت باليوم العربي 

للطفل واألسرة.

وهل هناك مشاركات 
باملعارض واألنشطة محليا 

ودوليا؟
٭ بالتأكيد هناك مشــاركات 
مميزة، فإلى جانب املشاركة 
باملعـــــارض والفــــــعاليات 
التسويقية احمللية واخلارجية 
وتلبيــة دعــوات العديد من 
اجلهــات احلكومية واألهلية 
في الكويت أو اخلارجية على 
مستوى منطقة اخلليج وبعض 
الدول العربية، فإن املشروع 
يحــرص علــى االنضمام إلى 
امللتقيات اخلارجية واملعارض 
دوره  لتأكيــد  التســويقية 
الفعال خلدمة شريحة النساء 
الكويتيات، إضافة إلى عرض 
إجنازاته وأهدافــه وبرامجه 

ومشروعاته على اجلمهور.
وقد فازت احدى املنتفعات 
من املشروع وهي زهرة الشطي 
بجائزة أفضل أســرة منتجة 

عن خط إنتاج عطور وبخور 
وذلك عام ٢٠١٩.

الرؤية املستقبلية

هل لديكم خطة ورؤية 
مستقبلية لتطوير املشروع؟

٭ هنــاك خطة ورؤية معتمدة 
لتطوير املشروع مستقبال تقوم 
على عدد من األهداف والنقاط 

منها:
١- أن تأخذ املنتفعة دورها في 
املجتمع لتثبت نفسها وتظهر 
كفاءتهــا العمليــة واملســاعدة 
في حتقيق حلمها على جتاوز 
أزماتها املالية والبدء في حياة 
جديدة لتحقيق آمالها وتستعني 

بها على سد حاجاتها.
٢- توفير بيئــة تدريبية ذات 

كفاءة عالية.
٣- إنشاء حاضنة تتبنى املواهب 

احلرفية لصقلها وتنميتها.
٤- فتح موارد تسويقية لألسر 

املنتجة محليا وخارجيا.
٥- تســهيل قنوات االنتساب 
للبرامج التدريبية التابعة لنا.

٦- تنمية املجتمع من خالل دعم 
العمل واإلنتــاج والتحول من 
املساعدة إلى املشاركة الفاعلة 

في االقتصاد الوطني.

رسم وتلوين

غزيل العجمي

مشغوالت صوفيةمنتجات متنوعة من أعمال املنتفعات

رسم وتطريز

سارة الدوسري وغزيل العجمي خالل جولة على بعض األعمال

خطط مدروسة.  

وهل هذه الدورات للنساء 
فقط؟

للنســاء،  فقــط  حاليــا  ٭ 
واملشــروع بصدد العمل على 
توفير دورات خاصة للمنتفعني 
مــن الرجال فئة (املســاجني، 
العجز املادي، املفرج عنهم)، 
وذلــك حرصا من مشــروعنا 
علــى انتقــال هــذه الفئة من 
حيــاة األخذ إلى حياة العطاء 

والكسب املشروع.

هل من أنشطة محددة 
للمشروع؟

٭ هنــاك انشــطة متنوعــة 
للمشروع منها دورات تدريبية 
وأكادميية وثقافية، فالدورات 
التدريبيــة متنوعــة وتركــز 
على االعمال احلرفية اليدوية 
والفنيــة، منهــا دورة صناعة 
وتركيــب العطــور الشــرقية 
والغربية، حيث تتعلم املنتفعات 
كيفية تصنيع العطور وتركيبها 
واملواد الداخلة بصناعة العطور 
بأنواعهــا. وكذلــك دورة فــن 
«الكورشــيه» والتــي تعتبــر 
من الدورات املميزة، إذ أصبح 
فن الكورشيه صناعة منزلية 
مزدهرة وميكن استخدامها في 
صنع فساتني األطفال، حقائب 
متعددة األشــكال، وبروشات، 
وأغطيــة طــاوالت، وأغطيــة 
ســرائر، وغيرها بشكل جذاب 

ومميز.

وماذا عن الدورات األخرى؟
٭ لدينــا أيضا دورات كثيرة 
متخصصــة، كــدورة تزيــني 
التــي تهــدف  الشــوكوالتة 
طــرق  املنتفعــات  لتعليــم 
احللويــات  قوالــب  تزيــني 
الشــوكوالته،  باســتخدام 
ودورة «الديكوربــاج» مــن 
أجــــمل الفنون اليدوية، حيث 

الدوسري: تطوير حاضنة األعمال «بوتيك ٣٣»
ادارة  كشــفت مديرة 
الرعاية االسرية في وزارة 
الشؤون االجتماعية سارة 
الدوسري ان الوزارة تعمل 
حاليا علــى اعادة تأهيل 
وتطوير مشروع حاضنة 
االعمال «بوتيك ٣٣» والذي 
تستفيد منه املنتفعات من 
برنامج «من كسب يدي» 
في عــرض منتوجاتهن 
ان  متوقعــة  وبيعهــا، 
يعود الى العمل مع بداية 
العــام املقبل. وأوضحت 

الدوســري فــي تصريح لـــ «األنباء» ان 
حاضنــة االعمال وتنمية املشــاريع هي 
مشــروع اســري وطني يعمل على دعم 
وتدريــب وتأهيــل املبادريــن وأصحاب 
املهارات  املشاريع الصغيرة واكســابهم 
الالزمة للعمل في امليادين املختلفة، وذلك 
مــن خالل انتســابهم لدورات املشــروع 
التدريبيــة املتنوعة لتعينهم على ســد 
احتياجاتهــم واالكتفــاء بذاتهم كمرحلة 
اولى، ثم يقوم املشــروع باحتضان هذه 
املشاريع الصغيرة ومتويلها وتقدمي كافة 
االحتياجات الالزمة لتحقيق طموحاتهم في 
السنوات االولى احلرجة من عمر املشروع 
بتكلفة رمزية لدفع صاحب املشروع الى 
التركيز على جوهر العمل لفترة بسيطة 
يتحول بعدها الى مبادر جديد في السوق 
احمللي والعاملي، وتنقسم حاضنة األعمال 

وتنمية املشاريع الى قسمني:

أوال: قسم التدريب وإعداد البرامج «مشروع من 
كسب يدي»

وهو أحد األقسام الفاعلة التابعة إلدارة 
الرعاية األسرية والذي جاء حصيلة تعاون 
بني وزارة الشؤون االجتماعية والصندوق 
الوقفي باألمانــة العامة لألوقاف، بهدف 
رفع كفاءة املرأة الكويتية املستفيدة من 
املســاعدات االجتماعية خلوض جتربة 
العمل احلرفــي واالعتماد علــى النفس 
اقتصاديا، فرسالة القسم أو (مشروع من 
كسب يدي) هي تأهيل النساء الكويتيات 
ثقافيا واقتصاديا من خالل اشراكهن في 
برامج تدريبية لبناء قدراتهن في تأسيس 

الصغيــرة،  املشــاريع 
وتوفيــر الدعــم الــالزم 
لهن، مما يسمح بتحسني 
املســتوى املعيشــي له، 
وألسرهن ويؤهلهن للعب 
دور فاعــل فــي تطويــر 

ذاتهن،
األمر الذي يؤدي إلى 
متكــني املــرأة مســتقبال 
للعمل في القطاع اخلاص 
كســيدة أعمال مع تقدمي 
الدعــم لهــا مــن خــالل 
االستثمارات االقتصادية 
بالتعاون مع متخصصني بالعمل التجاري 
وإدارة األعمال، حيث يحرص املشــروع 
علــى التطوير املعرفي للمنتســبات في 
مجال انشاء املشــاريع الصغيرة، وذلك 
عبر دورات مختلفة يقيمها املشروع للمرأة 
املنتسبة، ابتداء من انخراطها في دورات 
متخصصة في كيفية انشــاء املشــاريع 
الصغيرة وإدارة العمل احلر ومن ثم فتح 
باب االنتســاب لدورات تدريبية حرفية 
مجانية صباحية ومسائية في املجاالت 

الفنية املختلفة.
كما للمشروع بصمة واضحة في مجال 
املشاركة في املعارض التسويقية احمللية 
أو اخلارجية لتسويق انتاج املنتسبات 
وبدون أي مقابل مادي تتحمله املشاركة 

حيث يتكفل املشروع بكل ذلك.
 كما يعمل املشروع على تنظيم دورات 
ثقافية اجتماعية ونفسية على مدار العام 
للمنتسبات، وإقامة الفعاليات واالحتفاالت 

في املناسبات املختلفة.

«٣٣ Boutique» ثانيًا: قسم تنمية املشاريع
بعد تدريــب املنتفعات في مشــروع 
«من كســب يدي» يتعني تهيئة وتوفير 
الفرص لهن بعرض منتجاتهن واحتضان 
مشاريعهن، حيث يعمل املشروع (بوتيك 
٣٣) ضمن رؤية واضحة ومحددة تعتمد 
على االنتقال من االتكالية واالنتفاع الى 
االستقاللية واإلنتاج مبهارة ومتيز للمرأة 
واألســرة من خالل توفير بيئة مناسبة 
تتوافر فيها كافة الركائز األساسية لتنمية 

الفرد وجعله عضوا فعاال في املجتمع.

أجرت اللقاء: بشرى شعبان

غزيل العجمي لـ «األنباء»: مشروع
«من كسب يدي» يوفر االستقاللية املالية

عبر تدريب وتأهيل املنتفعات
كشفت رئيس قسم التدريب وإعداد البرامج في إدارة الرعاية األسرية في وزارة الشؤون االجتماعية مديرة مشروع «من كسب يدي» غزيل العجمي أن املشروع يعد باكورة تعاون مثمر بني وزارة الشؤون 

االجتماعية واالمانة العامة لالوقاف ممثلة بالصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية. وأشــارت العجمي خالل لقاء مع «األنباء» الى ان املشروع يهدف الى تدريب وتأهيل فئات املنتفعات 
من مختلف الشرائح املجتمعية، مبينة ان البرنامج يركز على صقل مهارات املنتفعات في العديد من احلرف اليدوية الفنية، وتأهيلهن لالعتماد على انفسهن من خالل اعداد برامج تدريبية وتثقيفية 

لتصريف منتجاتهن، إضافة إلى السعي لتوفير دورات تدريبية ومهنية للرجال أيضا، وكل ذلك مجانا ملساعدتهم في إيجاد فرص العمل املناسبة، وحتقيق النجاح في مشروعات مفيدة لهم وللمجتمع، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:لتصريف منتجاتهن، إضافة إلى السعي لتوفير دورات تدريبية ومهنية للرجال أيضا، وكل ذلك مجانا ملساعدتهم في إيجاد فرص العمل املناسبة، وحتقيق النجاح في مشروعات مفيدة لهم وللمجتمع

مديرة البرنامج أكدت أنه يشكل باكورة التعاون بني وزارة الشؤون وأمانة األوقاف إلقامة دورات فنية وحرفية وأكادميية واجتماعية

سارة الدوسري
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التدريب شمل تنظيم زيارة إلى «نزاهة» لتعريف املتدربني بدور الهيئة

«الوطني» يختتم الدفعة الثانية من «التدريب الصيفي»

في إطار التزامه مبسؤوليته االجتماعية 
ودعم فئة الشــباب والطلبة، اختتم بنك 
الكويت الوطني تدريــب الدفعة الثانية 
من برنامج التدريب الصيفي للعام ٢٠٢٢ 
واملخصص لطالب وطالبات املدارس الذين 
تتراوح أعمارهم بني ١٤ و١٨ عاما مبشاركة 

٣٠ متدربا.
ويشمل البرنامج ٤ دورات بواقع ٣٠ 
متدربا لــكل دورة وبإجمالي ١٢٠ متدربا 
خالل فترة الصيف، وذلك بهدف تعريف 
طلبة املدارس علــى طبيعة عمل إدارات 
وفــروع البنك وآليات وأســاليب العمل 
املصرفي وذلك من خالل جوالت تدريبية 
ميدانيــة داخليا على مســتوى اإلدارات 
املختلفــة وخارجيا إلحدى املؤسســات 
احلكوميــة. وافتتح فعاليــات البرنامج 
مدير عام املوارد البشرية ملجموعة بنك 
الكويت الوطني عماد العبالني، حيث شهد 
البرنامج تعريفا بإدارات البنك ودورها 
ومهام كل منها وآلية العمل فيها، إضافة 
إلى تدريبات على طرق التفكير اإلبداعي 
وحلول املشاكل وتعزيز مفهوم التعاون 

املشــترك والتدريب علــى أدوات علمية 
 Creative حديثة ومتطورة من قبل شركة

.Confidence
ويركز برنامج التدريب الصيفي على 
صقل املهارات األساسية للعمل من خالل 
حلقات مكثفة متتد على مدى ٥ ســاعات 
يوميا وملدة أسبوعني، حيث ركزت على 
تعريف املتدربني بالعديد من احملاور من 
بينها: أسلوب عمل الفريق، وطرق التفكير 
اإلبداعي، والسبيل األمثل للتعبير الذاتي، 
وأساليب التعامل مع العمالء إضافة إلى 
مفهوم جودة اخلدمة، وغيرها من املواضيع 

ذات الصلة بالعمل املصرفي.
ويهدف هذا البرنامج إلى املساهمة في 
تشجيع الطلبة على التدريب واالنخراط 
فــي جتربة العمل املصرفــي خالل فترة 
إجازتهم الصيفية، كما أنه يأتي في إطار 
التزام بنك الكويت الوطني جتاه الشباب 
ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل 

في املستقبل.
ويأتي تنظيم برنامج التدريب الصيفي 
الســنوي في إطــار التزام بنــك الكويت 

الوطني مبسؤوليته االجتماعية وتتويجا 
للنجاح الالفت الذي حققه هذا البرنامج 
خالل األعوام املاضية بهدف تعميم الفائدة 
واستيعاب املزيد من الطلبة والطالبات 
الراغبني فــي االلتحاق ببرنامج الوطني 
للتدريب الصيفي واالستفادة من اخلبرة 

املهنية التي تقدمها دوراته.
ومت تنظيم رحلة خارج نطاق العمل 
لتوســيع املــدارك واالطــالع علــى عمل 
املؤسســات األخرى، وكانت الرحلة هذه 
املرة إلى هيئة مكافحة الفســاد «نزاهة» 
لتعريف املتدربني بدور ومهام هذه الهيئة 
وأهدافها وكيفية عمل اإلدارات فيها، إضافة 
إلى محاضرة توعوية بطرق الوقاية من 

مخاطر الفساد.
يذكر أن النسخة األولى من البرنامج 
والتي عقدت من ١٧ يوليو املاضي واستمرت 
حتى ٢٨ من الشهر نفسه شهدت توجيهات 
ونصائح للطلبة حول البرنامج التوعوي 
«لنكن على دراية» للتوعية بكيفية مكافحة 
البنك للجرائم املالية واحملافظة على سرية 

املعلومات وأمنها.

في إطار التزامه مبسؤوليته االجتماعية ودعم الطلبة

صورة جماعية للمشاركني في البرنامج التدريبي الصيفي

«لولو هايبر ماركت» تنظم مهرجان أوتساف الهند

نظمــت لولــو هايبــر 
ماركــت شــركة التجزئــة 
الرائــدة في املنطقة عرضا 
ترويجيا ضخمــا بعنوان 
«India Utsav ٢٠٢٢»، مــن 
١٠ إلى ١٦ أغسطس في جميع 
منافذه بالكويت مبناسبة 
الذكرى الـ٧٥ لعيد االستقالل 
الهنــدي التي تصــادف ١٥ 

أغسطس.
وافتتح السفير الهندي 
س.سيبي جورج مهرجان 
الهند ٢٠٢٢، في  أوتســاف 
١١ أغســطس بفــرع الري، 
بحضــور كبار املســؤولني 
اإلداريــني في لولــو هايبر 
ماركــت فــي الكويــت، إلى 
جانب حشــد من الضيوف 
واملهنئــني،  واملتســوقني 
ويعــرض املهرجــان الذي 
يســتمر أســبوعا األطعمة 
والسلع التي يتم استيرادها 
مــن جميــع أنحــاء الهنــد 

بأسعار خاصة جدا.
وتتوافر خالل مهرجان 
أوتساف مجموعة واسعة من 
العروض واخلصومات على 
جميع املنتجات الهندية ذات 
العالمات التجارية كاملالبس 
واألحذية، والبقالة والفواكه 

واخلضراوات الطازجة.
كما سيتمكن املتسوقون 
الذين يزورون أيا من فروع 
لولو هايبــر ماركت خالل 
الــذي يســتمر  املهرجــان 
٧ أيــام، من تذوق وشــراء 

والتقاليد الهندية، فضال عن 
املوسيقى املميزة والرقص 
واألشــكال الفنية األخرى، 
مبا فــي ذلك رقصة بانغرا 
واألغاني الوطنية وعروض 
املوسيقى التقليدية طوال 

فترة املهرجان.
املزيــد مــن  وإلضافــة 
إلــى مهرجــان  اجلاذبيــة 
 ٢٠٢٢ الهنــد  أوتســاف 
الترويجي، هناك العديد من 
العــروض امللونة الكبيرة 
عبر الشاشــات املوضوعة 
على طول ممــرات الهايبر 
ماركت واللوحات اإلبداعية 
لآلثار الشهيرة وأهم األماكن 
في الهند، ما يشكل خلفية 
جذابة ودرامية للمهرجان.

ويأتي مهرجان أوتساف 
الهنــد ٢٠٢٢، مع االحتفال 
بعيد استقالل الهند، وهو 
عالمة أخــرى على اهتمام 
لولو هايبــر ماركت الدائم 
مبشــاركة العمــالء فرحة 

االحتفاالت املجتمعية. الترويج ملهرجان اوتساف الهند

ترحيب بالسفيرسيبي جورجقص شريط افتتاح املهرجان

لقطة تذكارية مع عدد من معالم الهند التاريخية والسياحية

مجموعة كاملة من األطعمة 
الغريبة واألطباق املميزة من 
أكشــاك الطعام التي متثل 

واليات الهند املختلفة.
وتقــام أيضــا فعاليات 
خاصة تؤكد تنوع الثقافة 

الغيث: جلنة األمن الغذائي 
خطوة لتحقيق االكتفاء الذاتي

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية املهندسني الزراعيني 
الغيــث أن قــرار  م.علــي 
تشــكيل جلنة عليا لوضع 
االستراتيجية املتكاملة لألمن 
الغذائي واملائي الذي أصدره 
مجلس الوزراء برئاسة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف يهدف للوصول إلى 
االكتفاء الذاتي في العديد من 

السلع الغذائية.
وقــال إننا نحتاج إلى مثل تلك القرارات التي جتعل من 
الكويت دولة تعمل وتؤمن ملواطنيها السلع الغذائية في ظل 
الظروف التي مير بها العالم، مؤكدا ان التوصيات ملعاجلة 
قصور اإلنتاج الزراعي وضعف اإلنتاج من املاشية والتغلب 
علــى األزمات التــي تواجه قطاعي الدواجن واألســماك من 

الضروري االهتمام بها.

م.علي الغيث

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» تشّكل
جلنة إلعداد ميزانيتها لـ ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» مــن مصــادر أن 
وزارة األشــغال العامة شــكلت جلنة 
إلعداد تقديرات ميزانية الوزارة للسنة 
املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ «النفقات الرأسمالية» 

ومتابعة تنفيذ ميزانية الســنة املالية 
.٢٠٢٣/٢٠٢٢

وأوضحــت املصادر ان هذه اللجنة 
التي تتكون من ١٠ اعضاء من «األشغال» 
ووزارة املالية تختص بإعداد تقديرات 
مشروع ميزانية الوزارة للسنة املالية 

٢٠٢٤/٢٠٢٣، النفقات الرأسمالية وفقا 
لتصنيف امليزانية، األســاس النقدي، 
ومتابعة تنفيذ ميزانية الســنة املالية 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، النفقات الرأسمالية والرقابة 
عليها، ومدة عمل اللجنة أربعة أشــهر 

بدأت من تاريخ ١ اغسطس ٢٠٢٢.

«القانون»: قبول ١٤٦ طالبًا في البكالوريوس على نفقتهم
آالء خليفة

العميــد املســاعد  أعلــن 
للشــؤون الطالبيــة بكليــة 
القانــون الكويتيــة العاملية 
(KILAW) د.صالح العتيبي عن 
قبول الدفعة األولى (من حملة 
الثانوية العامة) من املتقدمني 
لبرنامج البكالوريوس على 
نفقتهم اخلاصة على أســس 
تنافسية من بني ٦٥٠ متقدما 
واملقبولــون بلغ عددهم ١٤٦ 

من خالل الرابط التالي:
h t tp s : / / k i l aw .edu .
kw/newWebsi te/new_

٢٠٢٢_٢٠٢٣_students
ودعا العتيبي في تصريح 
صحافي جميع املقبولني الى 
مراجعــة الكليــة فــي إدارة 
القبول إلمتام اجراءات القبول، 
موضحــا ضــرورة احضــار 
صورة البطاقة املدنية وأصل 
الشهادة الدراسية خالل أوقات 

الدوام الرسمي.
وفيما يلي األسماء:

إسراء علي يوسف أبوغيث، 
عبــداهللا خالــد أحمــد الصباح، 
العنود حسني علي التجلي، املها 
مجعــد متعب الرشــيدي، أماني 
مجبل ســعد العازمي، آمنة علي 
زعــالن التــراب، إميان ســلمان 
جاسم البلوشي، إميان فهد فالح 
العنزي، أحمد احسان فهد الساير، 
أحمد صالح عبداجلليل اجلدي، 
أحمــد عايد جــزاع مهلهل، أحمد 
عبدالوهــاب علي محمــد، أحمد 
الفي سعد الهطالني، أحمد مجبل 
محمد العنزي، أسماء فيصل عبيد 
الرشيدي، أمار سعد يوسف داود، 
أمل ماجد متعــب املطيري، أمني 
نواف أحمد عبداهللا أحمد، أمينة 
خالد محمد العبيدلي، أنس خالد 
علي العيدان، أوراد ســعد طالل 

زينب سامي عبداحلميد القالف، 
سارا مساعد سعود اجلمعة، سارة 
خالد خلف العنزي، سارة فرحان 
علي العنزي، ســالم عبدالعزيز 
سليمان الرشيدي، سلطان عبداهللا 
فــارس الفضلي، ســلوى صباح 
بــدر الصالح، ســليمان عبداهللا 
مفلــح اجلديــع، ســليمان فراج 
فراج العربيد، سليمان فؤاد محمد 
اخلارجي، شاهة وليد عبدالرحيم 
محمد علي، شهد عمران علي تقى، 
شوق راضي ناشر احلربي، شيخة 
جاسم محمد العازمي، طالل عدنان 
عبــداهللا جوهــر، عادل ســلمان 
أحمــد اجلزيري، عالية مشــعل 
عوض الرشــيدي، عبداهللا صقر 
ســليمان الروضان، عبدالســالم 
العوضي،  مشــاري عبدالســالم 
عبدالعزيز عبداهللا علي العتيبي، 
عبدالعزيز محمد هزاع الصالل، 
عبدالعزيز منصور فرج اللميع، 
عبداللطيــف أحمــد عبداللطيف 
اإلبراهيم، عبــداهللا أحمد محمد 
عمــر ذيــاب الراجحــي، عبداهللا 
خالد عبدالرحمن الرويح، عبداهللا 
العبــداهللا،  طــارق راشــد داود 
عبــداهللا عبدالعزيــز عبدالرضا 
القطــان، عبــداهللا عبدالناصــر 
عبداهللا املسعود، عبداهللا محمد 
عبداهللا املطيري، عبداهللا مشعل 
عبداهللا الرشيدي، عبداهللا مشعل 
عبداهللا املاجدي، عبداهللا يعقوب 
يوسف الكندري، علي فالح خليف 
الذايدي، علي حســني عبداحملمد 
بديل، عمــار علي محمود محمد، 
عمر عبدالوهــاب محمد األحمد، 
عمر عبدالعزيز عباس الكندري، 
غال بدر منصور البلوشي، فارس 
صالح خليفة املريشد، فجر منيف 
خميس الشمري، فرح حمود فايز 
البغيلي، فالح فهد محمد املطيري، 
فهد أحمد فهد الدوسري، فهد زياد 
حسني العود، فهد عبدالسالم غازي 

عبداهللا، فهد فهيد سعد املطيري، 
فهــد محمد غالــب اخلالدي، فهد 
ناصــر فهد الفريح، كامل شــايع 
كامل الشمري، كوثر رضا حسن 
علي حســن، لطيفة علي سرور 
اجلرمــان املطيــري، لطيفة فهد 
يوســف الدالمــه، لولــوة خالــد 
عبدالرحمــن العصيمــي، لولوة 
محمد مبــارك املخيــزمي، مبارك 
خليل دينار مبــارك، مبارك عبد 
احلكيم إبراهيم السماعيل، محمد 
بــدر محمد الرامــزي، محمد بدر 
ناصر رويعي، محمد جاسم أحمد 
التويتان، محمد ســعدون حماد 
العتيبــي، محمد ســلمان مبارك 
حمادة، محمد عادل حسن الرميض 
الشمري، محمد عبدالعزيز عبداهللا 
الزامــل، محمد عبــداهللا مرزوق 
املطيــري، محمــد عدنــان ماجد 
بورســلي، محمد فيصــل محمد 
الشــدوخي، محمد لؤي جاســم 
اخلرافي، مرام علي حمود الهولة، 
مــرمي عبدالعزيز محمــد البناء، 
مساعد عدنان سلطان العريفان، 
مســك عبدالعزيز فالح، مشاري 
سعد عبداهللا الســريع، مشاري 
محمد عايض الرشيدي، مشاري 
محمد مخلــف العنزي، مشــعل 
رائد عادل حســني، منــال مبارك 
راشــد الظفيــري، منيرة معجب 
عبداللطيف الدوسري، ناصر بدر 
ناصر احلريتي، ناصر طالل طالب 
احلملي، ندا جبر علي اجلبر، نور 
ضرار حمد السليم، نور محمود 
يوسف الكوت، نورة أحمد محمد 
اجلمعة، نورة خالد سالم جحيل، 
نورة محمد عيــد املخيال، نورة 
ناصر محمد كياي، هناء يعقوب 
رمضان مال علي، هيا بدر فهد بن 
حسني، هيا دخيل محمد القحطاني، 
ود خالد حسني مطر، يوسف خالد 
عبدالرحمن املخيزمي، يوسف عمار 

محمد البلوشي.

صالح العتيبي

الفضلي، بدر امين بدر املنصور، 
بدر منصور عبداهللا مخصيد، بدر 
ناصر بدر بن ناجي، بندر ناصر 
مرضــي العنزي، جمانة حســني 
موسى بلوشي، جود جبري بدر 
اجلبــري، جــوري ســالم محمد 
الهاجــري، حســني علي حســني 
اخلضيــر، حصــة عبــداهللا بدر 
امليلم، حال ماجد ناصر العنقودي، 
حمد راشــد حمــد الصانع، حمد 
مشــعل ســمير الكعبــي، حــور 
ناصــر محمــد الراجحــي، خالد 
ســالم ظاهــر احلريــش، خالــد 
فرحــان محمد اجلميعــان، خالد 
مســفر بــادي الرشــيدي، خالد 
مشــاري خالــد الروضــان، دانة 
أحمــد رمضــان العنــزي، دانــة 
نــوري مشــعل العنــزي، دعيج 
مبارك عبد املجيد جوهر ســعد، 
دالل حسام عبدالرحمن الغربللى، 
دالل محمد علي الهزمي، دميا حمود 
عويد املطيري، راكان خالد جمال 
الغربللي، رتاج فهد حسن اخلالدي، 
رزن محمد علي راشد العبداهللا، 
رشيد عبداللطيف مزعل الهاجري، 
رهف زيــد عودة اخلالدي، رهف 
ضيف اهللا سعيد العتيبي، رهف 
عادل أحمد الرقم، ريان فهاد فهد 
الشمري، رمي عيد علي املطيري، 
رمياس عويــد عبدي اجلســار، 
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الشيخ طالل اخلالد.. 
شكرًا من القلب

فوق احلزام

فهد منصور احلجي

أجرة السماع

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

اإلجنــازات التي حققها نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ  بالوكالة  الداخلية  ووزير 
طالل اخلالد تؤكد أنه أهل للثقة 
الغالية التــي أواله إياها صاحب 
الشــيخ نواف  الســمو األمير 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، فقد أثبت أنه قائد 
عســكري وسياسي محنك قادر 
على التعامل بنجاح مع كل الظروف 
الوســائل  واألوضــاع، وتهيئة 
املتاحــة لتحقيق  واإلمكانيــات 
األهداف املطلوبة مبا يخدم الوطن 
واملواطن ويســهم في استقرار 
التنمية  البــالد ودفع مســيرة 
واالزدهار، حيث إن االســتقرار 
األمني هو العامل األول واملهم في 
تطور البالد وانتعاشها اقتصاديا 

وتعليميا وصحيا وسياحيا.
ويحرص الشيخ طالل اخلالد 
على التواجد ميدانيا في كل املواقع 
التي تســتدعي حضوره ليطلع 
بنفســه على األوضاع ويقيمها 
ويتأكد بنفســه من حسن سير 
العمل وتطبيق توجيهات وتعليمات 

القيادة.
وقــد كان لهذا األمــر نتائج 
إيجابية على أرض الواقع، فمنتسبو 
وزارتي الدفاع والداخلية حني يرون 
قائدهم بينهم فإنهم يشــعرون 
باالعتزاز والثقة ما يدفعهم لبذل 
قصارى جهودهم ويتفانون في أداء 
واجباتهم والنهوض مبسؤولياتهم 
بجدارة واقتدار. وكان لتوجيهاته 
وتصريحاته احلاسمة بشأن أهمية 
أثر  القانون على اجلميع  تطبيق 
الواقع  كبير وملموس في أرض 
وذلك من خالل اســتعادة هيبة 
القانون والردع احلازم لكل من 
يخالف أو يتجاوز قدسية القانون.

شكرا يا شيخ طالل، شكرا من 
القلب على ما تقوم به ليل نهار من 
أجل خدمة الكويت وأهلها، سائلني 
املولى تعالى أن يبارك جهودكم، 
وأن يحفظ بالدنــا ويدميها أبدا 
واحة للخير والعدل واإلنسانية.

