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منصور الرشيدي متوجا بذهبية «فردي سكيت» الشيخة أدانا ناصر صباح األحمد

منصور الرشيدي يحصد الذهبية 
الرابعة للكويت بدورة ألعاب التضامن 

اإلسالمي في رماية «فردي سكيت»

«كيبكو» تقفز بأرباحها
٦٨٪ إلى ٥٫٣ ماليني دينار 

بالنصف األول
1118

أسعار تذاكر العودة للكويت ٥ أضعاف املغادرة
باهي أحمد

باتت تكلفة تذكرة الطيران 
لرحلة عائدة إلى الكويت بـ ٥ 
أضعــاف ســعر تذكــرة رحلة 
مغــادرة من الكويــت إلى ذات 
الوجهة، حيث سجلت وجهات 
نشــطة أســعار تذاكر مغادرة 
مبستويات أدنى من ٢٠ دينارا 

فيما ترتفع أسعار تذاكر العودة 
منهــا لتتراوح  بــني ١٤٠ و١٩٠ 
ديناراً خالل األيام احلالية. وأكد 
أهل السوق في قطاع السياحة 
والسفر لـ «األنباء» أن االرتفاع 
في أسعار العودة إلى الكويت 
يعد أمرا طبيعيا بعدما تغيرت 
بوصلة املوســم ببــدء انتهاء 
العطلة الصيفية وباتت تذاكر 

العودة إلى الكويت هي األكثر 
طلبا، حيث تشهد احلجوزات 
تزايدا مستمرا يرفع من معدالت 
الطلــب وتزيد معه األســعار 
بصورة طبيعية، خصوصا أن 
موسم السفر كان قياسيا. وأشار 
أهل السوق إلى أنه ميكن ألي 
شــخص السفر خارج الكويت 
على بعض الوجهات بأقل من 

٢٠ دينارا وعلى وجهات يفضلها 
املواطنون بـ ٥٠ دينارا، ولكن 
العودة قبل الدراســة تبدأ من 
١٤٠ دينارا، إال أن هناك فرصة 
ملن يرغبون فــي قضاء عطلة 
رخيصة إذ إن أســعار العودة 
ستشهد انخفاضا بنسبة ٧٠٪ 

بعد منتصف سبتمبر. 

طلب متزايد مع انتهاء العطلة ومسارعة املسافرين  للعودة قبل بدء الدراسة

الطعون على جداول الناخبني احلالية.. ُرفضت
مرمي بندق 

انتظارا ملا سينتج عنه التدقيق في تقرير جلنة 
القيود التي تضم خبراء وأكادمييني ومختصني، قالت 
مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» إن 
جميع الطعون التي قدمت إلى احملكمة الدستورية 

على جداول الناخبني احلالية رفضت. 
وأوضحت املصادر أن جميع الطعون التي قدمت 
للمحكمة الدســتورية وتضمنــت ان بعض القيود 
احلاليــة غيــر صحيحة، وبعد حتقــق احملكمة من 
صحــة القيود مت رفض الطعــون، وصدرت أحكام 

لصالح وزارة الداخلية. 
هذا، وقالت مصادر خاصة لـ «األنباء» إن هناك 
احتمالني أمام احلكومة في جلســة مجلس الوزراء 
االســتثنائية التي ســتعقد األربعاء املقبل برئاسة 

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف. 
وأوضحت: االحتمال األول، أن يستقر الوضع كما 
هو عليه وتتم االنتخابات وفقا للجداول االنتخابية 
املعتمــدة واحملصنة حاليا، وعليه من الوارد يفتح 

باب الترشح اجلمعة ١٩ اجلاري حتى ٢٨ منه. 
واالحتمال الثاني، ان يصدر مرسوم بقانون ينص 
على إلغاء هذه اجلداول في كل الدوائر االنتخابية، 
على ان يتم اعتماد كشوف جديدة للناخبني الذين 
لهــم حــق االنتخاب على أســاس موطــن اقامتهم، 
وفقا للبيانات الرســمية الواردة في سجالت هيئة 

املعلومات املدنية. 
وردا علــى احتماليــة الطعن في هذا املرســوم، 
أجابت املصادر: ان احملكمة الدستورية ال تقبل من 
ناحية الشكل مثل هذا الطعن على اجلداول «القيود» 
احملصنة، ألنه بصدور مرسوم الدعوة لالنتخابات 
تكون جداول الناخبني اجلديدة قد مت حتصينها وفقا 
للمادة ٨ من املرســوم بالقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ 
والتي تنص على انه «ال يجوز إجراء أي تعديل في 

اجلداول بعد صدور مرسوم الدعوة». 
وقالت مصادر أخرى: بشــرط ان ينص مرسوم 
الضرورة على إلغاء املواد من ٦ حتى ١٧ من قانون 
االنتخاب واخلاصة بجداول الناخبني والتي تنص 

على االعتراضات وما شابه.

احتماالن أمام مجلس الوزراء األربعاء املقبل األول: يستقر الوضع كما هو عليه باجلداول املعتمدة ويفتح باب الترشح ١٩ اجلاري حتى ٢٨ منه  والثاني: إصدار مرسوم بقانون بالتعديل

«الداخلية»: ترجيحات بدمج قطاعات 
في الهيكل اجلديد قريبًا

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

أشــاد نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر 
الداخلية  الدفاع ووزيــر 
الشــيخ طالل  بالوكالــة 
اخلالد بكفاءة رجال أمن 
املطــار. وأكــد أنهــم هم 
الســاهرة على  العيــون 
الوطــن وقــادرون  أمــن 
على أداء املهام والواجبات 
املنوطة بهم. وشدد اخلالد، 
خــالل جولة قــام بها في 
الدولي،  الكويــت  مطــار 
علــى ضــرورة تســخير 
جميع اإلمكانيات خلدمة 
املسافرين. إلى ذلك، باشر 
الوكالء املساعدون الذين 
صــدر أمــس األول قــرار 
بتعيينهم في قطاعاتهم، 
اللــواء عبــداهللا  وهــم: 
الرجيــب في األمن العام، 

اللواء حامد البالولاللواء حامد الدواس

عبداهللا قنيص - مبارك التنيب ـ أحمد خميس 

أبلــغ مصدر أمني «األنبــاء» أن تعليمات 
صدرت إلى إدارات شؤون اإلقامة في احملافظات 
الســت بوقف إصدار ســمات التحــاق بعائل 
حتى إشعار آخر. وقال املصدر إن الوقف جاء 
بتعليمات من القيادة العليا في وزارة الداخلية. 
الفتا إلى أنه ســيتم استثناء شرائح محددة 

مثل األطباء. وأضاف املصدر: من صدرت لهم 
ســمات التحاق بعائــل ال تنطبق عليهم هذه 
التعليمــات اجلديدة، ويأتي القرار بعد وقف 
الزيارات العائلية من قبل اإلدارات وقصرها 
وعلى نطــاق محدود ووفق ضوابط من قبل 
وكيل الوزارة املساعد لشؤون اإلقامة واملدير 
العام لشؤون اإلقامة، وذلك حلني االنتهاء من 

دراسة تقّنن عملية الدخول بسمات زيارة.

طهران: التوصل التفاق 
نووي  رهن مبرونة 

واشنطن في «٣ قضايا»

إيقاف ضم من لديهم 
ترخيص بالعمل بعد 

الدوام للمجلس الطبي

عواصم - وكاالت: أعلنت إيران 
أن املفاوضات النووية في ڤيينا 
مع القوى الدولية الكبرى تشهد 
«تطورا نسبيا» لكنها لم حتقق 

جميع مطالب طهران.
وأوضح وزيــر اخلارجية 
اإليراني حسني أمير عبداللهيان 
قبيل تقدمي بــالده «موافقتها 
النهائية» على املقترح األوروبي 
األخير واالتفاق املبرم في عام 
٢٠١٥ أن «اجلانب األميركي في 
النمســاوية وافق  العاصمــة 
شفهيا على اقتراحني إليران»، 
لكــن ما زالــت هنــاك «ثالث 
مسائل مهمة متبقية» حتتاج 
إلــى «مرونــة» مــن الواليات 
املتحــدة، إضافــة إلى حتويل 
موافقتها «الشفهية» إلى «نص 

مكتوب».

عبدالكرمي العبداهللا 

علمت «األنباء» من مصادر 
صحية مطلعة أن وزارة الصحة 
أصدرت قــرارا بعدم ضم أي 
من مزاولي املهنة من الكوادر 
الطبية ممــن لديهم ترخيص 
بالعمــل بعــد نهايــة الــدوام 
الرســمي إلى اللجــان الفنية 
املشــكلة في املجلــس الطبي 
العام. وذكرت املصادر أن هذا 
يأتــي انطالقــا من مبــدأ عدم 

تعارض املصالح.

بدءاً من ٢١ اجلاري للحاصلني على ٧٥٪ فما فوق للعلمي و٨٠٪ فما فوق لألدبي

جامعة الكويت تفتح الباب أمام الوافدين 
الراغبني بالدراسة على نفقتهم اخلاصة 

 التفاصيل ص ٥

آالء خليفة - ثامر السليم 

 أعلنــت جامعة الكويت عن 
بــدء تقــدمي طلبــات االلتحاق 
املقيمــني  األجانــب  للطلبــة 
والطلبة من مواطني دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي خريجــي 
الثانويــة العامــة الراغبني في 
الدراسة باجلامعة على نفقتهم 
اخلاصة، وذلك خالل الفترة من

٢١ حتى ٢٧ اغســطس اجلاري. 
وقال األمني العام جلامعة الكويت 
باإلنابة واملتحدث الرســمي لها 
د.محمد زينل في تصريح صحافي 
إن تقدمي طلبات االلتحاق سيكون 
إلكترونيــا للطلبة املســتوفني 
شــروط القبــول مــن خريجي 
النظام املوحــد واملعهد الديني 
والثانوية األمريكية وخريجي 
الثانويــة االجنليزيــة لطلبــة 

مدارس الكويــت فقط. وأوضح 
زينل أن الطلبة األجانب املسموح 
لهم بالتقدمي هم احلاصلون على 
معدل ٧٥٪ فما فوق للقسم العلمي 
و٨٠٪ فما فوق للقسم األدبي في 
الشــهادة الثانويــة وأن يكونوا 
من خريجــي املرحلــة الثانوية 
 ٢٠٢٢/٢٠٢١ الدراســي  للعــام 

أو العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠. 

الصني ترّد بـ «مناورات حرب» 
على الزيارة األميركية اجلديدة لتايوان

عواصم - وكاالت: نفذت الصني مناورات 
عســكرية جديدة في محيط تايوان ونددت 
بزيارة جديدة أجراها أعضاء من الكونغرس 
األميركي للجزيرة بعد أيام على زيارة مشابهة 
قامــت بها رئيســة مجلس النواب نانســي 
بيلوسي وأثارت ردا غاضبا من بكني. ودفعت 
زيارة الوفد البرملاني األميركي والتي لم تكن 
معلنة سابقا، الصني إلى التأكيد مجددا أنها 
«ستســتعد حلرب» بشــأن تايوان. والتقى 
وفــد الكونغــرس املكون مــن ٥ أعضاء في 
الكونغرس بالرئيسة التايوانية تساي إنغ-

وين، التي أبلغت أعضاء الوفد بأنها ترغب 
«باحملافظــة على اســتقرار الوضع الراهن 
عبــر مضيق تايوان». وأثارت الزيارة التي 

ضمت شــخصيات من احلزبني اجلمهوري 
والدميوقراطي حفيظة بكني التي أعلنت تنظيم 
«دورية للتأهب ملعارك مســلحة ومناورات 
قتالية في البحر واملجال اجلوي حول تايوان». 
وقالــت وزارة الدفــاع الصينية إن «جيش 
التحرير الشــعبي الصيني يواصل التدرب 
واالســتعداد للحرب والدفاع عن الســيادة 
الوطنية وسالمة األراضي وسحق أي شكل من 
أشكال استقالل تايوان االنفصالي ومحاوالت 
التدخل اخلارجية بشــكل حــازم»، محذرة 
«واشنطن وســلطات احلزب الدميوقراطي 
التقدمي احلاكم في تايوان من ان استخدام 
تايــوان الحتــواء الصني ســيكون مصيره 

الفشل». 

تايبيه تبلغ وفد الكونغرس أنها تريد «احملافظة على الوضع الراهن»

بارجات حربية صينية تشارك في املناورات اجلديدة حول تايوان            (رويترز)

التفاصيل ص ١٣

التفاصيل ص ١٠

واللواء عبداهللا ســفاح في 
األمن اخلاص إلى جانب مهام 
عمله مديرا ألمن الفروانية 
واجلهـــراء والسجـــــون 
واملنشــآت وتنفيذ األحكام 
بالوكالــة، وكذلــك اللــواء 
حامد البالول وكيال لقطاع 
الوزيــر، واللــواء  مكتــب 
بدر البالــول وكيال لقطاع 

التدريب والتعليم، واللواء 
حامد الدواس وكيال لقطاع 

األمن اجلنائي.
ذي  صعيــد  وعلــى 
صلة، قــال مصدر أمني إن 
هيكل وزارة الداخلية جار 
االستقرار عليه، مرجحا أن 
يتم دمج قطاعات في الهيكل 

اجلديد.

علماء الشرع لـ «األنباء»: االنتخابات الفرعية غير جائزة 
02والصوت أمانة يجب أن يذهب للمستحق 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

التفاصيل ص ١٣

التفاصيل ص٨

وقف إصدار سمات االلتحاق بعائل 
للوافدين حتى إشعار آخر
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الثالثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

«كورونا» و«جدري القرود» بني «االرتياح» و«التخوف»
«الصحة» متلك قطاعاً طبياً متماسكاً خاصة في علم األوبئة وانتشارها والقضاء عليها والتي جاءت من خبرات التعامل مع اجلائحة

القرود» «جدري  لـ  التيقظ  وعلينا  كبيرة..  مخاطرة  كورونا  ملف  إغالق  «األنباء»:  لـ  «التوجه العاملي»احلجيالن  السالم لـ «األنبـاء»: انتهـاء العمـل مبركـز الكويت للتطعيم يتوافق مع 

عبدالكرمي العبداهللا

في الوقت الذي أغلقت به 
وزارة الصحة مركز التطعيم، 
ودشنت اخلدمة في ١٦ مركزا 
صحيــا مبختلــف املناطــق 
الصحية، بدأت أجواء االرتياح 
تعــم بني الناس باســتكمال 
احلياة الطبيعية بشكل كامل، 
بعيدا عن شــبح «كورونا»، 
واعتبــاره انتهــى إلى األبد، 
إال أن ظهــور حاالت جلدري 
القــرود «أربــك احلســبة» 
وأصبحــت هنــاك تخوفات 
من وصولــه إلى البالد عبر 

السفر.
وحــول هــذا املوضوع، 
األمــراض  أكــد استشــاري 
املعديــة د.غــامن احلجيالن 
إغــالق ملــف كورونــا،  أن 
واعتبار أن اجلائحة انتهت 
يعد مخاطرة كبيرة، خاصة 
مع التحورات املفاجئة، داعيا 
إلى التيقظ واحلذر واحلرص 
من ظهور حتورات جديدة، 
مبينا أن املنظمات الصحية 
ومنها CDC ما زالت توصي 
بالتباعد االجتماعي واحلذر 

من الڤيروس.
وقــال د.احلجيالن في 
تصريح لـــ «األنبــاء» إن 
احتماالت دخول «جدري» 
القرود إلى الكويت كبيرة، 
خاصــة أن أكثر اإلصابات 
للقادمني من أوروبا، قائال: 

نرى انخفاضا في اإلصابات 
واســتقرارا فــي الوضــع 
الوبائــي، بحيث نســتطيع 
القــول إن اجلائحة انتهت، 
إال أن الڤيروس يبقى جزءا 
مــن املكونات الطبيعية في 
العالــم وجزءا من منظومة 
الڤيروســات التــي يتعامل 
معها اإلنسان مثله مثل بقية 

الڤيروسات األخرى.
وذكــر فــي تصريــح لـــ 
«األنباء» أن العالم مستيقظ 
ويترقب لظهــور أي تطور 
جديد لكوفيد-١٩ أو خروج 
ڤيروسات جديدة قد تسبب 

أمراضا أخرى.
وبــني أن وزارة الصحة 
فــي الكويت متلــك قطاعا 
طبيا متماســكا خاصة في 
علــم األوبئة وانتشــارها 
والقضــاء عليهــا، والتــي 
جاءت من خبرات التعامل 

مع جائحة كورونا.
جدري القرود

وعن جدري القرود، أشار 
د.السالم إلى أن جدري القرود 
يسببه ڤيروس قدمي، إال انه 
قد انتشر مؤخرا وأثار االنتباه 
املنظمــات الصحيــة،  لــدى 
نتيجة ازديــاد عدد احلاالت 
عن املعدل الطبيعي، علما أن 
املرض معروف منذ زمن، إال ان 
اإلصابات ارتفعت في الفترة 
األخيــرة، مما أثار الشــكوك 
حــول الڤيــروس وحتوالته 
وسبب انتشاره، مشيرا إلى 
انه من املالحظ ان الڤيروس 
ينتقل بني الناس عبر التواصل 

اجلسدي املباشر.
وعن دخول جدري القرود 
إلــى الكويت، بني د.الســالم 
أن املــرض ممكــن أن يدخل 
إلى الكويت عبر املسافرين، 
الفتا إلــى أن وزارة الصحة 
تقــوم بجهود مكثفة ورصد 
أي حالــة قد تدخــل الدولة 
البروتوكوالت  عبر تطبيق 
العامليــة الصحية للحد من 

دخوله للبالد.
وأكد أن الكويت ليســت 
مبنأى عن دول العالم، حيث 
إن فرصــة دخــول «جدري 
القرود» إلى البالد موجودة، 
إال أن الــوزارة تبذل جهودا 
جبــارة فــي احلــرص ملنع 

حدوث ذلك.