لن جتد من يستمع إليك دائما 
من دون مقابــل، ال بد أن تدفع 
الثمن، لن تدفعه نقدا لكن ستدفعه 
بأجرة تستحق الوقت الذي أعطاك 

إياه ليستمع إليك.
لن تكون األجرة غالية دائما، 
بل يكتفي املنصــت أحيانا بأن 
تدفع له مقابال بسيطا، وهو أن 
تستمع إليه بدورك، لكن بطريقته 
هو، استمع له وأنصت، دون أن 
يشغلك شاغل، في هدوء تام دون 
مقاطعة، وأهم مــن هذا كله أن 

توافقه الرأي.
تؤيــد رأيــه دون نصح أو 
تعقيب، حتى وإن جترأ وتعدى 
احلدود، حتى وإن أخطأ دعه يكمل 
ألنه لن يسمح لك، وإن سمح فتأكد 
أنك خسرت املنصت والراوي. 
اســتمع فقط وإذا لم تســتطع 
موافقته اصمــت، وبذلك تكون 
قد دفعت وسددت حسابك «أجرة 
السماع» شاملة أجرة التوصيل 

والضريبة.
لكن في بعض األحيان يكون 
الثمن غاليــا، أثمن مما تتصور 
أن  األثمان  وتتخيل، فأحد هذه 
يستمع لك وأنت تنفذ مخططاته 
التي سلمك ولقنك إياها، ألقاها على 
أذنك وهو يلبس ثياب الناصح، 
ثياب احملب، وفي كل جملة تقولها 
يعيش النصر والنشوة، وتعيش 

أنت اخلذالن واخلسارة.
وحني تنفذ مخططاته القذرة 
تأكد حينها سيتوقف عن سماعك، 
سيجد األعذار، سيجد املبررات، 
لم يسمعك اآلن؟ فلقد انتهى دوره 

وانتصر.
وهناك فئة ترفض االستماع 
من البداية، ترفض فضفضتك، 
ترفض كلماتك وال تعطيك الفرصة 
لتنطق وتقول، هل ألنها ال متلك 
الوقت؟ أم أنها ال تريد ما يزيد من 
همومها فهي متلك منها ما يكفي. 

والثمن هنا يكون راحة البال.
لكن األهم من هذا كله اختر 
من تتحدث معه بعناية فائقة وإن 
لم جتد، حتدث مع نفسك وكفى.

التجاوزات على أراضي أهلها  تلك 
وأصول حقوقهم لها كما كان تاريخ 
«الهنود احلمر» وطرد أهلها من أراض 
تعود لها، حتى تاريخ اليوم وشعار 
«نيكانيقرو» مبدخل شالالتها ما بني 
كندا وجاراتها كمعلم سياحي اليوم.
وذات احلاالت للماضي وتنفيذه 
الغالية،  بأرض األديان فلســطني 
والقدس واألقصى، وغزة شاهدة على 
احتاللها حتتاج حتركات جماهيرية 
واســعة على خارطة عالم اإلسالم 
الواســع لتقول كلمتها باملسيرات 
«ولو سلمية حتت شعار ال إله إال اهللا 

محمد رسول اهللا سبحانه».
حسبنا اهللا هو نعم الوكيل تزعزع 
وتزلزل األرض حتت أقدامهم ومن 
يساندهم أجمعني دنيا ودين.. اللهم 

آمني.

وهناك مجاالت يستطيع القطاع 
اخلاص أن يقدم من خاللها مبادرات 
القطاع  وأفكارا قــد ال يســتطيع 
احلكومي القيام بها، ولعله من املناسب 
أن تعلن احلكومة االحتكام للشعب 
عن خططها وبرامجها ملشاركة القطاع 
اخلاص في مشروعاتها ومبادراتها في 
املجاالت املختلفة دفعا لنمو االقتصاد 

احلر.
إن القطاع اخلاص له أهمية كبيرة 
من حيــث إتاحة فرص عمل جديدة 
ومســتوى أفضل للدخل ويتحمل 
مســؤوليته االجتماعية ومبادراته 
ويعتبر احلافز الرئيسي لالستثمار 
ويسام في التنسيق بني برامج وخطط 
التنمية في الدول املختلفة، ما يؤدي 

إلى التنمية االقتصادية.
فالبد من تشجيع القطاع اخلاص 
وإعطائه الفرص بتســهيل القوانني 
والقرارات لتحقيق التنمية الشاملة.

مجلة املجرة الدورية للنادي والعمل 
اجلاد واملستمر، إال أنني أتساءل: أين 
اليوم النادي العلمي من افتتاح مثل 
هكذا متاحف ومراصد مبواصفات 
عاملية؟ وأين دور وزارتي الشــؤون 
والتربية في دعم هكذا صرح علمي 

كويتي شبابي؟ 
مع مباشــرة احلكومة اجلديدة 
برئاسة ســمو الشيخ أحمد النواف 
ملهامها عليها أن تضع خطة لتعزيز 
العلمي وتوسيع رقعته  النادي  دور 
باألدوات  أفرعــه  اجلغرافية ودعم 
االستكشــافية العلميــة احلديثــة 
واملتطورة، وفتح املزيد من القاعات 
العلمية واالستعانة بخبرات علمية من 
خارج البالد في الورشات التدريبية 
التأهيلية، وفتح الباب على مصراعيه 
أمــام املواهب واألدمغــة الكويتية 
املخترعة واملبتكــرة، كما أن مكان 
النادي العلمــي بحاجة خلطة عمل 
وتطوير من وزارة األشغال كضرورة 
ملحة.. فهل نشهد ناديا علميا كويتيا 
مبعايير الدول املتقدمة قريبا، يتسع 
على غرار اتساع املوالت التجارية في 
الدولة ليكون قبلة الشباب الكويتي 
العلمي واكتشــاف  البحث  لتطوير 

املواهب؟

كما أن هناك فســادا في وزارات 
الدولة ومن ضمنها الصحة والتعليم 
والشهادات املزورة، وغسيل األموال 
والذي سبق أن حتدثنا عنه في العديد 
من مقاالتنا السابقة، وغيرها الكثير 
من ملفات الفساد التي يتطلب فتحها 
على مصراعيها درءاً للخطر الوارد 
منها، وملفات احملسوبية والواسطة 
والتمييز بني مواطني الوطن الواحد.

هذا، ومن منطلق كل ما أوردنا 
هنا في مقالنا هذا وفي مقاالت سابقة 
فإننا هنا نتوجه لسمو رئيس مجلس 
الوزراء ونناشده بكل حرص لفتح 
جميع ملفات الفساد على مصراعيها، 
وكما عودنا سموه في قضايا فساد 
سابقة والتي مت كشفها وبكل كفاءة، 
وأال تكون هناك أي رحمة بكل من 
ضل الســبيل من ضعاف النفوس 
مهما عال شــأنهم، وذلك حتى ال 
يأتي يوم جند أنفسنا أمام موقف 

نحسد عليه.
 واهللا املوفق.

الغادر وإبراز  كل مغالطات احملتل 
عدوانه!

ولألســف يقوم البعض بخلط 
للتقــارب مــع قراصنة  األوراق 
مغتصبي األوطــان وخيراتها بال 
بيان واضح أو رفض واســتنكار 

وفي وضع وتنفيذ البرامج التنموية، 
فهو العنوان الذي يجب على كل وزارة 
أن حترص على وضعه بوضوح في 
برنامج عملها بشــفافية كاملة مع 
أولويات مجاالت مشــاركة  حتديد 
القطاع اخلــاص دون تخويف من 
اخلصخصة التــي ال تراعي األبعاد 

االجتماعية وتكافؤ الفرص.

في ســماء العلم والعلماء البحثيني 
واملكتشفني.

وشهد النادي العلمي افتتاح متحف 
العم صالح العجيري في ٢٠١٣ الذي 
الفخري  الرئيس  كان، رحمــه اهللا، 
للنادي، كما مت إنشاء مرصد العجيري 
١٩٨٦، وأذكر حينما حضرت متحف 
العم صالح العجيري وجدت ما جمع 
فيه من صخور فريــدة من نوعها 
ونيازك، ومسرح الفضاء العلمي الذي 
جلسنا فيه نحن واحلاضرون لننطلق 
بني النجوم والكواكب، كان سبقا علميا 
متطورا في الكويت، وعلى الرغم من 
اجلهود التي يقوم بها املعنيون بإقامة 
التدريبية، وإطالق  الورش  وإطالق 

املفسدين في هذا البلد قد أدركوا 
مكامن وثغرات في القوانني ميكنهم 
أن ينفذوا منها، ويواصلوا ارتكاب 
أعمال الفساد والرشوة واالنتفاع، 
وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على 

الدولة برمتها.
واحلكومة ميكنها أن تســتهل 
عملها عبر فتح ملف اجلنسية، وهو 
أمر خطيــر بحد ذاته بحيث يصل 
إلى هذه املرحلة املتطورة،  الفساد 

حتى وصل األمر إلى إزهاق أرواح 
إعالمي احلل الوسط الذين يقومون 
بدورهم إلبراز حقائق ما يدور خلف 
أبواب احلرم األقصى الشــريف، 
وتقرب بعض أجهزة اإلعالم العاملي 
لكلمات قادة الصهاينة لطرح وشرح 

مشجع للقطاع اخلاص على مستوى 
العمل  القوانني والتشريعات ونظم 
وخلق فرص الشراكة مع املشروعات 
الكبــرى بني القطاعــني احلكومي 
واخلاص ومــن الصعب حتقيق أي 
منو اقتصــادي أو تنمية في غياب 

دور القطاع اخلاص ومبادراته.
ويسهم القطاع اخلاص في التنمية 

واملعارض والرحــالت العلمية، كان 
ذلك من أجل تدريب الشــباب على 
إعداد وتنفيذ األنشطة لتنمية قدراتهم 
على البحث العلمي وإجراء التجارب 
وكتابة األبحاث واملشاريع العلمية عن 
طريق العمل اجلماعي أو فريق العمل 

أو األنشطة الفردية.
يعكس النادي العلمي دوره كأحد 
جمعيات النفع العام الهامة، التي تعنى 
مبواهب الشــباب الكويتي وكم من 
مخترعني كويتيني وكويتيات تدربوا 
في أفرع هذا النادي الذي استطاع في 
الكويتية  النهضة  فترة من سنوات 
احلديثة أن يسهم في اكتشاف املواهب 
الشبابية الوطنية وتصبح أسماء المعة 

الدولي، وتهدد  أمام موقفها  احملك 
أيضاً بسقوط ودمار الوضع احمللي 
برمته، ولعلنا ال نخفي أمراً عندما 
نقول إن احلاالت وقضايا الفساد التي 
يتم اكتشافها وصلت إلى أنها صارت 
خبرا عادياً بالنسبة للمتابعني ألحوال 
البلد، وهنا تكمن خطورة األمر، وهو 
ما يفرض على احلكومة في املرحلة 
القادمة القيام بجهود فعالة، وتكثيف 
التحقيقات، الســيما أن كثيرا من 

ما يحدث على أراضي فلسطني 
الطاهرة دليل صارخ على عنفوان 
الغادر بال حرمات لألديان،  احملتل 
وال رفق باألرواح املستباحة والدماء 
الطاهــرة، أطفاال كانوا أو نســاء 
وشــيوخا أو غيرهم، حتت وابل 
نيران صهاينــة العدوان، والنزعة 
البعيدة عن رحمة اإلنسانية، حني 
ينادي ناطقهم بعزل وتوقف كلمة 
حق معتدلة لشــيخ وقور باحلرم 
املكي يحدد نزعة العدوان الهمجي 
على أطفــال وأهالي غزة الصامدة 
حتت قصف سكانها العزل املساملني 
في جنح الظالم، وهدر دماء وأرواح 
مسلمي القدس أثناء تأديتهم فروض 
باعتــداءات من نزغات  صلواتهم 
شياطني مستوطنيهم وفي ظل حماية 
قواتهم أمام كاميرات اإلعالم العاملي 

يشارك في بناء االقتصاد القوي 
كل من القطاعني احلكومي واخلاص، 
بل إنه في بعض الدول يكون القطاع 
اخلاص هو محرك العجلة االقتصادية 
مــن خــالل مبادراته ومشــاريعه 
املدروسة وعندما يجد القطاع اخلاص 
املناخ املناسب فإنه يستغل الفرص 

ويقوم بدوره.
وفــي معظــم دول العالم اآلن 
يقومون بتقدمي التسهيالت للقطاع 
اخلاص ســواء من حيــث القوانني 
أو النظــم املشــجعة لقيامه بدوره 
ومسؤولياته، ولكن في دول كثيرة 
تتوقف أو تتضاءل مساهمة القطاع 
الروتني احلكومي  اخلاص بســبب 
واألجواء الطاردة أو غير املشجعة، 
فيحرم االقتصاد من مساهمات القطاع 
اخلاص، علما أنها مساهمات ضرورية 

في جميع املجاالت.
ويجــب أن يكون للحكومة دور 

متر علينا الذكرى الـ٤٨ لتأسيس 
النادي العلمي الكويتي في ١١ أغسطس 
١٩٧٤، ويتبــع النادي العلمي وزارة 
الشؤون ويعتبر النادي جمعية نفع 
عام، وقد طال النادي العلمي ما طال 
من ترهل في مبــان وإدارات ودعم 
جلمعيات النفع العــام في الكويت، 
وأقصد دون مساهمة فعالة وواضحة 
لدعم النادي على مر السنوات املاضية.
وكانت األهداف التي أســس من 
أجلها النادي، أهمها توثيق العالقة بني 
النادي العلمي واألندية واملؤسسات 
العلمية األخرى احملليــة والعربية 
والعاملية، عبر املساهمة في اكتشاف 
التوجيه  املنتسبني وتوجيهها  ميول 
السليم، والعمل على زيادة املستوى 
العلمي والكفاءة العلمية لدى املنتسبني 
في التخصصات املختلفة، وكلها لتهيئة 
ورعاية البيئة العلمية املناسبة ونشر 

الثقافة العلمية في املجتمع.
هكذا جاءت بعض أهداف الالئحة 
الداخلية للنادي العلمي وإقرارها بني 

األعضاء.
وكنت أحد املنتسبني للنادي في 
الثمانينيات، وشهدت أنشطة النادي 
وحضرت إقامة امللتقيات واملعسكرات 
والندوات واحملاضرات واملسابقات 

لطاملا فتحنا ملف الفســاد في 
غالبية مقاالتنا السابقة، وذلك ليقيننا 
التام بأن هذا امللف أساسي ويشكل 
البداية الصحيحة في أي نهوض أو 
تطويــر ألداء أمة ما أو ملجتمع من 
املجتمعات في العالم أو جناح ألي 

حكومة تبدأ عملها السياسي. 
وفي ظل هذه القضية تقع على 
الوزراء سمو  عاتق رئيس مجلس 
الشيخ أحمد النواف مهمة جسيمة، 
والشك أنه قادر على هذه املسؤولية 
التي كلفه بها صاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا.
وقد بدأت احلكومة بالتركيز على 
امللفات املتعلقة بالفساد ومت اتخاذ 
إجراءات متعــددة، وهذا أمر طيب 
ومبشر، ونتمنى من رئيس احلكومة 
التركيز على املرحلة التالية وضرورة 
الوقوف على تنفيذ القوانني املرعية 
في حق من تثبــت عليه أي واقعة 
فساد، فتلك القضايا تتهدد مصير 
البالد والعباد، وتضع مستقبلها على 

ألم وأمل

أين دور القطاع 
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يروي لي الدكتور الفاضل ياســني طه ياسني أنه 
كان يراقب في مساء كل يوم خالل جلوسه في حديقة 
خالل فترة عالجه بأوروبا من وعكة صحية أملت به قبل 
نحو سنة، زوجني أعمارهما تقارب السبعني عاما وهما 
يقودان الدراجة ويعودان من نفس الطريق وخلفيهما 
كيس صغيــر يحمل بضاعة من الســوق، وفي احد 
األيام أوقفهما ليســألهما عن سر نفس الكيس الذي 
يحمالنه مساء كل يوم؟ وكان جواب الزوج: إنه يذهب 
في كل يوم إلى الســوبر ماركت لشراء قوت كل يوم 
بيومه، ورد عليهم الدكتور ياسني: وملاذا ال تشترون 
أغراضكم مرة واحدة وملدة أسبوع أو شهر كما نعمل 
نحن في الكويت بدال من التعب في كل يوم؟! رد عليه 
الزوج: من أجل توفير املال وتوفير السلع للجميع نأخذ 
حسب حاجتنا، ومن أجل ذلك أيضا ال نقود سيارتنا إال 
للمشاوير الضرورية، وألننا بالشك ال نضمن حياتنا 

في اليوم الذي يليه.
مع قرب موعد االنتخابات تــزداد األصوات التي 
تطالب بعدم مّس جيب املواطن، وبأنه خط أحمر وأنا 
أتفهم وأؤيد بال شــك ذلك، ولكن قبل جيب املواطن 
واألهم بنظري منه واملهــم أيضا جليب املواطن هو: 
جيب الوطن، من يحميه؟ ومن يدافع عنه؟! املستباح 
من قبل احلكومة واملهدور من قبل املواطن واملقيم!؟

فعندما يتم اكتشاف فساد مسؤولة استباحت املال 
العام واستغلت منصبها إلعطاء املنح من أراضي الدولة 
ألقاربها تكتفي احلكومة بإقالتها، وعندما يستغل املسؤول 
منصبه لتعيينات انتخابية للمرشح ابن قبيلته تكتفي 
احلكومي بعدم التجديد له، في املقابل سلوك املواطنني 
غير املبالي بوجــود أزمة مياه وموارد في العالم وقد 
تنعكس على الكويت، وفي تعاملهم مع الكهرباء واملاء 
في املنــازل، وتعاملهم مع ممتلكات الدولة في املباني 
العامة ومراكز عملهم، وتعامل املواطن واملقيم مع أخذ 
فوق احلاجة من األدوية عند مراجعة املراكز الصحية، 
وفوق احلاجة من األكل في اجلمعيات التعاونية والتموين 
وغيرهــا من األمور التي حتتاج إلى وقفة من اجلميع 
مــن اجل الوطن، ألنه لو اعتبرناه بئر ماء يجب علينا 
احملافظة عليها لكي ال تنضب ولكي تروي اجلميع، ولو 
اعتبرناه شجرة.. نستظل من ظاللها، ونأكل من ثمراتها، 
بدال من تكسيرها وحرق أغصانها، فلنقتصد لتدوم.

 نعــم هللا احلمد، نحن فــي الكويت بخير ونعمة، 
ولكن النعمة زوالة، وحتى لو كانت الدولة غنية فالبد 

أن نحافظ على مواردها.

تطرقت قبل أيام قليلة إلى سياسة الباب املفتوح 
املطلوبــة من الوزراء والقياديني فــي الدولة اتباعها 
خالل الفترة احلالية تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، والتي أوصى بها 
الوزراء بعد أداء احلكومة اجلديدة للقسم سعيا للعمل 
على تلمس حاجة املواطنني وحل مشاكلهم في أروقة 

وزارات الدولة.
وبعد توجيهات ســموه السامية طلبنا من رئيس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف اإليعاز إلى وزراء 
اخلدمات حتديدا بفتح أبوابهم واســتقبال املواطنني 
لالستماع عن قرب إلى مشاكلهم املعلقة التي لم جتد 
آذانا صاغية من بعض القياديني خالل الفترة املاضية، 
ممن يجدون من هذه املناصب تشريفا وليس تكليفا رغم 
أنهم وجدوا في هذه املناصب من أجل خدمة املواطن.
جاء التجاوب سريعا ومتزامنا مع مطالبنا من قبل 
سمو الرئيس بشكل عاجل إلى وزراء اخلدمات بفتح 
أبوابهم، واستقبال املواطنني للنظر في مشاكلهم وإيجاد 
احللول املناسبة لها، وهذا ما كان ينتظره املواطنون 
من رئيس احلكومة بتوجيــه الوزراء والقياديني إلى 

فتح أبوابهم دون واسطة أو وسيط.
مبادرة رئيس الوزراء القريب من شعبه جاء على 
أثرها إعالن الوزراء حتديد مواعيد الستقبال املواطنني، 
والبدايــة كانت من وزير التربية د.علي املضف الذي 
حدد يوم األحد من كل أسبوع موعدا ملقابلة املراجعني 
بواقع ساعتني خالل الفترة الصباحية، ثم وجدنا وزارة 
الصحة تعلن فتح التواصل عبر الواتساب أو البدالة 
من أجل تقدمي شكاوى ومقترحات، لكننا نرى أن هذه 
اخلطوة في الصحة ليست بقدر التوجيهات التي أوصى 
بها رئيس الوزراء بتلمس حاجة املواطنني، وليس إسناد 
األمر إلى آخرين ليس بيدهم قرار، باستقبال الشكاوى، 
األمر الذي سبب تذمرا لدى كثير من املواطنني الذين 
يريدون مقابلة القياديني لشرح األمور والنواقص التي 

تعاني منها اخلدمات الصحية.
مطلوب من الوزراء خالل اللقاء باملواطنني التشديد 
على تواجد جميع القياديني بالوزارة واستعراض املشاكل 
واملعوقات التي تواجه املواطنني متهيدا إليجاد احللول 
لها بعيدا عن مركزية القرار إضافة إلى معرفة القيادي 

املتقاعس وغير املنجز.
يجب كذلك على وزارات اخلدمات األخرى اإلسراع 
في االنضمام إلى ركاب سياسة األبواب املفتوحة، وهذا 

ما نتوقعه خالل اليومني املقبلني.
ويجب أن يكون يوم استقبال املواطنني ثابتا في 
جدول الوزير بصفته وليس بشــخصه، وال يتغير 

ويكون نهجا يسير عليه أي وزير جديد.
ونتمنى أن يواكب هذا التوجه الكرمي متابعة مستمرة 
من قبل رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف للتأكد 
من قضاء حاجة املواطنني في تلك اجلهات والعمل مببدأ 
الثواب والعقاب بحق الوزراء والقياديني مبكافأة من 
يعمل ومحاسبة من كان سببا في تعطيل مصالح الناس.
أخيرا نقول لســمو الشــيخ أحمد النواف شكرا 
من القلب وبارك اهللا فيك، اجلميع مستبشر بسموك 
خيرا، اســتمر بخطواتك اإلصالحية التي أعادت بنا 

األمل من جديد.
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«العقارات املتحدة» حتصل على موافقة «أسواق املال»
لالندماج مع «الضيافة القابضة» و«أبراج املتحدة»

أعلنت شركة العقارات 
املتحدة، عن حصولها على 
موافقة هيئة أسواق املال 
على مشروع االندماج عن 
طريق الضم مع شركتي 
الضيافة القابضة وأبراج 

املتحدة القابضة.
وتعتبر الصفقة غير 
نقدية، حيــث مت حتديد 
معدل مبادلة األسهم عند 
٠٫٦٤ ســهم في رأســمال 
العقارات املتحدة  شركة 
مقابــل كل ســهم واحــد 
في رأسمال شركة أبراج 
املتحدة القابضة، و٠٫٥٨ 
ســهم في رأسمال شركة 
العقــارات املتحدة مقابل 
كل سهم واحد في رأسمال 
شركة الضيافة القابضة.
إدارة  وكان مجلــس 
العقارات املتحدة  شركة 
قد وافق في وقت ســابق 
من الشــهر املاضي على 
تقرير مقوم األصول ورأي 
مستشار االســتثمار في 
شأن عدالة التقييم فيما 
يتعلق بأصول الشركات 
الثــالث، وبنــاء عليه مت 
تقدمي هــذه التقارير إلى 
هيئة أســواق املــال بعد 
احلصــول علــى موافقة 
مجلس إدارة الشــركتني 
الـمنـدمجتيـــن وهـمـــا 
«الضيافــة» و«األبــراج 

املتحدة». 
ومن املقــرر أن تدعو 
العقارات املتحدة  شركة 
املساهمني إلى عقد اجتماع 
جمعيــة عموميــة غيــر 
عاديــة بعــد االنتهاء من 

مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للمجموعة في 
العقارات املتحدة  شركة 
«عمليــة  حــوا:  مــازن 
أداء  االندمــاج ســتعزز 
التشــغيلي  املجموعــة 
مبا يتناســب مع رؤيتها 
اإلســتراتيجية وأهدافها 
املســتقبلية، فضــال عن 
امللكيــة  زيــادة حقــوق 
مــن خالل إصدار أســهم 

جديدة». 
وختامــا توجــه حوا 
بالشكر إلى هيئة أسواق 
املــال وجميــع اجلهــات 
التنظيميــة والرقابيــة 
علــى جهودهــا ودورها 
في مراعاة مصالح جميع 

األطراف املعنية.

رئيــس مجلــس اإلدارة في 
العقــارات املتحدة،  شــركة 
الشيخة بيبي ناصر صباح 
األحمد عن ســعادتها بإمتام 
هــذه اخلطــوة املهمــة التي 
ســتحقق فــور االنتهاء من 
جميع االجــراءات إلى قيمة 
مضافة ملســاهمي الشركات 
الثــالث، لفتــت فــي الوقت 

نفســه إلى أن الكيان املدمج 
مــن محفظــة  سيســتفيد 
مــن  ومتنوعــة  متوازنــة 
األصول، كما سيوفر ملساهمي 
الشركتني املندمجتني سيولة 
في التداول، عدا عن إمكانية 
منو قيمة استثماراتهما في 

املستقبل.
من جهته، قال نائب رئيس 

الشركة ستدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية بعد االنتهاء من اإلجراءات التنظيمية واملوافقات الرقابية

مازن حوا

كافة اإلجــراءات التنظيمية 
الالزمة  الرقابية  واملوافقات 
للحصــول علــى موافقــة 
عمليــة  علــى  املســاهمني 
االندمــاج، وهــو األمر الذي 
ســتقوم بــه أيضا شــركتا 
الضيافــة القابضــة وأبراج 

املتحدة القابضة. 
املناســبة، عبرت  وبهذه 

الشيخة بيبي الناصر

الشيخة بيبي الناصر: الصفقة ستخلق كيانًا موحدًا يحقق التكامل بني الشركات الثالث لتنوع االستثمار وتعزيز النمو 

مازن حوا: االندماج يعزز أداء املجموعة التشغيلي ليتناسب مع رؤيتها اإلستراتيجية ويزيد قدرتها املالية التنافسية

الواليات املتحدة ستلعب
دورًا رئيسيًا بتوريد الغاز إلى أوروبا

محمود عيسى

أظهــر تقريــر حديــث صدر عن شــركة 
ريســيرتش اند ماركتــس أن صناعة النفط 
والغاز تعافت بقوة في عام ٢٠٢١ بعد أن سجلت 
أدنى مستوى لها على اإلطالق في عام ٢٠٢٠ 
بسبب جائحة كورونا، حيث ارتفعت أسعار 
النفط في عام ٢٠٢١ بنسبة ٧٠٫٥٪ ووصلت إلى 
متوسط سنوي قدره ٦٧٫٧ دوالرا للبرميل.

وفي غمرة الفوضى اجليوسياسية واحلرب 
الروسية األوكرانية، ارتفع سعر النفط إلى ١١٧ 
دوالرا للبرميل في الربع األول من ٢٠٢٢، واشار 
التقرير الى انه برغــم التعافي الذي جتاوز 
التوقعــات في صناعة النفط والغاز، اليزال 
عدم اليقني يلوح في األفق بسبب التغيرات 
املتوقعة في محركات االسواق في السنوات 
القادمة. وتناولت الدراســة املستقبلية التي 
شملها التقرير ديناميكيات السوق العاملية 
وآثارها في النقاط الساخنة اإلقليمية، واشارت 
الى انه بينما دخل العالم النصف الثاني من 
٢٠٢٢، نالحــظ انضباطا كبيــرا للغاية لدى 
شركات النفط والغاز فيما يتعلق باملصروفات 
الرأســمالية، فضال عن التركيز بشكل أكبر 
على سالمة اوضاعها املالية، واالستثمار في 
أعمال أكثر استدامة. وحدد التقرير ٥ اجتاهات 
رئيســية متثل الركائز األساسية للنمو في 
صناعــة النفط والغاز على املدى املتوســط 

إلى الطويل على النحو التالي:
٭ مع ارتفاع أســعار النفط، ســيكون لدى 
الشركات أموال إضافية لالستثمار في حلول 
إزالــة الكربون والطاقة اخلضــراء، وتتمثل 
في احتجاز الكربون واســتخدامه وتخزينه 

.CCUS املعروفة اصطالحا باسم

٭ ان الغاز الطبيعي املســال ســيلعب دورا 
مهمــا فــي صناعة النفــط والغــاز، مدفوعا 
بحاجة اوروبا امللحة إلمدادات ســريعة من 
الغــاز الطبيعي بديال لإلمدادات الروســية، 
وسيتعزز دور الواليات املتحدة كمورد رئيسي 

للغاز الطبيعي املسال إلى أوروبا.
٭ ان اســتخدامات الكهربــاء ســتلعب دورا 
متزايــدا فــي إزالــة الكربون علــى الصعيد 
الصناعي، مع التركيز بشــكل أساســي على 
صناعات النفط والغاز واألســمنت واحلديد 

والصلب والكيماويات.
٭ ومــن املتوقــع أن يصــل الطلــب علــى 
الهيدروجني منخفض الكربون إلى ٦٠ مليون 
طــن بحلول عام ٢٠٣٠، مــع إمكانية خفض 
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون بواقع ٧٠٠ 

مليون طن سنويا.
٭ ان تقنيات الرقمنة ستدعم جهود التحول 
نحــو الطاقة النظيفة داخل شــركات النفط 
والغاز، وستطبق تقنيات األمتتة ومنها الذكاء 
االصطناعي والروبوتات وإنترنت األشــياء 

لزيادة كفاءة الطاقة.
وبيئــة النمــو باالضافة الى أبــرز إجنازات 
صناعة النفط والغاز العاملية في ٢٠٢١ وأهم 
٧ تنبــؤات للنفط والغاز لعــام ٢٠٢٢ فضال 
عن حملة عن مؤشرات األداء الرئيسية للنفط 
والغاز لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، كما تضمن التقرير 
بعض التوقعات اخلاصة باالجتاهات واألحداث 
املتوقعة في األسعار التاريخية خلامات غرب 
تكساس الوسيط وبرنت، واملتوسط العاملي 
لعدد احلفــارات مقابل أســعار النفط اخلام 
القياسية، باالضافة للنفقات الرأسمالية على 
التنقيــب واالنتاج في صناعة النفط والغاز 

العاملية.