د.غامن احلجيالند.غامن السالم

مبنى مركز الكويت للتطعيم في أرض املعارض

طاقم عمل مركز الكويت للتطعيم بذل جهودا كبيرة طوال اجلائحة

وأقرب مثال على ذلك ظهور 
إصابات في دولة خليجية.
وبــني أن الكويــت عليها 
التيقــظ لهــذا املــرض ملنع 
دخولــه إلى البــالد، خاصة 
أن عدد الكويتيني في أوروبا 
كبير، وعودتهــم قريبة مع 
موسم املدارس مما يستدعي 
احلذر واتخاذ االحتياطات من 
قبل اجلهــات الصحية ملنع 

دخوله إلى البالد.
أوضــح  جانبــه،  مــن 
استشاري أمراض الباطنية 
د.غــامن الســالم أن إغــالق 
الكويــت للتطعيم،  مركــز 
والتعويــض عنــه بتوفير 
املراكــز  فــي  اللقاحــات 
الصحيــة أمــر يتوافق مع 
التوجــه العاملي بالتعايش 
مــع كوفيــد-١٩، الفتــا إلى 
انه بجهود الطواقم الطبية 
ودخــول التطعيم أصبحنا 

الشمري يفوز بجائرة التميز للشباب العربي

القاهرة - هناء السيد

أعــرب رئيــس حتريــر مجلــة «األمــل 
اإللكترونيــة» عبداهللا الشــمري عــن فخره 
واعتزازه بحصوله على جائزة التميز للشباب 
العربي من مجلس وزراء الشباب والرياضة 
العرب. جاء ذلك خالل احتفالية «يوم الشباب 
العربي» التي نظمتها اجلامعة العربية بالتعاون 

مع وزارة الشباب والرياضة املصرية.
وأشار الشــمري في تصريحات خاصة لـ 
«األنباء» إلى أن هذه اجلائزة مت ترشيحه لها 
من خــالل الهيئة العامة للشــباب والرياضة 
تقديرا ملشــروع «جريدة األمل اإللكترونية» 
املختصة بشؤون ذوي اإلعاقة (ذوي الهمم)، 

مضيفا أن املشروع يركز على خدمة ذوي اإلعاقة 
محليا وفي املنطقة أيضا من خالل «بوابة األمل 
اإللكترونية» التي تقدم كل املعلومات التي تهم 

ذوي اإلعاقة (ذوي الهمم) وأولياء أمورهم.
وقال إن الفوز مبثل هذه اجلوائز يشــجع 
ويحفز األعمال التطوعية بني صفوف الشباب 
العربي بصفة عامة والكويتي بصفة خاصة، 
السيما أن الشعب الكويتي جبل على األعمال 
التطوعيــة فــي جميع األوقــات وحتديدا في 

األزمات.
وتسلم الشمري اجلائزة من قبل األمني العام 
املساعد للشؤون االجتماعية في جامعة الدول 
العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة ومساعد وزير 
الشباب والرياضة املصري د.عبداهللا الباطش.

عبداهللا الشمري يتسلم اجلائزة من هيفاء أبو غزالة بحضور ممثل وزارة الشباب املصرية

اخللف: القضية الفلسطينية قضيتنا األولى
القاهرة - هناء السيد 

أكد عضو مجلس الشباب 
م.ســلمان العتيبــي ضرورة 
حتصني عقول الشباب العربي 
ضد األفكار العنيفة، واملتطرفة، 
وترسيخ أهمية احلفاظ على 
الدولــة ومؤسســاتها  كيــان 
الوطنية مشــيدا بــدور دولة 
الكويت واهتمامها بالشــباب 
الشــباب  وإنشــاء مجلــس 
الكويتــي كمنصة لالســتماع 

إلى آراء وقضايا الشباب.
العتيبــي فــي  وأضــاف 
تصريحات خاصه لـ «األنباء» 
على هامش فعاليات اجللسة 
الثانية للملتقي األول للشباب 
العربــي لبنــاء الوعــي حتت 
شــعار«أجيال تدعــم قضايا 
األمة» أن القضية الفلسطينية 
هي القضية اجلوهرية بالنسبة 
للشباب العربي، مؤكدا رفضه 
القاطع لالنتهاكات التي تقوم 
بها قوات االحتالل اإلسرائيلي 
فــي األراضــي الفلســطينية 

لقوات االحتالل اإلســرائيلي 
واســتباحته دمــاء األطفــال 
والنســاء والرجــال، مؤكــدا 
متسكهم باسترجاع األراضي 
الفلسطينية وحصول الشعب 
الفلســطيني علــى حريتــه 

استقالله».
وأعرب العتيبي عن الشكر 
ملنظمي امللتقى واملسؤولني على 

د.طالل أبوغزالة ومستشــار 
رئيس جمهورية القمر املتحدة 
املكلف للدول العربية املستشار 

محمد حسني جمل الليل.
 وفي تصريح له قال عضو 
مجلس الشباب العربي للتنمية 
املتكاملــة ســلمان املبارك إن 
الكويت ســباقة في تأســيس 
ورعاية الشباب، كما أنا حترص 
علــى رفع الوعي لدى النشء 
والشباب وحمايته من األفكار 
املتطرفة وتعظيم االستفادة من 
طاقاتهم، مؤكدا أن الشباب هم 
عماد املستقبل والطريق األمثل 

لتقدم املجتمعات.
وأشــار إلــى أهميــة هذا 
امللتقى في بناء الوعي وتبادل 
الثقافات بني الشباب العربي 
لتشكيل رؤية عربية واحدة 
ضد األفكار الدخيلة واملتطرفة 
علــى املجتمعــات العربيــة، 
مشيدا بحرص الكويت على 
املشاركة في مختلف احملافل 
اإلقليميــة والدولية اخلاصة 

بالشباب.

دعمهم للشباب العربي، مؤكدا 
أن «الشباب هم بناة املستقبل 
ومن تقف احلضارات بفضل 

عقولهم».
ومن جانبه، أعرب م.حمد 
اخللــف فــي مداخلتــه عــن 
استنكاره ملا شهده قطاع غزة 
من اشتباكات واستباحة لدماء 
األطفــال والنســاء والرجال، 
مؤكــدا دعم الشــباب العربي 

التام للقضية الفلسطينية
وأضــاف اخللف فــي هذا 
الصدد «فلنقف احتراما وإجالال 
للشــهداء حاملي لواء معركة 

حترير فلسطني احلرة».
وقد حضر فعاليات امللتقى 
الذي ينظمه مجلس الشــباب 
املتكاملــة  العربــي للتنميــة 
بالتعاون مع وزارة الشــباب 
والرياضــة املصريــة، وزيــر 
الشــباب والرياضة املصري 
د.أشرف صبحي وممثلي ٢٢ 
دولة عربية وأفريقية وإسالمية 
إضافة إلى مؤســس ورئيس 
مجموعة أبوغزالة االقتصادية 

العتيبي: الكويت تعمل جاهدة لتحصني عقول الشباب ضد األفكار املتطرفة

م.سلمان العتيبي وم.حمد اخللف مع الزميلة هناء السيد

وخاصة في قطاع غزة.
القضيــة  «ان  وأضــاف 
الفلســطينية نقلــت أهميتها 
املناضلــني  األجــداد  مــن 
وســينقلها الشــباب بدورهم 
لألجيال القادمــة حتى تبقى 
في األدهان ثابتة، مؤكدا رفض 
الكويتــي والعربي  الشــباب 
لالنتهاكات والتصعيد املستمر 

علماء الشرع: االنتخابات الفرعية غير جائزة .. والصوت أمانة
ليلى الشافعي

أن  الشــريعة  علمــاء  أكــد 
االنتخابات الفرعية ال جتوز، حيث 
إنها مخالفة لولي األمر  وتتصف 
بالعصبية والقبلية التي يرفضها 
اإلسالم. حول هذا املوضوع املهم 

يحدثنا علماء الشرع:
أكد الشيخ د.عثمان اخلميس ان 
االنتخابات الفرعية ال جتوز ألمور 
كثيرة، منها مخالفة ولي األمر، وأن 
فيها نوعا من التعصب، ومنها أن 
اإلنســان ُيلزم بعــد ذلك بإعطاء 
صوته ملن جنح في الفرعية، وقد 
يكون هناك آخــرون أفضل منه 
وأصلــح منه وأعلــم منه، وغير 

ذلك من األمور.
وحدد د.اخلميــس عدة امور 
تؤكد عدم جواز هذه االنتخابات 
الفرعية أوال: ان هذه االنتخابات 
كما ذكر البعض يقوم املرشحون 
فيها ولنقــل انهم ٧ او ٨ او اكثر 
بغض النظر عن العدد، بدفع مبالغ 
مالية للمشــاركة للتنافس على 
الفوز والذي يفوز منهم يأخذ هذا 
املال وهذا قمار واضح جدا، وقد 
قال لي البعض ان االمر ليس كذلك 
وان هذه االمــوال التي تدفع من 
كل مشارك جتمع وتعطى للذين 
الفرعية  ينظمــون االنتخابــات 

يقول النبي ژ: «وإذا حلفت على 
ميني فرأيت غيرها خيرا منها فأت 
الذي هو خير وكفر عن ميينك» 
اقول شــرعا يجوز لك ان حتنث 
عن هــذا اليمني بــل يجب عليك 
اذا وجدت افضل منه وأن تطعم 
١٠ مساكني وتعطي من هو احق 

بهذا الصوت.

صالح وغير مستقيم وأنه لن ينفع 
هذه البــالد ولكنه ينفع القريبني 
منه، ينفع الذين صوتوا له يعني 
دنيا والعياذ باهللا، دخل من اجل 

الدنيا ال يجوز التصويت له.
ونصح د.اخلميس بان علينا 
ان نتقي اهللا تبارك وتعالى وأال 
ندخل في مثل هذه الفرعيات التي 
فيها مخالفة صريحة لقانون هذه 
البالد وما امر به ولي امر البالد، 
وقال: البعض يحتج ويقول البلد 
يعلم بالفرعيات وســاكت، وهذا 
الكالم غيــر صحيح، ولــو قلنا 
انــه يعلم وســاكت ايضا فهذا ال 
يجوز ان تعطي ماال للدخول في 
الفرعيــات، وال يجوز ان تعطي 
ماال ملن ينجح في هذه الفرعيات 
وايضا ال يجوز ان يعطي ماال ملن 
يقوم وينظم هذا التجمع، فعلينا 
ان نتقي اهللا في كل ما نقوم به.

مخالفة لولي األمر

ويتفــق مع الــرأي في جميع 
عنهــا  حتــدث  التــي  النقــاط 
الشــطي  د.اخلميــس، د.بســام 
مضيفا انه يتم االتفاق بني بعض 
املرشحني في االنتخابات الفرعية 
لتبادل األصوات كما يتم دفع اموال 
مقابل التصويت وأيضا الوعود 
باحلصول علــى مميزات اذا فاز 

أكدوا لـ«األنباء» أن إجراءها مخالفة لولي األمر ويعزز العصبية

د. سعد العنزيد. بسام الشطيد. عثمان اخلميس

وأقول هذا ايضــا ال يجوز وهذا 
من باب اخذ اموال الناس بالباطل، 
وملاذا يدفعون كل هذه املبالغ مع 
وجود اجهزة كمبيوتر سهلة جدا، 
وأكيد هنــاك متبرعون يقومون 
بعمل هذه االنتخابــات الفرعية 
بــدون دفع هذه املبالغ اذا قلنا ال 
يأخذها واحد منهم وكذلك اذا لم 
أرد ان ادفع فهل ان أشارك قال ال 
بد لكل من يريد ان يشــارك   ان 
يدفــع مبلغا من املــال وهذا هو 
القمار فاإلنسان يخرج بعد ذلك 

اما غامنا وإما غارما.
النقطــة  وقــال د.اخلميــس: 
الثانية هي اذا جنح في االنتخابات 
الفرعية يلتزم الكل بأن يصوتوا 
له وهذا ال يجوز وما يدريكم لعل 
اآلخرين ممن نزلوا وترشــحوا 
يكونــون افضل منه وإمنا يجب 
ان يصوتوا للقوي األمني بغض 
النظر عمن يكون. املهم ان يكون 
قويا وأن يكون امينا، فال يجوز 
انــا ال اعطيه اال لفالن ألنه جنح 
في االنتخابات الفرعية وهذا هو 
التعصــب املقيت الــذي يحرمه 

االسالم.
الثالثــة فقــال  النقطــة  أمــا 
د.اخلميــس: البعــض يجبر ان 
يعطي صوته لفالن بحيث يحلف 
او يقسم على املصحف او نشهد 

عليك ناسا فال يجوز وال ينبغي 
للمســلم ان يقبل هذه الشروط 
وليــس اخالقيــا، فالتصويــت 

لألصلح.
وأكد د.اخلميس ان االنســان 
لو حلف فإنه غير ملزم مبا حلف 
عليه من ميني مع اني ليس مع ان 
يحلف اذا رأى خيرا منه وأصلح، 

الرابعــة فقــال  النقطــة  أمــا 
د.اخلميس: ال يجوز الزام النساء 
ايضا بإعطاء اصواتهن ملن حلفت 
عنــده هذا عدا من يدفــع له املال 
والعياذ باهللا فيشــتري صوته، 
وهذا عدا من يصوت لشخص وهو 
يعلم اما علم اليقني او يعلم ظنا 
قريبا من اليقني ان هذا االنسان غير 

املرشح وهذا ال يجوز وأرى ان هذه 
االنتخابات الفرعية تضر بالدولة 
وبالرجل الكفء وال جتوز شرعا 
وتخالف قانــون البالد الذي هو 
قانون ولي االمر الواجب طاعته، 
كما ان االنتخابات الفرعية تعمل 
علــى تكريــس االنتمــاء القبلي 
والطائفي على حســاب االنتماء 
الوطني، واالســالم يرفض هذه 
العصبيــة ويحاربهــا، حيث ان 
االنتخابــات الفرعيــة من حيث 
اتصافها بالعصبية تعد فرعا من 
ابواب اجلاهلية، فعلى املرشــح 
ان تكون الشريعة االسالمية هي 
ميزانه في احلكم ومن يرشــحه 
بدون نفاق او مداهنة وان يختار 

االصلح والقوي األمني.
ضرورة االلتزام

ويؤكــد د.ســعد العنزي على 
اهمية االلتزام مبا امر به ولي االمر 
فمادام منع اجــراءات االنتخابات 
الفرعيــة يجب الســمع والطاعة 
باملعروف، مشيرا الى ان االنتخابات 
الفرعية تخرج لنا من هم ادنى ممن 
هم افضل وهناك من هم اولى منهم 
ويقول: فعال االنتخابات الفرعية 
تؤدي الى االساءة الى عموم العملية 
االنتخابيــة، ما يؤدي الى فســاد 

مجتمعي.

اخلميس: املشاركة في االنتخابات الفرعية نوع من القمار وأخذ أموال الناس بالباطل
الشطي: تعمل على تكريس االنتماء القبلي والطائفي على حساب االنتماء الوطني
العنزي: يجب االلتزام مبا أمر به ولي األمر واالنتخابات الفرعية تخرج من هم أدنى من األفضل
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األمير هّنأ رئيس كوريا بالعيد الوطني 
ورئيسة الهند بذكرى االستقالل

ولي العهد هّنأ رئيس كوريا بالعيد الوطني 
ورئيسة الهند بذكرى االستقالل

رئيس الوزراء هّنأ 
رئيس كوريا ورئيسة الهند

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس يون سيوك 
يــول رئيــس جمهورية كوريا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحــة والعافية 
وجلمهوريــة كوريا وشــعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيســة دروبادي 
مورمو رئيسة جمهورية الهند 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
استقالل بالدها، متمنيا سموه 
لهــا موفور الصحــة والعافية 
وجلمهوريــة الهنــد وشــعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس يون سيوك يول رئيس 
جمهوريــة كوريــا الصديقــة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة 
جمهورية الهند الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
ذكرى استقالل بالدها، راجيا لها 

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية وافر الصحة والعافية.
تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة 
مبناسبة ذكرى استقالل بالدها.  وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس يون سيوك يول 
رئيس جمهورية كوريا الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد النواف

«املواصالت» تطرح ممارسة للتخليص 
واإلفراج اجلمركي للبريد

بنــاء علــى توجيهات 
وزيــرة الدولــة لشــؤون 
الدولة  البلديــة ووزيــرة 
االتصــاالت  لشــؤون 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
د.رنا الفــارس في تطوير 

الــوزارة  اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل 
للمستفيدين، فقد طرحت الوزارة مزايدة 
بشأن أعمال التخليص واإلفراج اجلمركي 
املسبق والنقل والفرز والتوصيل والتوزيع 
والتسليم للطرود والبريد املمتاز والرزم 
البريدية وملدة شهر واحد تنتهي في ٢٤ من 
سبتمبر املقبل، وذلك ملن يرغب في التقدم 
من تاريخ اإلعالن. وأشــارت وكيلة وزارة 
املواصالت م. خلود الشهاب إلى أن الوزارة 

تتطلع من خالل طرح تلك 
املزايدة الى تطوير اخلدمات 
القائمــة والوصول لتقدمي 
خدمــات حديثة ومتطورة 
لتحسني اخلدمات وتوفيرها 
للمســتفيدين مبــا يوافق 

تطلعاتهم لتلك اخلدمات.
وأضافت أنه سعيا من الوزارة في تنفيذ 
اخلطة قصيرة األجل لتطوير خدمات قطاع 
البريــد، قمنا بطرح املزايــدة مبا يتوافق 
واألهــداف املوضوعــة لهــا ومنهــا خدمة 
التوصيل املباشر للمستفيدين في منازلهم 
أو مقار عملهم لالرتقاء باخلدمات البريدية 
املقدمــة عند دخولها حيز التنفيذ املتوقع 

نهاية العام احلالي.

ناصر الهني قدم أوراق اعتماده
مندوبًا لدى مكتب األمم املتحدة في جنيڤ

جنيڤ - (كونا): قدم الســفير ناصر 
الهــني أوراق اعتماده إلــى املديرة العامة 
ملكتــب األمم املتحدة في جنيــڤ تاتيانا 
فالوفايا مندوبا دائما للكويت لدى مكتب 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى 

في جنيڤ.
وقال السفير الهني في تصريح لـ «كونا» 
إنه نقل أثناء اللقاء حتيات صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد إلى فالوفايا، 
مثمنا دور األمم املتحدة ومكتبها في جنيڤ 
والهيئــات الدولية التابعة لها في جميع 
املجاالت، الســيما العمل اإلنســاني الذي 
تتلقاه الشعوب والدول لرفع املعاناة عنها.
وأضــاف ان فالوفايا أشــادت بجهود 
الكويت في العمل اإلنساني الذي تضعه 
ضمــن أولويــات سياســاتها اخلارجية 
وعطائها املتميز وتعاونها مع مكتب األمم 

املتحدة والهيئات الدولية األخرى التابعة 
لألمم املتحدة في جنيڤ.

وكان الســفير الهني قد التحق بوزارة 
اخلارجية الكويتية عام ١٩٩٢ وعمل ضمن 
وفــد الكويــت الدائم لــدى األمم املتحدة 
فــي نيويورك وعضــوا ببعثات الكويت 
الديبلوماسية في كل من القاهرة والعاصمة 

الكورية سيئول.
كما تولى الســفير الهني منصب مدير 
إدارة املنظمات الدولية في وزارة اخلارجية 
الكويتية بدرجة وزيــر مفوض ثم عمل 
نائبا مســاعدا لوزير اخلارجية لشؤون 

املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية.
وشــغل الســفير الهني أيضا منصب 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
أوروبا فيما شارك وترأس وفود الكويت في 
العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية.

ثّمن دور األمم املتحدة ومكتبها في جنيڤ والهيئات الدولية التابعة لها في جميع املجاالت السيما العمل اإلنساني

الســفير ناصر الهني يقدم أوراق اعتماده إلى املديرة العامة ملكتب األمم املتحدة في 
جنيڤ تاتيانا فالوفايا

صندوق املشروعات: وصلنا للمراحل النهائية للبدء
في تنفيذ مشروعي «الصبية» و«املنتزه القومي في الوفرة»

عاطف رمضان

أبرمت جمعية املهندســني 
مذكــرة تفاهم مــع الصندوق 
لرعايــة وتنميــة  الوطنــي 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوســطة بحضور رئيس 
العتــل  اجلمعيــة م.فيصــل 
واملدير العام للصندوق عادل 
احلســاوي، وتهــدف املذكرة 
للتعاون املشترك بني اجلانبني 
فــي عقــد الــدورات وتبــادل 

اخلبرات.
العــام  املديــر  وقــال 
للصنــدوق الوطنــي لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة عادل احلساوي ان 
الهدف من االتفاقيات تسهيل 
الشــاملة للمبادرين  البيئــة 
واملمولــني واملســجلني لــدى 

الصندوق.
وأضاف احلساوي ان قانون 
إنشاء الصندوق يهدف لتفعيل 
دور الصنــدوق مع القطاعني 
احلكومي واخلاص مبا يعود 
لصالــح املبادريــن والدولة، 
إلــى ان الصنــدوق  مشــيرا 
لديه العديد من املشــاريع في 
الكويت،  مختلف محافظــات 
منهــا مشــاريع ترفيهية مثل 
الوفرة»  «الصبيــة ومنتــزه 
وغيرها من املشاريع األخرى 
وأن هذه االتفاقية مع جمعية 
املهندسني تعتبر داعمة لهذه 
املشاريع. وزاد قائال: بدأنا في 
الترفيهي  مشــروع الصبيــة 
ونحــن في املراحــل النهائية 
للبدء في تنفيذه، كذلك املنتزه 
القومي في الوفرة في املراحل 
النهائيــة منــه، باإلضافة إلى 

مشاريع أخرى قائمة.
وعن تأثير جائحة كورونا 
على املشاريع قال احلساوي: 
اجلائحــة لهــا أثــر إيجابــي 
وآخر سلبي فاألزمات تصنع 
النجاحــات ومــن املشــاريع 
التي جنحت خــالل اجلائحة 
وقد مولها الصندوق مشاريع 
فــي القطاع الطبــي والقطاع 
اإللكتروني وقطاع املشتريات 

وغيرها من القطاعات.
ولفــت إلــى ان املشــاريع 
املمولــة مــن الصنــدوق بلغ 
عددهــا الــى ١٤٢٢ مشــروعا 
متت املوافقة عليها منها ٩٩٢ 

تتعثر، أما فيما يخص املتقدمني 
الرســميني املتعثريــن وفقــا 
لقانون الصندوق فعددهم ٧٢ 
مشروعا متعثر ولكن يختلف 
التعثر فهنــاك تعثر قانوني 
وهنــاك تعثــر في املشــروع 
نفسه وتعثر في التمويل وهذه 
املشاريع املتعثرة في التمويل 

ندعمها وعددها غير ثابت.
ومضى قائال: أطلقنا مؤخرا 
الئحة التعثر التي تسهل على 
املبــادر اخلروج مــن مرحلة 
التعثــر الى مرحلــة التعافي 

ومن ثم إلى مرحلة النجاح.
وقال: ان الصندوق يحرص 
على تنفيذ مشــروع الصبية 
الترفيهــي فــي أســرع وقت 

٢٠٣٥ ومنها مشروع الصبية 
وغيرها من املشاريع.

وأضاف العتل ان اجلمعية 
تعمــل علــى جتهيــز اخلطة 
الرئيســية للمشــروع فــي 
حني هناك تعــاون مع جهات 
حكومية أخرى لتنفيذ املشروع 
علــى أرض الواقع في منطقة 

الصبية.
وذكر ان االتفاقية ستساهم في 
تبادل اخلبرات املهنية والفنية 
التخصصــات  فــي مختلــف 
بني الطرفني وإعــداد برنامج 
تدريبي يدعم أهداف وأنشطة 
الصنــدوق، إضافة إلى تبادل 
اخلبرات ودعم اجلهود املبذولة 
بني الطرفــني لتحقيق أهداف 

املذكرة.
وأشــار إلــى أن اجلمعية 
ستقدم استشــارات هندسية 
ومهنية للصندوق بهدف دعم 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة عالوة على تقدمي 
ورش العمل التي تساهم في 
تطويــر وتأهيــل املبادريــن 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة إلى جانب تبادل 
املتاحة  املعلومات والبيانات 
والالزمة بني الطرفني وفقا ملا 
يسمح به القانون واللوائح.

ممكن وال ميكن حتديد موعد 
لوجود بعــض العوائق التي 
تتضح خالل تنفيذ املشروع 
فلدينا جــدول زمني وجدول 
آخــر تنفيذي ونحــاول وفق 
توجيهات سمو رئيس الوزراء 
ووزير التجارة ان ننتهي منها 
في اسرع وقت ممكن وسيتم 
محاسبة من يقصر ألننا جهة 

تنفيذية.
بدوره، أكد رئيس جمعية 
املهندسني م.فيصل العتل أن 
املذكرة ستســاهم فــي العمل 
على دعم املشــاريع التنموية 
التي يشرف عليها الصندوق 
الوطني للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ضمن خطة التنمية 

جمعية املهندسني أبرمت مذكرة تفاهم مع الصندوق للتعاون املشترك

(أحمد علي) م.فيصل العتل وعادل احلساوي واحلضور خالل توقيع مذكرة التفاهم  

مشــروعا مت توقيــع عقودها 
باإلضافة إلى مشاريع أخرى 
مت دعمهــا وتغطيــة تكاليفها 
خالل اجلائحة، وذلك حلماية 
أصحابها من التعثر والتعرض 

للقضايا.
وذكر ان الصندوق يهدف 
لرعاية وتنمية املشاريع ويقدم 
ألصحابها الدعم املالي والفني 
والقانوني واإلداري حتى تنجح 

وترى النور.
وأشار إلى انه على الصعيد 
العاملي على سبيل املثال فإن 
كبرى الشــركات فــي أميركا 
وعددها ٥٠٠ شركة تقريبا بدأت 
كمشاريع صغيرة ومتوسطة.
وبــني ان املشــاريع ال يتم 
بناؤها في يوم وليلة بل حتتاج 
الى عملية متكاملة وسنوات 
فال ميكــن ان نقــارن مصنع 
مبحــل جتاري فاحملل يحتاج 
٣ شــهور حتى يتــم افتتاحه 
بخالف املصنــع الذي يحتاج 
من ٣ إلى ٥ سنوات حتى يصل 
الى الطاقة اإلنتاجية املتكاملة 

التي تصل إلى ٤٠٪ تقريبا.
وبني ان هنــاك توجيهات 
مــن مجلــس الــوزراء لدعــم 
املشروعات وهناك ١٣٢ مشروعا 
واجهــت أزمــات ولكنهــا لــم 

م.فيصل العتل وعادل احلساوي خالل توقيع املذكرة

احلسـاوي: مشـاريع ناجحة مولها الصندوق خالل كورونا فـي قطاعات طبية وإلكترونية واملشـتريات
١٤٢٢ مشـروعًا مولها الصندوق متـت املوافقة عليها منهـا ٩٩٢ مشـروعًا مت توقيع عقودها
فتح باب التسجيل في املركز املهني لذوي اإلعاقةالعتل: اجلمعية سـتقدم استشـارات هندسـية ومهنية للصندوق لدعم أصحاب املشـروعات

من ٢١ اجلاري إلى األول من سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
ان قطاع اخلدمــات التعليمية والتأهيلية 
بدأ فتح باب التســجيل الستقبال طلبات 
االلتحاق بالتأهيــل املهني للمعاقني خالل 

الفترة من ٢١ اجلاري الى اول سبتمبر.
ودعــت فــي بيــان صحافــي الراغبني 
في التســجيل الى مراجعــة إدارة التأهيل 
املهني للمعاقنيـ  السامليةـ  شارع البحرين 
ـ مقابل جمعية السامليةـ  ثانوية هند سابقا 

والتواصل عبر األرقام اآلتية:
٢٥٧٢٣٣٩٠ - ٢٥٧٥٥٦١٣ مــن الســاعة 

٩٫٠٠ صباحا الى ١١٫٠٠ ظهرا.
 وقالت ان املستندات املطلوبة لاللتحاق 
هي صورة (شــهادة إثبات إعاقة ـ شهادة 
امليالد ـ بطاقة املدنية ـ الشهادة الدراسية 
ـ عدد ٣ صور شخصية ـ التقارير الطبية 
أو النفسية إن وجدت ـ جنسية املعاق في 
حال اكتمال الســن القانونية ـ شهادة من 
الطب النفسي خاليا من األمراض السارية 
أو املعديةـ  شهادة من الطب النفسي خاليا 
من األمراض النفسيةـ  شهادة املكلف برعاية 

إن وجدت.

مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوى االعاقة

ملشاهدة الڤيديو

فيصل احلمود للشباب: أوصيكم ببر الوالدين
أكد املستشار في الديوان األميري الشيخ فيصل 
احلمود ان تكرمي الشباب املتميز وحثهم على مواصلة 
التقدم والنجاح وتشــجيعهم علــى العمل والعطاء 
يأتي ترجمة لتوصيات القيادة الســامية ممثلة في 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد، حفظهم اهللا ورعاهم، 

باالهتمام بفئة الشباب.
ومتنى احلمود كل التوفيق لشبابنا في حياتهم، 
مؤكدا ان بابه مفتوح دائما للشباب املتميز والناجح، 
داعيــا إياهم إلى احملافظة على قيــم ديننا احلنيف 
وبر الوالدين ألنهما سبيل الفالح والنجاح في الدنيا 

واآلخرة.

دعاهم إلى مواصلة العمل لتحقيق التقدم والنجاح

الشيخ فيصل احلمود

«اخلارجية» اإليرانية: نشهد تطورًا جديدًا
في مسار توثيق العالقات مع الكويت

طهــران - كونا: قال املتحدث باســم 
وزارة اخلارجية اإليرانية ناصر كنعاني 
إن العالقات اإليرانية- الكويتية تشهد 
«تطورا جديدا» بعد وصول السفير اجلديد 
عبــداهللا املنيخ الــى العاصمة االيرانية 

(طهران).
وقال كنعاني في مؤمتر صحافي إن ثمة 
«تطورا جديدا في مسار توثيق التعاون 
والعالقات االيرانيــة- الكويتية، حيث 
وصلت العالقات الديبلوماسية الثنائية 
الى مستوى السفراء»، مبينا ان العالقات 

بني البلدين «كانــت دائما ودية ومبنية 
على االحترام املتبادل».

وأعــرب عن اعتقاده ان هذه اخلطوة 
«ممكن أن متهد األرضية لالرتقاء مبستوى 
التعــاون املشــترك بــني إيــران والدول 

املجاورة لها في املنطقة».
وكان الســفير الكويتــي اجلديد لدى 
طهــران عبــداهللا املنيخ قد قــدم أوراق 
اعتمــاده الى وزير اخلارجيــة اإليراني 
حســني أميــر عبداللهيان يوم الســبت 

املاضي.

بعد وصول السفير عبداهللا املنيخ إلى العاصمة طهران
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قصر نايف.. عّزز تواجد الكويت في قائمة «إيسيسكو» للتراث اإلسالمي

ال بــد لزائر قصــر نايف، 
الكويــت  الكائــن فــي قلــب 
العاصمة، أن يستشعر ويقرأ 
بوجدانــه العميــق عبقــًا من 
تاريخ هذه البالد الطيبة بكل 
ما حتفل به جدرانه وأروقته 
وفناؤه من أحداث ووقائع ماثلة 
في صفحات األيام، أضحى معها 
القصر معلما تاريخيا وتراثيا 
إســالميا بكل صــور ومعاني 

الثبات والشموخ.
ففي سفر التاريخ احلديث 
للكويت واملنطقة، يبقى قصر 
نايف شاهدا حيا يروي لألجيال 
املتعاقبــة حقبة زاخرة تربو 
على أكثــر من قرن من الزمن 
حتــى تعــدت صــورة أبوابه 
املعنى احلرفي للكلمة لتفتح 
أبوابا متتاليــة في أفئدة أهل 
الكويت تسرد بحنني وإباء كل 
ما في جعبة تلك السنوات من 
سير شخصيات فذة سطرت 
اسمها في سجل الوطن متجذرة 
فــي ذاكرته وأهله كما القصر 
التاريخيــة  ذاتــه بأهميتــه 
والتراثية كأحد أهم القصور 

في العالم اإلسالمي.
واستحقاقًا لكل ذلك، حاز 
القصــر مكانتــه التاريخيــة 

ويرجع تاريخ القصر إلى ما 
يزيد على مائة عام إذ بدأ بناؤه 
عام ١٩١٩ وأجنز في العام التالي 
في عهد حاكم الكويت الراحل 
الشيخ سالم املبارك الصباح - 
طيب اهللا ثراه - وكان القصر 
مجاورا لسور الكويت الثالث 
من الناحية اجلنوبية، مشيدا 
على يد البناء املرحوم محمد 
ســليمان البحوه الذي تولى 

أيضا بناء قصر السيف.
وخضعت مســاحة قصر 
نايف للتوســعة وزيادة عدد 
غرفه لتلبية احتياجات القصر 
آنذاك وفي عام ١٩٥٠ جدد جزء 
منه ثم اتخذته مديرية األمن 

العام مقرا لها آنذاك.
وفي هذا اإلطار، قال ممثل 
الكويــت رئيس جلنة التراث 
في العالم اإلســالمي د. وليد 
السيف لـ «كونا» أمس االثنني 
إن جلنــة التــراث فــي العالم 
اإلسالمي املنبثقة من منظمة 
العالــم اإلســالمي للتربيــة 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 
أدرجت قصر نايف في الكويت 
على قائمــة التراث في العالم 
اإلسالمي إدراجا نهائيا خالل 
اجتماعها مطلع شــهر يوليو 

و(ســعيدة) في جزيرة فيلكا 
وهنــاك أربعة مواقــع أخرى 
مسجلة على القائمة التمهيدية 
فــي قائمة التراث فــي العالم 
اإلسالمي هي (أبراج الكويت) 
و(قصر الشيخ عبداهللا اجلابر) 
الكبيــر)  و(محميــة مبــارك 

البحرية و(جزيرة بوبيان).
قصــر  إدراج  ووصــف 
نايف بأنه «اعتراف بأهميته 
التاريخية والتراثية كأحد أهم 
القصور في العالم اإلسالمي»، 
الفتا «إلى رمزيته التاريخية 
والسياسية والثقافية واألثرية 

واملعمارية».
وذكر أن قصر نايف يظل 

العالم اإلسالمي والتعريف مبا 
تزخر به تلك الدول من معالم 
باعتبارهــا مهــد احلضارات 
اإلنســانية القدميــة وتقــدمي 
املســاعدة العاجلــة حلمايــة 

املواقع األثرية املتضررة.
وأوضح أن اللجنة تتولى 
أيضا توفيــر الدعم القانوني 
السترجاع املمتلكات الثقافية 
املسروقة ودعم الدول األعضاء 
لتسجيل مواقعها األثرية على 
قائمة التــراث العاملي ملنظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونسكو) وتفعيل 
دور املعالم في العالم اإلسالمي 
وتعزيــز دورها فــي التنمية 
السياحية املستدامة وحماية 
هويتها الثقافية. وقال السيف 
إن اللجنــة وافقت على إدراج 
قصر نايف بناء على استمارة 
تتضمن معايير دولية أهمها 
قيمته احلضارية االستثنائية 
التي جتلت بأصالته من حيث 
الشــكل والتصميم اإلسالمي 
ومواد البناء املســتخدمة فيه 
البحــري وخشــب  كالطــني 
املاجنــروف املعــروف محليا 

بخشب (اجلندل).
وأضاف أن من املعايير أيضا 

املاضي.
وأضاف السيف أنه بإدراج 
قصــر نايف في قائمة التراث 
اإلسالمي يتحقق إجناز كويتي 
غير مســبوق أضف إلى ذلك 
ملف كويتي آخر وهو (برنامج 
التعليمــي) املعنــي  الســدو 
بالتدريــب علــى فن النســج 
كأفضــل ممارســات الصــون 
فــي قائمة التراث فــي العالم 

اإلسالمي.
وأكــد أن املواقع الكويتية 
األثرية املســجلة نهائيا على 
العالــم  التــراث فــي  قائمــة 
اإلســالمي فضــال عــن قصر 
نايف هي (كاظمة) و(القرينية) 

شاهدا على روعة املعمار في 
الكويت خالل الربع األول من 
العشــرين «بأســواره  القرن 
العاليــة وأبوابــه اخلشــبية 
وساحته الكبيرة وأقواسه التي 
تزين املكان وتنبع منه احلياة 
السيما في شهر رمضان الكرمي 
من خــالل إحياء تقاليد مدفع 
اإلفطار». وقال إن فكرة إدراج 
قصر نايف على قائمة التراث 
في العالم اإلسالمي مت طرحها 
على الشيخ طالل اخلالد عندما 
كان محافظا للعاصمة والذي 
بــدوره رحب بالفكــرة وقدم 
الدعم ليأخذ قصر نايف موقعه 
في خريطة التراث في العالم 
اإلســالمي. وأفاد السيف بأن 
عــدد أعضاء جلنة التراث في 
العالم اإلسالمي هي تسع دول 
إسالمية من بينها ثالث عربية 
وثالث أفريقية وثالث آسيوية 
ويتم انتخابها من وزراء الثقافة 
في الــدول اإلســالمية البالغ 

عددها ٥٤ دولة.
وأشار إلى أن من بني أهداف 
اللجنة توثيق وحماية املواقع 
التاريخية واألثرية والطبيعية 
في الدول اإلسالمية من خالل 
إدراجها على قائمة التراث في 

متيز املوقع التاريخي للقصر 
على مرتفع في مدينة الكويت 
القدمية واستعماله لألغراض 
األمنية وإحياء التقاليد التراثية 
فيه كإطالق مدفع اإلفطار في 
أيــام شــهر رمضــان املبارك 
والفنون الشعبية في املناسبات 

الوطنية.
هنــاك  أن  إلــى  وأشــار 
امتيــازات عدة متنــح للدول 
التي تسجل ملفاتها على قائمة 
التراث في العالم اإلســالمي، 
منهــا األولوية فــي احلصول 
على الدعــم للترميم واحلفظ 
وإصــدار الدراســات العلمية 
التــي تصدرها  املتخصصــة 
املنظمــة واحلصــول علــى 
الدعــم الفني والعلمــي منها 
للتســجيل على قائمة التراث 
العاملي لليونيسكو وفي برامج 
الترويج السياحي واإلعالمي 

التي تنظمها.
وبني أنه يتم وضع شعار 
(إيسيســكو) علــى املوقــع 
املسجل وتثبيت لوحة يكتب 
عليها (املوقع مدرج على قائمة 
التراث في العالم اإلســالمي) 
واحلصول على شهادة ورقية 

بذلك.