في ظل حاجة الدول األوروبية إلمدادات سريعة.. بديالً لإلمدادات الروسية

٣٩٢٫٩٤ مليون عملية شراء وسحب أموال ودفع عبر اإلنترنت في ٦ أشهر

علي إبراهيم

أظهــرت بيانات رســمية 
أن املواطنني واملقيمني قاموا 
بإجــراء نحو ٣٩٢٫٩٤ مليون 
عمليــة دفع وســحب أموال 
خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢، 
بزيــادة نســبتها ٣٧٫٥٪ مبا 
عــدده ١٠٧٫١٤ ماليــني عملية 
مقارنة مع الفتــرة ذاتها من 
٢٠٢١ والتــي بلغ خاللها عدد 
عمليات دفع وسحب األموال 

نحو ٢٨٥٫٨ مليون عملية.
وخالل الفتــرة من يناير 
وحتى نهاية يونيو من العام 
احلالي (٢٠٢٢) اســتحوذت 
التــي تتم  الكاش  معامــالت 
من خالل استخدام البطاقات 
املصرفية على أجهزة السحب 
اآللي علــى ١١٪ مــن إجمالي 
التــي قــام بهــا  املعامــالت 
املواطنــني واملقيمــني، بينما 
سيطرت عمليات الدفع عبر 
املواقع اإللكترونية على نحو 
٢٨٪ من إجمالي املعامالت التي 
متت خالل الفترة ذاتها، فيما 
سجلت عمليات الدفع املباشر 
عبر نقاط البيــع بالبطاقات 
املصرفية على نحو ٦١٪ من 
إجمالــي املعامالت التي متت 

خالل الفترة.
نقاط البيع

وتفصيليــا، اســتحوذت 
عمليــات الدفــع بالبطاقــات 
االئتمانية عبــر نقاط البيع 
(الشراء املباشــر) على ٦١٪ 
من إجمالي عمليات الدفع التي 
قام بها املواطنــني واملقيمني 
خالل الفترة من يناير وحتى 
نهاية يونيو ٢٠٢٢ مبا عدده 
نحو ٢٤٠ مليون عملية شراء 
مباشر، من بينها ٢٢٦٫٩ مليون 
عملية شــراء داخل الكويت، 
و١٣٫١٣ مليون عملية شــراء 
بالبطاقــات االئتمانيــة عبر 

نقاط البيع في اخلارج.
وخالل الفتــرة من يناير 
وحتــى نهاية مــارس ٢٠٢٢ 

إلى ١٦٢٫٣ مليون عملية قاموا بها 
خالل الفترة ذاتها من العام ٢٠٢١.

سحب الكاش

واستحوذ عدد املعامالت على 
أجهزة السحب اآللي (الكاش) على 
نحو ١١٪ من معامالت املواطنني 

واملقيمني ببطاقاتهم املصرفية، 
وذلك بواقع ٤٣٫١٢ مليون معاملة 
من أصل ٣٩٢٫٩٤ مليون معاملة 
قاموا بها خالل الفترة من يناير 
وحتى نهايــة يونيو ٢٠٢٢، كما 
استحوذت سحوبات الكاش من 
داخل الكويــت على نحو ٤١٫٧٤ 

مليــون عمليــة، بينمــا بلغــت 
السحوبات عبر أجهزة الصراف 
اآللــي خارج الكويــت على ١٫٣٨ 
مليون عملية سحب في ٦ أشهر.
وأظهــرت البيانــات أن عدد 
معامالت الكاش تراجعت خالل 
الربع الثاني من ٢٠٢٢، حيث بلغت 

في الفترة من يناير وحتى نهاية 
مارس ٢٠٢٢ نحو ٢١٫٦٦ مليون 
معاملــة من بينها ٢٠٫٩٤ مليون 
معاملة متت داخل الكويت و٧٢٦ 
ألف معاملة فــي اخلارج، بينما 
تراجع عدد املعامالت خالل الفترة 
مــن أبريل وحتــى نهاية يونيو 
٢٠٢٢ إلى ٢١٫٤٦ مليون معاملة من 
بينها ٢٠٫٨ معاملة داخل الكويت 

و٦٥٥ ألف معاملة في اخلارج.
وباملقارنة على أساس سنوي، 
فقد ارتفعت عدد عمليات سحوبات 
الــكاش التي قام بهــا املواطنني 
واملقيمني بنسبة ٧٪ مبا عدده ٢٫٩ 
مليون معاملة لتصل إلى ٤٣٫١٢ 
مليون معاملة سحب كاش خالل 
النصــف األول من ٢٠٢٢ مقارنة 

مع ٤٠٫٢ مليون معاملة خالل 
الفترة ذاتها من العام ٢٠٢١.

الدفع اإللكتروني

الدفع  وسيطرت عمليات 
اإللكتروني عبر املواقع على 
٢٨٪ مــن إجمالــي املعامالت 
التي متت بالبطاقات املصرفية 
خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢، 
وذلــك بواقــع ١٠٩٫٧ ماليــني 
عملية دفع عبر اإلنترنت من 
أصل ٣٩٢٫٩ عملية مت إجراؤها 
باستخدام البطاقات املصرفية 

خالل تلك الفترة.
واستحوذت عمليات الدفع 
عبر املواقع اإللكترونية داخل 
الكويــت علــى ٨٧٫٣٤٪ مــن 
إجمالي املعامالت عبر املواقع 
بواقع ٩٥٫٨٦ مليون معاملة 
خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢، 
بينما استحوذت املعامالت عبر 
املواقع خــارج الكويت على 
١٢٫٦٥٪ من إجمالي املعامالت 
بواقــع ١٣٫٨٩ مليون معاملة 

خالل تلك الفترة.
وبلغ إجمالي عدد املعامالت 
عبر املواقع اإللكترونية خالل 
الفترة من يناير وحتى نهاية 
مــارس ٢٠٢٢ نحــو ٥٢٫٩٨ 
مليــون معاملــة مــن بينها 
٤٦٫٣٣ مليــون معاملــة متت 
داخــل الكويت و٦٫٦٥ ماليني 
معاملة في اخلــارج، وخالل 
الفترة من أبريل حتى نهاية 
يونيو ٢٠٢٢ بلغ عدد املعامالت 
نحو ٥٦٫٧٦ مليون معاملة من 
بينها ٤٩٫٥٣ مليون معاملة في 
الداخل و٧٫٢٣ ماليني معاملة 

في اخلارج.
وباملقارنــة على أســاس 
سنوي ارتفع عدد املعامالت 
عبر املواقع اإللكترونية خالل 
الفترة من يناير وحتى نهاية 
يونيو ٢٠٢٢ بنسبة ٣٢٪ مبا 
قيمته ٢٦٫٤٨ مليون معاملة، 
حيــث بلغــت ١٠٩٫٧٥ ماليني 
معاملــة، مقارنة مــع ٨٣٫٢٦ 
مليــون معاملة عــن الفترة 

ذاتها من عام ٢٠٢١.

عدد العمليات زاد ٣٧٫٥٪ مبا يعادل ١٠٧٫١٤ ماليني عملية مقارنة مع الفترة ذاتها من ٢٠٢١

اســتحوذ عمليــات اإلنفاق عبر 
نقاط البيع على ١١٨٫٧٤٨ مليون 
عمليــة، من بينهــا ١١٢٫١ مليون 
عملية داخل الكويت ٦٫٦٤ ماليني 
عملية فــي اخلارج، بينما خالل 
الفتــرة من أبريــل وحتى نهاية 
يونيو ٢٠٢٢ ارتفع عدد العمليات 
إلى ١٢١٫٣٢ مليون عملية شــراء 
مباشــر من بينهــا ١١٤٫٨ مليون 
عملية داخل الكويت و٦٫٤٩ ماليني 

عملية في اخلارج.
وباملقارنة على أساس سنوي، 
فقد ارتفع عدد عمليات الشراء عبر 
نقاط البيع التي قام بها املواطنون 
واملقيمون خــالل النصف األول 
من ٢٠٢٢ بنسبة ٤٨٪ مبا قيمته 
٧٧٫٧٤ مليون عملية شراء قياسا 

الشراء «أونالين» زاد ٢٨٪ على أساس سنوي ليسجل ١٠٩٫٧ ماليني عملية دفع عبر املواقع اإللكترونية

١١٪ من عمليات إنفاق املواطنني واملقيمني بـ «الكاش».. ٤٣ مليون عملية على أجهزة السحب اآللي

الدفع بالبطاقة املصرفية عبر نقاط البيع يستحوذ على ٦١٪ من العمليات بواقع ٢٤٠ مليون عملية

٥ ماليني بطاقة مصرفية سارية في الكويت
أظهــرت البيانات أن صافي الزيادة في عدد 
البطاقــات املصرفية بالســوق بلــغ ١٥٨٫١ ألف 
بطاقة في ٦ أشهر، إذ بلغ عدد البطاقات السارية 

بنهايــة يونيو املاضي نحو ٥٫٠٥ ماليني بطاقة 
مصرفية، مقارنة مع ٤٫٨٩ ماليني بطاقة بنهاية 

شهر ديسمبر ٢٠٢١.
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«االستثمارات الوطنية» أفضل شركة استثمارية مصرفية بالكويت لعام ٢٠٢٢

تقديــرا خلدماتهــا املميــزة 
وإجنازاتها املستمرة، حصدت 
شركة االستثمارات الوطنية على 
جائزة أفضل شركة استثمارية 
مصرفية في الكويت لعام ٢٠٢٢، 
من قبل وورلد فاينانس العاملية 
(World Finance)، وذلك تتويجا 
جلهود الشركة الدؤوبة في تقدمي 

خدمات استشارية للعمالء. 
واجلدير بالذكــر أن وورلد 
فاينانــس تعتبر مــن املجالت 
العاملية املرموقة التي تأسست 
منذ ما يقرب من ٢٠ عاما، ويقع 
مقرها في العاصمة البريطانية 
لندن، وتعتبر من أهم املجالت 
حيــث تغطــي كافــة األعمــال 
املصرفية والتمويلية والتجارية 
في العالم، وتقــرأ في أكثر من 
١٠٠ دولة، وجتمع بني التغطية 
املتعمقــة والتقارير  اإلقليمية 
عن األســواق املاليــة العاملية، 
والتنظيــم وصنع السياســات 
واخلدمــات املصرفيــة لألفراد 
واخلدمات املصرفية االستثمارية 
والتجارة والتكنولوجيا ومتويل 
التحتيــة  املشــاريع والبنيــة 
والعقــارات، ويبلــغ متوســط 
عدد قــراء املجلة نحو ١٢٠ ألف 

لكل إصدار.
شــركة  اختيــار  مت  وقــد 
االستثمارات الوطنية (كأفضل 
شركة استثمارية مصرفية في 
الكويت) من بني عدد كبير من 
الشركات املرشحة التي خضعت 
لعمليات تقييــم وحتليل فني 
لألداء مــن قبل خبــراء ماليني 
ومختصني في قطاع االستثمار.

فرص متميزة
وفي هذا السياق، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة االستثمارات 
الوطنية فهد املخيزمي: «سعيدون 
بهذا اإلجناز االســتثنائي الذي 
يكلل جهود الشركة املبذولة في 
سبيل التميز في خدمات مقدمة 

للعمالء ال مثيل لها». 
وأوضح املخيزمي أن حصول 
شــركة االســتثمارات الوطنية 

على هــذا التقديــر الدولي من 
قبل وورلد فاينانــس العاملية 
يعــد دليال على قدرة الشــركة 
فــي تقــدمي خدمات تنافســية 
وفريدة من نوعها، مشددا على 
أن الشركة مســتمرة بالتطور 
واالبتكار وتقدمي خدمات عالية 
اجلودة للمستفيدين بهدف إيجاد 

قيمة مضافة للعمالء.
قطــاع  أن  إلــى  وأشــار 
االستثمارات املصرفية أصبح 
الالعب األكثر تنافســية محليا 
واقليميــا، وذلــك بفضل عقود 
من اخلبرة املجتمعة ومجموعة 
ضخمة من اخلدمات االستشارية 
واحلضــور البارز في نشــاط 
امللكيــة  إدارة  ـ  االســتثمار 
اخلاصة واالستثمارات البديلة 

في األسواق احمللية واإلقليمية 
والدولية.

أداء استثنائي
أكد املخيزمي على أن شركة 
االســتثمارات الوطنية متكنت 
من حتقيق نتائج مثمرة وأداء 
استثنائي في كافة القطاعات التي 
تعمل بها، األمــر الذي وضعها 
في مقدمة شــركات االستثمار 
الرائدة على مســتوى الكويت 
ومنطقــة اخلليــج، وهذا يؤكد 
مكانتها كواحدة من أكبر شركات 
االســتثمار مــن حيــث حجــم 
األصول املدارة التي بلغت ١٫١٣ 
مليار دينار بنهاية الربع الثاني 
مــن ٢٠٢٢، أي ما يعــادل ٣٫٦٨ 

مليارات دوالر).

واســتعرض املخيــزمي أداء 
قطاع االســتثمارات املصرفية 
في شركة االستثمارات الوطنية 
حيث قال ان القطاع يعمل على 
نوعني من النشاطات التجارية 
خدمــات االستشــارات املاليــة 

واالستثمارات البديلة. 
إدارة اخلدمــات  وقــال ان 
املاليــة توفــر  االستشــارات 
مجموعة من اخلدمات املتعددة 
التي تتضمن عمليات االندماج 
واالســتحواذ، معامالت سوق 
رأس املال وتشــمل االكتتابات 
العامــة األوليــة واإلدراج فــي 
الكويــت واصــدار  بورصــة 
السندات والصكوك، وتصنيف 
السندات وعروض االستحواذ 
االلزامي واالختياري، باالضافة 

إلــى ذلك تقــوم االدارة بتقدمي 
استشــارات اخــرى تتمثل في 
الشــركات ودراســات  تقييــم 
اجلدوى املاليــة وإعداد خطط 
العمــل وإعــداد إســتراتيجية 
والنمو والتطوير وإعادة الهيكلة 
املالية وهيكلة العمليات وتعزيز 
احلوكمة وفحص االستثمارات 
وتقــدمي اخلدمات ملشــروعات 
الشــراكة بني القطاعــني العام 
واخلــاص. مثــال ذلــك قيادة 
االكتتاب اخلاص بشركة أوالد 
علي الغامن للسيارات ش.م.ك.م. 
داخل الكويت كمنسق رئيسي 
ومستشار إدراج ومدير اكتتاب 
مشترك بإجمالي طلبات بلغت 
١٫٠٨ مليار دينار ما يعادل ٣٫٥٣ 
مليارات دوالر، وتستعد لعملية 

اكتتاب وإدراج أخرى في النصف 
الثاني من ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

إجنازات ٢٠٢١
وتناول املخيزمي اإلجنازات 
التي حققها قطاع االستثمارات 
املصرفيــة فــي الشــركة خالل 
عام ٢٠٢١، وذلك رغم الظروف 
والتحديات االقتصادية الناجمة 
عن جائحة كورونا، حيث حقق 
القطاع إجنازات مميزة ليلعب 
دورا رئيسيا وفعاال في أضخم 
الصفقات، وقد نفذت الشــركة 
مجموعة قوية من االستثمارات 
املتميــزة مــع أبــرز الشــركاء 
العامليني مبا يقارب الـ٤١ مليون 
دوالر، حيث شملت استثماراتها 
الدمــج  مــن عمليــات  عــددا 

واالســتحواذ لصالح عمالئها، 
وعددا من عمليات البيع وإعادة 
الهيكلــة، فضال عــن تعاقدات 
لتقدمي خدمات استشارية عامة 
متعــددة فــي قطاعــات البنية 
التحتية واالئتمان وتكنولوجيا 

املعلومات.
كمــا أشــار إلــى أداء إدارة 
اخلدمــات االستشــارية املالية 
وجناحهــا خالل ٢٠٢١ في إمتام 
عمليــة إدراج شــركة الصفــاة 
لالستثمار في بورصة الكويت 
والتــي يبلغ رأس مالها حوالي 
٩٣ مليون دوالر، باإلضافة إلى 
النجــاح امللحوظ الذي أظهرته 
إدارة االســتثمارات البديلة من 
خالل استثماراتها الناجحة في 

مشاريع عدة خارج الكويت. 

من قبل «وورلد فاينانس» العاملية.. وتتويجاً جلهود الشركة الدؤوبة بتقدمي خدمات استشارية للعمالء

فهد املخيزمي

فهد املخيزمي: اجلائزة تعد حصاد مجهودات الشركة في تقدمي استشارات مالية متطورة للعمالء

قطاع االستثمارات املصرفية لعب دورًا رئيسيًا وأصبح الالعب األكثر تنافسية محليًا وإقليميًا
دوالر مليون   ٤١ إجمالية  بقيمة  االستثمارات  من  قوية  مجموعة  بتنفيذ  جنحت  الشركة  «االستثمارات الوطنية» حققت نتائج مثمرة وأداء استثنائيًا بكافة القطاعات التي تعمل بها
الشركة مدير اكتتاب مشترك بطلبات ٣٫٥ مليارات دوالر الكتتاب «أوالد علي الغامن للسيارات»

خدمات االستشارات املالية تقدم استشارات تقييم الشركات ودراسات اجلدوى املالية

«أولى» تفتتح محطة العيون

أعلنت الشركة األولى للتسويق احمللي للوقود عن قرب 
افتتاح خدمة التزود بالوقود في محطة العيون، الواقعة 
فــي محافظة اجلهــراء، وتأتي هذه اخلطــوة وفقا خلطة 
«أولى» اإلستراتيجية التطويرية الرامية إلى حتويل جميع 
محطاتهــا إلى محطات ذات خدمــات متطورة وفق أحدث 

املعايير العاملية للجودة لتقدمي خدمة متكاملة للعمالء.
وتعتبر «العيون» احملطة ٣١ التي متت إعادة بنائها من 
ضمن ٤٠ محطة مت تسلمها من شركة البترول الوطنية.

«الكويتية» ُحتلِّق
إلى املدينة املنورة

في إطار ســعيها 
الــدؤوب لتوســيع 
خطوطهــا  شــبكة 
الكــرام،  لعمالئهــا 
أعلنت شركة اخلطوط 
الكويتيــة  اجلويــة 
عن تشغيل رحالتها 
التجاريــة املجدولة 
املدينــة املنورة  إلى 
العربية  اململكــة  في 
السعودية بواقع ثالث 

رحالت في األسبوع أيام االحد والثالثاء واألربعاء، حيث 
ســيتم إطــالق رحلتني اعتبارا من تاريخ ١٧ أغســطس 
اجلاري، وثالث رحالت اعتبارا من تاريخ ١٣ ســبتمبر 

املقبل.

خبرات استثمارية ال تضاهى
أوضح املخيزمي أن إدارة االستثمارات البديلة تتمتع بخبرة ال 
تضاهي في العديد من القطاعات السيما اخلدمات املالية والعقار 
واألغذية والبنية التحتية والتعليم والضيافة ورأس املال املخاطر 
والتكنولوجيا، وعملت اإلدارة على استقطاب استثمارات متميزة 
وأيضا عدد من العقود مع كبار املؤسسات لتقدمي خدمات استشارية، 
وذلك من خالل جناح فريق قطاع االستثمارات املصرفية باالستثمار 
في قطاعات البنية التحتية واالئتمان وتكنولوجيا املعلومات في 

النصف األول من عام ٢٠٢٢.

العمل بدقة وكفاءة متناهية 
لتلبية تطلعات العمالء

أثنى املخيزمي على أداء فريق إدارة االســتثمارات البديلة 
وإدارة اخلدمات االستشارية املالية، وأن شركة االستثمارات 
الوطنية كانت والتزال مستمرة نحو العمل بدقة وكفاءة متناهية 
لتلبيــة كافة تطلعات عمالئها على النحــو األمثل وذلك على 
الصعيد احمللــي واإلقليمي والعاملي، مــن أجل احلفاظ على 
مســيرة التقدم وعلى مكانة الشركة املرموقة باعتبارها أحد 
أبرز الكيانات االســتثمارية املتخصصة والتي تتمتع بسجل 

حافل من اإلجنازات والنجاحات.

«بوبيان» ُينظم ورشة «خدمة العمالء والسمعة املهنية» ملوظفي املوارد البشرية بجامعة الكويت
نظم بنك بوبيان بالتعاون مع شركة 
RT لالستشارات والتدريب ورشة عمل 
حــول خدمة العمالء والســمعة املهنية 
ملجموعة من موظفي إدارة املوارد البشرية 
في جامعة الكويت، وذلك في إطار حرص 
البنك على تعظيم مساهماته االجتماعية.

وقال عادل احلماد مدير عام مجموعة 
املوارد البشرية في بنك بوبيان إن هذه 
الورشــة تأتــي فــي إطار جهــود البنك 
وسعيه املستمر لتوفير التدريب الالزم 
ملختلف القطاعات في اجلهات احلكومية 
مبا يســاعد موظفيها علــى أداء مهامهم 
بصورة احترافية، وخصوصا في مجال 
املوارد البشــرية الذي يتميز بالتفاعل 

املباشر مع األشخاص ويتطلب مهارات 
شــخصية ومهارات خاصة في جوانب 

خدمة العمالء.
وأضاف احلماد أن الورشة التي نظمها 
البنك تطرقت إلى عدة موضوعات مهمة، 
ومن بينها تطوير مهارات حسن التواصل 
مع العمالء وتعزيــز روح التعاون بني 
أقسام اإلدارة إلى جانب شرح سبل تكيف 

املوظفني مع ضغوطات العمل.
وانعقدت ورشة العمل على مدار يومني 
في حضور ٣٠ مشــاركا اســتفادوا من 
املوضوعات التي مت طرحها، كما شارك 
في الورشة أيضا املدربة رحاب الطواري، 
مستشار خدمة العمالء ومؤسس شركة 

RT لالستشارات والتدريب والتي تتمتع 
بخبرات كبيرة ولديها ســجل مميز في 
الدورات التدريبية اخلاصة بخدمة العمالء 

واملوارد البشرية.
مــن ناحيــة أخــرى، أشــاد احلمــاد 
بالتعاون مــع جامعة الكويت مبختلف 
إداراتها وقطاعاتها، والذي أثمر عن العديد 
من األنشطة والفعاليات التي كان آخرها 
رعايــة البنك للمعــرض الوظيفي الذي 
نظمتــه جامعة الكويت مؤخرا في إطار 
دعم البنك املستمر الستكشاف املواهب 
الوطنيــة وتوفير فرص عمــل للكوادر 
الوطنية من الشباب الراغب في االلتحاق 

صورة جماعية للمشاركني بورشة العملبالعمل في القطاع املصرفي. عادل احلماد
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١٫٩ مليون دينار أرباح «ميزان» بالنصف األول

ميــزان  أعلنــت شــركة 
القابضة عــن نتائجها املالية 
للنصف األول املنتهي في ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٢، حيــث حققت 
صافي أرباح خاصة مبساهمي 
الشركة األم بلغت ١٫٩ مليون 
دينار، بانخفاض ٧٣٫٩٪ عن 
نفس الفترة مــن ٢٠٢١، فيما 
بلغــت اإليــرادات نحــو ١٣٤ 
مليــون دينار، وهــي مماثلة 
ملستوى إيرادات النصف األول 

من عام ٢٠٢١.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن األرباح التشغيلية 
بلغت نحو ٣٫٦ ماليني دينار، 
فيمــا   ،٪٦٣٫٧ بانخفــاض 
بلغت األرباح قبل احتســاب 
الفوائــد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك نحو ٨٫٣ ماليني 

دينار، بانخفاض ٤٢٫٣٪.
وفــي هــذا الســياق، قال 
نائب رئيــس مجلس اإلدارة 
التنفيذي للشركة محمد جاسم 
الــوزان: «كان من املتوقع أن 
يكون النصف األول من ٢٠٢٢ 
مليئا بالتحديات، حيث أثرت 
اجليوسياســية  التقلبــات 
أداء  علــى  واالقتصاديــة 
التي  القطاعــات االقتصادية 
تعمــل بهــا الشــركة، ما أدى 
الــى انخفاض هوامش الربح 
بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل 
التي منت بشــكل أســرع من 
منو املبيعات وأسعار البيع».

من جانبه، قــال الرئيس 
التنفيــذي للشــركة جاريت 
والــش: «كان أداء املجموعــة 
فــي النصــف األول مــن عام 

باإلضافة إلى استمرار االرتفاع 
في تكاليف الشحن والنقل، قد 
أثر على هامش الربح بشكل 
فاق التوقعــات، الفتا إلى أن 
املجموعة تعمل اآلن على خلق 
توازن بــني تلبية احتياجات 
األســواق، وحتقيــق منو في 
األرباح املستقبلية للمجموعة.

مجال األغذية

حقق مجال األغذية إيرادات 
بقيمــة ٨٨٫٥ مليــون دينار، 

بارتفاع يقدر بـ ٣٫٩٪ مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي 
وشكل إيراد مجال األغذية ٦٦٪ 
من إجمالي إيرادات املجموعة، 
وتتضمن اإليرادات من قطاع 
تصنيــع وتوزيــع األغذيــة 
والذي ميثل ٥١٫٦٪ من إجمالي 
إيرادات املجموعة، والتجهيزات 
الغذائيــة ٩٫٨٪ واخلدمــات 

الغذائية ٤٫٥٪.
وقــد ارتفــع إيــراد قطاع 
تصنيــع وتوزيــع األغذيــة 
بنســبة ٩٫٦٪، فيما انخفض 
إيراد قطاع التجهيزات الغذائية 
بنســبة ١٣٫٣٪، وتراجعــت 
اخلدمــات  قطــاع  إيــرادات 

الغذائية بنسبة ١٠٫٩٪.
 مجال غير األغذية

بلغت إيرادات مجال غير 
األغذيــة ٤٥٫٥ مليــون دينار 
مسجلة انخفاضا بنسبة ٦٫٩٪ 
مقارنة مع نفــس الفترة من 
العام املاضي، ومتثل إيرادات 
هــذا املجــال نســبة ٣٤٪ من 
إجمالــي إيــرادات املجموعة، 
وتتضمن إيــرادات من قطاع 
السلع االســتهالكية سريعة 
الدوران والرعايــة الصحية 
الذي ميثل ٣١٫٥٪ من إجمالي 
إيــرادات املجموعــة، وقطاع 
الصناعات الــذي ميثل ٢٫٣٪ 
من إجمالي إيرادات املجموعة.
وقــد انخفض إيراد قطاع 
السلع االســتهالكية سريعة 
الدوران والرعايــة الصحية 
بنسبة ٨٫١٪، فيما ارتفع ايراد 
قطاع الصناعات بنسبة ١٣٫٣٪.

١٣٤ مليون دينار إيرادات الشركة.. و٣٫٦ ماليني األرباح التشغيلية

محمد جاسم الوزان

٢٠٢٢ مماثــال لنفــس الفترة 
مــن العــام ٢٠٢١ مــن حيــث 
مستوى اإليرادات، أما األرباح 
فقد تأثرت بســبب الضغوط 
التي يشــهدها  االســتثنائية 
االقتصــاد محليــا وإقليميــا 

وعامليا». 
وأشــار إلى أن اســتمرار 
ارتفاع مســتويات التضخم 
خالل النصف األول، وباألخص 
االرتفاع امللحــوظ في تكلفة 
املواد األساســية والتغليف، 

املؤمتر العاملي لدعم االبتكار والذكاء االصطناعي 
والتكنولوجيا ينطلق ١٥ نوفمبر املقبل

«القرين» تقفز بأرباحها ٣٠٠٪ إلى ٦٫٣ ماليني دينار

قالــت مؤســس شــركة 
ايكوسيســتم لالستشارات 
املؤمتــر  اإلداريــة رئيــس 
االفتراضــي العاملــي الثالث 
لدعم منظومة االبتكار والذكاء 
االصطناعــي والتكنولوجيا 
وريــادة األعمــال، د.هنادي 
املباركــي، إن املؤمتر يعتبر 
املبــادرات اخلليجية  إحدى 
التــي تســعى إلــى التنويع 
الــدول  فــي  االقتصــادي 
اخلليجية ورفع املؤشــرات 
التنافســية القياســية مثــل 
مؤشر االبتكار وريادة االعمال 
والعلــوم والتكنولوجيــا، 
وسينعقد املؤمتر في الفترة 
من ١٥ إلى ١٧نوفمبر املقبل من 
الساعة ١ ظهرا إلى ١٢ صباحا 
بتوقيت الكويت عبر منصة 

هوفا للذكاء االصطناعي.
فــي  املباركــي  وبينــت 

القريــن  أعلنــت شــركة 
لصناعة الكيماويات البترولية 
(القريــن) عن حتقيق صافي 
ربح بقيمة ٦٫٣ ماليني دينار 
خالل فترة الربع األول املنتهي 
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ من السنة 
املالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، مقابل مبلغ 
١٫٥٦ مليون دينار لذات الفترة 
من ٢٠٢١، وبنسبة منو تتعدى 
٣٠٠٪، بربحية للسهم الواحد 
٥٫٨٧ فلوس، باملقارنة مع ١٫٥٢ 
فلس خالل الفتــرة ذاتها من 
٢٠٢١. وقالت الشركة في بيان 
صحافي، إن مجمل اإليرادات 
املجمعة سجل ارتفاعا بنسبة 
٣٣٪ ليصل مبلغ ٢٠٫٦٥ مليون 
دينار، باملقارنة مع مبلغ ١٥٫٤٦ 
مليون دينار لذات الفترة من 
العام املاضــي، وذلك نتيجة 
لتحسن أداء الشركات التابعة.
وســجل اجمالي األصول 
املجمعة ارتفاعا يقارب نسبة 
٣٪ ووصل إلــى مبلغ ٨٠٤٫٥ 
ماليني دينار كما في ٣٠ يونيو 
٢٠٢٢، باملقارنــة مع ٧٨٤٫٩٩ 

عن حزمــة مــن التوصيات 
اخلليجية الناجحة.

وأشارت املباركي إلى أن 
املؤمتر هو األول عامليا الذي 
يعنى في التنويع االقتصادي 
عبر برامج االقتصاد احلديث 
مثــل برامج االبتكار وبرامج 
التكنولوجيا  نقل وتسويق 
وبرامج حاضنات ومسرعات 
االعمال، وإضافة إلى االهمية 
للمؤمتــر  االســتراتيجية 
«ايكوسيســتم  حصلــت 
لالستشارات االدارية» على 
شــراكات محليــة والعاملية، 
نذكر منها: مجموعة الشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
من الكويت ممثلة بالرئيس 
التنفيذي أنس ميرزا، وشركة 
االبتــكار مــن منظــور ٣٦٠ 
العاملية من السويد، ومعهد 
الهندسة املدنية من بريطانيا 

من مختلف الضغوطات التي 
فرضتهــا األزمــة الصحيــة 
العاملية وبيئة األعمال منذ عام 
٢٠٢٠، وخصوصــا في قطاع 
البتروكيماويات الذي ما زال 
يتصدر مستويات األداء العالي 
منذ العام املاضي. كما ونعمل 
على الدوام على دراسة وإيجاد 
كافة الفرص التي من شــأنها 
منو وتنويــع مصادر الدخل 
بشكل يلبي تطلعات مساهمينا 

الكرام ويعظم صاحلهم».

املتخصــص في املدن الذكية 
واالبتــكار، وغرفــة التجارة 
العربية البريطانية من اململكة 
املتحدة، وجامعة كاليفونيا 
وجامعــة ســتوكتون مــن 
الواليات املتحدة األميركية، 
وبرعايــة إعالميــة حصرية 
للمؤمتر ســنويا من جريدة 

«األنباء». 
وختمــت املباركــي بــأن 
لتســريع  يأتــي  املؤمتــر 
اخلدمات االفتراضية واألدوات 
واالستراتيجيات االبتكارية 
من خالل مشاركات اخلبراء 
واملمارســني والشــركات في 
الناجحــة  التجــارب  طــرح 
والرؤى املستقبلة لالقتصاد 
الفــرص  وطــرح  الرقمــي 
االســتثمارية املتميــزة على 
جميــع املســتويات احمللية 

واالقليمية والعاملية.

من جهته، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي للشــركة الشــيخ 
صباح محمد عبدالعزيز: «على 
الرغم من التحســن امللحوظ 
في أداء ونتائج كافة قطاعات 
اســتثماراتنا باملجمل، إال أن 
السبب الرئيسي في االرتفاع 
القياسي ألرباح القرين املعلنة 
يرجــع الــى قيــام مجموعة 
ايكويــت للبتروكيماويــات 
خالل الفترة املعلنة بتوزيع 
أربــاح مرحليــة عــن ربعها 
األول بلغــت حصــة القرين 
منهــا مبلغ ٤ ماليــني دينار، 
وأشيد بالذكر كذلك بأداء شركة 
جاســم للنقليــات واملناولة 
املتميز مــن بعد انفراج بيئة 
األعمال احمللية، وهو ما مكن 
الشركة من مضاعفة مستويات 
ربحيتها باملقارنة مع الفترة 
ذاتها من العام املاضي، وهو 
ما نتطلع الى استمراره على 
صعيد كافــة قطاعات أعمال 

املجموعة».

في نسخته الثالثة عبر منصة «هوفا» للذكاء االصطناعي

خالل الربع األول من السنة املالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ واملنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

د.هنادي املباركي

سعدون علي

تصريح صحافي، أن املؤمتر 
العاملي يأتي استكماال للمؤمتر 
الثالث  االفتراضي اخلليجي 
الذي انعقد في الفترة من ٥ الى 
٧ يونيو لعام ٢٠٢٢ مبشاركة 
خليجية واسعة تفوق ٣٦٠ 
خبيــرا وحقــق جناحا على 
كافــة املســتويات ومتخض 

«KIB» يؤسس «KIB مركز مبادر» لتمكني رواد 
األعمال من أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة

الكويــت  بنــك  أعلــن 
الدولــي (KIB) مؤخــرا عــن 
تأسيس شــركة «KIB مركز 
مبــادر» لشــريحة املبادرين 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة، وهــي عبــارة 
عن منظومــة متكاملة تعمل 
حاضنة ومسرعة أعمال لدفع 
مسيرة املبادرين من الشباب 
الكويتي، وذلك من خالل توفير 
منصة تدريبية، وإرشــادية، 
وعملية، تؤهلهم بتوجيهات 
متخصصــة ومعتمدة حتى 
يتمكنــوا مــن إدارة وتنمية 
أعمالهــم بنجــاح، وقيادتها 
بنهج فعال وممارسات سديدة. 
وأوضح البنك أنه قد أسس 
شــركة «KIB مركــز مبادر» 
لتعمــل جنبا الــى جنب مع 

معرفــي شــامل ومتخصص 
 KIB أعد خصوصا مــن قبل
بالتعاون مع شركاء عامليني 
في املجاالت ذات الصلة، ذلك 
مع تقدمي الدعم الالزم خالل 
املاليــة والتجارية،  رحلتهم 
مبا يخدم كل مرحلة من عمر 
مشروعهم، فضال عن توفير 
جميع اخلدمات املصرفية التي 

تلبي احتياجاتهم.
وحول الفكرة العامة من 
تأســيس هذه الشــركة، أفاد 
 ،KIB عبداهللا العوضــي من
بأنها جاءت كجزء من جهود 
البنك على الصعيد التنموي، 
املتواصل كمؤسسة  وسعيه 
مصرفية رائدة نحو املساهمة 
فــي تعزيــز أداء املبادريــن 
وقطاع املشــاريع الصغيرة 

واملتوســطة، الفتا إلى الدور 
املهم واحليــوي الذي يلعبه 
هذا القطاع ضمن آفاق التنويع 
االقتصادي، وإرســاء قواعد 

التنمية في البالد.
وفــي هــذا الصــدد، أكــد 
العوضي أن شركة «KIB مركز 
مبادر» سيكون لها دور بارز 
فــي تلبية احتياجــات بيئة 
ريــادة األعمــال احمللية على 
نطاق واسع، ملا ستقدمه من 
فرص لتأهيل القائمني عليها 
الكويتيــني  املبادريــن  مــن 
واالرتقــاء بقدراتهم، ومتكني 
الشباب من أصحاب املشاريع 
والشركات الناشئة في قيادة 
سوق األعمال، وحتفيزهم على 
اإلبداع في تطوير أعمالهم مبا 

يواكب آخر التطورات.

عبداهللا العوضي

املبادر الكويتي، ســاعيا إلى 
صقل مهــارات رواد األعمال 
واملشــاريع في الكويت، من 
خــالل تقدمي باقــة رائدة من 
األدوات التعليمية والتدريبية 
املتكاملة، واملزودة مبحتوى 

مليــون دينار كمــا في نهاية 
السنة املالية املاضية املنتهية 
فــي ٣١ مــارس ٢٠٢٢ نتيجة 
االستحواذ األخير على حصة 
إضافية بنسبة ٩٪ من رأسمال 

شركة التقدم التكنولوجي.
وفي معرض تعليقه على 
هــذه النتائــج، قــال رئيس 
مجلس إدارة شــركة القرين 
سعدون علي: «تؤكد النتائج 
املعلنــة على تعافــي معظم 
قطاعات استثمارات الشركة 

«كامكو إنفست»: أسعار البنزين بأميركا تنخفض 
دون ٤ دوالرات للغالون ألول مرة منذ مارس

قال تقرير صادر عن شركة 
كامكــو إنفســت ان املخاوف 
املتعلقة بجانب الطلب  على 
النفط اســتمرت في مطاردة 
الســوق، حيــث انخفضــت 
األســعار مرة أخــرى إلى ما 
دون ١٠٠ دوالر للبرميــل في 

بداية أغسطس ٢٠٢٢. 
ووصلت أسعار النفط إلى 
مستويات ما قبل احلرب بعد 
عودة ظهور مخاوف الركود 
مجددا على ســاحة األحداث، 
حيث ظلت توقعــات الطلب 
غير واضحة خاصة بالنسبة 
ألميــركا وأوروبا، وأدى رفع 
أسعار الفائدة الشهر املاضي 
إلــى تعزيز إمكانيــة حدوث 
تباطــؤ اقتصــادي، حيث إن 
معــدل التضخــم الكلــي في 
الواليات املتحدة اليزال مرتفعا 

عند ٨٫٥٪ في يوليو ٢٠٢٢.
إال ان تراجع أسعار النفط 
والتقلبات املستمرة ساهمت 
في توفيــر بعــض االرتياح 
ملســتوردي النفط فــي كافة 
أنحــاء العالــم الذيــن كانوا 
ينادون بزيادة اإلنتاج، ومن 
املتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى 
تعويض مخاوف منو الطلب 

جزئيا. 
وانخفض متوســط سعر 
البنزين في الواليات املتحدة 
إلى ما دون ٤ دوالرات للغالون 
للمرة األولى منذ مارس ٢٠٢٢ 
ومن املتوقع أن يسهم ذلك في 
تعزيز بيانات التضخم على 
املدى القريب والذي من املتوقع 

له أن ينخفض بعد ذلك.
وعلــى جانــب العــرض، 
أثرت الزيادة التي وعدت بها 
األوپيك وحلفائها مبقدار ١٠٠ 
ألف برميل يوميا في اجتماعها 
األخير إلى حد ما على ارتفاع 
أسعار النفط. إال انه على الرغم 
من ذلك، أثار املتشككون بعض 
املخاوف املتعلقة بشأن قدرة 
املجموعة على زيادة اإلنتاج 

بشكل أكبر. 
من جهة أخرى، بدأ جتنب 
الروســي  النفــط  اســتيراد 
ينعكس على البيانات األخيرة، 
ممــا أدى إلــى حتــول هيكل 
السوق مع انخفاض واردات 
اليابــان من النفط الروســي 
لتصل إلى الصفر خالل يونيو 

ما قد يساهم في تعزيز بيانات التضخم على املدى القريب

 

«النفط» تشارك بدورة تدريبية إلدارة 
وتطوير املوارد النفطية والغازية

ضمــن جهودها احلثيثة 
الدائم  للتدريب والتطويــر 
الوطنية، شــاركت  للكوادر 
وزارة النفــط فــي الــدورة 
التدريبية اخلاصة بالترابط 
والتواصل بني إدارة وتطوير 
املــوارد النفطيــة والغازية 
التحتية  البنيــة  ومنشــآت 
للكويت والتي نظمها معهد 
جيانغشي للدراسات األجنبية 
خالل الفترة مــن ١٠ إلى ٢٠ 
أغســطس ٢٠٢٢، وذلك عبر 
تقنية االتصال املرئي عن بعد.
النفــط  وذكــرت وزارة 
أن  صحافــي،  بيــان  فــي 
عدد املشــاركني فــي الدورة 
دولــه  مــن  التدريبيــة 
الكويت بلغ ٢٥ مشــاركا من 
وزارة النفط وشــركة نفط 
الكويت والشــركة الكويتية 
البتروليــة  لالستكشــافات 
اخلارجيــة (كوفبــك)، إذ مت 
عقد الدورة باللغة العربية.

وأشــارت الوزارة إلى أن 
الدورة التدريبية هدفت إلى 

مقترحات تطورية.
أن  «النفــط»  وبينــت 
الــدورة التدريبيــة تطرقت 
إلى تكنولوجيا احلفر الذكية 
القيــاس واحلفــر  وتقنيــة 
املتطــور وتنفيذ العديد من 
إذ مت  إلكترونيــا،  األعمــال 
تقــدمي عدد مــن التطبيقات 
املستخدمة عامليا في عمليات 
احلفر واستكشاف وتطوير 

النفط والغاز.
انــه مت  إلــى  وأشــارت 

اســتعراض عدد من األمثلة 
لتكنولوجيــا  التطبيقيــة 
االستكشــاف غير الزلزالية 
لنتائج البحث واالستكشاف 
الكهرومغناطيسية في الصني، 
التكنولوجيــا  وخصائــص 
طيســية  مغنا و لكهر ا
مجــال  فــي  وتطبيقاتهــا 
النفــط والغــاز، والتطبيق 
للتكنولوجيــا  الفعلــي 
فــي  الكهرومغناطيســية 

استكشاف النفط والغاز.
وقالــت وزارة النفط إن 
الدورة تطرقت إلى نظام أمتتة 
استكشاف وتطوير وإنتاج 
النفط والغاز وتطوير حقول 
النفط والغاز واجتاه التنمية 
ملبادرة (احلــزام والطريق) 
الصينية واحملتوى الرئيسي 
التحتيــة،  البنيــة  لربــط 
ونقاشــت الدورة التدريبية 
الوضع احلالي لتطوير موارد 
النفــط والغــاز وإدارتها في 
الكويت فضال عن آلية تطوير 

املعدات واآلالت النفطية.

جانب من الدورة التدريبية

تعليــم املتدربــني اجتاهات 
وآفــاق تطوير وبنــاء إدارة 
مــوارد النفــط والغــاز في 
العالــم، باالضافــة إلى فهم 
املتقدمــة  التكنولوجيــا 
النفــط  واســتغالل مــوارد 
والغاز في الصني، وتوسيع 
عمليــات التفكير والتطوير 
إلدارة املتدربني الكويتيني في 
مجال مــوارد النفط والغاز 
إدارة  مســتوى  وحتســني 
ومتكــني املتدربني من تقدمي 

الوزان: التقلبات اجليوسياسية واالقتصادية أثرت على أداء القطاعات التي تعمل بها الشركة

إحدى املبادرات اخلليجية التي تسعى إلى التنويع االقتصادي ورفع املؤشرات التنافسية

أداء العمليات باألسواق اإلقليمية خالل النصف األول 
٭ الكويت: انخفضت اإليرادات بنسبة 
٣٫٨٪، نتيجــة لتراجع نشــاط قطاعي 
التجهيــزات الغذائيــة وتوزيــع املواد 

االستهالكية والرعاية الصحية.
٭ اإلمارات: ارتفعت اإليرادات بنســبة 
٢١٫٦٪، مدفوعة بتحسن مبيعات الوجبات 

اخلفيفة ومشروبات الطاقة.

٭ قطــر: انخفضت اإليرادات بنســبة 
١٫٩٪ حيث تراجع أداء قطاع التجهيزات 

الغذائية.
٭ السعودية: ارتفعت اإليرادات بنسبة 
٣٨٫١٪، مدفوعة باستراتيجية ميزان في 
االســتمرار بطرح منتجات جديدة في 
اململكــة وتطور عمليــات قطاع توزيع 

األغذية في اململكة. 
٭ األردن: ارتفعت اإليرادات بنسبة ١٦٫٧٪، 
ويعود االرتفاع إلى طرح منتجات «كتكو» 

في السوق األردني.
٭ العراق: ارتفعت اإليرادات بنسبة ٥٫٣٪، 
على الرغم من انخفاض العمليات بسبب 
انسحاب القوات األميركية من العراق.

٢٠٢٢ بينما استوردت پولندا 
أولى شحناتها من خام مربان 
أبوظبي في أغســطس ٢٠٢٢ 

كبديل للنفط الروسي. 
أما على صعيد اإلنتاج، زاد 
إنتاج األوپيك بأكثر من ٢٠٠ 
ألــف برميل يوميا في يوليو 
٢٠٢٢ بدعم رئيسي من زيادة 
اإلنتاج من قبل منتجي الشرق 
األوسط، والذي قابله جزئيا 
تراجع إنتاج أجنوال وإيران. 
من جهة أخرى، كشف أحدث 
تقرير أسبوعي إلدارة معلومات 
الطاقة عن وصول إنتاج النفط 
األميركي إلى أعلى مستوياته 
املسجلة بعد اجلائحة عند ١٢٫٢ 
مليون برميل يوميا، فيما يعد 
األعلــى منذ أبريل ٢٠٢٠. كما 
سجلت بيانات منصات احلفر 
أول تراجع في عددها منذ ١٠ 
أسابيع وفقا ألحدث البيانات 
الصادرة عن شركة بيكر هيوز.

الطلب على النفط

يتوقــع أن يشــهد الطلب 
على وقود الطائرات منوا بعد 
تزايد الطلــب من قبل بعض 
القطاعــات في بعــض الدول 
االسيوية، مبا في ذلك الصني، 
ومن املتوقع أن يتعافى الطلب 
على وقود الطائرات في الصني 
وبعض األجــزاء األخرى من 
آســيا التي أظهرت زيادة في 
حركة الطيران، وفقا لتقديرات 
شركة حتليل البيانات املنافسة 
«OAG» للطيران، التي نقلتها 

وكالة بلومبرج.
من جهة أخرى، من املتوقع 

أن يشهد الطلب على البنزين 
في الصني زيادة شهرية قدرها 
٢٠٠ ألف طن ليصل إلى ١٤٫٥ 
مليون طن في أغسطس ٢٠٢٢ 
بدعم مــن انخفاض أســعار 
التجزئــة وتزايد الطلب على 
السفر خالل موسم العطالت 
وارتفاع الطلب بسبب موجة 
احلــر، وفقا لبيانات شــركة 
Oilchem. إال انــه من املتوقع 
ايضا أن يؤدي خفض معدالت 
التشــغيل من قبل شــركات 
التكرير الصغيرة املستقلة في 
الصني واملعروفة باسم اباريق 
الشــاي إلى تعويض الطلب 

الكلي على النفط جزئيا.
هــذا ولم تشــهد توقعات 
منــو الطلب علــى النفط في 
العام ٢٠٢٣ أي تغيرات تذكر 
وظلت مستقرة عند مستوى 
٢٫٧ مليــون برميل يوميا مع 
توقع ان يصل متوسط الطلب 
إلى ١٠٢٫٧ مليون برميل يوميا، 
وفقا لتقرير األوبك الشهري. 
مــن جهة أخرى، قامت وكالة 
الدوليــة مبراجعــة  الطاقــة 
توقعاتها للطلب للعام املقبل 
مبقدار ٠٫٥ مليون برميل يوميا 
في تقريرها الشهري األخير.

عرض النفط

ارتفع اإلنتاج العاملي من 
السوائل النفطية على أساس 
شــهري في يوليــو ٢٠٢٢، إذ 
تشــير البيانــات األولية إلى 
زيــادة قدرهــا ١٫٧ مليــون 
برميل يوميــا ليصل اإلنتاج 
في املتوسط إلى ١٠٠٫٦ مليون 

برميل يوميا. وتعزى الزيادة 
الشهرية بصفة رئيسية لزيادة 
اإلنتــاج من قبل دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
في أوروبا واملنطقة االوروبية 
األســيوية وأمريكا الالتينية 
مبقدار ١٫١ مليون برميل يوميا، 
والذي قابله جزئيا تراجعات 

هامشية في مناطق أخرى.
وأبقــت األوپيــك علــى 
توقعات منو إمدادات السوائل 
النفطية مــن خارج األوپيك 
للعام ٢٠٢٢ دون تغيير مرة 
أخرى وفقا لتقريرها الشهري 
األخيــر عنــد مســتوى ٢٫١ 
مليــون برميل يوميا ليصل 
املتوســط إلــى ٦٥٫٨ مليون 

برميل يوميا.
إال ان التوقعات كشفت عن 
مراجعة تصاعدية لتوقعات 
اإلمدادات الروسية (+٢٥٢ ألف 
برميل يوميــا) والتي قابلها 
النزولية لإلمدادات  املراجعة 
مــن كازاخســتان (-٣٧ ألف 
برميل يوميا) والنرويج (-٦٤ 
ألف برميل يوميا) والواليات 
املتحــدة (-١٣٨ ألــف برميل 
يوميــا). وبالنســبة لإلنتاج 
األميركي، أشــار التقرير إلى 
إمكانيــة تراجــع اإلنتاج عن 
املســتويات املتوقعــة علــى 
الرغم من ارتفاع عدد منصات 
احلفر وانشــطة االستخراج 
فيما يعزى بصفة رئيســية 
إلى سياسات ضبط النفقات 
الرأسمالية لشــركات احلفر 
التي تركز على خفض الديون 
وزيادة العائدات للمساهمني.

الشيخ صباح محمد عبدالعزيز
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«Ooredoo الكويت» تدّشن ٣ أفرع جديدة

٥٫٤ ماليني دينار أرباح «الوطنية العقارية»
في النصف األول

«اخلليج للتأمني» تنمو بأرباحها
٢٧٪ إلى ١٥ مليون دينار بالنصف األول

 Ooredoo أعلنت شــركة
افتتــاح  لالتصــاالت عــن 
أحــدث فروعها فــي منطقة 
كيفان، وفي يوريكا الساملية، 
والثالــث في برج الشــايع 
الواقــع في مدينــة الكويت 
لتنضــم بذلك الى سلســلة 
فروعها املنتشرة في مختلف 

مناطق الكويت.
ويأتي هذا االفتتاح ضمن 
اســتراتيجية الشركة التي 
وضعتها لتوســيع خارطة 
تواجدهــا، وتعزيــز مبــدأ 
التقــارب لتتواجــد حيثما 
تواجــد عمالئها، إلى جانب 
التزامهــا بتوفيــر خدمــات 
متطــورة وحلــول متكاملة 
وعــروض وباقات حصرية 
ومميزة لعمالئها بهدف إثراء 
الرقمية ومواكبة  جتربتهم 
الطلب املتزايد على منتجات 
Ooredoo وأحــدث األجهزة 

الذكية التي توفرها.
وتعليقــا علــى افتتــاح 
الشــركة فرعها اجلديد في 
بــرج الشــايع الكائن بقلب 
مدينــة الكويــت األســبوع 
املاضــي، بحضــور املديــر 
التنفيــذي لقطــاع مبيعات 
املســتهلك واألعمــال لــدى 
الكويــت عيســى   Ooredoo
املوســى ومديــر عــام برج 
الشــايع هــاكان بتــك، قال 
املوسى: نحن نعمل باستمرار 
ضمن استراتيجية واضحة 
انتشــارنا  لتوســيع رقعة 
فــي كافة األماكــن احليوية 
فــي الكويــت لنتمكــن من 
خدمة عمالئنا بشكل أفضل 
وتلبية مختلف احتياجاتهم 

أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن 
نتائجهــا املاليــة والتشــغيلية للفترات 
املنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، حيث حققت 
صافي أرباح خاصة مبساهمي الشركة األم 
بقيمة ٥٫٤ ماليني دينار بالنصف األول، ما 
يعادل ٣٫٠٦ فلوس ربحية للسهم الواحد، 
مقارنة بصافي أرباح خاص مبســاهمي 
الشــركة األم بقيمة ٩٫١ ماليني دينار، ما 
يعادل ٥٫٠٩ فلوس لكل سهم بنفس الفترة 

من ٢٠٢١.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
أن اإليرادات التشــغيلية للنصف األول 
املنتهي فــي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ بلغت ١٤٫٢ 
مليون دينــار، ما يعادل زيادة بنســبة 
١٨٪ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠٢١، وبلغ 
اجمالي األصول ٥٢٦٫٧ مليون دينار كما 

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
وأشارت إلى أنها سجلت خالل الربع 
الثانــي من عــام ٢٠٢٢ صافي ربح قدره 
٢٫١ مليون دينار، أي ما يعادل ١٫٢١ فلس 
لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها ٥٫٩ 

ماليني دينار.
استثمار إستراتيجي

وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، 
قــال نائب رئيس مجلس إدارة الشــركة 
والرئيــس التنفيــذي فيصــل ســلطان: 
«الزيادة في اإليرادات التشغيلية للشركة 
في النصف األول مقارنة بالنصف األول من 
٢٠٢١ كانت مدعومة بأداء مشروع الشركة 
جرانــد هايتس في مصر، ومع ذلك، فإن 
األداء العام للنصف األول قد شهد تأثيرا 
ســلبيا نتيجة للظروف اجليوسياسية 

واالقتصادية السائدة في السوق».
وأضــاف: «ســوف يســتمر تركيزنا 
بشكل مكثف على التميز التشغيلي وإدارة 
التكاليف، وعلى الوفاء بوعودنا ألصحاب 
املصلحة لدينا، على الرغم من التحديات 
املستمرة للتضخم، وآفاق االقتصاد الكلي 

العاملي غير املؤكدة».

أعلنت مجموعة اخلليج للتأمني عن 
نتائجها املالية لفترة النصف األول من 
العام احلالي، واملنتهية في ٣٠ يونيو 
٢٠٢٢، حيث حققت صافي ربح بقيمة 
١٥ مليون دينار، بزيادة نسبتها ٢٧٪، 
وبربحية ٥٢٫٨٧ فلسا للسهم الواحد، 
وذلــك مقارنة بصافي ربح بقيمة ١١٫٨ 
مليــون دينار وبربحية ٥٣٫٥١ فلســا 
للسهم الواحد عن نفس الفترة من ٢٠٢١.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن 
ســبب ارتفاع صافي الربح يعود الى 
ارتفاع نتائج شركات املجموعة الفنية 
وأرباح استثماراتها مقارنة بنفس الفترة 
مــن ٢٠٢١، وقد بلغ حقوق مســاهمي 
املجموعــة ١٨٤٫٤ مليون دينار كما في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بـ ١٢٩٫٤ مليون 
دينــار بنفس الفترة من ٢٠٢١، بزيادة 
٤٢٫٥٪، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 

بنهاية النصف األول ٦٥٠ فلسا.
هــذا، وقــد بلغــت قيمة األقســاط 
املكتتبــة ٤٥٨٫٧ مليون دينار، مقارنة 
بـــ ٢٥٣ مليون دينار بزيادة نســبتها 
٨١٪ عن الفترة نفسها من ٢٠٢١، وبلغ 
ربح االستثمار واإليرادات األخرى ١٧٫٦ 
مليون دينار، مقارنة بـ ١١٫٣ مليون دينار 
عن الفترة نفســها مــن العام املاضي، 

بزيادة نسبتها ٥٥٪.
وتدعيما ألعمال املجموعة التشغيلية 
وحقوق حملة وثائقها، فقد بلغ صافي 
االحتياطيــات الفنية للشــركة ٤٨٧٫٤ 

ونقلهم الــى مرحلة جديدة 
وخلــق  التواصــل،  مــن 
جتربــة تفاعليــة فريــدة 
متكاملــة ومســتلهمة مــن 
الرقمية في  أكبــر املتاجــر 
العالــم والتي تتماشــى مع 
التطــورات املتســارعة في 

عالم االتصاالت.
بالذكــر  اجلديــر  مــن 
أن الشــركة تعتــزم قريبــا 
افتتــاح فرعهــا فــي مــول 
العاصمة لينضم الى قائمة 

الفــروع اجلديدة، كما توفر 
Ooredoo كافــة املعلومــات 
حول فروعها املنتشــرة في 
الكويت وذلك على تطبيقها 
املجانــي للهواتــف الذكيــة 
My Ooredoo املتوافــر على 
متجــر AppStore اخلــاص 
باألجهــزة التــي تعمل على 
نظام تشــغيل iOS ومتجر 
Google Play Store اخلاص 
باألجهــزة التــي تعمل على 

نظام تشغيل أندرويد.

على مصلحة مساهمينا، قامت الشركة 
بتوقيع اتفاقيتي تسهيالت مصرفية 
مع بنكني محليني مببلغ إجمالي قدره 
١١٦ مليون دينار، يتضمن تسهيالت 
مصرفية مببلغ قدره ٧٣ مليون دينار مت 
التوقيع على اتفاقيتها في الربع الثاني 
مــن عام ٢٠٢٢ وتســهيالت مصرفية 
أخرى مببلغ قــدره ٤٣ مليون دينار 
مت التوقيــع على اتفاقيتها في يوليو 
٢٠٢٢، وذلك لغرض ســداد تسهيالت 
مصرفية قائمة سبق للشركة احلصول 
عليها من بنك محلي، ومتويل عمليات 

الشركة».
وتابع: «إن الهدف من ذلك هو تعزيز 
مركزنا املالي من خالل تقليل مخاطر 
السيولة، خفض مصروفات الفائدة، 
وزيادة التدفقات النقدية، اســتعدادا 
القتناص فرص استثمارية جديدة».

وأضاف سلطان: «نتيجة لذلك، مت 
متديد آجال استحقاق الديون، وإعادة 
تبويب جزء من التســهيالت طويلة 
األجل من التزامات متداولة الى التزامات 

غير متداولة».
التخارج من بعض األصول

صــرح ســلطان قائــال: «يســتمر 
تركيز الشركة على املدى القصير على 
التخــارج من بعــض األصول، والتي 
ســتخصص عائداتها نحو تخفيض 

جزء كبير من ديون الشركة».
املمارسات البيئية واالجتماعية واحلوكمة

وأضاف سلطان: «تستثمر الشركة 
الوطنية العقارية في املشــاريع التي 
لها تأثير إيجابــي اجتماعيا وبيئيا، 
وتتخذ مبادرات مختلفة لدعم االستدامة 
االجتماعية والبيئية». وقال سلطان 
«إن املمارسات املتبعة في هذا الصدد 
تتماشــى مــع أهــداف األمم املتحــدة 

للتنمية املستدامة».

النصــف األول من العــام احلالي ١٫٣٤ 
مليار دينار، مقارنة بـ ٠٫٨ مليار دينار، 

بزيادة ٦٧٫٣٪.
وبهــذه املناســبة، قــال الرئيــس 
التنفيــذي ملجموعة اخلليــج للتأمني 
خالد احلسن: «تعكس نتائج النصف 
األول لهذا العام قوة املجموعة ومنوها 
املتواصل وقدرتها على حتمل املخاطر 
عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية 
أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى 
ذلك مع سعينا املستمر لتقدمي أفضل 
اخلدمات التأمينية لعمالئنا في جميع 
األســواق التي نتواجد فيهــا (مصر، 
اجلزائر، تركيا واألردن باإلضافة إلى 
منطقة اخلليج العربي)، وذلك بتطوير 
اســتراتيجيات التحــول الرقمــي في 
مجال قنوات توزيع املنتجات الرقمية 

واملطالبات واخلدمات األخرى».
وأضاف: «لقد حتققت هذه اإلجنازات 
بفضل الدعم املستمر من العمالء الكرام 
وثقتهم بإدارة املجموعــة وخدماتها، 
وبفضل دعم املساهمني الكرام السيما 
شــركة مشــاريع الكويت (القابضة) 
وشــركة فيرفاكس الشــرق األوســط 
وأعضاء مجلس اإلدارة الكرام، وتفاني 
وإخالص موظفي املجموعة الذين أتقدم 
لهم جميعا بالشكر والتقدير والشكر 
موصــول أيضــا الى جميــع  اجلهات 
الرقابيــة بالكويــت لتعاونهــم الدائم 

لتطوير قطاع التأمني الكويتي».