يروي عبق التاريخ الكويتي بكل صور ومعاني الثبات والشموخ.. ويرجع تاريخه إلى ما يزيد على ١٠٠ عام إذ بدأ بناؤه عام ١٩١٩ وأجنز في ١٩٢٠

قصر نايف يحتوي على عدد من األروقة واملعالم التراثية

والتراثية بإدراجه على قائمة 
التــراث في العالم اإلســالمي 
التابعة ملنظمة العالم اإلسالمي 
للتربيــة والعلــوم والثقافة 
(إيسيســكو) خــالل انعقــاد 
االجتماع العاشر للجنة التراث 
في العالم اإلســالمي التابعة 

للمنظمة في الرباط أخيرا.
فعلى مساحة تقدر بـ ٢٨٨٠ 
متــرا مربعــا، يتصــدر قصر 
نايف منطقة (القبلة) في قلب 
العاصمة على مرتفع أو (صيهد 
نايف) الذي استمد اسمه منه 
آخذا شكال مربعا حتيط به ٢١٩ 
غرفة متفاوتة املساحات كان 
يستخدم بعضها مستودعات 
لألسلحة والذخيرة فيما كان 
يستخدم البعض اآلخر مهاجع 

للحراس واحملاربني.
وأيضا يشتمل القصر على 
فناء واسع يسمح بالتجمعات 
البشرية كما يتضمن مسجدا 
في الزاوية الشــمالية بجانب 
بئر، وميكن مشاهدة الليوان 
الــرواق) فــي  الطويــل (أي 
اجلانبني الشــمالي والشرقي 
على شكل أقواس وأعمدة على 
غــرار القصــور ذات املعمــار 

اإلسالمي القدمي.

د.وليد السيف مع وزير الشباب والثقافة املغربي د.محمد املهدي بنسعيد ومدير عام منظمة االيسيسكو د.سالم بن محمد املالك الشيخ طالل اخلالدمدفع بوابة قصر نايف

٤ مواقع في القائمة التمهيدية هي «أبراج الكويت» و«قصر عبداهللا اجلابر» و«محمية مبارك» و«بوبيان»السيف: ٤ مواقع كويتية مسجلة نهائيًا في القائمة تشمل قصر نايف و«كاظمة» و«القرينية» و«سعيدة»
مت اعتماد القصر في القائمة بناء على معايير دولية أهمها قيمته احلضارية االستثنائية وأصالته فكرة إدراج القصر في القائمة مت طرحها على اخلالد عندما كان محافظًا للعاصمة فرّحب بها ودعمها

الشمري: تطهير ٩٠٪ من بيوت الصفيح املخالفة
في بنيد القار ما عزز من جودة الشبكة الكهربائية

دارين العلي

نفــذ فريــق الضبطيــة 
القضائيــة التابــع لــوزارة 
الكهرباء واملــاء امس حملة 
واسعة بالتنسيق مع قطاع 
شــبكات التوزيــع وفريــق 
التدخل السريع في البلدية 
للتفتيــش على املباني التي 
يقطنها عزاب في «العاصمة» 
والتــي حتــوي متديــدات 
كهربائية مخالفة تهدد الشبكة 

وأرواح القاطنني.
ولفت نائب رئيس الفريق 
أحمد الشــمري أن حصيلة 

حــاالت مت حتريــر محضر 
ضبط وإثبات حالة بشأنها 
مع قطــع التيار عنها كونها 
مخالفــة جلميــع القــرارات 

املنظمة.
وتأتي هذه العملية في ظل 
ازدياد ظاهــرة العزاب التي 
بدأت منذ عــام وقد جنحت 
فــرق الــوزارة والبلدية من 
تنظيــف منطقــة بنيد القار 
من العشوائيات بنسبة ٩٠٪ 
مــا رفع من جودة الشــبكة 
الكهربائية في تلك املناطق، 
وانعكس إيجابا على انخفاض 
أعــداد احلوادث الطارئة في 

تلك املنطقة والتي تهدد أرواح 
الناس بسبب املخالفات.

واكد انه لن يتم استثناء 
أي مبنى توجد فيه مخالفات 
وبيوت صفيح وعشوائيات 
فــي عمــوم القطاعــات فــي 
محافظات الكويت جميعها.

ونبه الشــمري أصحاب 
العقارات إلى ضرورة مراقبة 
املستثمرين أو املستأجرين 
الذيــن يقومــون مبخالفات 
داخل أبنيتهم، ما يعرضهم 
للمســاءلة ودفــع غرامات، 
باإلضافة الى ما يسببه من 

تلف على املباني نفسها.

دعا أصحاب العقارات ملراقبة املستأجرين واملستثمرين املخالفني داخل أبنيتهم

أحمد الشمري

احلملة التي شملت منطقتي 
شــرق وبنيد القار بلغت ٩ 

إغالق ٤ سراديب 
مخالفة في «األحمدي»

فــي إطار احلمالت املتواصلــة للفرق الرقابية في 
جميع بلديات احملافظات إلغالق السراديب املخالفة، 
قام الفريق الرقابي في بلدية محافظة األحمدي بعمل 
جولة ميدانية على منطقة املهبولة أسفرت عن توجيه 
إنذارات لـ ٥ ســراديب مخالفة للوائح وأنظمة البناء 
أحد السراديب املخالفة في األحمديوإغالق ٤ سراديب إضافة إلى حترير ٤ محاضر مخالفة.

٤٥ «بلوك» لعقارات استثمارية في «مبارك الكبير»
أعلن مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير فالح الشمري 
قيام البلدية بعمل «بلوك» على ٤٥ عقارا استثماريا مخالفا يتم 
اســتغالله جتاريا مبحافظة مبــارك الكبير وذلك ضمن جولة 
تفتيشية لفرق البلدية في منطقة صباح السالم. وقال الشمري 
في تصريح للصحافيني أمس إن احلملة التي بدأتها البلدية قبل 
أسبوعني بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء للكشف على املخازن 
املخالفة في العقارات االســتثمارية مســتمرة بشكل يومي في 
جميع احملافظات. وأضاف أن الفرق التفتيشية سجلت ٧٥ إنذارا 
هندســيا على بعض العقارات املخالفة كما حررت ٣٥ محضرا 
ملخالفات على تلك العمارات االستثمارية املختلفة. وشدد على 
أهميــة االمتثال لقوانني بلدية الكويت واإلدارة العامة لإلطفاء 
حلفظ أرواح الناس من التخزين اخلاطئ لبعض املواد سريعة 

االشتعال ولكي ال يتم تسجيل «بلوك» على صاحب العقار.

الشمري: الفرق التفتيشية سجلت ٧٥ إنذاراً هندسياً لبعض العقارات املخالفة

إغالق احد السراديب املخالفة
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تأكيدًا ملا نشرته «األنباء».. الوافدون يدرسون على نفقتهم بجامعة الكويت

آالء خليفة - ثامر السليم 

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
بعددها الصادر في ٥ يوليو 
املاضي، أعلن أمني عام جامعة 
الكويــت باإلنابــة واملتحدث 
الرســمي لهــا د.محمد زينل 
عن فتح بــاب تقدمي طلبات 
االلتحــاق للطلبــة األجانب 
من خريجي املرحلة الثانوية 
الراغبــني في الدراســة على 
نفقتهم اخلاصة خالل الفترة 
من األحد ٢١ حتى السبت ٢٧ 
اجلاري. وأضاف زينل: يكون 
التقــدمي إلكترونيــا للطلبة 
األجانب املقيمني في الكويت 
وطلبة دول مجلس التعاون 
اخلليجــي فقط املســتوفني 
شــروط القبول من خريجي 
النظام املوحد واملعهد الديني 
والثانوية األمريكية وخريجي 
الثانوية االجنليزية (لطلبة 
مــدارس الكويت فقــط)، أما 
املقيمون  الطلبــة األجانــب 
في الكويــت وطلبة مجلس 
التعــاون احلاصلــون علــى 
الثانوية مــن خارج الكويت 
فعليهم مراجعة صالة القبول 
والتســجيل بالشويخ خالل 
الفترة مــن ٢١ اجلاري حتى 
٢٥ منــه مصطحبــني معهم 
املستندات واألوراق الالزمة، 
وتقدمي طلبات االلتحاق عن 
طريــق شــبكة اإلنترنت من 
خــالل الدخــول علــى نظام 
http:// :القبول اإللكترونــي
portal.ku.edu.kw/admission

معدالت القبول

وأوضح زينل أن الطلبة 
األجانب املسموح لهم بالتقدمي 
هم احلاصلون على معدل ٧٥٪ 
فأكثر للقسم العلمي، و٨٠٪ 
فأعلى لألدبي على أن يكونوا 
من خريجي الثانوية في العام 
الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ أو العام 
٢٠٢٠ -٢٠٢١، وعليه فالذين 
يرغبون في التقدم للجامعة 
يجب أن يكونوا مســتوفني 
النســب الدنيا وكل شــروط 

اإلجنليزيــة، ١٥٪ من نتيجة 
امتحان الرياضيات، ويشترط 
اجتيــاز املقابلة الشــخصية 
للقبول بقسم علوم اضطرابات 

التواصل بالكلية.
«اآلداب»

تكون األولوية للحاصلني 
علــى أعلــى معــدل مكافــئ 
محســوبا بنــاء على نســبة 
الثانويــة ونتيجــة امتحان 
القــدرات للطالب فــي اللغة 
العربية وفقا لألوزان اآلتية: 
الشــهادة  ٨٥٪ مــن نســبة 
الثانويــة، ١٥٪ مــن نتيجــة 
العربيــة،  اللغــة  امتحــان 
ويشترط للتنافس على مقاعد 
قسم اللغة الفرنسية اجتياز 
الطالــب المتحــان القــدرات 
بنســبة ٥٠٪ فأعلــى، وفــي 
قسم اللغة اإلجنليزية تكون 
األولوية للحاصلني على أعلى 
معدل مكافئ محســوبا بناء 
على نسبة الثانوية ونتيجة 
امتحان القدرات للطالب في 
اللغة اإلجنليزية وفقا لألوزان 
اآلتية: ٨٥٪ من نسبة الشهادة 
الثانويــة، ١٥٪ مــن نتيجــة 

امتحان اللغة اإلجنليزية.
«الشريعة والدراسات اإلسالمية»

تكون األولوية في القبول 
للطلبة احلاصلني على أعلى 
معدل مكافئ محســوبا بناء 
على نسبة الثانوية ونتيجة 
امتحان القدرات للطالب في 
اللغــة العربية وفقا لألوزان 
اآلتية: ٨٥٪ من نسبة الثانوية، 
١٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 

العربية.
«العلوم االجتماعية»

تكون األولوية للحاصلني 
علــى أعلــى معــدل مكافــئ 
محســوبا بنــاء على نســبة 
الثانويــة ونتيجــة امتحان 
القــدرات للطالب فــي اللغة 
العربية وفقا لألوزان اآلتية: 
٩٠٪ من نسبة الثانوية، و١٠٪ 
مــن نتيجــة امتحــان اللغة 

املساعدة، وذلك وفقا للمقاعد 
الشاغرة والشروط اخلاصة 

بكل كلية كاآلتي:
«الهندسة والبترول»

نســبة  تقــل  أال  يجــب 
الطالب عن ٨٠٪ في شــهادة 
الثانوية (القسم العلمي) أو 
ما يعادلها، وتكون األولوية 
للحاصلــني على أعلى معدل 
مكافئ محســوبا بنــاء على 
الثانويــة ونتائــج  نســبة 
القــدرات للطالب  امتحانــي 
وفقا لــألوزان اآلتيــة: ٦٥٪ 

اآلتية:
٧٠ ٪ من نســبة الشهادة 
الثانويــة، ٢٠٪ مــن نتيجة 
امتحان اللغة اإلجنليزية، ١٠٪ 
من نتيجة امتحان الرياضيات.

«العلوم اإلدارية»

تكون األولوية في القبول 
للطلبة احلاصلني على أعلى 
معدل مكافئ محســوبا بناء 
على نسبة الثانوية ونتائج 
القــدرات للطالب  امتحانــي 
وفقــا لــألوزان اآلتيــة: ٧٠٪ 
من نسبة الشهادة الثانوية، 

من نسبة الشهادة الثانوية، 
١٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 
اإلجنليزية، ٢٠٪ من نتيجة 

امتحان الرياضيات.
«العلوم الطبية املساعدة»

أال تقل نسبة املتقدم عن 
٨٠٪ فــي شــهادة الثانويــة 
(القسم العلمي) أو ما يعادلها، 
وتكــون األولوية للحاصلني 
علــى أعلــى معــدل مكافــئ 
محســوبا بنــاء على نســبة 
الثانويــة ونتائج امتحانات 
القدرات للطالب وفقا لألوزان 

١٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 
اإلجنليزيــة، ١٥٪ من نتيجة 
امتحان الرياضيات، أال تقل 
درجة اختبار القدرات عن ٤٠٪ 
في امتحان اللغة اإلجنليزية.

«العلوم احلياتية»

تكون األولوية في القبول 
للطلبة احلاصلني على أعلى 
معدل مكافئ محســوبا بناء 
على نسبة الثانوية ونتائج 
امتحاني القدرات كاآلتي: ٧٠٪ 
من نسبة شــهادة الثانوية، 
١٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 

العربيــة، واجتيــاز املقابلة 
الشــخصية فــي بدايــة كل 
فصل دراسي لطلبة تخصص 

اخلدمة االجتماعية.
«التربية»

اجتياز املقابلة الشخصية 
التــي جترى للمقبولني فيها 
في بداية كل فصل دراســي، 
للتخصصــات  بالنســبة 
العلمية، تكون األولوية في 
القبول للطلبة احلاصلني على 
أعلى معدل مكافئ محسوبا 
بنــاء علــى نســبة الثانوية 
ونتيجــة امتحانات القدرات 
للطالب وفقا لألوزان اآلتية: 
٨٠٪ مــن نســبة الثانويــة، 
٧٫٥٪ مــن نتيجــة امتحــان 
اللغة اإلجنليزية، ٧٫٥٪ من 
الرياضيات،  امتحان  نتيجة 
٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 

العربية.
بالنســبة للتخصصــات 
األدبية، تكــون األولوية في 
القبول للطلبة احلاصلني على 
أعلى معدل مكافئ محســوبا 
بنــاء علــى نســبة الثانوية 
ونتيجــة امتحانــي القدرات 
للطالب وفقا لألوزان اآلتية: 
٨٠٪ من نسبة الثانوية، و١٠٪ 
مــن نتيجــة امتحــان اللغة 
اإلجنليزية و١٠٪ من نتيجة 

امتحان اللغة العربية.
«العلوم» و«احلقوق»

اجتيــاز  يشــترط  ال 
اختبــارات القــدرات لكليتي 
العلــوم واحلقــوق ويكــون 
القبــول بنــاء علــى نســبة 

الثانوية العامة.
وذكر زينل أنه سيتم إعالن 
نتائج قبول الطلبة األجانب 
بعــد انتهــاء فتــرة التقدمي، 
وسيتم إرسال رسائل نصية 
للطلبــة املقبولــني مبواعيد 
اعتمــاد قبولهــم باحلضور 
الشــخصي لصالــة القبــول 
الشــويخ  والتســجيل فــي 
مصطحبني معهم املستندات 

املطلوبة.

في ١٠ كليات وبدء تقدمي طلبات االلتحاق من ٢١ حتى ٢٧ اجلاري للحاصلني على ٧٥٪ فأكثر للقسم العلمي و٨٠٪ لـ «األدبي»

صورة عن خبر «األنباء» املنشور في ٥ يوليو املاضيد.محمد زينل

القبول األخرى املعلنة بدليل 
القبول والتحويل، وسيكون 
التقدم للتخصصات الشاغرة 
فقط، ويجوز احتساب نتائج 
 IBT أو   TOEFL اختبــارات 
TOEFL أو IELTS بديال الختبار 
القدرات األكادميية في اللغة 
اإلجنليزيــة عند احتســاب 
املعدل املكافئ قبل انتهاء فترة 
تقدمي طلبات االلتحاق كما هو 
منصوص عليه في سياســة 
القبــول والتحويل املعتمدة 
من مجلس اجلامعة، ويجوز 
احتساب النتائج لإلعفاء من 
دراسة املقرر التمهيدي على 
أن تقدم النتيجة قبل انتهاء 

فترة اعتماد القبول.
التخصصات املتاحة

وبــني أنه ميكــن للطلبة 
األجانب التقدم بطلب االلتحاق 
اآلتيــة واملقاعــد  بالكليــات 

الشاغرة فقط:
اآلداب، التربية، احلقوق، 
والدراســات  الشــريعة 
العلوم  العلوم،  اإلســالمية، 
االجتماعية، العلوم اإلدارية، 
الهندســة  العلوم احلياتية، 
والبتــرول، والعلوم الطبية 

في كليات: اآلداب والتربية واحلقوق والشريعة والعلوم والعلوم االجتماعية والعلوم اإلدارية والعلوم احلياتية والهندسة والبترول والعلوم الطبية املساعدة.. وتقدمي الطلبات إلكترونيًا 

مصادر لـ «األنباء»: الدريعي عميدًا
لشؤون الطلبة بجامعة الكويت

آالء خليفة

أكدت مصادر لـ «األنباء» 
انه ســيتم تعيني أســتاذ 
القانون العام بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت أ.د.سامي 
الدريعــي عميدا لشــؤون 
الطلبــة بالتكليــف خلفــا 
للعميد الســابق د.سلمان 
العنزي. وأوضحت املصادر 
أن د.الدريعي سيباشر عمله 
بالعمادة بدءا من األسبوع 

املقبل.
د.سامي الدريعي

القناعي لـ «األنباء»: يجب التركيز
على ٥ تخصصات جامعية مطلوبة في املستقبل

آالء خليفة

شدد رئيس جمعية اعضاء 
التدريــس بجامعــة  هيئــة 
الكويت د.شمالن القناعي على 
ضرورة حتقيق االستقاللية 
التامة جلامعة الكويت من اجل 
تطويرها، موضحا ان اجلامعة 
تخضع لسلطات رقابية من 
وزارة املالية وديوان احملاسبة 
املاليــني،  املراقبــني  وجهــاز 
باإلضافة الى ديوان اخلدمة 
املدنية فيما يخص املوظفني 

غير األكادمييني. 
وأشار القناعي الى ان هناك 
الكويت  ضغطا على جامعة 
الوحيدة،  كونها احلكوميــة 
كما انها مضطــرة الى قبول 

املقبولــني باجلامعة  الطلبة 
مع احتياجات ســوق العمل 
فليس من املنطقي ان تكون 
الطاقة االســتيعابية إلحدى 
الكليات من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ طالب 
ويفرض عليها قبول أكثر من 
٢٠٠٠، مطالبا بتحديد اعداد 
الطلبة املقبولــني بعيدا عن 
اي تدخــالت او محاصصات 
سياســية خارجيــة، مؤكدا 
ضــرورة ان يكــون هنــاك 
تنوع في اجلســد التدريسي 
من مختلف الدول، فاجلامعة 
تضــم ٢٠٠٠ عضــو هيئــة 
تدريس منهــم ١٥٠٠ كويتي 
مقابــل ٥٠٠ أجنبي وهذا لن 

يحقق التطور املنشود. 
االبتعــاث  ان  وذكــر 

اخلارجي يجب ان يركز على 
٥ تخصصات رئيســية فقط 
وعلى رأسها الطبية بجميع 
الروبوتــات  أفرعهــا وعلــم 
وعالقتــه بالفضــاء واألمــن 
الســيبراني والتكنولوجــي 
والتمريض والهندسة الذكية 
فضــال عــن تخصــص ادارة 
املرافــق الســيما ان الكويت 
مقبلــة على تنفيذ مشــاريع 

عمالقة ومبان ذكية. 
ومن ناحيــة أخرى، لفت 
الى ضرورة تعزيز ميزانية 
اجلامعــة الســيما ميزانيــة 
األبحاث واملؤمترات وإيجاد 
كادر مالي جديد يليق باملكانة 
االجتماعية واألكادميية لعضو 

هيئة التدريس.