الرابع قريباً في «العاصمة مول»

٥٢٫٨٧ فلساً ربحية السهم الواحد.. وارتفاع األقساط املكتتبة ٨١٪ إلى ٤٥٨٫٧ مليون دينار٣٫٠٦ فلوس ربحية السهم الواحد.. و٥٢٦٫٧ مليون دينار إجمالي أصول الشركة

جولة في أحد األفرععيسى املوسى

صورة جماعية لفريق عمل «Ooredoo الكويت»

خالد احلسنفيصل سلطان

من خالل الباقات واحللول 
املبتكرة التي نقدمها جلميع 
العمالء، مبا في ذلك األفراد 

والشركات.
وأضــاف: إنــه بــات من 
الضروري أن تغطي شبكة 
املناطــق  فروعنــا معظــم 
السكنية والتجارية في ظل 
ارتفــاع قاعدة عمالئنا التي 
جتاوزت ٢٫٥ مليون عميل، 
حيث نحــرص على توفير 
الوقــت واجلهــد للعمــالء، 

وقال سلطان: «باإلضافة إلى عملياتها 
الرئيسية في قطاع العقار، فإن الشركة 
الوطنية العقارية هي أكبر مساهم بحصة 
نسبتها ٢٢٫٣٪ في شركة أجيليتي للمخازن 
العمومية. تعمل أجيليتي وتستثمر في 
الشــركات التــي تطور سالســل االمداد 
وجتعلها ذكية، وأكثر سرعة واستدامة 

وعدال وكفاءة».
وأضاف سلطان: «إن استثمار شركة 
أجيليتي في قطاع الطيران، عبر االستحواذ 
على شركة جون مينزيز بي إل سي ومقرها 
اململكة املتحدة، سوف يضيف املزيد من 
القيمة ملساهميها، وبالتالي سوف يساهم 
في خلق قيمة مستدامة ملساهمي الشركة 

الوطنية العقارية».
توقيع اتفاقيتي تسهيالت

قال سلطان: «انطالقا من حرصنا 

مليون دينار، كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، 
األمر الــذي يعزز قدرة الشــركة على 
حتمل املخاطــر الطارئة التي قد تطرأ 
في املستقبل، وبلغت قيمة األصول في 

احلسـن: النتائـج تعكس قـوة املجموعة ومنوهـا املتواصـل وقدرتها على حتمـل املخاطرسلطان: استثمار «أجيليتي» في قطاع الطيران سيخلق قيمة مضافة ومستدامة ملساهمينا
األداء يتماشـى مع سـعينا لتقدمي أفضل اخلدمـات التأمينيـة لعمالئنا بجميع أسـواق عملنانسعى إلى تعزيز مركزنا املالي عبر تقليل مخاطر السيولة.. استعدادًا القتناص فرص جديدة

«التجاري» يعلن فائز «النجمة» األسبوعي
أجرى البنك التجاري سحبه 
األســبوعي على حساب النجمة، 
وقد مت إجراء الســحب يوم أمس 
في مبنى البنك الرئيسي، بحضور 
ممثــل وزارة التجارة والصناعة 
منصور الظفيري. وقد قام البنك 
بتغطية الســحب مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، حيث 
أعلن عن فوز محمد رياست محمد 
اعظم بجائزة نقدية بقيمة ٥ آالف 
دينار في سحب النجمة األسبوعي.
ويذكــر أن جوائــز «النجمة» 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة، 
باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، 
والتي تتضمن سحوبات أسبوعية 
بقيمــة ٥ آالف دينار، وشــهرية 
بقيمــة ٢٠ ألف دينــار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر العام 

علــى أكبر جائزة نقدية مرتبطة 
بحساب مصرفي في العالم بقيمة 

١٫٥ مليون دينار. 
وعن آلية فتح حساب النجمة 
والتأهل لدخول السحوبات، فمن 
املعروف أنه ميكن فتح احلساب 
فقط بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب أن 
يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن 
٥٠٠ دينار للتأهل ودخول جميع 
السحوبات على كل اجلوائز التي 
يقدمها احلساب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها 
احلساب، إذ يحصل العميل على 
بطاقــة ســحب آلي ويســتطيع 
احلصول على بطاقة ائتمان بضمان 
احلســاب، وكذلك احلصول على 
كل اخلدمات املصرفية من البنك 

التجاري.
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الصدر يقاضي «الرئاسات الثالث» بعد «حياد» القضاء بشأن حّل البرملان
بغــداد - وكاالت: رفــع 
أمني عام «الكتلــة الصدرية» 
فــي البرملان العراقــي نصار 
الربيعـــي، امــــس، دعــــوى 
الرئاســـات  قضائيـة ضـــــد 
الثالث (اجلمهورية والوزراء 
والبرملان) وطالب بحل مجلس 
النواب، بعدما بسبب «وجود 
مخالفات دستورية»، فيما أعلن 
مجلــس القضاء األعلى انه ال 
ميلك صالحيــة حل املجلس، 
مؤكدا عدم أحقيته في التدخل 
بعمل الســلطتني التشريعية 

والتنفيذية.
وأصــدر مجلــس القضاء 
األعلــى في العــراق بيانا ردا 
علــى مطالــب زعيــم التيــار 
الصدري مقتدى الصدر الذي 
أمهل اجلهات القضائية حتى 
نهاية األســبوع اجلاري حلل 
البرملــان والدعوة النتخابات 

جديدة.
وذكــر البيــان القضائــي 
ان املجلس يتفــق مع الصدر 
في تشخيص ســلبية الواقع 
السياســي في العراق وحجم 
املخالفات الدستورية املتمثلة 
بتأخر انتخــاب رئيس جديد 
للــوزراء  ورئيــس  للبــالد 
وتشكيل حكومة جديدة ضمن 
املهل الدستورية وهو ما عده 
حالــة غيــر مقبولــة ويجب 

معاجلتها.
لكن مجلس القضاء األعلى 
أكــد فــي الوقــت ذاتــه أنه ال 
ميلــك صالحية حــل مجلس 
النــواب وان واجباته تتعلق 
بــإدارة القضاء فقــط وليس 
من بينهــا ما يجيــز التدخل 
التشريعية  بأمور السلطتني 
او التنفيذيــة تطبيقــا ملبــدأ 

قــوى «اإلطــار التنســيقي»، 
الضغط في الشــارع مع تأزم 
الوضــع بينهمــا، حيث يقيم 
مناصرو الصدر منذ ٣٠ يوليو 
املاضي اعتصامــا في باحات 
البرملان، بينما باشر مناصرو 
«اإلطار» اعتصاما مضادا على 
أسوار املنطقة اخلضراء منذ 

اجلمعة املاضية.
ورفع الصدر من مستوى 
الضغط علــى خصومه امس 
األول بدعــوة مقــرب منــه 
لتظاهرة «مليونية» في بغداد، 
لم يحــدد موعدها بعد، وقال 
صالح محمد العراقي املعروف 
بـ «وزير الصدر» في بيان إنه 
«بعد أن انقسم االحتجاج الى 
فسطاطني»، بات لزاما معرفة 

االنتخابات التــي كانت قوى 
اإلطار اخلاســر األكبــر فيها 
ومن ثم تشكيل الثلث املعطل 
وقصف مدينتي األنبار وأربيل 
بالصواريخ بعد تشكيل حتالف 
إنقاذ وطني ومن ثم التسريبات 
الصوتيــة التي كان جوهرها 
احلقيقي فرض اإلرادات بالقوة 

والتهديد».
إلــى أن «التيــار  وأشــار 
الصدري لم يعمل على فرض 
اإلرادات على اآلخرين بدليل» 
االنســحاب مــن االنتخابــات 
وســحب ٧٣ نائبا وما ال يقل 
عــن ١٠ مبــادرات حللحلة ما 
أسميتموه باالنسداد السياسي 
وهــذا من املؤكــد ال ميت إلى 

فرض اإلرادات بصلة».

أي املعســكرين «أكثــر عددا 
وأوســع تعاطفا عند الشعب 

العراقي».
وفي ســياق متصــل، قال 
«وزير الصدر» امس إن قوى 
التنســيقي» مارست  «اإلطار 
سلســلة تصرفــات لفــرض 
والتهديــد  بالقــوة  اإلرادات 
جلر البالد إلى حالة االنسداد 
السياســي بعد إعــالن نتائج 
االنتخابــات البرملانيــة التي 
جرت في العاشــر من أكتوبر 

املاضي.
وأضاف في بيان صحافي 
ان قوى «اإلطار» ســعت إلى 
سياســة فــرض اإلرادات من 
خالل االعتصام «أمام بوابات 
اخلضــراء بعد إعــالن نتائج 

تياره يتهم «اإلطار التنسيقي» بفرض اإلرادات بالقوة وجّر العراق إلى االنسداد السياسي

(أ.ف.پ) أنصار الصدر يرفعون صوراً له خالل اعتصامهم في باحات البرملان باملنطقة اخلضراء 

الفصل بني الســلطات الوارد 
في الدستور.

ودعــا املجلس فــي بيانه 
جميــع اجلهــات السياســية 
واإلعالمية إلى عدم زج القضاء 
في اخلصومات واملنافســات 
السياســية، مؤكــدا وقــوف 
املجلــس على مســافة واحدة 

من اجلميع.
العراقي  الدستور  وينص 
في املادة ٦٤ منه على أن حل 
مجلس النواب يتم «باألغلبية 
املطلقة لعدد أعضائه، بناء على 
طلب من ثلث أعضائه، أو طلب 
من رئيــس مجلس الــوزراء 
ومبوافقة رئيس اجلمهورية».

في غضون ذلك، واصل كل 
من التيار الصدري وخصومه 

ترامب يخوض «معركة أخيرة» ضد عدوته اللدود على «أرض رعاة البقر»

في ظاهرة نادرة.. أسعار «الفروج» تتجاوز اللحوم احلمراء 
والسوريون يعزفون عنها إال «للضرورة»

وكاالت: لم يعد الفروج خيارا ثانيا للسوريني 
العاديــني من اصحاب الدخول احملــدودة، الذين 
كانوا يلجأون للحوم البيضاء لعجزهم عن تأمني 
اســعار اللحوم احلمراء التــي فاقت ميزانياتهم. 
وبحســب تقرير ملوقع جريدة «الوطن» املوالية 
وصلت اســعار الدجاج الى ارقام جنونية، تؤكد 
أن النشرات السعرية التموينية الصادرة بشكل 
دوري ليست أكثر من حبر على ورق وبعيدة كل 

البعد عن الواقع احلقيقي ألسعار الفروج.
ونقل التقرير عن بعض املواطنني أنهم يفضلون 
شراء اللحوم احلمراء على شراء الفروج وأجزائه 
ألن أسعارها باتت أرخص، وفي حال اضطرارهم 
لشراء الفروج فإنهم يشترونه بالقطعة والقطعتني. 
وطالبوا بضرورة تدخل وزارة التجارة الداخلية 
لوضع حد لالرتفاع اجلنوني باألسعار مؤكدين أنه 
من غير املعقول أن تصل أسعار الفروج لهذا احلد. 

وخالل جولة على بعض أسواق دمشق لبيع 
اللحوم البيضاء تبني أن سعر الفروج احلي تراوح 
بــني ٩٫٥ و١١ ألف ليــرة، على حني مت حتديده في 
آخر نشرة متوينية صدرت بسعر ٨٢٠٠ ليرة، كما 
تراوح سعر الفروج املذبوح واملنظف في السوق 
بني ١٢ و١٣٫٥ ألف ليرة ومت حتديده في النشــرة 
بسعر ١١ ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات 
الذي وصــل ألرقام تعتبر خيالية بني ٢٣٫٥ و٢٥ 
ألف ليرة، على حني مت حتديده بالنشرة التموينية 
بسعر ١٩٫٥ ألف، وقفز سعر كيلو السودة الى ما 
بني ١٥٫٥ و١٨ ألف ليرة. وتراوح سعر اجلوانح بني 
١٠ و١١٫٥، فيما سعره في النشرة التموينية ٩ آالف.
بعض أصحــاب محال بيع الفــروج وأجزائه 
أكدوا أن اإلقبال على الشراء انخفض بنسبة كبيرة 
وخصوصا خالل األسبوع املاضي حيث وصلت 
األسعار ألرقام لم تشهدها أسواق الفروج من قبل، 

مؤكدين أنهم خفضوا الكميات التي يستجرونها 
نتيجة ضعف التصريف وخوفا من تلف الفروج 

نتيجة االنقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
وفي تصريح لـ «الوطن» أكد أمني ســر غرفة 
زراعة دمشــق عضو جلنة مربي الدواجن محمد 
جنن أن السبب الرئيسي لالرتفاع اجلنوني ألسعار 
الفروج وأجزائه في السوق ارتفاع أسعار األعالف 
مؤخرا، إذ وصل ســعر الكيلو منها اليوم حلدود 
٣٨٠٠ ليرة، موضحا أن كيلو الفروج احلي يكلف 
املربي في أرض املنشأة (فقط ثمن أدوية وأعالف) 
أكثر من ٩ آالف ليرة على حني مت حتديده في آخر 

نشرة ٨٢٠٠ ليرة.
وعن تأثير ارتفاع سعر البنزين مؤخرا على 
ســعر الفروج بني جنن أن ارتفاعه أثر في أجور 
النقل التي ارتفعت ومن الطبيعي مع ارتفاع أجور 

النقل أن ترتفع أسعار الفروج.

واشنطنـ  أ.ف.پ: تواجه 
اجلمهوريــة ليــز تشــيني 
املنتخبــة لتمثيــل واليــة 
وايومينــغ احملافظــة جــدا 
في الغرب األميركي، واحدة 
من أصعــب احلمالت إلقناع 
الناخبــني باختيارها، حيث 
مازال يتمتع الرئيس السابق 
دونالد ترامب بنفوذ يجعله 
في الطليعة في هذه الوالية.
ويقول مايك شــيفر أحد 
سكان عاصمة الوالية شايني، 
الذي ال يستحسن أن تكون 
ليز تشيني (٥٦ عاما) «معادية 
إلى هذه الدرجة لترامب»، إن 

«نهايتها اقتربت».
والســبب هــو أن هــذه 
البرملانية تشارك في رئاسة 
جلنة بواشــنطن حتقق في 
الدور الذي لعبه ترامب خالل 
الهجوم العنيف ألنصاره على 
الكونغرس في ٦ يناير ٢٠٢١.
أكثــر مــن عــام،  ومنــذ 
تتصدى تشيني بنبرة حازمة 
لنظرية ترامب بأن االنتخابات 
الرئاسية عام ٢٠٢٠ «سرقت» 
منه، وهي فكرة مازال املاليني 
من أنصاره مؤمنني بها على 
الرغم من األدلة التي ال تعد 
وال حتصى على عكس ذلك.
وتؤكــد ليز تشــيني أن 
«أميركا ال ميكن أن تبقى حرة 
إذا تخلينا عن احلقيقة» وتعد 
بأن تفعل ما بوسعها حتى ال 
يقترب الرئيس الســابق من 

البيت األبيض مرة أخرى.
تشــيني  وســتحاول 

هارييت هايغمان (٥٩ عاما) 
وقد شاركها حملتها في نهاية 

مايو املاضي.
وال يهــم أن تكــون ليــز 
تشيني، وريثة ميني تقليدي 
جــدا واملعروفة بكونها ابنة 
نائب الرئيس الســابق ديك 
تشيني، مؤيدة حلمل السالح 
أو مناهضة لإلجهاض. ففي 
وايومينغ الوالية التي تضم 
أقل عدد من السكان في البالد، 
لم يعد فوزها أمرا محسوما.

ومنذ أن بدأ التحقيق بشأن 
ترامــب ومحيطه، تلقت ليز 
تشيني تهديدات بالقتل ولم 

حق التصويت في ١٨٦٩ كما 
تذكرنا لوحة جدارية كبيرة 
فــي وســط مدينة شــايني، 
يبدو وكأن تشيني مضطرة 
للقيــام بحملــة وهميــة من 
دون جتمعــات انتخابية أو 

مهرجانات عامة.
وتشير استطالعات الرأي 
األخيــرة إلــى أن احملاميــة 
هارييت هايغمان منافستها 
املوالية لترامب تتقدم عليها 

بعشرين أو ثالثني نقطة.
ونشــأت هايغمــان فــي 
مزرعــة وهــذا بــرأي ماري 
مارتن، يجســد «روح رعاة 
وايومينــغ»:  فــي  البقــر 
«مجتهــدون» و«صادقون» 

و«مرتبطون بأرضنا».
النارية  وأمــام دراجتــه 
احلمــراء الكبيــرة، كان بيل 
غونزاليــس (٥٩ عاما) أحد 
الذيــن  القالئــل  الناخبــني 
دافعوا عن أداء تشــيني في 
تصريحاتهم لفرانس برس، 
وقــال إنــه ممــنت لهــا ألنها 
«دافعت عن اخلير في بالدنا».
وأضــاف هــذا املوظــف 
اجلمهــوري الــذي يقيم في 
شــايني منــذ والدتــه «نحن 
نعيش في الواليات املتحدة 
وانتخاباتنا آمنة ونزيهة، وأي 
شخص يقول غير ذلك فهو 

كاذب».
لكنــه يتوقــع أن «يقول 
كثيرون، إذا فازت تشــيني، 
إن االنتخابــات مزورة (...) 

وهي ليست كذلك».

تعــد تتنقل من دون مواكبة 
مــن الشــرطة. وهــذه املرأة 
الشقراء التي تضع نظارات، 
نبذها احلزب اجلمهوري في 
وايومينغ الذي شارك رئيسه 
بنفســه في التظاهرات يوم 

اقتحام مبنى (الكابيتول).
وتقول ماري مارتن رئيسة 
احلزب اجلمهوري في مقاطعة 
تيتــون اجلبلية حيث تقيم 
تشــيني إن «ليــز تدافع عن 
ناخبني في ذهنها وهم ليسوا 

ناخبي وايومينغ».
لذلك وفي وايومينغ التي 
كانت أول والية منحت املرأة 

يدعم احملامية هارييت هايغمان ضد ليز تشيني التي حتقق في اقتحام أنصاره مقر «الكابيتول»

غــدا البقاء فــي مقعدها في 
وايومينغ التي صوت أكثر من 
٧٠٪ من ناخبيها لترامب في 
االنتخابات الرئاسية املاضية، 

ضد جو بايدن.
وردا علــى دورهــا فــي 
البرملانية  التحقيــق  جلنــة 
في اقتحام الكابيتول، جعل 
دونالد ترامب من ليز تشيني 
عدوه األول، وهو ال يوفر أي 
فرصة ملهاجمة السيدة التي 
وصفها بأنها «خائنة ومتيل 

إلى احلرب».
وألقى الرئيس السابق بكل 
ثقله لدعم منافستها احملامية 

بعد زيارة بيلوسي.. وفد من الكونغرس في تايوان
تايبيهـ  وكاالت: وصل وفد من الكونغرس 
األميركي إلى تايوان امس بعد أيام على إجراء 
الصني مناورات عسكرية في محيط اجلزيرة، 
ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي 
للجدل. ويلتقي  املثيرة  نانســي بيلوســي 
وفد الكونغرس املكون من خمســة أعضاء 
بقيادة السيناتور إد ماركي الذي ميثل والية 
ماساتشوستس، وزير اخلارجية جوزيف وو، 
وفق ما أفادت الوزارة التايوانية. ويضم الوفد 
أيضا النواب الدميوقراطيني جون غاراميندي 
وآالن لوينثال ودون بيير والنائبة اجلمهورية 

أوموا أماتا كوملان ريدواغن، بحسب املعهد.
وقال بيان للمعهد األميركي في تايوان إن 
الوفد يناقش «العالقات األميركية ـ التايوانية 
واألمن اإلقليمي والتجارة واالستثمار وسالسل 
اإلمداد العاملية وتغير املناخ إلى جانب قضايا 

أخرى مهمة محط اهتمام مشترك».
وأشادت اخلارجية التايوانية بزيارة الوفد 
باعتبارها مؤشرا آخر الى دفء العالقات بني 
تايبيه وواشنطن. وأعربت في بيان عن «ترحيبها 
احلار» بالوفد، وقالت «في وقت تواصل الصني 
تصعيد التوتــر في املنطقة، رتب الكونغرس 
األميركي مجددا لزيارة وفد عالي املستوى إلى 
تايوان، ما يعكس صداقة ال تهاب التهديدات 
الصينية والترهيب، ويؤكد على دعم الواليات 

املتحدة القوي لتايوان».
في غضــون ذلك، أعلنــت وزارة الدفاع 
التايوانية امس أنها رصدت ٢٢ طائرة صينية 
وست سفن تنشط في محيط مضيق تايوان.

وعبرت ١١ من هذه الطائرات اخلط األوسط 
الذي يعد مبنزلة خط ترســيم احلدود غير 

الرسمي بني تايوان والصني.

أوكرانيا تسعى حلصار قوات روسيا في خيرسون 
وزيلينسكي يهّدد جنودها: ستصبحون أهدافًا خاصة

االحتالل يوقف منفذ هجوم «حافلة القدس» 
ويجبر مقدسيًا على هدم منزله

مفاجأة.. معظم «احملافظني» يفضلون 
جونسون على خليفيه احملتملني

تعزيزات عسكرية تركية إلى الشمال السوري

عواصم - وكاالت: أعلنت أوكرانيا أمس 
أن القوات الروسية التي عبرت نهر دنيبر في 
مدينة خيرسون التي احتلها الروس في جنوب 
البالد، قد تبقى عالقة في املنطقة بعد قصف كل 
جسورها بينما تبادلت موسكو وكييڤ مجددا 
االتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية. 
وقال النائب في البرملان احمللي سيرغي خالن 
للتلفزيون األوكراني «الوسيلة الوحيدة لعبور 
النهر بالنسبة للمحتلني هي استخدام األلواح 
العائمة بالقرب من جسر أنتونيفسكي، لكنها 
لن تلبي حاجاتهم بالكامل». وقدر عدد اجلنود 
املتواجديــن علــى الضفة اليمنــى من النهر 
بحوالى عشــرين ألفا، مشيرا إلى أنه مازال 
ميكنهم «عبور اجلسور املتضررة مشيا على 
األقدام». وتقدم اجلنود الروس بضع عشرات 
الكيلومترات غربا، لكن اجلسور الثالثة التي 
تعبر النهر في املنطقة التي اســتولوا عليها 
تعرضــت للقصف مرات عدة في األســابيع 

األخيرة. مبــوازاة ذلك، اعلنت أوكرانيا انها 
ستستهدف اجلنود الروس في منطقة احملطة 
النووية زابوريجيا. وحذر الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي اجلنود الروس الذين 
يطلقون النار علــى زابوريجيا أكبر محطة 
للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها 
كقاعــدة إلطالق النار من أنهم ســيصبحون 

«أهدافا خاصة» لقوات بالده.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي أمس 
األول «كل جندي روســي سواء يطلق النار 
على احملطة أو يطلق النار مستخدما احملطة 
كغطــاء البد أن يفهم أنه يصبح هدفا خاصا 
لعمالء مخابراتنا وأجهزتنا اخلاصة وجيشنا».
إلى ذلك، دعت مجموعة «انيرغو- اتوم» 
األوكرانية املشــغلة حملطة زابوريجيا على 
تلغرام املدنيني إلــى تقليص تواجدهم «في 
شوارع انيرغودار. تلقينا معلومات تتحدث عن 
استفزازات جديدة من قبل احملتل» الروسي.

عواصمـ  وكاالت: أعلنت شرطة االحتالل 
اإلســرائيلي أمس توقيف رجل يشتبه بأنه 
نفــذ هجوما مســلحا على حافلة في وســط 
مدينة القدس احملتلة ما أدى إلى وقوع ثمانية 
جرحى على االقل، إصابة اثنني منهم بالغة.
وقــال رئيس الوزراء اإلســرائيلي يائير 
البيــد خالل االجتماع األســبوعي حلكومته 
«إنــه مهاجم وحيد، من ســكان املدينة ومن 
اصحاب السوابق». من جهتها، قالت منظمة 
اإلسعاف الطبي في إســرائيل، «جنمة داود 
احلمراء» إنها تدخلت بعد تلقيها تقارير عن 

إطالق نار على حافلة في القدس.
وذكر املتحدث باسم املنظمة زكي هيلر أن 
«هناك ٨ جرحى» هم «امرأة وســتة رجال»، 

مشيرا إلى أن حالة اثنني منهم حرجة.
وصرح متحدث باسم السفارة االميركية 
في القدس لوكالة فرانس برس «نستطيع أن 
نؤكد وجود مواطنني اميركيني بني الضحايا». 

من جهتها، أشادت حركة «حماس» بـ«عملية 
إطالق النــار البطولية» من دون أن تتبناها 
رسميا، معتبرة أنها «رد على جرائم االحتالل 
في غزة ونابلس». وأكد املتحدث باسم احلركة 
عن مدينة القدس محمد حمادة أن «العملية 
تتجلى فيها الصورة احلقيقية لواقع الشعب 
الفلسطيني املتمسك بخيار املقاومة والوفي 

لوصية الشهداء».
من جهة اخرى، أجبرت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، مقدســيا من البلدة القدمية في 
مدينة القدس احملتلة على هدم منزله، بحجة 

عدم الترخيص.
الــى ذلــك، أعلــن القائد الســابق جليش 
االحتالل غادي إيزنكوت انضمامه إلى القائمة 
االنتخابية «أزرق أبيض»، لوزير الدفاع بيني 
غانتس لالنتخابات التشريعية التي ستجرى 
في نوفمبر املقبل، مدشنا بذلك دخوله معترك 

السياسة.

لندن - وكاالت: أظهر اســتطالع جديد 
للرأي أن غالبية أعضاء حزب احملافظني ما 
زالوا يفضلون رئيس الوزراء في بريطانيا 
بوريس جونســون على املرشحني االثنني 
اللذين يتنافسان على خالفته، وهما: ريشي 

سوناك وليز تراس.
يأتي ذلك فــي الوقت الذي تردد فيه أن 
جونسون يخطط لعودة محتملة كرئيس 

للوزراء في حالة انهيار خليفته.
وكشف االستطالع الذي أجرته مؤسسة 
«أوبينيوم» وشــارك فيــه ٤٥٠ عضوا في 
حزب احملافظني ممن حسموا قرارهم بشأن 
مرشــحهم املفضل في االنتخابات اجلارية 
الختيار زعيم، أن تراس تتفوق بشكل جيد 
على سوناك في سباق قيادة حزب احملافظني، 
متقدمة بنسبة ٦١٪ مقابل ٣٩٪ لسوناك بني 
أعضاء حزب احملافظني، بحســب صحيفة 

«اإلندبندنت» البريطانية.

لكن االستطالع أظهر كذلك بوادر أسف 
علــى الــزوال السياســي لرئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون بســبب ما 
يسمى بفضيحة «بارتي غيت»، باإلضافة إلى 
نقــص واضح في احلماس ألي من خلفائه 

احملتملني.
كما أظهر االســتطالع أيضا أنه في حال 
إقامة منافســة وجها لوجه بني جونســون 
وتراس، ســيختار ٦٣٪ مــن أعضاء حزب 
احملافظني جونســون، مقارنــة بدعم ٢٢٪ 

لتراس.
ووفقا لـ «اإلندبندنت»، جاءت النتائج أكثر 
وضوحا في حال وجود منافسة بني جونسون 

وسوناك، بنسبة نحو ٦٨٪ جلونسون. 
وكان سوناك قد تعهد مبواصلة القتال 
على الرغم مــن وضعه الضعيف، إذ ادعى 
فريقه أنه «يحرز تقدما» في كسب الناخبني 

املترددين.

وكاالت: أفادت تقارير اعالمية بدخول 
تعزيزات عسكرية تركية جديدة األراضي 
السورية، وسط تهديدات أطلقها الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان بشن عملية 
عســكرية جديــدة ضــد قوات ســوريا 
التــي تعتبرها  الدميوقراطية (قســد) 
انقرة امتدادا حلزب العمال الكردستاني. 
ودخلــت مدرعات وآليات عســكرية 
تركية وأســلحة ثقيلة عبر معبر «باب 
الهوى» باجتاه محافظة إدلب، ثم توزعت 
على مناطق متفرقة من ريف احملافظة، 

وفقا ملوقع «عنب بلدي». 
شبكة «ادلب بالس» نشرت تسجيال 
مصورا يظهر اآلليات واملدرعات التركية، 
فــي أثنــاء عبورها إلى عمــق األراضي 
الســورية باجتاه قواعدها العســكرية 

في ريف إدلب اجلنوبي.
وضم الرتل الذي دخل ليل أمس األول، 
حوالــي ٢٥ آلية ثقيلة من بينها مدافع، 
وانتشر في ريف محافظة إدلب اجلنوبي.

ونقــل املوقع عــن مرصــد مختص 
برصد التحركات العسكرية شمال غربي 
سورية، أن الرتل ضم مصفحات ومدرعات 
عســكرية إضافة إلى مدافــع ثقيلة من 
نوع «فوزديكا» ومدافع «أكاسيا» ذاتية 

احلركة.
وذكر املرصد أن عدد النقاط العسكرية 
في أرياف إدلب تبلغ حوالي ٧٤ نقطة، 
ويصل عددهــا في جبل الزاوية من ٢٢ 

إلى ٢٣ نقطة عسكرية.
تزامنا مع دخول اآلليات العسكرية 
التركية، شــنت القوات السورية حملة 
قصف مدفعي طالت مواقع متفرقة من 
أريــاف محافظــة إدلب، لم تســفر عن 

إصابات.
وقال الدفاع املدني السوري «اخلوذ 
البيضاء» إن املدفعية السورية والروسية 
استهدفت قريتي كفرتعال بريف حلب 
الغربــي ومعارة النعســان بريف إدلب 

الشرقي بقذائف املدفعية الثقيلة.

جنود اوكرانيون يجهزون قاذفات مضادة لـ«املسيرات» خالل تدريب قرب جبهة املواجهة في ميكواليف أمس (رويترز)

أنباء سورية
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يوّجه بتقدمي الدعم لضحايا حريق كنيسة «أبوسيفني»
خديجة حمودة

متكنــت قــوات اإلدارة 
املدنيــة  العامــة للحمايــة 
باجليزة، من السيطرة على 
احلريق الهائل الذي شــب 
امس بكنيسة أبوسيفني بحي 
إمبابة باجليزة مما تسبب 
في وفاة ٤١ شخصا وجرح 
١٢ آخرين، ومت إخطار خبراء 
املعمــل اجلنائي، لرفع آثار 
احلريق، وحتديد أســبابه 

ومالبساته.
الرئيــس  وقـــد وجـــه 
عبدالفتاح السيســي كافة 
أجهزة ومؤسســات الدولة 
املعنية باتخاذ كل اإلجراءات 
الفوري  الالزمــة والتعامل 
مع احلادث األليم بكنيســة 

املنيرة مبحافظة اجليزة.
الرئيس السيسي  وقال 
- في تدوينة على صفحته 
مواقــع  علــى  الرســمية 
التواصــل االجتماعــي - 
«أتابــع عن كثــب تطورات 
األليــم بكنيســة  احلــادث 
املنيــرة مبحافظة اجليزة، 
وقــد وجهــت كافــة أجهزة 
الدولة املعنية  ومؤسسات 
باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة، 
وبشكل فوري للتعامل مع 
هذا احلادث وآثاره وتقدمي 
كافة أوجه الرعاية الصحية 

للمصابني».
وتقدم الرئيس السيسي 
التعــازي ألســر  بخالــص 
الضحايــا األبريــاء، الذين 
انتقلوا جلوار ربهم في بيت 

من بيوته التي يعبد بها.
الرئيــس  كمــا أجــرى 
اتصــاال هاتفيــا مــع البابا 

تفاصيل احلــادث ومعرفة 
مالبساته.

وأعلــــن أن الرئيــــس 
السيســي وّجــه احلكومة 
باتخاذ اإلجراءات الفورية 
الضحايــا  أســــر  لدعــم 
وتقدمي أقصى رعاية طبية 
للمصابني. وقال إنها قررت 
فوراً صرف مبلغ ١٠٠ ألف 
جنيه لكل ضحية، ومبلغ 
يصــل إلى ٢٠ ألــف جنيه 
للمصابــني، طبقــا لدرجة 
اإلصابــة، فضال عن تقدمي 
كافة أوجه الدعم والرعاية 
ألســر الضحايا واملصابني 

كنيســة أبو سيفني مبنطقة 
املنيــرة الغربيــة باجليزة، 
مشيرة إلى أنه مت على الفور 
انتقال قوات احلماية املدنية، 
والســيطرة علــى احلريــق 
وإخــالء املصابني واملتوفني 

ونقلهم للمستشفيات.
وأشــارت الى أن فحص 
أجهــزة األدلــة اجلنائيــة، 
كشف عن أن احلريق نشب 
بتكييف بالدور الثاني مببنى 
الكنيسة، والذي يضم عددا من 
قاعات الدروس، نتيجة خلل 
كهربائي، وأدى ذلك النبعاث 
كمية كثيفة من الدخان، كانت 

احلــادث األليــم الــذي وقع 
في كنيســة الشهيد العظيم 
أبــي ســيفني  مرقوريــوس 
مبنطقة مطار إمبابة، شمال 
اجليزة.. ونحن على تواصل 
مستمر مع القيادات احمللية 
باحملافظــة ووزارة الصحة 
وكافة املسؤولني.. وإذ نعزي 
أسر الضحايا فإننا نصلي من 
أجل املصابــني واملجروحني 
واثقــني أن يــد اهللا ترحمنا 

جميعا».
أعــرب  جانبــه،  مــن 
د.أحمد الطيب شيخ األزهر 
الشريف عن خالص التعازي 

في املرحلة املقبلة من خالل 
العديد مــن الدعم العيني 
الذي سيتم في هذا اإلطار، 
باإلضافــة إلــى توفير كل 
سبل الرعاية ألسر الضحايا 
واملصابني من الدعم العيني.

من جانبها، أعلنت وزارة 
الداخليــة إصابــة ضابطني 
و٣ أفــراد من قوات احلماية 

املدنية، خالل احلادث.
أن  الــوزارة  وأوضحــت 
األجهــزة األمنيــة تلقت في 
حوالي الساعة ٩ صباح امس 
بالغا بنشــوب حريق داخل 

السبب الرئيسي في حاالت 
اإلصابات والوفيات.

وفـــي ذات السيـــــاق، 
القبطية  الكنيســة  أعلنــت 
األرثوذكسية، وفاة ٤١ شخصا، 
وإصابــة ١٢ آخرين، نتيجة 
احلريق، أثناء القداس اإللهي. 
وقال املتحدث باسم الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية - في 
بيان - إن بابا اإلســكندرية 
املرقســية  الكرازة  بطريرك 
البابا تواضروس الثاني، قدم 
التعزية في ضحايا احلريق.

وأضاف: أن البابا قال، في 
تعزيته: «نتابع بكل األسى 

واملواساة للبابا تواضروس 
بابــا اإلســكندرية  الثانــي 
وبطريرك الكنيسة القبطية 
األرثوذكسية وجميع اإلخوة 
املســيحيني واملصريــني في 

ضحايا احلريق.
وأكد في بيان أن األزهر 
وعلماءه وشيوخه يقفون 
جميعــا بجانــب إخوتهــم 
فــي هــذا احلــادث األليــم، 
العزاء  ويتقدمون بخالص 
إلى أسر الضحايا، داعيا اهللا 
أن يلهمهم الصبر والسلوان 
وأن ميــن علــى املصابــني 

بالشفاء العاجل.

احلكومة تصرف ١٠٠ ألف جنيه لكل ضحية و٢٠ ألف جنيه للمصابني.. «الطيب»: األزهر وعلماؤه وشيوخه يقفون بجانب إخوتهم في احلادث األليم

(رويترز) أحد ضحايا احلريق يتلقى العالج في املستشفى باجليزة  آثار الدمار الذي أحلقه احلريق بكنيسة «ابو سيفني» ومحيطها         (أ.ف.پ)

تواضروس بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكنيسة القبطية 
األرثوذكســية، حيــث قدم 
تعازيه في ضحايا احلادث.
وصرح املتحدث باســم 
السفير  رئاسة اجلمهورية 
بســام راضي، بأن الرئيس 
السيسي أكد - خالل االتصال 
- قيام كافة مؤسسات الدولة 
بتقدمي الدعم الالزم، الحتواء 

آثار هذا احلادث األليم.
كمــا تفقــد د.مصطفــى 
مدبولــي، رئيــس مجلــس 
الوزراء، موقع حادث كنيسة 
أبو ســيفني، للوقوف على 

بيروت ـ عمر حبنجر

البطريركيــة  تســتقطب 
املارونيــة في مقرها الصيفي 
في الدميان املرشحني احملتملني 
أو  اجلمهوريــة،  لرئاســة 
التــي تشــكل  الشــخصيات 
القوى  مفاتيح رئاســية، من 
الرئيسية، للبحث  واألحزاب 
عن الشخص الذي تنطبق عليه 
مواصفات رئيس اجلمهورية 
املقبــل، وأبرزهــا قدرته على 
إخــراج البلد من احلفرة التي 

جره اليها العميان.
وتتوقــع املصادر املتابعة 
املزيد من االزدحام على الطريق 
البطريركي أكان في الدميان، 
أو فــي بكركــي، بعــد عــودة 
البطريرك بشارة الراعي إلى 
مقره األساســي، حتى تعيني 
رئيس مجلس النــواب نبيه 
بري جلسة انتخاب الرئيس، 
اعتبارا من األول من سبتمبر.

وفي عظة األحد من الدميان، 
قال البطريــرك الراعي أمس: 
الشــعب يحتاج الــى رئيس 
يسحب لبنان من الصراعات، 
وال يجــوز في هــذه املرحلة 
التداول بأسماء مرشحني من 
هنا وهنــاك وال نرى تصورا 
ملرشح. وأضاف في رد ضمني 
علــى منتقــدي دعوته حلياد 
لبنان قائال: من غير املمكن ان 
يعيش لبنان، من دون احلياد 
الناشــط، وال ميكــن توريط 
البلد فــي صراعات اآلخرين، 
وليس احليــاد موقفا ظرفيا، 

إمنا أسلوب حوار بناء.
بدوره متروبوليت بيروت 
وتوابعهــا للروم األرثوذكس 

الكثير من املنافسني، وضمن 
املواصفــات التــي طرحها أن 
يكون لدى الرئيس كتلة نيابية 
وازنة، وفي هذا الطرح استبعاد 
مسبق لسليمان فرجنية، الذي 
يتمثل فــي مجلــس النواب، 
بنائــب واحد، وللمرشــحني 
اآلخرين من غير النواب، بحيث 
«ال يبقــى فــي امليدان ســوى 
جبران»، وريث كتلة «التيار 
احلر»، وسمير جعجع رئيس 
«القوات اللبنانية»، بوصفهما 
رئيسي أكبر كتلتني نيابيتني 
مسيحيتني في مجلس النواب 

اجلديد.
في غضون ذلك يتابع اللقاء 
الذي يضم ١٦ نائبا غدا الثالثاء 
اجتماعــات بدأوها األســبوع 
الفائــت، وفــي املعلومات انه 
ســيتم التواصل مع «احلزب 
التقدمــي االشــتراكي»، الذي 

املنظومة»، وترى أن من يطرح 
مرشحا من هذا النوع ال يريد 
إيصاله، مؤكدة رفضها مرشح 

يجر لبنان إلى محور إيران.
املفتــي اجلعفــري املمتاز 
الشيخ أحمد قبالن تطرق أمس 
إلى قضية املودع بسام الشيخ 
حسني املوقوف بسبب اقتحامه 
فرع «فدرال بنك» في احلمراء، 
بعد رفــض البنك متكينه من 
ســحب رصيــده البالــغ ٢٠٩ 
آالف دوالر، وقال قبالن: مالك 
مصــرف مدجــج باحلمايــة 
رغم انه نهــب ودائع الناس، 
فيمــا املواطــن املنهوب خلف 
القضبان، ينتظر قاضيا غب 
الطلب ليحكم عليه! وأضاف: إن 
احلل يبدأ باإلنسان السياسي، 
وإال الفوضى واحلرب األهلية.

وتداولت وسائل التواصل 
تغريدة لإلعالمية دميا صادق، 
تضمنت قولها: «أتعرض منذ 
الصبــاح حلملــة حتريــض 
وصلــت حلــد املطالبــة علنا 

بهدر الدم.
وعليــه أرجــو اعتبار هذا 
التويت مبنزلة إخبار للسلطات 
اللبنانية، كما اني أحمل علنا 
ورســميا قيــادة حــزب اهللا 
املسؤولية الكاملة ألي مكروه 
قد يقع علي من اآلن وصاعدا. 

باقي التهديدات في الثريد».
بــدوره، املصــور حســن 
شــعبان تلقى تهديــدا خطيا 
بتــرك قريته بيت حانون في 
اجلنوب، بواسطة ورقة علقت 
على واجهة سيارته كتب عليها: 
«فل من الضيعة يا عميل»، ألنه 
غطى مظاهرة احتجاجية على 

انقطاع املياه عن البلدة.

ترفــض «القــوات اللبنانية» 
اعتبــاره فــي املقلــب اآلخر، 
السيما بعد إشارة وليد جنبالط 
إلى تباينات مع «حزب اهللا».
وفــي هذا الســياق، يقول 
الوزير السابق غازي العريضي، 
إن جنبــالط طــرح إمكانيــة 
املجيء برئيس للجمهورية ال 
يشــكل حتديا ألحد. وأضاف 
لصحيفة «الديار»: ثمة قضايا 
موضــع خالف جوهــري مع 
احلــزب، لكن علينــا االتفاق 

على إدارة هذا اخلالف.
«القــوات  وتتواصــل 
اللبنانية» مع عدد من النواب 
التغييريــني، ومنهــم النائب 
بوال يعقوبيان، التي اعترفت 
فــي تصريح لها امــس، بأنه 
ال إمكانيــة لــدى التغييريني 
على تبني «مرشــح نخوض 
بــه معركــة الرئاســة بوجه 

(محمود الطويل) البطريرك املاروني  بشارة الراعي  يلقي عظة عقب قداس االحد في الدميان 

املطــران اليــاس عــودة، أكد 
على وجــوب التئــام مجلس 
النواب، من اجل انتخاب رئيس 
للجمهورية، يعي هموم الشعب 
ويتبنــى أحالمه ويعمل على 
حتقيقها، رئيس شجاع حيث 
تدعو احلاجــة، ووديع حيث 
يجب. ال متييز عنده وال انتماء 

اال للبنان.
وكان رئيس «التيار احلر» 
جبران باسيل، آخر املرشحني 
احملتملني زار الدميان وتناول 
الطعام على مائدة البطريرك 
الراعــي أمــس األول، كاســرا 
القطيعة بني الراعي ورئاسة 
اجلمهوريــة، والقائمــة منــذ 
ما قبل أزمــة توقيف املطران 
موسى احلاج، أثناء قدومه من 

فلسطني احملتلة برا.
باســيل حــدد مواصفــات 
أخرى للرئيس والتي تستبعد 

النائب فؤاد مخزومي لـ «األنباء»: توحيد 
الصف السيادي مسار حتمي ال مفر منه

الرئيس للوزراء اجلدد عقب أدائهم اليمني: 
التجرد واملوضوعية إلعالء مصلحة الوطن

بيروتـ  زينة طّبارة

رأى عضــو كتلة التجدد 
نائب بيروت فؤاد مخزومي أن 
القوى السيادية تعمل بجهد 
كبير علــى توحيد صفوفها 
وخياراتهــا فــي مواجهــة 
االســتحقاق الرئاسي، وهو 
مسار حتمي ال مفر منه إلنقاذ 
البــالد وإخراجها من جهنم، 
وقد ارتسمت خطواته االولى 
منذ ما قبل االنتخابات النيابية 
في مايو املنصرم، مشيرا الى 

ان املنظومة السياسية احلاكمة، وان خسرت 
«باجلملة» االغلبية النيابية، اال انها برهنت 
«باملفرق» وخالل استحقاقني دستوريني، ان 
قوتها النيابية تتأرجح كحد ادنى بني ٥٤ نائبا 
كلفوا الرئيس ميقاتي بتشكيل احلكومة، و٦٥ 
نائبا كحد اقصى اعادوا انتخاب الرئيس بري 

على رأس السلطة التشريعية.
ولفت مخزومي في تصريح لـ «األنباء» الى 
ان املؤمنني باملشروع االنقاذي لن يسمحوا بأن 
تضــع املنظومة احلاكمة يدها من جديد على 
لبنــان، ومن هنا انطلــق العمل على توحيد 
التوجــه بني القوى الســيادية وســائر قوى 
املعارضــة، خاصــة ان في لبنــان خيارين ال 
ثالث لهما، إما خيار السلطة وبالتالي االستمرار 
باالنهيارات والفشل، والنكبات والفساد، وإما 
اخليار السيادي حلماية لبنان وإعادة بنائه 
على أسس دستورية ووطنية صحيحة، ومن 
هنا التأكيد ان معركة الرئاسة ستكون سيف 

الفصل بني لبنــان املزرعة، 
ولبنــان الدولــة املتعافيــة 
القائمة على أحكام الدستور 

وحكم املؤسسات.
وردا علــى ســؤال، لفت 
مخزومي الــى ان حزب اهللا 
مترس السيما خالل الوجود 
السوري في لبنان، بكيفية شل 
الدولة وتعطيل االستحقاقات 
الدســتورية، وهــو مــا كان 
يؤمن له وحللفائه في غياب 
توازن القوى فرص الربح في 
االنتخابات النيابية والرئاسية 
وفي تشكيل احلكومات، اال ان الصورة تبدلت 
بعد االنتخابات النيابية األخيرة، بحيث اصبحت 
القوى السيادية قادرة أوال على قلب املوازين 
وكسر سياسة الفرض والتسلط، وثانيا على 
التفاوض من موقع القوة والقرار، على رئيس 
توافقي يكون سياديا واصالحيا، ومن بعده 
على تشــكيل حكومة يكون للقوى السيادية 

احلصة الوازنة فيها.
وختاما، أكد مخزومي ان اللبناني الرافض 
للمنظومــة احلاكمــة، متكن فــي االنتخابات 
النيابية األخيرة من ســحب بساط األغلبية 
النيابية من حتتهــا، فانزلها من ٧١ نائبا الى 
مــا دون الـ ٦٥ نائبا، وهــي الفرصة الذهبية 
لالنطالق باملشروع اإلنقاذي للبنان، فإذا كان 
هناك من نوايا صادقة لبناء لبنان الذي نحلم 
به فعلى اجلميع ان يتخطى الشخصانية، وان 
يقدم املصلحة اللبنانية العليا على االجندات 

احلزبية واخلاصة.

خديجة حمودة

شــدد الرئيس عبدالفتاح السيســي على 
الوزراء اجلدد التحلي بالتجرد واملوضوعية 
والتفاني وبــذل أقصى جهد، إلعالء مصلحة 
الوطن في املقام األول، وذلك إدراكا للمسؤولية 
الكبيرة التي يتولونها في ظل املتغيرات الدولية 
األخيرة، التي انعكست داخليا على دول العالم 
ومنها مصــر، وفرضت العديد من التحديات 
التي تتطلب العمل الدؤوب املتواصل بإرادة 
قوية وبال كلل. جاء ذلك خالل اجتماع الرئيس 
عبدالفتاح السيســي امس مع رئيس مجلس 

الوزراء د.مصطفى مدبولي، والوزراء اجلدد عقب 
أدائهم اليمني الدستورية بالقصر اجلمهوري 
مبدينــة العلمني اجلديدة. وصــرح املتحدث 
الرسمي باسم رئاسة اجلمهورية السفير بسام 
راضــي بأن الرئيس السيســي وجه الوزراء 
اجلدد بالوقوف بدقة على كل أدوات وإمكانيات 
وزاراتهم واملؤسســات والهيئات التابعة لها 
وحسن إداراتها، لتعظيم نتاج تلك اإلمكانيات 
وتطوير أسلوب إداراتها، بهدف حتقيق أقصى 
استفادة وعائد ممكن، مع االنتباه جيدا لكفاءة 
آليات التنفيذ كعامل حاسم في جناح التخطيط 

ليصبح واقعا ومردودا ملموسا.

معركة الرئاسة سيف الفصل بني لبنان املزرعة ولبنان الدولة

فؤاد مخزومي

تضامن عربي وغربي مع مصر وضحايا حريق الكنيسة
القاهرة - هالة عمران ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام

أعرب عدد من الدول العربية والغربية عن 
خالــص تعازيهم في ضحايا حريق كنيســة 
الشــهيد «أبو ســيفني» باملنيــرة الغربية في 

إمبابة شمالي محافظة اجليزة.
حيــث أكــدت دولة اإلمــارات تضامنها مع 

مصر وتعازيها في ضحايا حريق الكنيسة.
وأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي 
اإلماراتيــة  فــي بيــان عــن خالــص تعازيها 
ومواساتها إلى حكومة مصر وشعبها الشقيق، 
وإلــى أهالــي وذوي الضحايا في هذا احلادث 

األليم، متمنية الشفاء العاجل جلميع املصابني.
مــن جانبهــا، أعربــت وزارة اخلارجيــة 
البحرينية فــي بيان، عن تعاطــف البحرين 
وتضامنها مع مصر قيادة وحكومة وشــعبا، 
في هــذا املصاب األليم، معربــة عن متنياتها 

بالشفاء العاجل جلميع املصابني.
وأعربت وزارة اخلارجية وشؤون املغتربني 
األردنية عن أحر التعازي وصادق املواســاة 

ملصر في ضحايا احلادث.
كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، 

في ضحايا احلريق.

من جانبــه، أعرب ســفير اململكة املتحدة 
بالقاهرة جاريث بايلي، عن تعازيه في ضحايا 
احلادث، وقال السفير البريطاني - في تدوينة 
عبر حســابه على موقع التواصل االجتماعي 
تويتــر- «خالــص التعازي ملصــر وخاصة 
لعائالت وأصدقاء الذيــن فقدوا أحباءهم في 
حريق كنيســة أبو ســيفني» كما عبر السفير 
بايلي عــن أطيب التمنيات بالشــفاء العاجل 

للمصابني. 
كما أعربت سفارات بلجيكا واملانيا وفرنسا 
في القاهرة عن بالغ تعازيها في ضحايا احلادث،  

متمنية الشفاء العاجل للمصابني.

ازدحام مرشحني على طريق البطريكية واجتماع جديد للنواب الـ١٦ غدًا
إعالميون يتعرضون لتهديدات.. والراعي: نحتاج إلى رئيس يسحب لبنان من الصراعات
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من األبراج الفلكية من ٦ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

العقرب

ملياء طارق

اراغدءاصقا

لولنبشباةا

ماعااطيصثل

قسصءررتاام

صيريةعللدح

ريتةاااةحا

قساالللءتف

صايلكساااظ

ابعبومونحا

دعاديررغشل

قلبيترالوح

ةارعيبقامي

١ - دولة خليجية - رعبي، ٢ - أشراف - شاطئ، 
٣ - طوق - جواب، ٤ - ركل برجله - بسط، ٥ - أيام 
الراحة، ٦ - مطربة كويتية - في الصحراء (معكوسة)، 
٧ - جنمع - حيوان ضخم (معكوسة)، ٨ - متشابهان 
- من العيون (معكوسة)، ٩ - يحيي (معكوسة) - 

حصول سريع على املال، ١٠ - خادم - اقتحم.

الكويتي
العباسي
صادقة
غنائية

بارة
الغناء
حداثة
أصالة

املقصر
العصر
البديع

رواسي

السمر
شطر

رباعيات
موشحات

بيت
احلي

احملافظ 
قصائد

األوراق
املقصر

 - العلف  ١ - عقيمان - نبسط (معكوسة)، ٢ - مكان 
االقتراب (معكوسة)، ٣ - علم مذكر - للتعريف - حاجز، 
٤ - قريب (معكوسة) - املنفق على العائلة، ٥ - نكمل، 
٦ - احلبر، ٧ - نبأ - للنفي - في الفم، ٨ - ابن - من 
األقارب - عبرا (معكوسة)، ٩ - عالمة موسيقية - مغني، 

١٠ - يناقش بعقم - نساند (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - ُعمان - خوفي، ٢ - أعيان - بالج، ٣ - قالدة - رد، 
٤ - رفس - مد، ٥ - العطل، ٦ - نوال - رمال (معكوسة)، 
٧ - نلم - دب (معكوسة)، ٨ - دد - الدمع (معكوسة)، 

٩ - يسلم (معكوسة) - إثراء، ١٠ - نادل - دهم.

١ - عاقران - مند (معكوسة)، ٢ - معلف - الدنو (معكوسة)، 
٣ - أياس - ال - سد، ٤ - دان (معكوسة) - املعيل، ٥ - 
نتم، ٦ - املداد، ٧ - خبر - ال - لثة، ٨ - ولد - عم - مرا 
(معكوسة)، ٩ - فا - مطرب، ١٠ - يجادل - نؤيد (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

شاي الزجنبيل قد ُيحسن «بشكل ملحوظ» مستويات 
السكر في الدم خالل ساعات

ترتفع مستويات السكر في الدم استجابة لتناول 
أطعمة معينة، لذا فإن املفتاح هو استهالك العناصر 
التي تقاوم هذا االرتفاع وتخفف من تأثير السكر 
في الدم. ووجدت األبحاث أن تناول مشروب أصفر 
ميكن أن «يخفض بشكل ملحوظ» مستويات السكر 
في الدم، وهذا التأثير يبدأ في غضون ساعات. فقد 
أثبت شاي الزجنبيل أنه بارع بشكل خاص في هذه 

العملية، على املديني القصير والطويل.
وركزت دراسة نشرت في مجلة Ethnic Foods بشكل 
خاص على: التخفيف من ارتفاع نسبة السكر في 
الدم. وحتقيقا لهذه الغاية، أجرى الباحثون مراجعة 
منهجية الستخدام الزجنبيل خلفض نسبة السكر في 
الدم املرتفعة. وكتب الباحثون في الدراسة: «العديد 
من التجارب السريرية احلديثة التي نشرت في عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٤، على الرغم من صغر حجمها، أضافت 
أدلة جديدة متناقضة ولكنها مقنعة حول استخدام 

الزجنبيل في عالج مرض السكري لدى البشر».
وخلص الباحثون إلى أن «مكمالت جذر الزجنبيل 
تقلل بشكل كبير من نسبة الغلوكوز في الدم ومستويات 
HbA١c. وعندما يقترن بالتدخالت املتعلقة بالنظام 
الغذائي ومنط احلياة، فقد يكون ذلك تدخال فعاال 

للتحكم في داء السكري من النوع الثاني».

ملاذا نكتسب الوزن في منتصف العمر؟

لسنوات، كان ُيعتقد أن اجلاني هو عملية التمثيل 
الغذائي البطيئة، لكن األبحاث اجلديدة تشير إلى 
أن هذا ليس هو احلال. ويشير مصطلح األيض إلى 
التي تساعدنا على استخدام  الكيميائية  العمليات 
الطاقة من الطعام للوظائف احليوية مثل التنفس 

وضخ الدم وتزويد أعضائنا بالوقود.
وهناك نوعان من قياس التمثيل الغذائي: معدل 
األيض أثناء الراحة هو احلد األدنى من الطاقة، أو 
السعرات احلرارية، الالزمة للبقاء على قيد احلياة 
إنفاق  الراحة والصيام، في حني أن إجمالي  أثناء 
الراحة،  أثناء  الطاقة هو مزيج من معدل األيض 
باإلضافة إلى الطاقة املستخدمة في النشاط البدني 
وهضم الطعام. وبالنسبة للبالغني الذين ال ميارسون 
الرياضة، ميثل معدل األيض أثناء الراحة نحو ٥٠ 
إلى ٧٠٪ من إجمالي استخدام الطاقة، والهضم من ١٠ 
إلى ١٥٪، والنشاط البدني ملا تبقى من ٢٠ إلى ٣٠٪.
العلماء  العام املاضي، قاس  وفي دراسة رائدة 
لـ ٦٤٠٠ شخص تتراوح  الغذائي  التمثيل  معدالت 
أيام و٩٥ عاما، ووجــدوا أن  أعمارهم بني ثمانية 
التمثيل الغذائي يتغير بالفعل مع تقدم العمر، ولكن 
ليس عندما تعتقد أنه يتغير. وكشفت الدراسة عن 
أن عملية التمثيل الغذائي لدينا - كمية السعرات 
احلرارية التي نحرقها حلجمنا - تبلغ ذروتها عندما 
يكون عمرنا ١٢ شهرا فقط. وبعد ذلك، يتباطأ بنحو 
٣٪ كل عام حتى نصل إلى العشرينيات من العمر، 
عندما يستقر في الوضع الطبيعي اجلديد ويبقى 
«صخريا صلبا» حتى سن الستني. وهذا يعني أن 
العمر ٥٠ عاما ستحرق سعرات  البالغة من  املرأة 
حرارية بنفس فعالية املرأة البالغة من العمر ٢٠ عاما.

وقال البروفيسور جون سبيكمان، عالم األحياء في 
معهد العلوم البيولوجية والبيئية بجامعة أبردين، 
وأحد معدي الدراسة: «أحد األشياء املدهشة أنه لم 
يكن هناك انخفاض في معدل األيض في منتصف 
العمر. لذلك إذا كنت تعاني من انتشار املرض في 
منتصف العمر، فال ميكنك لومه على انخفاض معدل 
األيض. وكان من املعتقد أن عمليات األيض لدينا 
تسارعت خالل سنوات املراهقة وانخفضت في منتصف 
الواقع، أن معدل  الدراسة وجدت، في  العمر، لكن 
حرق السعرات احلرارية يظل ثابتا بشكل ملحوظ». 
وبعد سن الستني، ينخفض معدل األيض أثناء الراحة 
بنحو ٠٫٧٪ سنويا حتى سن ٩٠، ينخفض معدل 
البروفيسور  األيض لدينا بنسبة ٢٦٪. ويعترف 
سبيكمان أنه على الرغم من ذلك «يعاني الكثير من 
الناس من زيادة الوزن في األربعينيات من العمر. 
ماذا يحدث؟ يبدو أن احلقيقة غير املريحة هي أننا 
نشعر بالسمنة ألننا نستهلك الكثير من السعرات 
احلرارية، لكننا في كثير من األحيان ال ندرك ذلك».

املصدر: «ديلي ميل»

املصدر: «إكسبريس»
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حوار -  ياسر العيلة

محمد دحام: تقليد «آل الشيخ» سبب النجاح الكبير لـ «بايدن»

٭ ضاحكا اهللا اهللا «ليه كده» وأكمل 
بالفعــل أنا لم أحب التمثيل، أنا كنت 
أرغــب في أن أجــرب وأعيش احلالة 
التي يشعر بها املمثل وهو ميثل امام 
الكاميرا، وبعد ان حققت هذه الرغبة 
اجتهت لالخرج، ولكن دعني أوضح 
لك ان جتربتي كممثل أفادتني كثيرا 

في عملي كمخرج.

هل من املهم ان يكون بداخل كل 
مخرج ممثل؟

٭ طبعا واال كيف اوجه املمثل داخل 
اللوكيشن في اعمالي ألنه ومن خالل 
جتربتــي احيانــا يحدث عنــد املمثل 
«بلوك» وقت التصوير يريد ان يعبر 
ولكنه ال يســتطيع وأنا أعرف سبب 
ما حــدث لــه ألنني ســبق أن مريت 
بهذا املوقف وأعلــم أنه حاليا متوتر 
ومنزعج، ومتثيلي ايام املعهد العالي 
للفنون املسرحية افادني كثيرا في مثل 
هذه احلاالت ومن خاللها تعلمت كيف 

اوجه املمثلني.

هل تذكر احدا من ابناء دفعتك ايام 
الدراسة في املعهد؟

٭ الدفعــة كلها كان عددها ٦ شــباب 
وفتــاة واحــدة، منهــم محمد راشــد 
العقروقــة، اهللا يرحمــه، الذي اطلق 
الفنان طارق العلي اسمه على مسرحه، 
والثانــي كان الصحافي حســن علي 
علي، اهللا يرحمه، الذي كان يعمل في 
جريدة الوطن، والثالــث كان الفنان 
علي السميري، اهللا يرحمه، واملخرج 
العمانــي انيس احلبيــب الذي رحل 
عن دنيانا قبل اســبوعني، ولم يتبق 
ســوى انا ومنى الشكري التي تعمل 
حاليا فــي مجال التربيــة والتعليم، 
واالعالمي البحريني ســامي هجرس 
الذي يعمل حاليا مستشارا في وزارة 

االعالم البحرينية.

سبق لك أن أخرجت أعماال سينمائية 
وتلفزيونية ولكن لم نشاهدك مخرجا 

ألعمال مسرحية ليش؟
٭ في بداياتي أخرجت فيلم «شــباب 
كول» مع املنتج حمد بدر بطولة مشعل 
القمــالس ومحمــد الرشــيد وفاطمة 
عبدالرحيــم في أول ظهــور لها، وفي 
املســرح عملــت كمســاعد مخرج في 
مســرحية «صح لســانك» مع النجم 
طارق العلي وقبلها عملت مساعد مخرج 

مع د.حسني املسلم في مسرحيتني.