طالب بتحقيق االستقاللية التامة اإلدارية واملالية جلامعة الكويت

د.شمالن القناعي

الطلبة في جميع التخصصات، 
ويفتــرض ان يكــون لهــا 
احلــق فــي الرفــض ببعض 
التخصصات.  وأضاف: ال بد 
من حتقيق مواءمة بني اعداد 

السويري لـ «األنباء»: زيادة أعداد الطلبة املبتعثني

آالء خليفة

الهيئة  طالــب رئيــس 
التنفيذية لالحتاد الوطني 
لطلبــة الكويــت م.فــالح 
السويري بضرورة زيادة 
اعداد الطلبة املبتعثني في 
الداخل واخلارج واإلسراع 
في افتتاح جامعة عبداهللا 

السالم احلكومية ومباشرة 
العمل بهــا وتعيني الكادر 

التعليمي.
ودعــا الســويري فــي 
لـــ «األنباء» إلى  تصريح 
أيضا زيــادة املخصصات 
املاليــة للطلبــة املبتعثني 
وزيــادة  اخلــارج  فــي 
الـمـكـافـــأة االجتماعيــة 

الدارســني داخل  للطلبــة 
الكويــت، مؤكــدا ضرورة 
التوسع في ابتعاث الطلبة 
بالتخصصات العلمية في 
اخلارج والتوسع في الئحة 
اجلامعــات املعتمــدة فــي 
اجلهاز الوطنــي لالعتماد 
الوطنــي وضمــان جودة 

م.فالح السويريالتعليم.

دعا إلى ضرورة اإلسراع في افتتاح جامعة عبداهللا السالم

 «PCSP» د.كوثر علي تفوز باملركز األول مبؤمتر
لتركيبات األسنان في أميركا

فازت معيدة البعثة بقسم العلوم الترميمية 
في كلية طب األسنان بجامعة الكويت د.كوثر 
علي باملركز األول لألبحاث املقدمة في مجال 
تركيبات األســنان مبؤمتر «PCSP» السابع 
والثمانني والذي أقيم بوالية نيومكســيكو 
بالواليات املتحدة الشهر املاضي. وقال القائم 
بأعمال عميد كلية طب األسنان د.راشد العازمي 
إن العام األكادميي ٢٠٢٢-٢٠٢١ شهد إجنازات 

مميزة ملعيــدي البعثات في الكلية من براءة 
اختراع مرورا بتحقيــق املراكز األولى في 
احملافل العلمية، مشــيدا بأدائهم األكادميي 
العالي، مؤكدا أن الكلية تضع جودة التعليم 
نصب أعينها، وهو ما تشــهد عليه إجنازات 
التدريس،  طلبتها ومبتعثيها وأعضاء هيئة 
إضافة إلــى آراء وفود املمتحنني اخلارجيني 

من مختلف اجلامعات الدولية.

د.كوثر علي
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محمد راتب

شــهد سوق الســمك أمس 
االثنــني مزادا على ١٢٠ ســلة 
روبيــان، تراوحــت أســعار 
للنــوع  بــني ٥٥  الســلة مــا 
الناعم الصغير إلى ٧٠ دينارا 
من املختلــط باجلامبو، وأما 
الشــحامية فتراوحت بني ٣٠ 
و٣٢ دينــارا، وذلك بعد مرور 
١٥ يوما على السماح بصيده 
في املياه االقتصادية الكويتية 
مع توقعات بكميات أوفر أول 
سبتمبر، حيث يتم الصيد في 

املياه اإلقليمية.
«األنباء» قامت بجولة في 
سوق الســمك لالطالع على 
حركــة البيع والشــراء بعد 
قرار وقف صيد أسماك الكنعد 
ملدة شــهرين حتى تاريخ ١٥ 
أكتوبر، حيث حتسنت حركة 
التســوق بشــكل ملحــوظ 
وسط حضور الفت للمزاد، 
واستقرار في األسعار، إذ إن 
الســمك الكويتي لــم يتغير 
سعره إطالقا، فالنويبي يباع 
مقابل ٤٫٥ دنانير، والشعوم 
٥، والزبيــدي الكبيــر حجم 
كيلــو ١٦ دينــارا، واحلبــة 

الكويتي منه مقابل ٤ دنانير.
مسؤول في سوق السمك 
أكد لـ«األنباء» أن األمور تسير 
بشــكل طبيعــي مــع حتويل 
املخالفات للتجارة، وفي حال 
تسرب أي كميات خارج السوق 

والصيد بصفة خاصة في أسوأ 
احلاالت، فلم نشــهد أسوأ من 
السنوات اخلمس األخيرة، وهذا 
يرجع إلى الصيد اجلائر طوال 
العام بال تقيــد مبوعد نهاية 
موسم أو بداية موسم، مشيرا 

الروبيــان، ومعظــم  صيــد 
اللنجات ال تستطيع حتصيل 
مصروف الديزل والثلج، وذلك 
بســبب القضاء علــى أمهات 
الروبيــان طــوال العام وعدم 
إتاحــة الفرصة لهــا للتكاثر 

مــن الروبيان تقــوم اجلهات 
املعنية فــي التجارة مبتابعة 
األمر، مشيرا إلى أن األمر ليس 
من اختصاص إدارة السوق.

الصياد عــالء خواجة أكد 
لـــ «األنباء» أن حالــة البحر 

إلى أن لنجــات مخالفة تقوم 
بالصيد للروبيان طوال العام 
بدون انقطاع، إلى جانب األعداد 
الكبيرة من لنجات الدمج التي 

متت زيادتها بواقع ٥٠٪.
وبني أننا في بداية موسم 

واالنتشار بكميات وافرة.
وأوضــح أن قلــة املصيد 
حيــث  الصياديــن،  تــؤرق 
أصبحــوا غيــر قادرين على 
صيد أكثر من سلة أو اثنتني 
طوال اليوم، في حني كانوا في 
الســابق يقوم بصيد ســلتني 
أو ثالثة في الطرحة الواحدة.

وكان احتاد الصيادين قد 
طالب مع بدء وقف صيد الكنعد 
أمــس ملــدة شــهرين وزيادة 
املطالبات بتوفير امليد بضرورة 
الســماح للصياديــن بصيــد 
أسماك امليد داخل جون الكويت 
بالضوابط التي تضعها الهيئة 
العامة للبيئــة ورقابة قطاع 
الثروة السمكية بالهيئة العامة 
للزراعة، مؤكدا أن أسماك امليد 
ال تتواجد إال في املياه الضحلة 
وتركهــا دون صيــد جتعلها 
تهاجر للبالد املجاورة، آمال من 
الهيئة العامة للزراعة السماح 
بصيد امليد داخل اجلون بعد 
موافقــة الهيئة العامة للبيئة 
وتكون حتت إشــراف ورقابة 
مفتشــيها، خاصــة أن البيئة 
فتحــت الصيــد داخــل جون 
الكويت لهواة الصيد احلداقة 

بحجز مسبق على موقعها.

سعر سلة الروبيان اجلامبو بلغ أمس ٧٠ دينارا

هدوء أمام البسطات رغم الزحام على املزاد

(ريليش كومار) حضور كبير شهده سوق السمك أمس 

مزاد العصر في سوق السمك على سالل الروبيان

ثبات نسبي في أسعار األسماك الكويتية

نصف كيلو ١٣ دينارا، في حني 
شهد املســتورد وخصوصا 
اإليراني انخفاضا طفيفا في 
سعره، وأما الكنعد محبوب 
الكويتيني واجلالية اليمنية 
على اخلصوص فكان مبيع 

ملشاهدة الڤيديو

خواجة لـ «األنباء»: لنجات الصيد املخالفة وعدم التقيد مبوسم احلظر تسببا في قلة املصيدمسؤول في السوق لـ «األنباء»: «التجارة» تتعامل مع أي تهريب للروبيان خارج السوق 

ً ١٢٠ سلة روبيان في مزاد اإلثنني.. والسعر بني ٥٥ و٧٠ دينارا

االنتعاش يعود إلى سوق السمك.. والكنعد الكويتي بـ ٤ دنانير

عالء خواجة
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«بيتك» يدعم ٤٠٠ طالب من كلية الهندسة والبترول
التمويــل  واصــل بيــت 
الكويتــي «بيتــك» رعايتــه 
ودعمه للمهندسني واملهندسات 
الهندســة  خريجــي كليــة 
الكويت  والبتــرول بجامعة 
من خــالل معرض التصميم 
الهندســي الـ ٤١ الذي اختتم 
مؤخــرا برعاية بالتينية من 
«بيتــك». وقــدم «بيتك» في 
هــذا املعــرض الذي اســتمر 
على مدى ٣ أيام الدعم ألكثر 
من ٥٠ مشروعا للتخرج، كما 
مت تخصيص جائزة خاصة 
من «بيتك» بعنوان (جائزة 
االســتدامة البيئية) ألفضل 
املشاريع املهتمة باالستدامة 
واحملافظة على البيئة متاشيا 
 (Keep it Green) مع مبادرة
التي أطلقها «بيتك» وتعني 
باحملافظة على البيئة، وهي 
اســتراتيجية طويلــة األمد 
لها أهــداف عديــدة وبرامج 
مختلفة وحتظى باهتمام كبير 
من مجلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية.
ويحــرص «بيتك» على 
تسخير كل اإلمكانات والدعم 
للطلبة، حيث إنه وفر الدعم 
ألكثــر مــن ٤٠٠ مهنــدس 
ومهندســة مــن خريجــي 
كليــة الهندســة والبترول 
بجامعة الكويت خالل العام 
الدراســي احلالي من خالل 

الكويــت د.دعيج  بجامعــة 
الركيبي عن اعتزازه بالدعم 
الــذي يقدمه بيــت التمويل 
الكويتي للكلية بشكل عام، 
وللمهندســني واملهندســات 
اخلريجــني على مدار العام. 
وأضاف: «يحتاج اخلريجون 
لدعم مشاريع تخرجهم بشكل 
كبيــر، حيــث إنهــا تترجم 
جهدهم وعلمهم طوال فترة 
الدراسة، وهي نتاج سنوات 
من اجلد واالجتهاد واملثابرة، 
و«بيتــك» دائما ما يقف إلى 
جانب املهندسني واملهندسات 
ويســهم في ترجمة علمهم 

على أرض الواقع.

وهنــأ د.الركيبي جميع 
املهندسني الفائزين باجلوائز، 
مشيرا إلى أن هذا التميز هو 
أحــد االســتراتيجيات التي 
الكويت  تنتهجهــا جامعــة 
والتي متلك مساحات واسعة 
لألبحــاث برئاســة مديرها 
أ.د.يوســف الرومــي وهــي 
تشــجع وحتفز منتســبيها 
ومخرجاتهــا علــى التواجد 
املتميــز، متقدمــا بالشــكر 
اجلزيل لـ «بيتك» على رعايته 
ودعمــه، وجلميــع اإلدارات 
ومراكــز العمــل باجلامعــة 
والتي عملــت كفريق واحد 

إلجناح هذا املعرض.

اختتم رعايته ملعرض التصميم الهندسي الـ ٤١ بجائزة خاصة باالستدامة

جانب من جناح «بيتك» في املعرض

دعم مشاريع تخرجهم.
وحرص فريق من موظفي 
«بيتــك» علــى التواجد في 
جناح «بيتــك» في معرض 
التصميم الهندسي طوال فترة 
املعــرض خلدمة عمالئه من 
املهندسني واملهندسات والرد 
على جميع استفســاراتهم. 
كمــا وفــر اجلنــاح العديد 
مــن اخلدمــات لــزواره من 
خالل فتح حسابات، إصدار 
بطاقات وغيرها من اخلدمات 

املصرفية واالستشارية.
مركــز  مديــر  وأعــرب 
التدريب الهندسي واخلريجني 
في كلية الهندسة والبترول 

مشاركة موظفي «بيتك» في تكرمي الفائزين

الرئيس التنفيذي شاهني حمد الغامن يتوسط فريق «بنك وربة» للغوص

الطالب والطالبات في منصة «زين» لإلبداع

االنتهاء من جتهيز وتركيب ٥٤٨ سريرًا 
في مستشفيات ضمان

أعلنت شركة مستشفيات الضمان 
الصحي «ضمان» االنتهاء من توريد 
األســرة الطبيــة ملستشــفياتها فــي 
محافظتي األحمدي واجلهراء، وذلك 
ضمن جهود جتهيز منظومة الشركة 
خلدمات الرعايــة الصحية الثانوية 

(املستشفيات).
وتعمل الشركة بكل طاقتها إلجناز 
املتطلبــات األساســية مــن اخلطــة 
التشغيلية في اســتكمال منظومتها 
حســب متطلبــات وزارة الصحــة 
لتعلن جاهزية اســتقبال شريحتها 
املســتهدفة من املقيمني العاملني في 
القطاع اخلاص (مادة ١٨) وعائالتهم، 
ومت االنتهاء من تسلم وتركيب أكثر 
من ٥٤٨ سريرا طبيا في مستشفيات 
ضمان فــي األحمدي واجلهراء، وهي 
أسرة حديثة مجهزة بكافة اإلمكانات 
الطبية الالزمة لراحة املرضى وتقدمي 
اخلدمات العالجية لهم بأعلى املعايير 
العاملية وأفضل مســتويات اجلودة 
مبا يحقق أهداف سالمة املرضى التي 
تنص عليها سياسات الشركة والتزاما 
باشتراطات ومعايير اللجنة الدولية 
املشــتركة (JCI) التي حصلت شركة 

ضمان على اعتمادها مؤخرا.
وميثل افتتاح املستشفيات قريبا 
خطوة مهمة واستراتيجية ستتبعها 
خطوات أخرى متهيدا لبقية املراحل 
التــي ســتتضمن املزيد مــن املراكز 
واملستشــفيات بالتنسيق والتعاون 
مع وزارة الصحــة لنصل إلى هدفنا 
النهائي بتحقيق رؤية واستراتيجية 
الشركة في بناء وإدارة منظومة صحية 
شاملة ومتكاملة تشمل كافة النشاطات 
واخلدمــات الطبية، من تأمني وعالج 
ومتابعة وبرامج احلفاظ على الصحة.
ومن املتوقع جتهيز مستشــفيات 
ضمان في محافظتي األحمدي واجلهراء 
فــي الربع األخير مــن العام احلالي، 
وجار العمل بشكل دؤوب على تسلم 
وتوريد األجهزة واملعدات الطبية التي 
مت اختيارهــا من الطــرازات األحدث 
بأعلى املواصفات والتقنيات املتوافرة 
عامليا، وستقدم املستشفيات العديد 
مــن اخلدمات الطبية في تخصصات 
أبرزها طب العائلة، وطب األســنان، 
وطب األطفال، واجلراحة، والطوارئ، 
وأمراض النساء والباطنية، وجراحة 
العظام والعــالج الطبيعي والعناية 

املركزة مع خدمات الصيدلة، واألشعة، 
والتصوير التشخيصي، واملختبرات، 
وتتكــون مستشــفيات ضمــان فــي 
األحمدي واجلهراء من ٥ أدوار وسرداب 
مبساحة إجمالية توازي ٨٢ ألف متر 
مربع، ويحتوي كل مستشــفى على 
غرف للمرضى بسعة سريرية تبلغ 
٣٣٠ ســريرا، و١٤ غرفة عمليات و٢١ 
وحدة عناية مركزة للبالغني وحديثي 
الوالدة ومختبرات ومعامل مبساحة 
تبلغ ١٧٠٠ متر مربع، وقسم األشعة 
مبســاحة ٣٠٧٦ متــرا مربعا وقســم 
الطوارئ مبســاحة ٥٢٨٩ مترا مربعا 
وهو مرتبط مبهبط لطائرات اإلسعاف 
اجلوي، وعيادات خارجية مبســاحة 
٨٣٤٠ مترا مربعا، وقســم الصيدلية 
مبســاحة ١٧٣٩ مترا مربعا، وفي كل 
مستشــفى مبنى ملواقف الســيارات 

بسعة تزيد على ٥٥٠ سيارة.
وحاليا، تقوم شركة ضمان بتشغيل 
٤ مراكز للرعاية الصحية األولية في 
حولي والفروانية والضجيج واجلهراء، 
كما تخطط الفتتاح مركز آخر للرعاية 
الصحية األولية في محافظة األحمدي 

قبل نهاية العام احلالي.

استعداداً الفتتاح املستشفيات في األحمدي واجلهراء

مستشفى «ضمان» في اجلهراءمستشفى «ضمان»

«اخلليج» يتخلص من ٢٢٫٣ طن
نفايات إلكترونية بطريقة آمنة

فــي إطار إميانــه بأهمية 
تطبيــق مبادئ االســتدامة، 
املعاييــر  مــع  ومتاشــيا 
واإلرشادات العاملية في حماية 
البيئة، أعلن بنك اخلليج عن 
التخلص اآلمن من ٢٢٫٣ طن 
نفايات إلكترونية، بالتعاون 
مع شركة Enviroserve احمللية 
املتخصصــة بإدارة النفايات 

الصلبة وإعادة التدوير.
وقالــت مديرة االتصاالت 
املؤسســية جلــني القناعــي: 
إن بنــك اخلليــج تخلــص 
من ٩٫٦ أطنــان من النفايات 
إلكترونيــة منــذ بداية العام 
احلالي، مقارنــة بـ ١٢٫٧ عام 
٢٠٢١، مبينة أن تلك النفايات 
تتنوع ما بني أجهزة كمبيوتر 
مكتبية/محمــول، وطابعات، 
وشاشات، وماكينات عد العملة 

بالكبس وإعــادة التدوير أو 
بطــرق أخــرى، كما شــددت 
علــى أهميــة التعــاون مــع 
الشركات املتخصصة في هذا 
املجال للحد من التخلص من 
النفايــات الضــارة بيئيا في 
مكبــات النفايــات، وبالتالي 
تقليــل انبعاثات غــاز ثاني 
أكسيد الكربون وإنقاذ املوارد 

املتجددة.
القناعــي  واســتعرضت 
جهود البنك في حماية البيئة 
والتــي تتم بطــرق مختلفة 
كالتخلص اآلمن من النفايات 
اإللكترونية والصلبة، وتنفيذ 
مختلف اخلدمــات املصرفية 
بــدون اســتخدام  الرقميــة، 
األوراق، مــن خالل اخلدمات 
املصرفيــة عبــر اإلنترنــت 

والهاتف النقال.