أبوعزيز كم سنة لك في الفن حتى 
اآلن؟

٭ رد ضاحكا احلقيقة ال أذكر، املشوار 
طويل منذ ان عملت عام ١٩٩٦ كمساعد 
مخرج مع املخــرج الراحل عبدالعزيز 

املنصور.

ما شاء اهللا رحلة طويلة بدأتها كمساعد 
مخرج والى اآلن وتعاملت خاللها مع 

كبار النجوم في الكويت واخلليج فما 
هو تقييمك لهذه الرحلة ومدى رضاك 

عنها؟
٭ أنا اعتقد انني محظوظ بأنني عملت 
مــع النجوم وأنــا صغيــر، واعتبرها 
مجازفة ان أبدأ حياتي العملية من قمة 
الهــرم، مما حملني مســؤولية كبيرة 
وشــكل ضغطا كبيرا علّي في كل عمل 

كنت أقدمه وإلى اآلن.

هل يسعدك ان يقال انك عراب 
املخرجني حاليا في الكويت واخلليج؟

٭ أكيد شيء يسعدني كثيرا وال نقص في 
أي واحد من زمالئي املخرجني اآلخرين، 
فأنا عملت مثال مساعد مخرج مع املخرج 
الراحل «كاظم القالف»، وعملت ايضا 
مساعد مخرج مع املخرج الكبير أحمد 
املقلة إلى أن أصبحنا زمالء، ومن بعدها 
تواجدت مع جيل من املخرجني املميزين 
الذين ظهرنــا معا في هذه الفترة مثل 
محمــد القفاص وعلي العلي باالضافة 
للمخرجني الشــباب في الكويت، وفي 
النهاية كلنا زمالء وجتاربنا تكمل بعض.

كنت احد تالمذة الراحل عبدالعزيز 
املنصور فمن تعتبرهم تالميذك من 

املخرجني حاليا؟
٭ املخرجون الشباب الذين عملوا معي 
في بدايتهم منير الزعبي، وهو مخرج 
رائــع وفي تطــور مســتمر وذكي في 
اختياراته واعماله تشهد بذلك، ويكفيه 
ان في آخر ١٠ سنني ال يوجد عنده عمل 
غير ناجح، وهناك ايضا جمعان الرويعي 
من البحرين وخالد جمال مخرج شاطر 
ويجيد القيادة في اللوكيشن، باالضافة 
لعبــداهللا التركماني فــكل واحد منهم 

لديه شيء مييزه عن اآلخر.

اتفقنا انك مخرج ناجح ولكن هل تتفق 
معي بأنك كنت ممثال عاديا؟

أعود مرة أخرى ملسلسل «٢٠٢٢» 
واجلرأة التي متيزمت بها في هذا العمل 

والتي وصلت بأنكم قلدمت الرئيس 
األميركي «جو بايدن» ومن قبله قلدمت 

املستشار «تركي آل شيخ»؟
٭ املوضوع ليــس جرأة ولكن نحن 
تعاملنا مع سقف احلرية العالي لدى 
محطة mbc باالضافة أن التوجه اجلديد 
في اململكة شجعنا على ذلك وبالتأكيد 
ان املستشار تركي آل الشيخ وتقليدنا 
له في «ستوديو ٢٠٢١» أعطانا الثقة 
بأن نتناول أي شخصية وموافقته بأن 
نقلده، وباملناسبة نحن نقلد الكراكتر 
وليس الشخص نفسه من دون اساءة 
له وهذه كانت رســالة ألي شــخص 
قمنا بتقليده بأال يكون عنده مشكلة 
والدليل تقليدنا للمستشار تركي آل 
شيخ نفسه حتى وصلنا لتقليد «جو 
بايدن» والذي حقق جناحا كبيرا جدا 
من خالل االسكتش اخلاص به والذي 
جنح مع املشاهدين بالرغم من أنه لم 
يتعد زمن عرضــه اكثر من دقيقتني 

فقط.

هل أصبحت مستقرا حاليا في دبي؟
٭ نوعا ما خاصة انني قمت بتأســيس 
 Sister» شركة إنتاج فني هناك ستكون
Company» لشركتنا «ديتونا» وإن شاء 
اهللا ستكون لها إنتاجات في الفترة املقبلة 
في أكثر من دولة وهذا األمر ســيمنحنا 

فرصة بأن نقدم أعماال بحرية أكثر.

٦٠ راقصا وراقصة من الهند وصورنا 
العمــل بني الرياض ودبــي وكان وراء 
هذا املجهود الكبير املشرف العام على 
العمــل خلف احلربي، هذا الرجل الذي 
اعتبره الدينامو احملرك لكل العمل وهو 
شخص رائع مبعنى الكلمة وكل الفنانني 
يحبونه ويحترمونه وبحكم قربه من 
الفنانني السعوديني اصبح شبه عراب 
لهم وايضا الكتاب السعوديون الشباب 
املوهوبون الذين شاركوا في العمل كان 

دورهم واضحا جدا.

هل وجدت نفسك في محطة mbc؟
٭ جداً وأنا اشتغلت معهم قبل «ستوديو 
٢٠٢١ و٢٠٢٢» في فيلمني ملنصة «شاهد» 
االول بعنــوان «أســفل» مــن بطولــة 
عبداحملسن النمر واملطربة وعد والفيلم 
الثاني بعنوان «عائلة» من بطولة تركي 
اليوسف ونغم املالكي ورانيا شاهني.

 mbc هل تتفق معي أن عملك مع محطة
كان له تأثير سلبي على شركتك أنت 

والفنان عبداهللا السيف «ديتونا» بسبب 
عدم إخراجك ألي عمل لها منذ فترة 

طويلة؟
٭ آخر عمل لي مع الشركة كان مسلسل 
«سما عالية» واألعمال األخرى التي لم 
أخرجها كنت أشرف عليها، وهذا يحتاج 
الى مجهود ايضا مثل اختيار الفنانني 
واملخرجني باالضافة الى انني اشتغل 

على مونتاج هذه األعمال.

وكل واحد منهم دارس وحافظ تفاصيل 
الشــخصية التي يقدمهــا، والعمل من 
تأليف الكاتب فيصل البلوشي الذي كان 
واحدا من ستة كتاب، ثالثة من الكويت 
ومثلهم من السعودية، مت اختيارهم من 
قبل منصة «نتفليكس» للتعاون معها، 
والبلوشي كاتب شاطر جدا وعقدنا معا 
العديد من اجللســات اشتغلنا خاللها 

على النص والسيناريو.

الحظت ان الفريق الفني الذي يعمل 
معك في هذا العمل من أكثر من جنسية.

٭ بالفعل معي فريق عمل متنوع، من 
مصر مدير التصوير احمد اليعقوب وهو 
واحد من أهم مديــري التصوير وقدم 
الكثير من االعمال الســينمائية املهمة 
في مصر وسبق له العمل معي في أكثر 
من عمل بداية من مسلسل ساهر الليل 
«وطن النهار»، ومعي ايضا كاميرا مان 
من مصر وتونس واملكياج من تركيا.

على أي أساس اخترت الفنانني 
املشاركني في «نصاب فيرست كالس»؟

٭ عملنا «كاستنج» وجلسات طويلة 
وأجريت بعض التغيرات، واملشكلة التي 
واجهتنا قبل شهرين أن املمثلني كانوا 
مرتبطني بأعمال كثيرة خارج الكويت مع 
mbc ومع السعودية وأخذوا كل الفنانني 
الشــباب ولكن أنا قلت هذه فرصة أن 
يظهر فنانون شــباب آخرون وفي هذا 
العمل اجلمهور سيشاهد فنانني شبابا 

حلوين وموهوبني.

أنا شاهدت الفنانة إميان فيصل ولكنك 
لم تذكر اسمها ضمن جنوم العمل؟

٭ إميــان معي في هذا العمل كمخرجة 
منفذة مساعدة وسبق لها أن عملت معي 
كمساعدة مخرج في عملني أو ثالثة من 

قبل وهي شاطرة.

ما سر جناح مسلسل ستوديو ٢٠٢٢، 
ومن قبله ستوديو ٢٠٢١ من وجهة 

نظرك؟
٭ هذا العمل اعتمد على جهد بشــري 
وفني وتفاصيل كثيرة خاصة انه من 
نوعية األعمال ذات االنتاج الضخم من 
قبل محطة mbc والتي وفرت كالعادة 
كل عوامل النجاح له ولو شاهدت مقدمة 
العمل فقط ســتجدها تضم من ٥٠ إلى 

في البداية، حدثنا عن العمل الذي تقوم 
بتصويره حاليا في الشارع وسط  

اجواء من الرطوبة العالية.
٭ بالعكــس نحــن صورنا في ظروف 
أصعب من ذلك وبدأنــا التصوير منذ 
بدايــة شــهر ٦ إلــى اآلن والعمل الذي 
نقــوم بتصويره هو عمــل يتكون من 
ست حلقات خاصة بأبليكشن «شاشة» 
للقبس بعنوان «نصاب فيرست كالس» 
عمل اكشن وتشويق واثارة وبه روح 
اليــت كوميدي بســيطة جــدا والعمل 
يتناول قصة نصاب يقوم بعملية نصب 
على مجموعة من الناس والغريب انه 
اســتطاع ان ينصب علــى ناس اذكياء 
لم يتوقعوا انهم من املمكن يتعرضوا 
للنصــب في يوم من األيــام ويبدو أن 

النصاب اختارهم بذكاء شديد.

ومن جنوم العمل؟
٭ يقوم بدور النصاب الفنان عبداهللا 
السيف فهو نصاب حلو ووسيم وهذه 
صفات نصابي هذه االيام على العكس 
مــن صــورة نصابــني اول وبجانــب 
الوسامة فهو لطيف ودمه خفيف وكل 
هذه الصفات جعلته يصطاد ضحاياه 
بكل سالسة دون ان يشكوا فيه حلظة 
واحدة، ويشارك السيف البطولة الفنان 
شــهاب جوهر الذي يقــدم دورا جديدا 
وهو دور رئيسي حيث يجسد شخصية 
طبيب نفسي يحاول فك رموز وشفرات 
هذه القضيــة. واضــاف ومعنا النجم 
القادم بقوة الفنان الشاب احمد النجار 
الــذي أعتبره احمد زكــي الكويت فهو 
فنان متطور ومالمحــه كويتية بحتة 
وتطور أداؤه معي بشــكل ســريع منذ 
بداية التصوير الى اآلن حيث يجســد 
شخصية ضابط الشرطة ومعنا ايضا 
الفنانة شوق الهادي التي تقدم «كابلز» 
مع عبداهللا الســيف كون النصاب كان 
يهوى النصب على الفتيات في هذا العمر 
مبن فيهم شوق التي يحبها، وللحقيقة 
شــوق قدمت دورا جديــدا وأتوقع ان 
هذا الدور ســوف يحدث لهــا نقلة في 
مشوارها الفني، باالضافة الى ان العمل 
يضم مجموعة من جنوم الشرف منهم 
املذيعة رمي النجــم وألول مرة املذيعة 
حصة البناي والفنان مشــعل الشايع. 
وأكمل في هذا العمل اشتغلنا على األداء 
والتفاصيل بشــكل مختلف واستعنت 
بالدكتــور مبارك املزعــل لعمل ورش 
وبروڤات طاولة لكل املمثلني املشاركني 
في العمل حتى يجهزهم لي بدرجة عالية 

أعرب لـ «األنباء» عن سعادته بلقب عراب املخرجني في اخلليج

املخرج محمد دحام الشمري مع فريقه الفني

الشمري مع رمي عبداهللا وحبيب احلبيب من ستوديو ٢٠٢٢الشمري يوجه املمثالت في مسلسل ذهبت مع املاء

محمد دحام مع جائزة شعلة «االنباء» ألفضل مخرج عن «ال موسيقى في األحمدي»

من كواليس مسلسل نصاب فيرست كالس

تقليدنـا فـي اسـتديو ٢٠٢٢ مت بشـكل محتـرف ودون إسـاءة ألحد
mbc خلـف احلربي محبـوب مـن اجلميع وهـو الدينامـو في

«السيف» نصاب و«النجار» أحمد زكي اخلليج ودور «الهادي» نقلة لها 
محظـوظ بالعمـل مـع النجـوم فـي بدايتـي وأراهـا مجازفـة كبيـرة

لم أجنح في التمثيل لكن املهم أن يكون بداخل كل مخرج ممثل.. و«نصاب فيرست كالس» إنتاج ضخم ومباراة في التمثيل بني الفنانني

يوجد الكثيرون من عباقرة االخراج الذين يجبرون املشاهد على أن يقف احتراما لهم على تلك االعمال الفذة ويصفق بحرارة إعجابا بفلسفتهم الفنية في إخراج أعمالهم، ومن هؤالء العباقرة املخرج املبدع محمد دحام 
الشمري الذي يعد حاليا عراب املخرجني في اخلليج وألن لكل مبدع فلسفته اخلاصة جند أن فلسفة الشمري تعتمد على املشهد الذي يعبر به عن احلالة الدرامية في أعماله وكيف يذوب في كل مشهد يخرجه حتى 
يخرج للمشاهد بصورة تترك في نفسه أثرا ايجابيا شديدا. «األنباء» التقت محمد دحام الشمري أثناء تصويره مسلسل «نصاب فيرست كالس»، وحتدثنا معه عن العمل وتفاصيله وأشياء أخرى كثيرة من خالل هذا احلوار:

«مسج» الفيلم الكويتي العربي الوحيد 
في قائمة أعلى مشاهدة بـ «نتفليكس»

الديــن، ومن  عبدالرحمــن 
بطولة عبدالعزيز النصار، 
عبــداهللا اخلضــر، حمــد 
النبهان،  أشــكناني، حصة 
طيــف، عبــداهللا الرميــان، 
محمد عاشــور، كما شارك 
الفنان القدير جاسم النبهان 

ضيف شرف في الفيلم.

للقائمني علــى الفيلم الذي 
وضع اسم الكويت من بني 
األفالم األجنبية املعروضة 
حاليا في منصة «نتفليكس». 
 يذكر ان فيلم «مسج»، 
من إنتاج وسيناريو وحوار 
وإخراج رمضان خســروه، 
املذيــع  متابعــة وتدقيــق 

منصــة  فــي  «مســج» 
«نتفليكس» وإبقاؤه ضمن 
«التــوب تــن» باعتبــاره 
الفيلم العربــي الوحيد في 
هــذه القائمــة، امــر يدعــو 
للفخر واالعتزاز بأن لدينا 
شــبابا مميزين في صناعة 
االفالم السينمائية، فالشكر 

مفرح الشمري 

الكويتي  الفيلــم  اليزال 
«مسج» محافظا على مكانته 
في قائمة االعمال السينمائية 
االعلى مشاهدة عبر منصة 
العرض العاملية «نتفليكس» 
منذ طــرح الفيلم على هذه 
املنصــة، ويعتبر «مســج» 
الفيلــم الكويتــي العربــي 
الوحيــد حاليا ضمن قائمة 
افضل عشرة افالم تعرض 
علــى هــذه املنصــة وذلك 
ألحداثه الدرامية الكوميدية 
التي يتعرض لها اي شخص 
بســيط بأن يحقــق احالمه 
ولكنه يصطدم بأشــخاص 
لهــم نفــوذ ال يريــدون ان 
يكون اعلى مرتبة فيحاولون 
تعطيــل أمــوره بأســاليب 
عجيبة وغريبة فقط لتعكير 
مزاجــه حتــى ال يحلم بأن 

يكون مثلهم.
الكويتي  الفيلــم  متيــز 

«األمل السينمائي ٢» يثّمن عطاءات النجوم العرب
مفرح الشمري 

اختارت اللجنة العليا شعار «سينما 
بال حدود - من روح االحتاد األوروبي» 
للدورة الثانية ملهرجان االمل السينمائي 
الدولي التي ستنطلق من روما في ٢٧ 
الشهر املقبل وتستمر لغاية ٤ أكتوبر 

بعد ان تتجول في ثالث مدن أوروبية 
ويرأســه الفنان اللبناني األصل فادي 
اللوند.  اللجنة العليا للمهرجان اختارت 
عددا من جنوم الفن اخلليجي والعربي 
لتكرميهم ملا قدموه في عالم الســينما 
والدراما العربية، وذلك مبنزلة بطاقة 
شــكر وعرفان من ادارة املهرجان لهم 

على عطاءاتهم ومسيرتهم الفنية احلافلة 
بالنجاح، ومنهم الفنانون داود حسني 
وكارمــن لبــس وليلى علــوي وأحمد 
بديــر وهانــي الشــني، باإلضافــة الى 
الفنان اللبناني ســعد حمــدان، وعدد 
من النجوم الذين يحلون ضيوف شرف 

على املهرجان.

يقام ٢٧ الشهر املقبل في روما ويتجول في ثالث مدن أوروبية

كارمن لبس فادي اللوندليلى علوي داود حسني
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العربي يتدرب اليوم.. والعنزي ميدد ٣ مواسم
مبارك اخلالدي

يستأنف الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته 
مساء اليوم على ستاد صباح السالم، وكانت بعثة الفريق قد 
عادت الى البالد فجر أول من امس السبت قادمة من تونس، 
حيــث أقيم معســكر األخضر اإلعدادي خلوض منافســات 

املوسم اجلديد.
ولعــب العربــي ٥ مباريــات ودية مع فرق تونســية 
وجزائرية، حيث فاز على فريق مرجان ٧-٠ وعلى فريق 
شبيبة القبائل اجلزائري ٢-١، وخسر من األفريقي التونسي 
٣-١ ومن فريق القســنطيني اجلزائــري بهدف دون رد، 
واختتــم مبارياتــه بلقاء قوي أمام فريق وفاق ســطيف 

وخسر بهدفني دون رد.
وفي جانب آخر، أعلن الالعب ســلطان العنزي متديد 
عقــده مع األخضر ملدة ٣ مواســم ليقطــع العنزي بذلك 
الطريق على األخبار التي مت تداولها بانتقاله الى الدوري 

(زين عالم)السعودي. جانب من تدريب سابق لفريق العربي  

الساملية يستأنف تدريباته غدًا.. ويلتقي الصليبخات اخلميس
هادي العنزي

يباشــر الفريــق األول لكرة 
القدم بنادي الســاملية تدريباته 
مساء غد الثالثاء على ستاد ثامر، 
وذلك بعد عودته من تركيا مساء 
أمس، وختام معسكره التدريبي 
بالتعــادل مــع فريــق اخلليــج 
الســعودي ٢-٢، وسجل هدفي 
السماوي البرازيلي أليكس ليما، 

والعراقي أسو رستم.
أن يخــوض  املقــرر  ومــن 
مبارياتــه  آخــر  الســماوي 
التحضيريــة اخلميــس املقبــل 
مــع الصليبخات، قبــل مواجهة 
التضامن في أولى مباريات الفريق 
في «دوري زين» للدرجة املمتازة 
٢٥ أغسطس املقبل. من جانبه، 

أبدى مدير الفريق بدر اخلالدي 
رضاه عن نتائج املعسكر التركي، 
وقال لـ«األنباء»:«لعبنا ٤ مباريات 
ودية قوية مع أندية ســعودية 
وتركيــة، أكدت جناح املعســكر 
التدريبــي للفريــق، ونأمــل أن 
يكون اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
القدير محمــد إبراهيم قد متكن 
من حتضير الفريق فنيا وبدنيا 
بالصــورة التــي يرتضيها، كما 
نأمل أن ينعكس تطور السماوي 
خــالل الفترة املاضية إيجابا في 
مواجهات الدوري املمتاز»، مشيدا 
بانضباط الالعبني في التدريبات 
الصباحية واملسائية، وروحهم 
العالية خــالل املباريات الودية، 
وتعاونهم مــع اجلهازين الفني 

واإلداري.
جانب من مباراة السماوي واخلليج السعودي  

(املركز اإلعالمي بنادي الساملية)

برقان يلتقي «أزرق الشباب».. ويعسكر داخليًا
يحيى حميدان

يخوض فريق الكــرة بنادي برقان ثاني 
مبارياته التجريبية مســاء غد عندما يلتقي 
منتخبنا الوطني للشباب في اطار استعداداته 
للمشــاركة في دوري الدرجــة األولى املقرر 
له أن ينطلق ٢٨ اجلاري. وينتظر أن يلعب 
«الذهبــي» مباراة ثالثة وأخيرة أمام كاظمة 

يوم ٢٠ اجلاري.
ودخل برقــان في معســكر داخلي بأحد 
الفنادق مساء اول من أمس، على أن يستمر 
حتــى ٢١ اجلاري، ملنــح املــدرب البرازيلي 
إميرســون ألكانتارا ومســاعده نواف زياد 
فرصة تكثيف التدريبات من خالل احلرص 
على جتميع الالعبني ورفع درجة تركيزهم 
الذهنــي. وتبدو صفــوف «الذهبي» مكتملة 
في الوقت احلالي باســتثناء انتظار املهاجم 
األردني حمزة الصيفي املقرر أن يصل البالد 

(أحمد علي)اليوم لاللتحاق بتدريبات الفريق. برقان يستعد لدوري الدرجة األولى داخليا  

اللجنة التفقدية لـ«خليجي ٢٥»  تزور الكويت
زار الكويت امس وفد اللجنة التفقدية 
الحتــاد كأس اخلليج العربــي لكرة القدم 
لالطالع على استعدادات احتاد كرة القدم 
وجاهزيته الستضافة بطولة خليجي ٢٥ 
كدولــة بديلة وذلك في حال اعتذر العراق 

عن عدم استضافة البطولة.
 ويتــرأس الوفــد جاســم ســلطان 

الرميحي األمني العام الحتاد كأس اخلليج 
العربي في زيارة تستمر ملدة ثالثة أيام، 
تتــم خاللها زيارة املنشــآت الرياضية 
والفندقية واالجتماع مع االحتاد الكويتي 

لكرة القدم.
وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للكويت، 
حيث كانت الزيارة األولى في مارس املاضي.

«يد» الساملية يتعاقد مع التونسي ماوا
يعقوب العوضي

إدارة نــادي  اســتكملت 
الساملية إجراءات ضم العب 
الســاحلي واملنتخب  النجم 
التونسي لكرة اليد نورالدين 
ماوا رســميا، وذلــك تدعيما 
لصفوف فريق اليد األول في 
السماوي الذي سيشارك في 
البطولة العربية املؤهلة إلى 
كأس العالم لألندية «سوبر 
غلوب»، والتي ستقام في ١٧ 

سبتمبر املقبل في تونس.
وسيقيم الفريق معسكرا 
خارجيا في مصر في األول من 
سبتمبر ويستمر حتى ١٥ منه 
استعدادا للبطولة وسيغادر 
الى تونس مباشرة للمشاركة 

في البطولة.
ويعمــل اجلهــاز اإلداري 

هناك ثقة كبيرة في الفريق 
جيــدة،  نتائــج  لتحقيــق 
ولدينا العبني أكفاء على قدر 
املسؤولية، مشيرا إلى أن كرة 
اليد الكويتية بدأت باستعادة 
عافيتها على املستوى الدولي 

في الفترة األخيرة.

بقيــادة مديــر اللعبة محمد 
الصــالل علــى التعاقــد مع 
محترف آخر حيث توجد عدة 
سير ذاتية لالختيار من بينها.
وأكد الصالل أن املشاركة 
في البطولة العربية ستكون 
صعبة بــكل املقاييس ولكن 

الساملية يستعد للبطولة العربية لليد

«األلعاب الشتوية» ينّظم هوكي اجلليد للسيدات
أعلــن نــادي األلعــاب 
الشتوية الكويتي انه سينظم 
الدوليــة  الكويــت  بطولــة 
التطويريــة لهوكي اجلليد 
للسيدات في الفترة بني ٦ و١٢ 
نوفمبر املقبل مبشاركة ستة 
منتخبات عاملية وبإشــراف 
االحتاد الدولي لهوكي اجلليد 

.(IIHF)
وقال رئيس النادي فهيد 
العجمي ان البطولة ستضم 
لوكســمبورغ  منتخبــات 
واإلمــارات العربية املتحدة 

وإيرلنــدا وكولومبيــا وأنــدورا إضافة الى 
الكويت، معتبرا ان اســتضافة هذه البطولة 
القويــة تعــد جناحا للنــادي الذي يشــغل 
العضوية الكاملة في االحتاد الدولي للعبة.

وأضاف ان النادي بدأ استعداداته إلقامة 

البطولة بشكل مبكر لضمان 
جناحها، الســيما انها تلقى 
اهتماما خاصــا من االحتاد 
الدولــي للعبة، مشــيرا إلى 
ان النادي وبدعم من الهيئة 
العامــة للرياضــة ســيقوم 
املنتخــب  بإعــداد العبــات 
الوطنــي بأفضــل صــورة 

خلوض غمار البطولة.
ولفــت العجمــي إلــى 
ان النــادي حــرص علــى 
اســتضافة هــذه البطولة 
نظــرا لدورهــا املهــم في 
تطوير املســتويات الفنية لالعبات أزرق 
الهوكي وصقل مهاراتهن، مؤكدا ان النادي 
يولي الرياضة النسائية في جميع ألعابه 
الشتوية اهتماما كبيرا بجانب منافسات 

الرجال.

فهيد العجمي

بدر اخلالدي

طائرة الناشئني تلتقي تايبيه في «اآلسيوية»
يعقوب العوضي

يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 
للناشئني مع منتخب الصني تايبيه اليوم 
في الـ ٣٫٣٠ ضمن منافسات اجلولة األولى 
من بطولة كأس آسيا للناشئني املقامة في 
طهــران. وتضــم مجموعــة األزرق ايران 

والصــني والصــني تايبيــه، بينمــا تضم 
املجموعة الثانية الهند وكوريا اجلنوبية 
وتايلند. وكان أزرق الناشــئني قد استعد 
للبطولة عبر معســكر خارجي ألسبوعني 
بتركيا بقيادة املدرب الوطني خالد املطيري، 
خاض خالله ٦ مباريات ودية. وترأس الوفد 

جاسم الفيلكاوي.

«الرماية» تسعى إلى احلسم.. و«الكيك بوكسينغ» و«القوس والسهم» يستعدان للمشاركة

«السباحة» تنافس في ٥ نهائيات بدورة التضامن اإلسالمي اليوم

انطلقت منافسات منتخبنا الوطني للرماية 
امس في تصفيات الدور التمهيدي ملســابقة 
«سكيت» في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 
اخلامســة املقامة في مدينة قونيــة التركية 
وتستمر حتى ١٨ اجلاري، وشارك رماة وراميات 
السكيت بثالث جوالت من اصل خمس بواقع 
٢٥ طبقا لكل جولة، على ان تستكمل املنافسات 
اليوم بلعب اجلولتني املتبقيتني ملعرفة الالعبني 
الـــ ٨ املتأهلني للدور النهائي في مســابقات 

الرجال والسيدات.
واحتل البطل األوملبي عبداهللا الرشــيدي 
املركــز اخلامــس بتصويب ٧٢ طبقــا، بينما 
حصل منصور الرشــيدي على املركز الثاني 
عشــر بتصويب ٧١ طبقا، وجــاء عبدالعزيز 
السعد في املركز السادس عشر بتصويب ٧٠ 
طبقا. وفي مســابقة السيدات حصلت إميان 
الشــماع على املركز الســادس بتصويب ٦٨ 
طبقــا، وجاءت أفراح بن حســني فــي املركز 
الثامــن بتصويب ٦٥ طبقا، وفاطمة الزعابي 
في املركز العاشر بتصويب ٦٥ طبقا. ويتطلع 
منتخب رماية (سكيت) إلى زيادة غلة الكويت 
من امليداليات امللونة بعد تألق رماية (تراب) 

وحصدهم ٤ ميداليات بواقع ذهبيتني وفضيتني 
في املنافسات التي اختتمت األول من امس.