وأشارت إلى املبادرات التي 
يقوم بها بنك اخلليج بانتظام 
علــى مــدار العام، مبــا فيها 
حمالت تنظيف الشواطئ، إلى 
جانب دعمه املبادرات الشبابية 
في تأسيس املشروعات املعنية 
باالستدامة البيئية من خالل 
الشراكة االســتراتيجية مع 
جمعية إجناز الكويتية، مؤكدة 
حــرص البنــك علــى تفعيل 
مبادرات االستدامة املختلفة 
على كافة املستويات البيئية 
واملجتمعيــة واالقتصاديــة، 
تطبيقا ألهداف األمم املتحدة 
للتنميــة املســتدامة، ورؤية 
الكويت ٢٠٣٥، واستراتيجية 
«اخلليج» لـــ ٢٠٢٥، علما أن 
البنــك أصدر تقريــره األول 
لالســتدامة عــن عــام ٢٠٢٠ 
وقريبا يصدر تقريره الثاني.

جلني القناعي

وتليفونات أرضية، وغيرها 
من األجهزة االلكترونية.

وأشــارت إلى أن موظفي 
جميــع  يتابعــون  البنــك 
مراحــل التخلــص اآلمن من 
تلك األجهزة، بداية من النقل 
حتى التخلص منها، ســواء 

«وربة» يؤسس أول فريق للغوص من املوظفني

«زين» استضافت طلبة برنامج «كن»
ZINC في منصتها لإلبداع 

أعلن بنك وربة عن تأسيس فريق 
الغــوص اخلــاص به مــن املوظفني 
بالتعاون مع مركــز Dive ٣٦، حيث 
يتكون الفريق من املوظفني أصحاب 
الرخص الرسمية في رياضة الغوص، 
ويعتبر الفريق فريقا تطوعيا أثناء 
وقت فراغهم، ويأتي تشكيل الفريق 
من باب املســؤولية االجتماعية في 
مساندة املجتمع واحلمالت األخرى 

اخلاصة بتنظيف بحار الكويت.
التســويق  وقــال مديــر قطــاع 
واالتصال املؤسســي أمين املطيري: 
«يتعامــل الفريــق مبهنيــة كبــرى 
بالتعاون مع ذوي االختصاص كفريق 
مركز Dive٣٦، حيــث يهدف الفريق 
خالل الفتــرة املقبلة الى املســاهمة 
التطوعيــة  باألعمــال االجتماعيــة 

اخلاصــة بتنظيف بحار وشــواطئ 
الكويت، إضافة الى تقدمي املساعدات 
اخلاصة بتأهيــل الغواصني اجلدد، 
حيث يشكل املجتمع البحري جانبا 
مهما من تاريخ وإرث الكويت والذي 

يجب احملافظة عليه بشكل كامل».
وأضاف املطيري: «يفخر بنك وربة 
بأن يكون رائــدا في هذا املجال، كما 
يفخر مبوظفيه الذين سيســاهمون 
باحلفاظ على البيئة البحرية الوطنية 
للكويــت عبــر املشــاركة باحلمالت 
لتنظيف قاع البحر والشــواطئ في 
الكويت، والذي سيكون له أثر إيجابي 
باحلفاظ على البيئة البحرية الكويتية 

في املرحلة املقبلة».
وأكد املطيري أن احلملة مستمرة 
طــوال العــام وبالتعــاون مع ذوي 

اخلبــرات واملتخصصــني فــي هــذا 
املجال، كما سيتم حتديد آلية خاصة 
للعمل تبتدئ بتنظيف كافة الشواطئ 
وأعماق البحر من شمال الكويت في 
جزيرة وربة وصوال للجزر اجلنوبية 
فــي البــالد وبالتعاون مــع اجلهات 

املـسؤولة.
ويواصــل بنك وربة خــالل عام 
٢٠٢٢م املساهمة بالعديد من الفعاليات 
املجتمعية إليصال رســالته الفعالة 
بخدمــة املجتمع والعمــل على هذه 
الرسالة التي يؤمن بها باملشاركة في 
فعاليات، أبرزها: تنظيف جزيرة أم 
املرادم، بطوالت لعبة البادل، املشاركة 
في اجلامعــات وتوفيــر العديد من 
املزايا للشــباب، إضافــة الى العديد 
من الفعاليات املستمرة طوال العام.

اســتضافت «زين»، املــزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت، طالب 
وطالبات برنامج «كن» لريادة األعمال 
االجتماعيــة في منصــة زين لإلبداع 
ZINC مبقرها الرئيســي في الشويخ، 
وذلك ضمن رعايتها للنسخة السابعة 
من البرنامــج التدريبي الذي تنظمه 
مؤسســة «لويــاك» غيــر الربحيــة 
بالتعاون مع كلية بابسون األميركية 

لريادة األعمال في بوسطن.
وتستمر «زين» بدعم هذا البرنامج 
املتميــز انطالقا من إميانهــا بالقيمة 
الكبيرة التــي يقدمها خلدمة مجتمع 
األعمــال الناشــئة احمللــي، وصقــل 
القــادم مــن رواد  مهــارات اجليــل 
األعمال الكويتيني، خاصة أن شراكتها 
االســتراتيجية مع «لوياك» متتد هذا 
العام ألكثــر من ١٨ ســنة متواصلة، 
وهو ما تعتبره الشركة إجنازا رائعا 
يعكــس قوة ومتانــة التعاون ما بني 
مؤسســات القطاع اخلاص الكويتي 

وجمعيــات النفع العام في كل ما فيه 
مصلحة الشباب الكويتي.

واستضافت زين طالب وطالبات 
برنامج «كــن» في منصتهــا لإلبداع 
ZINC مبقرها الرئيســي في الشويخ، 
وذلك لعرض مشاريعهم وأفكارهم أمام 
جلنة التحكيم التي ضمت مسؤولني 
تنفيذيني من «زين» وشركات القطاع 
اخلاص، حيث شارك احلكام مالحظاتهم 
واقتراحاتهــم مــع الطلبــة لتطويــر 
وحتسني مشاريعهم واألخذ بها نحو 
التميز لتكون شركات ناشئة ربحية 

ومستدامة.
وخالل رعايتها للمواسم األربعة 
املاضية من البرنامج، ملســت «زين» 
جناحــا وإقبــاال كبيريــن مــن قبــل 
الشــباب املثابرين املهتمني مبجاالت 
ريــادة األعمــال في الكويــت، والذي 
ساهم بشكل كبير في متكني الطالب 
والطالبات املشــاركني من اكتشــاف 
طاقاتهــم وقيادتهــم نحــو النجــاح 

وحتقيق إبداعاتهم وأفكارهم امللهمة.
ويشهد برنامج «كن» لريادة األعمال 
االجتماعية مشــاركة طالب وطالبات 
املدارس الذين تتــراوح أعمارهم بني 
١٢ و١٦عامــا، حيــث يشــكلون عــددا 
من املشاريع الناشــئة املختلفة التي 
تتمحور حول مشاريع ربحية مستدامة 
اجتماعيا، وينطلق على فترتني، ويأتي 
بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن 
التــي تعتبر إحدى أرقى املؤسســات 
التعليمية املختصــة بريادة األعمال 

في الواليات املتحدة وحول العالم.
وتفخر «زين» بكونها أحد الشركاء 
االستراتيجيني ملؤسسة «لوياك» منذ 
تأسيسها، خاصة أنها تعتبر أحد أهم 
وأبرز املشــاريع الوطنية التي تعنى 
بالشــباب مبختلف فئاتهــم العمرية 
وتوفر لهــم البيئة الصحية التي من 
شأنها أن تطور من مواهبهم وتتبنى 
هواياتهم املختلفة ضمن إطار ترفيهي 

وتعليمي واجتماعي.

ً الشركة تستمر بدعم البرنامج ضمن شراكتها مع «لوياك» ألكثر من ١٨ عاما

جلني القناعي: حريصون على تفعيل جميع مبادرات االستدامة البيئية واملجتمعية واالقتصادية

سلسلة قصص الوفاء «٢» في العلم والعمل 
الكتاب السنوي الثامن لثانوية الساملية ـ بنات

توجت ثانوية الساملية بنات اختتامها 
للعــام الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحصيلة 
تربوية ثرية في كتابها السنوي الثامن 
علــى التوالي وسلســلة قصص الوفاء 
في العلم والعمل «٢» والتي تتفرع في 
مجاالت القيادة املدرســية لتتفاعل مع 
محور العملية التعليمية، أال وهو املتعلم، 
وتنطلــق خالل اجلانب االســتراتيجي 
والتعليمــي واملجتمعي عبر التوجهات 
اإللكترونية احلديثة، لتطوف  باملعرفة 
واخلبرة، وتصل إلى كافة املســتفيدين 
منها، وتبنــي معهم جســور التواصل 

تربويا وثقافيا واجتماعيا.
ولعل ما مييز الكتاب السنوي الثامن 
هو تكاتف فرق العمل املدرسية بنموذج 
«البوصلــة فــي التعلــم املدمــج» وفق 
مبادرات املتعلمــات واملعلمات وأولياء 
األمور حيث يعتبر األخير جزءا حيويا 
مــن الشــراكة املمنهجة لدعــم عمليات 
التعلم واالجتاهات واالهتمامات احلياتية 
التي تشكل شخصية املتعلمات وتنمي 
مهاراتهــن، وتصقل هواياتهن، وترتقي 
بتحصيل دراســي عالي املســتوى لكي 
يكــون هناك مخــرج تربــوي فاعل في 

املجتمع، وتستوفى فيه معايير ومؤشرات 
األداء للمدرســة الفاعلة ليكون مرجعا 
عمليــا لقادة املدارس في تنفيذ اخلطط 
املدروســة على الصعيد االســتراتيجي 

والتشغيلي املستدام.
وأكدت مديرة ثانوية الساملية - بنات 
آمال القالف أن هذه السلسلة تأتي تأكيدا 
للجهود املبذولة طوال العام الدراســي 
والتي تعتمد في انطالقتها على األساس 

العلمــي فــي تطبيق املبادئ واألســس 
االســتراتيجية التي تتــم ترجمتها إلى 
وسائل وأدوات عملية تطرح أفكارها بعدة 
أشــكال من البرامج واملبادرات التي من 
شأنها أن ترفع مستوى الهمم والدافعية 
بــال حــدود جلميــع عناصــر املنظومة 
املدرســية وصقل اخلبــرات التربوية. 
وتوجهت القالف بالشكر والتقدير الى 

كل من ساهم في اجناز هذا العمل.

أسامة السلطان وآمال القالف خالل تقدمي الكتاب
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رغــم اهتمام وكيــل وزارة الداخلية 
بإنهاء كل الكتب التي ترد إليه من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة أوال بأول، إال أن 
االجراءات التي متر بها الكتب من الهيئة الى 
الداخلية طويلة جدا والكتب تأتي من الهيئة 
الى مكتب الوكيل ويتم توقيعها وترسل 
الى الوكيل املساعد لإلقامة ويتم توقيعها 
وترسل الى املدير العام لإلقامة ثم ترسل 
الى إدارة اخلدمات اخلاصة لتوقيعها - كتب 
تزعج بريد الوكيل وبريد الوكيل املساعد 

لإلقامة ومدير عام اإلقامة.
املفروض تختصر هذه املســافة من 
املراسلة والتوقيعات بإرسال الكتب اخلاصة 
بالالعبني احملترفني واألجهزة الفنية والطبية 
الى مدير عام اإلقامة، فهو املعني مباشرة 
بإصدار هذه الزيارات، فاملوسم الرياضي 
على األبواب واألندية واالحتادات ترغب في 
إحضار العبيها وأجهزتها الفنية والطبية 

قبل بداية املوسم.
الضبطية القضائية

أصبح نصف موظفي الدولة ميلكون 

الضبطية القضائية منهم موظفو التجارة 
والبلدية واإلطفاء وآخرهم موظفو اإلعالم 

والذين زاد عددهم على ٧٠ موظفا.
هــذه الضبطية أمانة أمــام اهللا، فلو 
استغلها املوظف في غير محلها فسوف 
تضر صاحب احملل، لــذا وجب تقنينها 
وضبطها وعدم منحها إال للشخص األمني 
والنظيف والعادل، وإال استغلت ألغراض 

أخرى.
ضابط متخطي رتبته ومركزه

جلست معه ساعلة كاملة، لم أمل احلديث 
معه نظرا لكثرة املقترحات واألفكار التي 
، ضابط ســابق عصره في  طرحها عليَّ
أفــكاره، يعمل بكل إخــالص في عمله 
رغم الظلم الذي وقــع عليه بإنزال أحد 
الضباط بالباراشــوت ليحل محله الذي 
أسسه ونظمه، اقترح وأهداني مجموعة 
من املقترحات سأنشرها تباعا، وهذه إحدى 
أفكاره عندما سألته عن التزوير وأسبابه 
سواء باإلقامة أو بالبطاقة أو اجلنسية أو 

اجلواز وغيره.

محطات أمنية

الڤيزا الرياضية

اللواء م. إبراهيم النغيمش

إحالة سائق شاحنة خالف 
قواعد السالمة إلى «االختصاص»

قالت اإلدارة العامة للعالقات 
العامة واإلعالم األمني في وزارة 
الداخلية انه مت  ضبط قائد شاحنة 
آســيوي ظهر في مقطــع ڤيديو 
التواصل  متداول علــى مواقــع 
االجتماعي، ملخالفته قواعد اآلمن 
والســالمة في حمولة الشاحنة، 
وتعريض رواد الطريق للخطر 
ومت حتويله إلى جهة االختصاص، 
يشار الى ان الوافد كانت شاحنته 
محملة بشــحنة من احلديد من 
مخلفــات البنــاء دون وضع ما 
الشاحنة املخالفةيضمن تساقط حمولة الشاحنة.

اخلالد: رجال األمن قادرون على تنفيذ املهام والواجبات

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد مساء األحد يرافقه عدد 
من القيادات األمنية بجولة 
تفقديــة في مطــار الكويت 
الدولي (T٤)، حيث اطلع على 
آلية اإلجــراءات املتبعة في 
الدخول واخلروج والتعاون 
بني القطاعات األمنية واإلدارة 

سهولة ويسر.
وعقــب جولته في املطار 
قــام م بتفقد عدد من النقاط 
األمنيــة في منطقــة جليب 
الشيوخ، وكان في استقباله 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنــور البرجس، واطلع على 
االستعداد واجلاهزية وآلية 
عملها واملهام التي تقوم بها، 
ثم توجه الى منطقة خيطان، 

وأعرب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد عن شــكره وتقديره 
لرجال األمن على ما يقومون 
به مــن جهد كبيــر من أجل 
ضبط املخالفني واخلارجني 
عن القانون، مؤكدا أن رجال 
األمن هم العني الساهرة على 

أمن الوطن واملواطنني.

للوقــوف على حملــة أمنية 
مفاجئة وجه بإقامتها.

وشدد الشيخ اخلالد على 
تطبيق القانون على اجلميع 
وضبط اخلارجني عن القانون 
اإلقامــة  ومخالفــي قانــون 
واالنتبــاه واليقظة الدائمة، 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية 
واألمنيــة للجميع وبأقصى 

سرعة.

في جولة مبطار الكويت الدولي وخالل تفّقد النقاط األمنية بحضور الفريق البرجس في جليب الشيوخ وخيطان

من جولة الشيخ طالل اخلالد ويبدو اللواء منصور العوضي الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس يستمعان إلى آلية البحث عن املخالفني

العامــة للجمارك فــي إطار 
منظومة العمل املتكامل.

وأثنى اخلالد على كفاءة 
رجــال األمــن العاملــني في 
املطار، وقدراتهم على تنفيذ 
املهــام والواجبــات املنوطة 
بهــم، مؤكدا علــى ضرورة 
تســخير جميــع اإلمكانات 
خلدمة املســافرين، والعمل 
على إجنــاز معامالتهم بكل 

ضبط ٩٠ مخالفًا لإلقامة ومتغيبًا في الفروانية وبنيد القار
نفذ قطاع األمن العام ممثال في 
مديريــة أمــن محافظــة الفروانية 
والعاصمة حملتني أمنيتني استهدفتا 
منطقتــي الفروانية وبنيــد القار، 
وأسفرت حملة الفروانية عن ضبط 
٥٨ وافــدا ما بني مخالف ومتغيب، 
فيما حصدت حملة العاصمة والتي 
أشرف عليها وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
عبداهللا الرجيب ٣٢ مخالفا، وخالل 
احلملتني جرى حترير العديد من 

وافدون بانتظار التأكد من مخالفتهم لقانون اإلقامةاللواء عبداهللا الرجيب أشرف على حملة بنيد القاراملخالفات املرورية.

توقيف متعاط بعد محاولة فاشلة للهروب
سعود عبدالعزيز

أحال رجال إسناد اجلهراء يوم امس الى 
اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات خليجيا 
وسوريا وذلك على خلفية ضبطهما في حالة 
غير طبيعية في منطقة القسامي والعثور 

بحوزتهمــا على عدد ٢ كيــس بهما مخدر 
الشبو. وقال مصدر أمني إن دورية اسناد 
اشتبهت في مركبة تبني أن بداخلها شخصني 
بحالة غير طبيعية، ولدى قيام رجال األمن 
بتفتيشها قام أحد الشخصني بالهروب على 
األقدام بني املنازل لتتم مالحقته وضبطه.

إلزام «ذوي اإلعاقة» بإدراج مواطنة حتت إعاقة متوسطة ودائمة
عبدالكرمي أحمد

ألزمت احملكمة الكلية الدائرة االدارية 
مدير عــام الهيئة العامة لشــؤون ذوي 
االعاقة بأثبات اعاقة مواطنة بـ«متوسطة 
ودائمة» وادراج اسمها بكشوف املعاقني 
واصدار شهادة إثبات اعاقة لها مثبت بها 
درجة اعاقتها. وتتلخص تفاصيل الدعوى 
التي تقدم بها احملامي عيســى احلريجي 
عــن موكلته املواطنة انه على ســند من 
القول انها تعاني من اعاقة جسدية دائمة 
وشــديدة، وهو الثابت مبوجب التقرير 

الطبي الصــادر عن وزارة الصحة مركز 
الكويــت ملكافحة الســرطان والذي ثبت 
منه ان املريضة مالزمة للكرسي املتحرك 
وال ميكنها املشي ملسافات طويلة بسبب 
اضطراب االتزان واخلوف من السقوط، 
ولدى املريضة صداع ودوار مزمن، وأنها 
غيــر قادرة على القيام باالعمال اليومية 
بســبب حالتهــا. وطالــب احلريجي في 
دعواه انتداب جلنة طبية فنية مختصة 
للقيام بتوقيع الكشف الطبي على موكلته 
العادة التقييم الطبي الدقيق عليها جسديا 
وســمعيا وفق احلالة الصحية الواقعية 

لها في ضوء املستندات الطبية الصادرة 
لها، وذلك لتقييم احلالة اعتبارا من تاريخ 
االصابة واثبات نوعها ودرجتها ومداها، 
كما طالب بالغاء قرار اللجنة الفنية السلبي 
بعدم اندراج حالة اعاقتها السمعية حتت 
مفهــوم االعاقة وما يترتب على ذلك من 
اثار اخصهــا اثبات اعاقتهــا بأنها حالة 
«اعاقة جســدية شديدة ودائمة» واثبات 
حالة اعاقتها السمعية بأنها اعاقة سمعية 
شــديدة ودائمة مــع احقيتها في صرف 
املخصصات املالية املترتبة على تلك االعاقة 

احملامي عيسى احلريجيالسمعية واجلسدية.
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طالل اخلالد وأمن الكويت

من احلياة

ab _ alelyan
عبداهللا جاسم الشمري

لم يســبق لــي أن رأيت هذا العدد الواضــح من املثليني 
واملتحولني جنســيا من الرجال كما رأيتهم هذا الصيف، وال 
أخص بلدا معينا أو منطقة ما، إمنا أستطيع القول إنني في كل 
مكان زرته هذا الصيف كنت أصادفهم، منهم رجال بشوارب 
وحلى غزيرة، ومنهم من غير شكله وانضم الى قائمة املتحولني 
جنسيا، مناظر مقززة للنفس السليمة، أعاننا اهللا على حتملها، 
حركات ناعمة جدا ورقــة متناهية ورفرفة للرموش وصبغ 
األظافر بألوان زاهية حديثة مــع حركات دلع وغنج تدخلك 
في دائرة الشــك حتى انك تظن املرأة العادية والقريبة منهم 
رجال وليســت امرأة ألن تصرفاتها أثقل منهم، وال حول وال 

قوة إال باهللا العلي العظيم.
نحن نعيش زمن االنقالب في القيم واملبادئ والفكر والدين، 
زمن رفع يافطة احلرية التامة، وفي الواقع هو زمن الضياع، 
أنا ال أحتدث عمن ولدوا بهوية جنســية مختلفة، وهذا أمر 
يحدده األطباء، إمنا عمن يعانون من االضطراب أو االنسياق 
منذ طفولتهم لعوالم ليسوا منها لسبب أو آلخر، تزايد أعداد 
املتحولني وجرأتهم هو مؤشر واقعي على أن األمر فرض بأن 
يكون عاديا وال يستهجنه املجتمع، ولكنه في نفس الوقت يدق 
ناقوس اخلطر، فاألمر ليس بهذه السهولة فهو يعني انخفاضا 
في عدد الرجال في العالم في مقابل ارتفاع في عدد النســاء، 
وكأن عدد النساء في العالم بحاجة الى ضخ أنواع جديدة، عدا 
األمراض التي ستصاحب هذا االنحراف وانخفاض عدد املواليد 

والعديد من املشاكل التي ستعيشها املجتمعات.
سحبتني الذاكرة لبعض أحداث رواية من اخليال العلمي 
لكاتب وهو دكتور عظام مصري اجلنسية يروي فيها قصة 
تعرض العالم النفجار نــووي كبير يقتل الكثير من الرجال 
والبقية القليلة تصاب بالعقم ما عدا رجال واحدا فقط كان في 
غيبوبة كاملة ليصحو على ما حدث، وكيف أن العالم يصبح 
حتت قيادة نســائية تقاتل ملنع فناء العالم، يبدع الكاتب في 
وصف األوضاع في العالم من أجل البقاء وصراع النســوة 

للوصول لهذا الرجل، وآالم الرجل النفسية ملا يحدث له.
ال ننكر أن تيار االنحرافات في جميع صورها وأشكالها 
قوي ومدعوم من دول ومؤسسات، أداتها اإلعالم عبر برامج 
وأفالم ومسلسالت وغيرها مهدت الطريق لتقبل هذه األفكار 
وتزيينها وباألخص لدى فئة األطفال والشباب، وهذا يضاعف 

مسؤولية الوالدين في حماية عقول األبناء.
التربية في هذا الزمن جهاد بكل معنى الكلمة، وخصوصا 
لدى املتمســكني بالدين واحلريصني على الصحة النفســية 
واالجتماعية لألبناء مع احلفاظ على هويتهم التي ولدوا بها، إن 
النمو السليم لألبناء ال يقتصر على النظافة اخلارجية واملالبس 
اجلميلة من املاركات العاملية وال باملدارس املتميزة وال بإغداق 
املال والدالل، إمنا بالتقرب من األبناء ومشاركتهم الفكر الذي 
يغزو عقولهم ويحاصرهم باحلديث الدائم معهم مع التوجيه 

املستمر وغير املباشر وبحسب عمر األبناء.
عقول األبناء في هذا الزمن مشتتة مع كثرة التغيرات وتداخل 
املفاهيم وطوق النجاة األول يتمركز في وعي الوالدين وبذلهما 
الوقت واجلهد مع التقبل وبصدر رحب لكل ما يدور في أذهان 
األبناء واحلرص على زرع مثل عليا في حياة األبناء وتعزيز 
مبادئ الدين اإلسالمي وتشجيعهم على ممارسة ألعاب الكرة 
والســباحة واللعب بالسيارات وغيرها من األلعاب املشهورة 
لألوالد، األبناء في هذا الزمن بحاجة ماســة للشعور بالقبول 
واحلب واألمان من والديهم مع االحتواء الدائم وتذكيرهم بأنهم 
أوالد وسيكونون رجاال في املستقبل مع الدعاء لهم باحلفظ.

املشكالت والتحديات في القطاع الطبي تتصاعد، وأصبحت 
موضوعا ساخنا للنقاش في املجتمعات. تسارع شيخوخة 
الســكان، مع حتول عبء املرض مــن األمراض املعدية إلى 
األمراض املزمنة غير السارية، مثل السكري وارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب نتجت عنه زيادة الطلب والضغط على 
خدمات الرعاية الصحية، وكذلك أزمة كورونا كشفت حجم 
هذه التحديات. إن فهم التحديات والنهج إلدارة وتقدمي خدمات 
الرعاية الصحية أمر ضروري الستبدال الطريقة التقليدية 

إلدارة القطاع الطبي.
نعم قبل عالج املريض يجب معاجلة نظام الرعاية الصحية 
املريض. تســتثمر الكثير من الدول مبالغ ضخمة في نظام 
الرعاية الصحية، وتقوم بالعديد من التغييرات واالستراتيجيات 
واإلصالحات والتي تبدو فعالة مــن حيث ارتفاع الصرف 
والتكلفة، إال أنها لســوء احلظ لها تأثير ضيق في حتسني 
جــودة وكفاءة اخلدمات، وإمكانيــة محدودة لعالج املرض 
املزمن املوجود داخل النظام الصحي. لذلك، ملواجهة التحديات 
املختلفة بشــكل فعال، يجب تبني منوذج جديد مع تغيير 
طريقــة إدارة النظام الصحي من خــالل تعديالت متعددة 
وجذرية في السياســة الصحية والبحوث الطبية والتعليم 

ونهج اإلدارة بشكل عام.
ال تكمن املشكلة فقط في كيفية توفير الرعاية الصحية، 
بل تكمن أيضــا في مفهوم الرعاية الصحية املقدمة. ولهذه 
األزمة املتنامية أســباب منها، أنه لدينا نظام إلدارة املرض 
والتخفيف من األعراض، وليس نظام رعاية صحية، فنحن 
نعالج املرض في مراحله األخيرة بدال من احملافظة على صحة 
املجتمع، كما أن النظام الصحي احلالي غير مستدام. احلل 
لنظام الرعاية الصحية املريض هو معاجلة األسباب احلقيقية 

للمرض، سأعرض بعض التوصيات العامة لتحقيق ذلك.
في التخطيط ووضع االستراتيجيات، يجب الوضع بعني 
االعتبار التعريف الواســع للصحة العامة ويشمل مفاهيم 
عدة مثل مساعدة ودعم املزارعني على زراعة أغذية صحية، 
تقليل التلوث املسبب لألمراض في الهواء واملاء والغذاء. كذلك 
يجب أن تركز مناهج كلية الطب على الصحة، بدال من املرض 
والتشــخيص فقط. تفعيل دور الرعاية األولية التي تعالج 
األسباب احلقيقية للمرض بدال من مجرد تخفيف األعراض 
على املدى القصير. إعطاء األولوية لتعزيز الصحة الشخصية 
والوقاية مــن األمراض وليس فقــط التركيز على األدوية 
واإلجراءات باهظة الثمن. لتحقيق ذلك ســيكون من اجليد 
تكوين جلنة لتزود املسؤولني باإلرشادات العامة واخلطوات 

العملية إلنشاء نظام رعاية صحية حقيقي ومستدام.
لقد استثمرنا موارد ضخمة في بناء املراكز واملستشفيات، 
وفي املناقصات الطبية، وفي العالج باخلارج وغيرها وهذا 
مطلوب، ولكن حان الوقت إلعادة النظر في أولوياتنا. ستؤدي 
احملاوالت واجلهود إلصالح الرعاية الصحية إلى حتســني 
تدريجي، ولكن فهم التغييرات املطلوبة قبل اإلجراءات املتخذة 
أمر البد منه. تبدأ هذه التغييرات بتغيير عقلية القادة وطريقة 
إدارة النظام، حيث يكون التركيز على جودة اخلدمات وكفاءتها 
وفعاليتها أكثر من االستثمار فقط في البنية التحتية ومرافق 

املنظمة، والسعي بتقدمي رعاية صحية متكاملة.

يتميز مجتمعنا في الكويت بالتزامه بالقيم 
اإلسالمية وبتعاليم ديننا احلنيف وبحفاظه 
على عاداتنا وتقاليدنا املوروثة والتي شكلت 
أسسا راسخة منذ بدايات تأسيس الكويت 
وقبل االستقالل، فالتعاون وإغاثة امللهوف 
ونصــرة املظلوم وصلــة الرحم واحترام 
اآلخرين كلها عوامل كانت من مزايا املجتمع 
الكويتي والكويتيني على اختالف أطيافهم.

ومع تشــكل احلكومة اجلديــدة التي 
نستبشر جميعنا اخلير بها وآمالنا كبيرة 
في أن حتقق ما يطمــح إليه الناس وتوفر 
احتياجاتهم وتلبي رغباتهم وتعيد إلى نفوسهم 
الثقة واألمل بغد أفضل لهم وألبنائهم، ولعل 
من أهم الدالئل على ذلك اجلهود الكبيرة التي 
نالحظها من نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 
طالل اخلالد الذي بدأت بصماته تظهر في 
املخالفني  األمنــي ومالحقة  العمل  تكثيف 
وحصارهم في األوكار التي يلجأون إليها، 
وكذلك في األماكن التي يترددون عليها ومهما 
كانت طبيعة تلــك املخالفات الجتثاثها من 
جذورها، فكان حضوره مع الفرق األمنية 
خالل احلملة على منطقتي جليب الشيوخ 
واملهبولة لضبط املخالفني، وكذلك توجيهاته 
ومتابعته مبالحقة كل من ميكن أن يسيء الى 
الكويت ويتجاوز قوانينها، خصوصا جتار 
ومروجي املخدرات، وكذلك عصابات االجتار 
بالبشر والعمالة السائبة ومروجي األعمال 
املنافية لآلداب والضرب بيد من حديد كل 
من تسول له نفسه املساس بوحدتنا الوطنية 
أيضا، إضافة إلى توجيهه باستخدام القانون 
وتطبيقه على اجلميــع واحترام امللتزمني 

بقوانني البالد.
نعم مستبشرون خيرا، ونسأل اهللا تعالى 
أن يوفق جميع أبناء الكويت من مسؤولني 
وعاملني في أعمالهم وأداء واجباتهم املهنية 
والوظيفية في كل املواقع وعلى مدار الوقت، 
والناس يدعون لكم باخلير لتحقيق املزيد من 
اإلجنازات، فرجال الداخلية بدءا من الوزير 
ووكيل الوزارة والوكالء املساعدين ومديري 
اإلدارات ورؤساء األقسام وجميع العاملني من 
ضباط وصف ضباط وأفراد يقومون بجهود 
كبيرة يشكرون عليها، فكلما ضبط مخالف 
أو منتهك للقانون مت تقليل نســب إمكانية 
وقوع جرمية ما ومهما كان نوعها، وبالتالي 
املساهمة في حفظ مجتمعنا ومتاسكه وردع 
كل من ميكــن أن يفكر باللجوء الى اخلطأ 
واجلرمية في أي عمل أو ممارسة خاطئة قد 
تنتج عنها جرمية أو تعريض الناس للخطر.

وعلينا جميعا كمواطنني ومقيمني على هذه 
األرض الطيبة أن نكون عونا لرجال الداخلية 
وجلميع اجلهات احلكومية املعنية في حفظ 
األمن ومنع وقوع اجلرمية قبل حدوثها من 
خالل احليطة واحلذر والوعي الكامل، وتوجيه 
األبناء والشباب نحو التصرفات الصحيحة 
واألعمال اإليجابية واالبتعاد عن كل ما فيه 
شبهة أو كل ما قد يسيء إلينا كأشخاص أو 

كوطن، وهذه مسؤولية اجلميع.
ونســأل اهللا تعالى أن يدمي على كويتنا 

احلبيبة نعمتي األمن واألمان.

إبراز الســلبيات دون اإليجابيات أو 
العكس، األمر الذي يستوجب توفير 
قدر من الوعي لدى األفراد متكنهم 
من التمييز بني ما هو سلبي وما هو 
إيجابي، خاصة فيما ميتلكه اإلعالم 
اجلديد من قوة كبيرة في عملية جذب 
األفراد وإحداث التأثير الفكري لديهم.

وقد اكتسب اإلعالم اجلديد أهميته 
على حساب اإلعالم التقليدي الذي لم 
يعد قادرا على إشباع رغبات األفراد أو 
حتقيق مبتغاهم، ما جعل من اإلعالم 
اجلديد أداة هامة لدى البعض لترويج 
الشائعات واألخبار واملعلومات الزائفة 
غير املوثوقة والتي يتم تداولها على 
أنها حقائق ومعلومات صحيحة، وكما 
ســهل لإلعالم اجلديد الوصول إلى 
األفراد واستغالل لعقول الشباب في 
مترير وعرض معلومات وأفكار خاطئة 
لهم، من خالل بث الشائعات التي تؤثر 
بصورة مباشرة عليهم وتساعد في 
بناء اجتاهات سلبية خطيرة على األمن 
الفكري لديهم. ومن هنا فإنه عندما 
يكون لإلعالم اجلديد دور ســلبي، 
فيقوم بتحقيقه خالل التالعب بالعقول 
والسيطرة عليها في ظل وجود منافسة 
شديدة بني وسائل اإلعالم للتأكد من 
صحة املعلومات أو دقتها، وهو األمر 
الذي يجعل اإلعالم اجلديد أكثر تأثيرا 
وخطورة على شبابنا، وللحديث بقية.

املواد التوعويــة من واقع املعلومات 
واملؤشــرات الوطنية عــن معدالت 
الوفيات بسبب أمراض القلب والعوامل 
ذات العالقة بها وسبل وطرق الوقاية 
منها باتباع أمنــاط احلياة الصحية 
ونظم التغذية الصحية والنشاط البدني 
املنتظم واالمتناع عن التدخني ومحاربته 
بسياسات جادة وملتزمة وفقا للتعهدات 
باالتفاقية اإلطارية حملاربة  بااللتزام 
التبغ ملنظمة الصحــة العاملية والتي 
كانت الكويت مــن أوائل الدول التي 
صادقــت عليها منــذ صدورها من 
املنظمة. وخالل تلك املناســبة لنقيم 
مبوضوعية البرامج واالستراتيجيات 
الوطنية لتحديثها وفقا للمستجدات 
العاملية وأحدث املؤشرات ألن املسؤولية 

جماعية ومشتركة.
وعودة إلى سالمة األدوية ملرضى 
القلب فإن هذا املوضوع يجب أن يكون 
أولويــة وبصفة خاصة في ضوء أن 
املرضى من كبار السن ويحتاجون إلى 
التوعية املناسبة ألعمارهم وقدراتهم 

املعرفية دون تعقيد.

املفتوح ويدعو إلى العقالنية واملنطق، 
وهذه آيات الذكــر احلكيم والتاريخ 
النبــوي يتوافق معها ضمن احلركة 

التطبيقية لها على ارض الواقع.
٭ قال عز وجل (ادع إلى سبيل ربك 
باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن 
ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين) 

«النحل ١٢٥/١٦».
٭ ويقول سبحانه: (وال جتادلوا أهل 
الكتاب إال بالتي هي أحسن إال الذين 
ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمون) «العنكبوت ٤٦/٢٩»
٭ ويقول أيضا: (ومن أحســن قوالً 
ممن دعا إلى اهللا وعمل صاحلا وقال 
إنني من املسلمني وال تستوي احلسنة 
وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) 

«فصلت ٣٣/٤١-٣٤»
لذلك نقول إن اإلسالم ليس عنده 
عقدة من السؤال أو التعبير أو التفكير، 
العقدة ليســت موجودة عند  ولكن 

اإلسالم، بل في مكان آخر.

املدرســة؟ وعند املعلم في اجلامعة؟ 
وعنــد األب في أســرته؟ واألم في 
أسرتها؟ واالبن بني أقرانه؟! أين هي 
املبادئ وما هو حالها !؟ هل كل شيء 
على ما يــرام أم أن هناك حالة من 
الفوضى وحالة من التراجع للضمير؟!
أين هي املبادئ في كل املجتمع؟

 هذه التســاؤالت أيهــا اإلخوة 
األعزاء.. هي تساؤالت نطرحها على 
أنفســنا حتى نعــرف مدى صالح 
مجتمعنا الذي نعيش فيه، فإن وجدنا 
أن منسوب املبادئ في تراجع ونكوص 
فعلينا أن نعلم بأننا نعيش في مجتمع 
في غاية اخلطورة وعلينا اجتثاثه من 

هذه اخلطورة فورا.
وإن وجدنا أن منسوب املبادئ في 
تزايد واتساع فعلينا االطمئنان، وأن 
نتوجه هللا باحلمد والشكر والعرفان.

لذلك على كل واحد أن يقيس حالة 
«املبادئ» من حوله، حتى يعرف الوضع 

القائم في مجتمعه، والسالم.