السباحة

وفي منافســات الســباحة يســعى العبو 
منتخبنا الوطني الى صعود منصات التتويج 
وحتقيق امليدالية األولى لهم في الدورة بعد 
ان بلغ ســعود الشــمروخ الدور النهائي في 
مســابقة ٢٠٠م حرة بتحقيقه زمن ١٫٥٥٫٤١د 
ومتكن الثنائي علي الزامل وفيصل التناك من 
تخطي منافسات نصف النهائي والوصول الى 
املرحلة النهائية لسباق ١٠٠م ظهر بتسجيل 
األول زمن ٥٩٫٧٢ ث والثاني ١٫٠٠٫٧٤د، وتأهل 
عبدالعزيز الضويحي الى نهائي ٢٠٠م متنوع 
بزمن ٢٫١٣٫٤٩ د، وأنهى راشد الطرموم مشاركته 
في ٢٠٠م صدر بخروجه من التصفيات بزمن 
٢٫٢٥٫٥٤د. وانتهــت منافســات اليــوم األول 
للسباحة بتســجيل الالعبة الرا دشتي رقما 
شخصيا وكويتيا جديدا (٣٥٫٧٩ ث) بعد ان 
جاءت في املركز الثامن في نهائي سباق ٥٠م 
صدر، كما سجل راشد الطرموم رقما شخصيا 
وكويتيا جديدا (٢٨٫٤٦ ث) وحصل على املركز 

اخلامس في سباق ٥٠م صدر، وفي نهائي سباق 
فريــق التتابع ١٠٠x٤ حصل منتخب الكويت 
على املركز السادس بزمن ٣:٢٩٫٤٤د، ويلعب 
وليد عبدالرزاق في نهائي سباق ١٠٠م فراشة، 
بعــد ان جاء في املركز الرابع بزمن ٥٤٫٤١ث، 

ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
وصول الكيك بوكسينغ

إلى ذلك، وصــل منتخبنا الوطني للكيك 
بوكســينغ امس األحد الى تركيا اســتعدادا 
خلوض منافسات الدورة وضم الوفد الالعبني 
عبدالعزيــز مــراد وســعيد مــرزوق وجزاع 
احلســيني وســهام اخلريف واملــدرب أحمد 
القطان ومســاعده أحمد حياتــي ومن املقرر 

ان تنطلق تدريباته مساء اليوم.
كمــا انطلقت تدريبــات منتخبنا الوطني 
للقوس والسهم استعدادا للدخول الى منافسات 
الدورة، ويسعى العبو منتخبنا للظهور بأفضل 
صورة في مشــاركتهم األولى بالدورة عندما 
يلعب صباح اليوم كل من األبطال بدر الصالحي 
وعبداهللا مال اهللا وفيصل الرشيدي وعبداهللا 

طه وعبداهللا احلربي.
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا - اجلولة ٢

١٠beIN Sports Premium١ليڤربول - كريستال باالس
إسبانيا - اجلولة ١

beIN Sports ١ ٦:٣٠أتلتيك بيلباو - مايوركا
beIN Sports ٨:٣٠١خيتافي - أتلتيكو مدريد
beIN Sports ١٠:٣٠١ريال بيتيس - إلتشي

إيطاليا - اجلولة ١
منصة ٧:٣٠star playفيرونا - نابولي

منصة ٩:٤٥star playيوڤنتوس - ساسولو

كارثة في «يونايتد».. وليڤربول لفوز أول
ألقــى إريــك تــني هــاغ املدير 
الفني لفريق مان يونايتد باللوم 
على الالعبني، وليس اخلطة، في 
الهزميــة التي تعرض لها الفريق 
أمام برينتفورد ٠-٤ مساء السبت 
فــي املرحلة الثانية مــن الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وجــاءت الهزمية ليصبح تني 
هاغ أول مدرب يخسر مان يونايتد 
حتــت قيادتــه أول مباراتني، منذ 

جون شامبان في عام ١٩٢١.
وظل فريق «الشياطني احلمر» 
من دون رصيد من النقاط ليقبع في 
املركز األخير بالدوري اإلجنليزي 
للمرة األولى خــالل ٣ عقود، كما 
أنها املرة األولى في تاريخ يونايتد 
في «البرميييرليغ» التي يستقبل 
فيها ٤ أهداف خالل الشوط األول 
من عمر مباراة، باإلضافة إلى أن 
هذه اخلســارة هي السابعة على 
التوالي ليونايتد خارج أرضه في 
الدوري سواء من املوسم املاضي أو 
احلالي، وهو أمر يحدث ألول مرة 
منذ عام ١٩٣٦. وقد شكك تني هاغ 
في حمــاس العبي الفريق، وقال: 
«أوال، العبو برينتفورد كانوا أكثر 
حماســا، وثانيا، تلقينا األهداف 
بأخطاء فردية» وأضاف قد يكون 

لديــك خطــة جيدة، لكنــك تلقي 
باخلطة في سلة املهمالت، أعتقد 
أن األمر ال عالقة له باخلطة، أول 
هدفني جاء بســبب عدم التعامل 
مع الكرة بالشكل املطلوب وكذلك 
أقــدم  القــرارات». مــن جانبــه، 
اإلســباني دافيد دي خيا، حارس 
مان يونايتد، على موقف شجاع، 
عقب اخلسارة، وكشفت صحيفة 
«ذا صن» البريطانية، أن دي خيا 
طلب بشكل شخصي أن يظهر في 

شبكة «ســكاي سبورتس» عقب 
املباراة، كــي يعتذر عن أخطائه، 

ويحمل نفسه أسباب اخلسارة.
من جهتهــا، صبــت جماهير 
مــان يونايتد جــام غضبها على 
عائلة غليزر املالكة للنادي، وبعد 
تلقي الفريق الهدف الرابع رفعت 
اجلماهيــر الفتــة فــي املدرجات 
كتبت عليها: «حان وقت الرحيل.. 
غليزر». من جانبه، دافع أسطورة 
مان يونايتد ريو فرديناند، بقوة، 

ويسعى فريق املدير الفني األملاني 
يورغن كلوب إلى تعويض تعثر 

اجلولــة األولى أمــام ڤوالم 
بنتيجة ٢-٢، وذلك بتحقيق 
نتيجــة إيجابيــة. علــى 

اجلانب اآلخر، يعيش 
الفريق الضيف حالة 
غيــر جيــدة بعدما 
تلقى اخلســارة في 
املواجهة األولى على 

يد أرسنال ٠-٢.

عن املــدرب إريك تني هــاغ، بعد 
الهزمية، وقال: «ال أشعر باألسف 
على الالعبني، أشعر باألسف على 
تني هاغ، إنه أتى حتت ذرائع كاذبة، 
كان يتوقع صفقات جديدة».  وفي 
مباراة أخرى تغلب نوتنغهام على 
وست هام يونايتد  ١-٠. إلى ذلك، 
تختتم مساء اليوم اجلولة الثانية 
لـ «البرميييرليغ» مبواجهة واحدة، 
حيث يستضيف ليڤربول نظيره 
كريستال باالس على ملعب آنفيلد، 

تني هاغ: الالعبون ألقوا باخلطة في سلة املهمالت! .. ونوتنغهام يحرز فوزه األول

الصحف اإلجنليزية عن خسارة «الشياطني»: 
أوالد.. إبادة.. تخبط وهراء!

أبرزت الصحف اإلجنليزية الصادرة صباح أمس 
اخلسارة الثقيلة التي مني بها فريق مان يونايتد 
أمام مســتضيفه برينتفورد برباعية نظيفة، 
ضمن لقاءات اجلولة الثانية من «البرميييرليغ».

وعنونت صحيفة «ديلي ستار»: «رجال ضد 
أوالد.. نيفيل: هذه كانت إبادة».

وكتبت في اجلانب: «تأجيل خطط توخل بعض 
الشيء»، في إشارة إلى تلميح توماس توخل بأن 
تشلسي لن ينافس على لقب «البرميييرليغ» إال 
إذا أبرم املزيد من الصفقات. أما صحيفة «ذا 
صن» فعنونت: «هراء.. العبو إيريك املتخبطون 

يذهبون للقاع». كما كتبت «ديلي إكسبريس»: 
«مقصوف.. رجال إيريك في أســفل جدول 
الترتيب بعد العرض الكئيب، مع اعتراف نيفيل 
بأن هذه كانت إبادة ملان يونايتد». وفي األسفل 
كتبت: «غضب تني هاغ الشــديد بسبب ألم 
الصيف»، في إشارة إلى معاناة مان يونايتد 
في سوق االنتقاالت. وبدورها عنونت «ديلي 
تليغراف»: «قانون اليونايتد اجلديد.. نيفيل 
الثقيلة بنتيجة  الهزمية  يقود االنتقادات بعد 
٤-٠ أمام برينتفورد.. دي يونغ يفضل اتفاق 

تشلسي في ضربة انتقاالت جديدة».

بداية متعثرة لبرشلونة.. وتشافي: نتيجة محبطة
عن األعذار.

وخص تشــافي حارســه 
مــارك أندريــه تير شــتيغن 
باإلشــادة: «كان جيدا للغاية 
وأنا ســعيد من أجله، أنقذنا 
من اخلســارة، ولهذا إمياني 

كبير به». 
إلى ذلك، اســتهل ڤياريال 
املوســم اجلديد مــن الدوري 
اإلســباني لكرة القدم بفوزه 
الكبير على مضيفه بلد الوليد 
العائــد إلى مصــاف الدرجة 
األولــى ٣-٠ فــي املرحلــة 
االفتتاحية التي شهدت أيضا 
تعادال مثيرا بني إســبانيول 

ومضيفه سلتا فيغو ٢-٢.
وانتزع ڤياريال الصدارة 
مؤقتــا بفــارق األهــداف عن 
أوساسونا الذي افتتح موسم 
«ال ليغا» رسميا اجلمعة بفوزه 

على اشبيلية ٢-١.
وتختتم املرحلــة األولى 
اليوم بثالث مواجهات أبرزها 

أتلتيكو مدريد مع خيتافي.

بعد أن أنهى املوســم املاضي 
متخلفا بـ ١٣ نقطة.

اســتهل تشــافي مباراته 
األولــى في «ال ليغــا» بخطة 
الثالثــي  فقــاد   ،٤-٣-٣
ورافينيــا  ليڤاندوفســكي 
والفرنســي عثمان دميبيليه 
خط الهجوم فيما جلأ مدرب 
رايكو فايكانو أندوني إرايوال 
الى خطة احتوائية بـ ٤-٢-

.٣-١
من جانبه، دافع املدير الفني 
لبرشلونة، تشافي هيرنانديز 
عــن فريقــه عقــب التعادل، 
وقال: «رايو دافع جيدا، وهو 
مــا جعلنا نقدم مــا هو أكثر 
مــن املطلــوب، أردنــا إظهار 
جلماهيرنا أننــا في الطريق 
الصحيح، أشــعر باحلسرة، 
ولكن نطلب الصبر»، مضيفا 
التوقعات كانت كبيرة ولكن 
ما قدمناه ليس كافيا، الهدف 
املوســم احلالي هــو حتقيق 
األلقاب، ولســت هنا للبحث 

انتهــت املواجهتــان  حيــث 
األخيرتان بفوز رايو ڤايكانو 

.١-٠
ويضــع برشــلونة آمــاال 
كبيــرة على املوســم احلالي 
ســوق  جنــم  كان  بعدمــا 
االنتقــاالت الصيفي من دون 
منــازع، وبالتالــي يأمــل ان 
تسهم التعاقدات اجلديدة في 
ســد الفجوة مع ريال مدريد 

أهدر برشلونة نقطتني 
في افتتاح موسمه ضمن 
الــدوري اإلســباني لكــرة 
القدم، بعد تعادله أمام رايو 
فايكانو ٠-٠ ضمن منافسات 
املرحلة األولى على ملعبه في 

كامب نو السبت.
وهذه املرة الثالثة تواليا 
التي يفشل فيها برشلونة في 
حتقيق الفوز على منافســه، 

ميالن يحّذر برباعية.. واإلنتر يفلت من ليتشي
استهل نادي ميالن حملة الدفاع عن لقبه بفوز 
عريض على ضيفه أودينيزي ٤-٢ السبت، صمن 
منافســات املرحلة األولى من الــدوري اإليطالي 
في كرة القــدم، فيما حقق غرميه اإلنتر فوزا في 

األنفاس األخيرة على ليتشي ٢-١.
وعلى ملعب سان سيرو، تناوب على تسجيل 
رباعية ميالن الفرنســي تيو هيرنانديز (١٢ من 
ركلة جزاء)، والكرواتي أنتي ريبيتش (١٥ و٦٨)، 
واإلسباني إبراهيم دياز (٤٦)، فيما أحرز البرازيلي 
رودريغو بيكاو (٢) واملغربي آدم ماسينا (٤٥+٤) 

هدفي الضيوف.
وبهذا الفوز االفتتاحي، خطف ميالن أول ثالث 
نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، فيما بقي 

أودينيزي خالي الوفاض.
وحقق لوكاكــو بداية مثالية فــي عودته إلى 
اإلنتر بعدما ســجل هدفا قبل مرور دقيقتني على 
بداية املباراة أمام ليتشي الصاعد حديثا إلى دوري 
األضواء، ورفض فريق ماركو باروني أن يرضخ 
خلصومه، وأدرك التعادل بعد أقل من دقيقتني على 
انطالقة الشوط الثاني عن طريق الغامبي أسان 

سيساي، غير أن الظهير الهولندي دنزل دامفرايز 
خطــف األضــواء بإحرازه هدف الفــوز إلنتر في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (٩٠+٤).

وفي مباراة أخرى، تلقى مونتسا الصاعد حديثا 
خسارته األولى في «سيري أ» على يد تورينو ٢-١، 
فيما فاز أتاالنتا خارج أرضه على سامبدوريا ٢-٠.
وتقــام اليوم مباراتان ضمــن اجلولة األولى، 
حيث يستضيف فيرونا نظيره نابولي في املواجهة 
األولى، فيما يخوض ساسولو بداية صعبة عندما 

يحل ضيفا على يوڤنتوس.

بنكهة برازيلية.. «باريس» ينتصر بخماسية

واصل نادي باريس ســان جرمان عروضه 
القوية محققا فوزه الثاني على التوالي السبت، 
عندما فاز ٥-٢ على ضيفه مونبلييه بينها ثنائية 
للنجم البرازيلي نيمار، ضمن منافسات املرحلة 
الثانية من الدوري الفرنســي لكرة القدم التي 

شهدت تعادال صعبا ملوناكو أمام رين ١-١.
وبهذا الفوز، رفع سان جرمان رصيده إلى ست 
نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي مونبلييه ثامنا 
مع ثالث نقاط. واستهل «باريس» املوسم بقوة 
من خالل تتويجه بلقب كأس األبطال الفرنسية 
عندما تغلب على نانت ٤-٠، ثم اســتهل حملة 
الدفاع عن لقبه بطال لفرنسا بفوز ساحق على 
كليرمون ٥-٠ األســبوع املاضي. لكن أبرز ما 
يشفي غليل نادي العاصمة الفرنسية هو املستوى 
الكبير الذي ظهر عليه جنمه األرجنتيني ليونيل 
ميســي الذي يعول عليه كثيرا هذا املوسم بعد 
أداء هزيل في موسمه األول. في مباراة ثانية، 

موناكو املنقوص بتعادل مع رين ١-١.
املانيا

مع عودة ابن النادي الضال تيمو فيرنر بعد 
موسمني مع تشلسي اإلجنليزي وإيجاده الطريق 
إلى الشباك، واصل اليبزيغ تعثره بسقوطه في 

فخ التعادل أمام ضيفه كولن ٢-٢، ضمن منافسات 
املرحلة الثانية من الدوري األملاني في كرة القدم 
السبت. وبعد مرحلتني من «البوندسليغا»، أضاع 
اليبزيغ الســاعي إلى منافســة بايرن ميونيخ 
حامل اللقب وبوروسيا دورمتوند على البطولة 
احمللية، أربع نقاط ليقبع في املركز احلادي عشر 
مع نقطتني، فيما حل كولن ثانيا مع أربع نقاط.

وفي ظهوره األول مع اليبزيغ، افتتح فيرنر 
التسجيل لفريقه القدمي اجلديد في الدقيقة ٣٦ 

من املباراة التي دخلها أساسيا.
وأدرك فلوريــان ديتس التعادل لكولن بعد 
أربع دقائق (٤٠). وعلى غرار اليبزيغ، فشــل 
باير ليڤركــوزن أيضا في حتقيق فوزه األول 
في الدوري األملاني، بخسارته على أرضه أمام 
أوغسبورغ ٢-١. وهذه هي اخلسارة الثانية تواليا 
لليڤركوزن الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا 
املوسم احلالي، بعدما مني بهزمية افتتاحية بهدف 

نظيف أمام دورمتوند األسبوع املاضي.
وفــي مباريات أخرى، تعادل فيردر برمين 
مع شتوتغارت ٢-٢، وهرتا برلني مع أينتراخت 
فرانكفــورت ١-١، فيمــا فــاز هوفنهامي على 
بوخوم ٣-٢. وتعادل شالكه أيضا مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ بنتيجة ٢-٢.
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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

 ١٧Monday August 15, 2022 - Issue No.16547 من احملرم ١٤٤٤ املوافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢

اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

تدريب ذوي االحتياجات اخلاصة 
على حتويل املهمالت إلى أعمال 

فنية.

ارتفاع درجات احلرارة واجلفاف 
يحّوالن حديقة «هايد بارك» إلى 

صحراء قاحلة.

أين نتائج دراسات ومؤمترات 
عاشوا أصحاب الهمم.. كفو.احلفاظ على املناخ؟!

٣:٥٠الفجر
٥:١٦الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٢٩املغرب
٧:٥١العشاء

أعلى مد: ٠٢:١٩ ص ـ ٠١:٣٩ ظ
أدنى جزر: ٠٨:٠٥ ص ـ ٠٨:٤٤ م

العظمى:  ٤٦

الصغرى:  ٢٩

«كرئيس، أنا أزلت عنها سمة السرية»
دونالد ترامب، الرئيس األميركي 
إن املستندات  السابق، يقول 
التي ظلت بحوزته، بعد مغادرته 
الرئاســة، لم تعد سرية، ألنه 
هو كرئيس قد أزال عنها هذه 

السمة.

«لن أقاوم الطبيعة»
ميليســا غلبــرت، املمثلــة 
األميركيــة (٥٨ ســنة) تعلن 
توقفهــا عن إخفــاء عالمات 
التقــدم في الســن. وتؤكد: 
صبغات الشــعر والبوتوكس 
هي محاوالت ملقاومة الطبيعة.

«املرض أفقدني السمع واإلبصار مدة عام»
أشــتون كوتشــر، املمثــل 
األميركي، يعلــن ألول مرة 
إصابته منذ عامني مبرض نادر 
من التهــاب األوعية الدموية، 
مبا أدى إلــى فقدانه البصر 
والسمع مدة عام كامل، حتى 

تعافى مؤخرا.

«ال يذكرها أحد بكلمة سيئة»
املغني  ريــك ســبرجنفيلد، 
األســترالي، يبكي أثناء نعيه 
زميلتــه املغنية األســترالية 
أوليفيا نيوتــن جون، حيث 
تستعد أستراليا إلقامة جنازة 

رسمية لها.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

شريفة أحمد عبدالعزيز احلســاوي: ٥٧ عاما - العزاء في املقبرة 
فقط - ٦٦٦٦٤٦٥٤ - ٦٦٠٠٨٦٣٢ - شيعت.

أنور يوســف عبداللطيف اخلترش: ٧١ عاما - العزاء في املقبرة 
فقط - ت: ٦٧٠٠٧٨٧٣ - ٩٩٧٠٧٠٤٣ - الدفن التاسعة صباحا.

هديه عكال عــواد: (أرملة عبداهللا مرزوق الرعوجي) ٦١ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٧٩٢٧٦٧٣ - النســاء: 
سعد العبداهللا - ق١٠ - ش٤٩ - م٤ - ت: ٦٧٠٥٠٠١٠ - الدفن 

التاسعة صباحا.
كلثوم محمد علي باخان: (أرملة خلف حاجي إبراهيم) ٨٦ عاما - 
الرجال: مسجد النقي - الدسمة - ت: ٩٢٢٢٧٢٨٩ - ٦٦٦٠٧١٧٣ 
- النساء: الرميثية - ق٤ - ش مالك بن أنس - ج٤٥ - م٢ - ت: 

٩٩٩١٧١٩٩ - شيعت.

وفاة «وارن بافيت الهندي»

رويترز: قالت أسرة امللياردير الهندي راكيش جوجنونواال، 
املســتثمر فــي البورصة والذي يحمل لقــب «وارن بافيت 
الهنــدي»، إنه توفي عــن عمر ناهز ٦٢ عاما. ويقدر صافي 
ثروته بستة مليارات دوالر. وبدأ جوجنونواال، وهو محاسب 
قانوني من والية راجاستان الصحراوية، التعامل في األسهم 
املالية بينما كان طالبا في الكلية واستمر في إدارة شركة 
للتداول في األوراق املالية. وقال أحد أفراد أسرته لرويترز 
«توفي راكيش جي وهو محاط بأسرته ومساعديه املقربني». 

ولم يعلن على الفور سبب الوفاة.
وقال رجال األعمال واملصرفيون املقيمون في مومباي، 
العاصمــة املالية للهنــد، الذين تعاملوا مــع جوجنونواال 
ألكثر من ٣٠ عاما، إن مهارات االتصال املمتازة لديه ساعدت 
صغار املســتثمرين على فهم سوق األسهم، كما أن رؤيته 
حول االقتصاد والشــركات جعلت منه شخصية مشهورة 

في التلفزيون.

راكيش جوجنونواال

الصني تطور طائرة مسّيرة جديدة لتعديل الطقس
بكني - شينخوا: طورت 
الصني طائرة مسيرة مزودة 
بنظام جديد ميكن استخدامه 
في أعمــال تعديــل الطقس 
ويســتطيع تنفيــذ رصــد 
الســحب واألمطار والرياح 
والهبــاء اجلوي فــي الهواء 
أســفل مســار طيرانها عبر 

االستشعار عن بعد.
وأكملــت الطائــرة، التي 
تتميــز بقدرة حمــل كبيرة 
ووقت حتليق طويل وتكلفة 
صيانــة منخفضــة ونشــر 
سريع، رحلتها األولى التي 
اســتغرقت ٧٥ دقيقــة مــن 
مطــار في مقاطعة شنشــي 
بشــمال غربــي الصــني، ما 
يثبت سالمة اآللية وقدرات 

مرافقها احملمولة جوا.
وتشمل الوظائف اجلديدة 
للطائــرة الرصــد املــزدوج 
بالليزر واألمواج امليكروية، 
والرصد املشــترك النشــط 

وميثــل جنــاح الرحلــة 
األولــى للطائــرة اختراقــا 
في مجــال املركبات اجلوية 
غيــر املأهولة املصنوعة في 
الصــني، التي تســتخدم في 

الرصد متعدد الوظائف عبر 
االستشعار عن بعد لتعديل 
الطقس. ومن شــأنها أيضا 
املساهمة في احلد من الكوارث 

الطبيعية وحماية البيئة.

مسيرة «جانلني-١» التي طورتها الصني العام املاضي متثل إحدى مراحل برنامج تعديل الطقس

والسلبي، واالستشعار عن 
بعد في املوقــع، وفقا ملعهد 
تابع للشركة الصينية لعلوم 
وتكنولوجيــا الفضاء، أحد 

مطوري الطائرة.

فيلم برازيلي يحصد «الفهد الذهبي» في «لوكارنو»
جنيڤ ـ أ.ف.پ: فاز فيلم «ريغرا ٣٤» 
(القاعدة ٣٤) للمخرجة البرازيلية جوليا 
مورات السبت بجائزة الفهد الذهبي ألفضل 
فيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي في 

سويسرا.
ويتناول الفيلم الذي أقيم عرضه العاملي 
األول في لوكارنو قصة طالبة قانون تدعى 
ســيمونيه تهتم بالعنف ضــد املرأة في 
بلدها. وفي موازاة مناقشتها هذا املوضوع 
في اجلامعة، تنشط في حياتها اخلاصة 

كـ«كام غيرل» عبر اإلنترنت.
وأقرت املخرجة بأنها فوجئت مبنحها 
اجلائــزة، موضحــة أن الفيلــم «يتناول 

موضوعا صعبا جدا».
وقالت «لذلك لم أتوقع إطالقا أن يكون 
للفيلــم أكثــر من عضو مؤيــد في جلنة 

التحكيم».
يشير عنوان الفيلم، الذي تشارك فيه 
املمثلة لورينــا كامباراتو، إلى ما يعرف 
بالقاعــدة ٣٤ لإلنترنــت، ويطرح العمل 
كيفية احلفاظ على التوازن في املجتمع، 
وخصوصا في البرازيل. وهذا الفيلم هو 
الشريط الروائي الثالث جلوليا مورات (٤٢ 
عاما) وهي الشقيقة الصغرى للمخرجة 
والناشــطة البرازيلية الشــهيرة لوسيا 

لورينا كامباراتومورات.

٥ رصاصات بدوافع غامضة 
تثير الذعر في مطار كانبيرا

سيدني - أ.ف.پ: أطلق رجل النار خمس مرات في مطار 
كانبيرا األحد متسببا بحالة هلع بني املسافرين دون أن يوقع 

ضحايا، بحسب الشرطة األسترالية التي أعلنت توقيفه.
قامت الشرطة بإخالء املطار الرئيسي بالعاصمة األسترالية 

وإغالقه، ما أدى إلى تعليق العديد من الرحالت اجلوية.
وقال املسؤول في الشرطة ديف كرافت للصحافيني خارج 
مبنــى املطار «دخل رجل قاعة املغادرين في مطار كانبيرا. 

جلس في إحدى املناطق املجاورة للنوافذ الزجاجية».
وأضاف «بعد نحو خمس دقائق، أخرج هذا الرجل سالحا 

ناريا كان بحوزته وأطلق خمس طلقات تقريبا».
وميكن من اخلارج رؤية آثار عدة رصاصات على واجهة 
املطار الزجاجية، في مشــاهد بثتها شــبكة «إيه بي ســي» 

العامة األسترالية.
وقالت شــرطة العاصمة إن الرجل تصرف مبفرده على 

ما يبدو، فيما ال يزال دافع املهاجم مجهوال.
وقالت مراســلة شبكة «إيه بي ســي» في مكان احلادث 
ليلي تومسون إنها سمعت طلقات نارية قبل أن يبدأ الناس 

في الصراخ.

(أ.ف.پ) عناصر الشرطة يتحدثون مع شهود العيان 

أمن

إغالق قضية «سواطير املقهى» 
بضبط ٨ شباب

وفاة سائق وضبط ٥٧ حدثًا
بال رخص سوق

مبارك التنيب

قــال مصدر أمني لـ «األنباء» إن رجال مباحث 
حولي متكنوا من ضبط ٨ شــباب قاموا باالعتداء 
على مواطنــني ميتلكان مقهى فــي منطقة النقرة 
في القضية التي عرفت باســم «سواطير املقهى»، 
حيث ظهرت ادوات حادة على شكل سيوف وسنج 
في مقطع مصور مت تداوله على وسائل التواصل 

االجتماعي.
وذكــر املصــدر أن رجــال املباحث اســتعانوا 
بكاميرات املقهى وكاميرات اخرى ومتكنوا من ضبط 
املتشاجرين، لتتم إحالتهم الى جهات االختصاص 
على خلفية قضية حملت عنوان اعتداء بالضرب 

وتصنيف جنح.

سعود عبدالعزيز

توفي وافد آسيوي متأثرا بجروح خطيرة حلقت 
به إثر اصطدام شــاحنة بعمــود إنارة في منطقة 

أمغرة، وسجلت قضية تصادم ووفاة.
من جهة أخرى، أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن 
أن حمالتها على مدار األسبوع املاضي أسفرت عن 
ضبط ٥٧ حدثًا ال يحملون رخص سوق وحترير 

٢٣٠٠٩ مخالفات مرورية متنوعة.

سوالك سور مير (فرنسا) - 
أ.ف.پ: من البر، بواسطة دراجات 
ناريــة أو دراجات جبلية، ومن 
اجلو بواسطة مروحيات، يراقب 
عناصر الدرك الفرنسيون الغابات 
لرصد احلرائــق ومفتعليها، إذ 
تبــني أن عددا كبيرا منها أضرم 
عمدا وعن سابق تصور وتصميم.
ففي الغابة املجاورة ملنتجع 
ســوالك ســور ميــر مبقاطعــة 
جيروند، أفيد عن ٢٠ حريقا خالل 
أيام األسبوع، أتى كل منها على 
ما بني ١٠٠ متر مربع و٣٠ هكتارا 
من الغابات، وفقا لقوات الدرك.

وانتشرت األشجار احملروقة 
واجلــذوع املتفحمة هنا وهناك 
على جانبي الطرق واملســارات 
املخصصــة للدراجات الهوائية 

التي تعبر الغابة.
وســعيا منها إلى وضع حد 
لدوامــة احلرائــق، اســتحدثت 
مفــرزة  احملليــة  الســلطات 
الغابــات،  مخصصــة ملراقبــة 
ونشــرت في املنطقة عناصرها 

البالــغ عددهــم ١٥ مــن دركيي 
االحتياط، وتضم أيضا ضابطا 
من الشرطة القضائية ودراجني 
اثنني من اللواء السيار، تتولى 

إسنادهم طائرة مروحية.
ويتــوزع هــؤالء على ثالث 
مناطــق وينفــذون دوريات في 
أرجاء الغابة على دراجات نارية 
أو دراجات جبلية أو بالسيارة 
عندما تتيح طبيعة التضاريس 
ذلك، بحثا عن أي مفتعلي حرائق.
ونبعت فكرة استحداث هذه 
املفرزة هذا األسبوع من احلرص 
على جتنب إلقاء أعباء إضافية 
علــى عناصــر اإلطفــاء الذيــن 
أنهكتهــم منذ الثالثــاء عمليات 
إخماد احلرائــق التي أتت على 
٧٤٠٠ هكتار من غابات الصنوبر 
في جنوب جيروند، أي في الطرف 

اآلخر من املقاطعة.
وأفاد املكتب الوطني للغابات 
أن البشر يتسببون بتسعة من 
كل عشرة حرائق، وبأن ثالثة من 
كل عشرة في املتوسط مفتعلة.

الشرطة الفرنسية تالحق مفتعلي احلرائق.. برًا وجوًا

«واتساب» يكشف عن قواعد خصوصية جديدة
ســان فرانسيســكو - 
تطبيــق  طــور  (د.ب.أ): 
االجتماعــي  التواصــل 
(واتســاب) قواعــد جديدة 
تتيــح  للخصوصيــة 
للمســتخدم اخلــروج مــن 
مجموعــات احملادثــة دون 
وصول إشعارات لآلخرين، 
مع إمكانية حتديد املستخدمني 
الذين ميكنهم رؤية املستخدم 
عندما يكون في وضع اتصال 

بالتطبيق.
وكجــزء مــن حتديثات 
التطبيــق التــي مت إطالقها 
خالل الشهر اجلاري، سيكون 
فــي مقــدور املســتخدم مع 
املستخدمني اآلخرين التقاط 
صور للرســائل التــي يتم 
إرسالها وفق خاصية «عرض 
ملرة واحدة»، والتي تضمن 
الرســالة مبجــرد  اختفــاء 

للتواصل االجتماعي، مضيفة 
أنهــا ســتطلق اخلاصيــة 

اجلديدة في وقت قريب.
يذكر أن املستخدم عندما 
يخرج حاليا مــن مجموعة 
محادثة على تطبيق واتسآب، 
يظهر إشعار عند املستخدمني 

اآلخريــن يخبرهم مبغادرة 
املستخدم ملجموعة.

وفي حني ميكن للمستخدم 
حاليا تعطيل هذه اخلاصية 
فــال تظهــر الرســالة لــدى 
املســتخدمني اآلخرين، فإنه 
ال يستطيع حتى اآلن االتصال 
باإلنترنت وبدء اســتخدام 
التطبيــق دون أن يظهر أنه 

متصل لدى اآلخرين.
ويشــير بعض النشطاء 
إلى املخــاوف مــن تقنيات 
التشــفير املســتخدمة فــي 
تطبيق واتساب وغيرها من 
منصات التواصل االجتماعي 
التــي تســتهدف احملافظــة 
علــى ســرية وخصوصية 
احملادثات، ميكن أن تسمح 
ملمارسي األنشطة اإلجرامية 
على هــذه املنصات بالهرب 

من املالحقة والرصد.

تسلمها وقراءتها من جانب 
املستخدم اآلخر.

ويجــري حاليــا اختبار 
خاصية حظر التقاط صورة 
للرســالة، بحســب تطبيق 
واتســاب اململوك ملجموعة 
ميتا املالكة لشبكة فيسبوك 
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