اتصال ومشاركة للمحتوى واألفكار 
والتجارب، مــا فتح املجال إلمكانية 
تأثر األفراد وخاصة الشباب (الوقود 
املنتظر) الــذي يعيش واقعا إعالميا 
متغيرا ســريعا نتيجــة للتطورات 
املتسارعة بأساليب متعددة، حيث إن 
وسائل اإلعالم اجلديد تقوم بتزويد 
املتلقني بكم كبير وهائل من املعلومات 
واملعارف املختلفة في مختلف القضايا 
واملوضوعات، وهذه املعلومات قد تكون 
صحيحة وقد تكون خلدمة اجتاه معني، 
وهذا ما نبه إليه عدد من الدراسات التي 
تؤكد تأثير اإلعالم اجلديد على املجتمع 
وأفراده تأثيرا ســلبيا أو إيجابيا، إذ 
املعلومات واملعارف  أن تكون  ميكن 
املتنوعة التي يعرضها اإلعالم اجلديد 
تتعمد تقدمي صورة مشوهة تهدف إلى 

وبصفة خاصة كبار السن، وأن تكون 
مواد التوعية بســيطة وسهلة الفهم 
وال مجال في حمالت التوعية لبعض 

األساليب االستعراضية.
وأعتقد أن التوعية بسالمة األدوية 
يجب أن تكون أولوية لشركات األدوية 
ضمن حمالتها التسويقية، وخاصة أن 
في شهر سبتمبر يحل اليوم العاملي 
لصحة القلب، وهو فرصة أيضا يجب 
االستعداد لها من اآلن بتبني شعارات 
االحتاد الدولي لصحة القلب وإعداد 

التعريف واللفظ وأيضا على مستوى 
التطبيق. ولعل اجلميع يتفق على أن 
السب والشتم واإلهانة سقوط أخالقي 
وقلة أدب عامة مبا ميثل على املستوى 
القانوني جرمية جنائية وبالتالي ال متثل 
حالة إيجابية، بل حالة سلبية ليست 
مقبولة بأي دين سماوي أو منظومة 

أخالقية بشرية فطرية طبيعية.
واإلسالم كمنظومة فكرية متكاملة 
ينطلق قرآنيا باحلوار واالستماع إلى 
الرأي اآلخــر والتعايش مع الديانات 
بالسؤال  الســماوية وأيضا ينطلق 

أنهم خاضوا مع اخلائضني وقدموا 
الثوابت  الشــخصية على  املصالح 
الدينية.. وميعوا اآلراء بحسب األهواء؟ 
فما هي احلالة األعم واألشهر لهؤالء 
«املتدينني» في زمننا هذا؟! هل ثبتوا؟! 

فأين املبادئ عندهم؟
أين املبادئ؟ 

أين هي املبادئ عند الطبيب؟ عند 
التاجر؟ عند املوظف؟ عند املعلم في 

تعمل بإمكانيات ضخمة إلحداث تغيير 
في الهوية الفكرية، وتصعب التفريق 
بسهولة بني اإلعالم املوجه من جهة، 
وحق الشــعوب في احلصول على 
األخبار واملعلومات وممارسة حرية 

الرأي والتعبير من جهة أخرى.
وبرأيي الشخصي بصفتي أكادمييا 
وخبيرا في مجال اإلعالم أؤكد أن هذه 
التطورات ال ميكن في الوقت الراهن 
ألي بلد مهما كان حجمه العسكري، 
السياسي، االقتصادي أو الثقافي، أن 
يغفل الدور احملوري الذي تلعبه وسائل 
اإلعالم واالتصال داخل املجتمع أو في 
تفاعلها مع املجتمعات والدول األخرى.
وقــد ارتبــط اإلعــالم الرقمي 
بالتطورات التي حدثت في اإلنترنت 
وظهور شبكات اجتماعية ووسائل 

التنفسية املزمنة. ويجب دمج التوعية 
بسالمة األدوية ضمن برامج التوعية 
املزمنة وعوامل  بالتصدي لألمراض 
اخلطورة ذات العالقة بها وأن تشارك 
جميع اجلهات في حمالت التوعية ألن 
املسؤولية جماعية عن الصحة وسالمة 
املرضى والتصدي لألمراض املزمنة. 
ولتكن منابر التوعية مستعدة من اآلن 
وحتى حلول السابع عشر من سبتمبر 
مبواد التوعية املبنية على الدراسات 
العلمية واملوجهة إلى الفئات املختلفة 

مع حرية فــرد أو تناقضت رغبات 
أشخاص ضد بعضهم البعض؟

فمن يقول بأنها محدودة ضمن 
نطاق أفــراد، أو يقول العكس بأنها 
ممتــدة بال حــدود إذن في كل هذه 
احلاالت وغيرها من االحتماالت فإن 
ذلك يخالف ويناقض كلمة احلرية؟ 
فلذلك نقول ان هذه الكلمة «احلرية» 
تناقض نفســها بنفسها حيث يلغي 
التطبيق معني الكلمة. لذلك املعنى األدق 
هي «احلرية امللتزمة» فال يوجد شيء 
اسمه احلرية املفتوحة على مستوى 

اإلعالم.. فهل يثبت؟ وهل يبقى على 
أخالقياتــه وأخالقيات املهنة؟ أم أنه 
يقدم كل شيء ويتنازل عن كل مبدأ 
عند رؤية طرف «البيزة» وعند سماع 
املبادئ عند  صوتها!؟.. فأين هــي 

«املشهور املؤثر»؟!
أين املبادئ؟

أين هي املبادئ عند «أهل التدين»؟ 
هل حافظوا على «سمت» الدين؟! أم 

يعد اإلعالم وسيلة نقل للمعلومات 
واألخبار واألحداث ومناقشة قضايا 
املجتمع، وبعد أن أصبح العالم منفتحا 
تضاعف دور اإلعالم في حياتنا نظرا 
ملا يحدثه مــن تراكمات معرفية من 
املفاهيم والتصــورات واملعتقدات، 
وأصبحت املؤسسة اإلعالمية تشكل 
أسلوب املجتمع في التخاطب ونقل 
املعلومات واألخبار ووصف األحداث، 
خاصة بعــد أن أصبحت املجتمعات 
كبيــرة ومترامية األطــراف، حيث 
يصعب على األفراد اإلملام بالقضايا 
باهتمامهــم وتؤرقهم،  التي حتظى 
الســيما مع التطورات املتســارعة 
التي يشــهدها العصر احلديث وما 
نتج عن ذلك مــن ثورة في التفاعل 
الرقمي  والتواصل، وظهور اإلعالم 
الذي يعد اإلعالم األنسب للتواصل 
بني األفراد واملجتمعات في عصرنا 

احلديث.
وال شك أن هذه التطورات تركت 
أثرهــا على العالم أجمــع، ولم تكن 
منطقتنــا العربية مبنــأى عن ذلك، 
وقــد بدأت عملية إعــادة النظر في 
دور اإلعالم ووظائفه الســيما مع 
ما يشــهده العالم من انفتاح يجعل 
من األفراد عرضــة للتأثر والتأثير، 
وجتعل من الشعوب لقمة سهلة أمام 
ماكينات وسائل اإلعالم الدولية التي 

بعد عدة أيام وبالتحديد في السابع 
عشر من سبتمبر يحل اليوم العاملي 
لسالمة املرضى، وهو ليس مناسبة 
طبية فقط ألن عدم صون ســالمة 
املرضى يؤدي إلى فقدان األرواح، وفقد 
عائالت ملن يعولها، وقد يزيد األطفال 
اليتامى، ولألسف فإن غياب املعلومات 
عن تداعيات األخطاء ذات الصلة بسالمة 
املرضى وعــدم االهتمام بالتعلم من 
تلك األخطاء قد يزيد اإلصابات بينهم.
العام هو  اليوم لهذا  وشعار هذا 
لتداعياتها  سالمة األدوية والتصدي 
على سالمة املرضى من خالل سياسات 
واستراتيجيات مستمرة وهادفة لتوعية 
املرضى باستخدام األدوية، وأن يتحمل 
جميع الشركاء مســؤولياتهم سواء 
الشركات املنتجة لألدوية أو وزارات 
الصحة أو املبادرات املجتمعية ومراكز 
األبعاد  البحوث عن  البحوث إلجراء 
املختلفة لسالمة املرضى ذات الصلة 
باألدوية املختلفة وبصفة خاصة أدوية 
مرضى األمراض املزمنة مثل أمراض 
القلب والسكري والسرطان واألمراض 

هناك باألمس القريب من رفضوا 
وحاكموا رأي أكادميي بحت من مفكر 
فرنسي معروف اسمه روجيه غارودي 
بخصوص نقاشه العلمي حول «محرقة 
اليهود النازية» وهو نقاش من مختص 
أكادميي معروف في كتاب علمي محكم 
تاريخية غير  بالدليل يتعلق بقضية 
مقدســة وهؤالء رفضــوا اعتبارها 
«حريــة تعبير» أو حرية بحث علمي 
وهم اعتبروا تلك القضية التاريخية 

مقدسة وهي ليست كذلك؟!
وال أعرف ملاذا ال يشاهد «هؤالء» 
ما يسمونه «حرية التعبير» إال بشتم 
مقدسات املسلمني وإهانة رموزهم؟ 
وال أعرف أين هي الفائدة العلمية أو 
أين هو املنتوج احلضاري أو أين هو 

اإلبداع بالشتم والسب؟!
إن كلمة «احلرية» مصطلح هالمي 
ليس له تعريف محدد، بل إن املمارسة 
املفتوحــة ملعنى احلرية تتناقض مع 
احلرية نفسها، فهل احلرية الفردية 
ممتدة لكل املجتمع أم أنها محدودة إذا 
تناقضت مع املجتمع أو أفراد آخرين؟ 
وماذا عما إذا تناقضت حرية املجتمع 

أين املبادئ؟، سؤال نتوجه به لكل 
فرد في املجتمع، فأين هي املبادئ وما 
هو حالها حني تتعرض الختبار وحتد 

كبير في هذه احلياة؟
فهل تســتمر على املبادئ التي 
وضعتها لنفسك؟ أم انك حتيد عنها؟!

راجع نفســك، وراجــع أفكارك 
وتصرفاتك وقيم احلالة التي أنت بها.

أين املبادئ؟ 
أين هي املبادئ عند االنسان عندما 
تكون املواقف شديدة الفتنة واإلغراء! 

فهل يثبت؟ 
وهل يبقى كاجلبل شــامخا ال 
يتزعزع رغــم كل املتغيرات اجلوية 

التي تعتري محيطه الشامخ؟
أم أنه يتســاقط كأوراق الشجر 
اليابســة عند هبوب أي (عاصوف) 
بسيط من حوله!؟ فأين هي املبادئ؟!

أين املبادئ؟
أين هي املبادئ عند ذاك «املشهور» 
في عالم التواصل االجتماعي أو عالم 

رؤية

الذكورة
في خطر

  Hanan.AlRoumi@gmail.comحنان بدر الرومي
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تساؤالت حول 
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أرجوحة

دور اإلعالم
في توجيه

الوعي الوطني (١)
د.مناور بيان الراجحي

موعد مع اختبار
«تكفون يا ربعي»

بيت القصيد

عبدالهادي وسام األصقة

فتــرة قصيرة تفصلنا عــن انطالق 
انتخابات مجلس األمــة ٢٠٢٢، هناك من 
يتملكه شعور باخلوف بأنه سيذهب إلى 
جلنة اختبار وليــس انتخابات، نعم، فأنا 
أرى أن االنتخابات املقبلة ستكون اختبارا 
قويا لنا ال بد أن نســتعد له بكل ما أوتينا 
من قوة، فهي اختبار ملدى إخالصنا للوطن 
وبناء «كويت جديدة»، واختبار يكشــف 
عن مدى اســتحقاقنا للعهد اجلديد، وهل 
صدقا تعلمنا من أخطاء املاضي أم أننا لم 

نتعلم الدرس.
أرى، وبكل حيادية، أن الشعب الكويتي 
طرأت عليه العديد من التغييرات من الناحية 
السياسية، فالشــعب جنح بكل براعة في 
التعبير عن رأيه إزاء مجلس األمة السابق، 
وجنح في الوقوف وجهاً لوجه أمام «عتاولة» 
السياسة، ولكن هذا األمر لن يكون مبنزلة 
صمام األمان حلسن االختيار في املجلس 

املقبل.
ومبالحظتــي ملا يحدث في الســاحة 
السياســية، وجدت بعض العقليات ممن 
يتمسكون مببدأ «تكفون يا ربعي» يحاولون 
الظهور مجددا ويشقون الطريق نحو املجلس 
اجلديد، معتمدين على عالقاتهم، ومن هنا 
أوجه مناشدة إلى «ربعه»، رجاء اختفوا من 
حياتنا فلقد كنتم أداة في يد الفساد، ولن 

ينسى لكم التاريخ ما أفسدمتوه.
٭ بيت القصيد: موعدنا في االنتخابات املقبلة 
ســيكون لقاء حقيقيا مــع ضمائرنا ومع 
أمام صناديق االنتخاب  وطنيتنا، سنقف 
ندلي بأصواتنا وكأنها شــهادة هللا وأمانة، 
فال تخونــوا األمانة، اختاروا األفضل وال 

تختاروا أرباب حزب «تكفون يا ربعي».
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الثالثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

تذاكر سفر العودة إلى الكويت بـ ٥ أضعاف مغادرتها

باهي أحمد

باتــت تكلفــة تذكــرة 
الطيران لرحلة عائدة إلى 
الكويت بـ ٥ أضعاف سعر 
تذكرة رحلــة مغادرة من 
الكويت إلى ذات الوجهة، 
حيــث ســجلت وجهــات 
نشطة أسعار تذاكر مغادرة 
مبســتويات أدنــى من ٢٠ 
دينارا، فيما ترتفع أسعار 
تذاكر العودة منها لتتراوح 
بني ١٤٠ و١٩٠ دينارا خالل 

األيام احلالية.
وأكــد أهل الســوق في 
قطاع الســياحة والســفر 
لـ«األنباء» أن االرتفاع في 
أسعار العودة إلى الكويت 
يعد أمــر طبيعيــا بعدما 
تغيرت بوصلة املوسم ببدء 
انتهــاء العطلــة الصيفية 
وباتت تذاكــر العودة إلى 
الكويت هــي األكثر طلبا، 
حيــث تشــهد احلجوزات 
تزايدا مســتمرا يرفع من 
معدالت الطلب وتزيد معه 
األسعار بصورة طبيعية، 
خصوصا أن موسم السفر 

احلالي كان قياسيا.
وأشار أهل السوق إلى 
أن املواطنني واملقيمني غير 
املرتبطني مبواعيد عمل أو 
دراسة حاليا، باتت لديهم 
فرصــة للتخطيط والبدء 
فــي قضاء عطلــة بتكلفة 
أقــل شــريطة أن يكــون 
الكويت  الســفر ومغادرة 
في الوقت الراهن على أن 

خصوصا أن الفترة احلالية 
وحتى بدء املدارس تشكل 
موســم عودة املســافرين 
مــن العطــالت الســنوية 
والصيفية، وهو ما يرتفع 
معــه الطلــب علــى تذاكر 
السفر إلى الكويت بصورة 
تلقائية فتزيد معه األسعار، 
بينما تقل أســعار السفر 
من الكويــت إلى أي دولة 
حاليا في ظل الطلب املتدني 

نسبيا ملغادرة الكويت.
وأشــار بشــير إلى أن 
بعــض الوجهات املصرية 

الســفر من الكويت، وهي 
أســعار لم نرها على مدار 

قبل املواطنــني واملقيمني 
أنهــوا عطالتهــم  الذيــن 
الصيفية وبدأوا في العودة 
إلى البالد اســتعدادا لبدء 
الدراســة، وهو األمر الذي 
ســاهم بالضغــط علــى 
األســعار، فباتت أســعار 
تذاكر العودة من مصر في 
الوقت الراهن بـ ٥ اضعاف 
السفر إليها، إذ سجلت ١٤٣ 
دينارا، فيما يقدر أن تزيد 
إلى مستوى ١٩٠ دينارا في 
أوقــات وتواريخ محددة، 
بينما بلغت تكلفة العودة 
من اسطنبول ٢٢٦ دينارا 
ومن باكو ١١٠ دنانير، ومن 
بيروت ١٧٦ دينــارا، فيما 
تبلغ تكلفة العودة من لندن 

٢٠٤ دنانير.
بدوره، قال مدير إدارة 
املبيعــات فــي ســفريات 
اخلرافي، ناجي خضر، إن 
الطلب املتزايد على تذاكر 
العودة من قبل املواطنني 
إلــى الكويــت يأتــي مــن 
الوجهات األوروبية وتركيا 
وتايلند بصورة رئيسية، 
إذ تبلــغ أســعار التذاكــر 
مــن لنــدن إلــى الكويــت 
مستوى ٢٠٤ دنانير، ومن 
اسطنبول إلى الكويت نحو 
٢٢٦ دينارا، ومن باكو ١١٠ 

دنانير.
ومن الوجهات التي يأتي 
منها املقيمون إلى الكويت 
تشهد مصر واألردن ولبنان 
والهند طلبا متزايدا بلغت 
معه أسعار تذاكر العودة 

ســجلت أســعار تذاكــر 
أدنــى مــن ٢٠ دينارا حال 

السنوات القليلة املاضية، 
ناهيك عن وجهات سياحية 
أخرى يزداد الطلب عليها 
مــن املواطنــني الكويتيني 
باتت أسعار تذاكرها بـ ٥٠ 
دينارا وأقل مثل اسطنبول 
وبيروت وباكو، فيما جاء 
سعر الذهاب إلى لندن عند 

١٤٧ دينارا.
وذكر بشــير أن أسعار 
تذاكر العودة إلى الكويت 
في الوقت الراهن حتى وقت 
دخول املدارس اشــتعلت 
بسبب الطلب املتزايد من 

من األردن إلى الكويت ما 
بني ١٥٠ و٢٢٠ دينارا، بينما 
تتراوح أسعار تذاكر العودة 
القاهرة واالسكندرية  من 
ما بــني ١٤٠ إلــى أكثر من 
١٦٠ دينــارا، ومن بيروت 
مبستوى ١٧٦ دينارا، يأتي 
ذلك فيمــا توقع خضر أن 
تشهد أسعار تذاكر العودة 
إلى الكويت هبوطا قد يصل 
إلى نســبة ٧٠٪ منتصف 

الشهر املقبل.
بدوره، قال مدير شركة 
«ريــد ســي» للســياحة 
والسفر، شريف بظاظة، 
إن األسعار املرتفعة لتذاكر 
العودة إلى الكويت حاليا، 
تعد أمرا طبيعيا، وعادة 
ما يشهده سوق السياحة 
والســفر مع قرب انتهاء 
موســم الصيــف، وذلك 
بســبب الطلــب الكبيــر 
على تذاكر العودة، حيث 
تتزامن الفترة احلالية مع 
عودة الطــالب واملعلمني 
واملقيمــني واملســافرين 
مــن املواطنني فــي وقت 
واحد قبــل انطالق العام 
الدراسي املقبل، مما يجعل 
الطلــب علــى  مســتوى 
التذاكــر متزايــدا وأكثر 
من عدد املقاعد املعروض، 
وبالتالــي ينعكــس على 
بالزيادة  التذاكر  أســعار 
بصورة تلقائية، مشيرا 
إلى أن أســعار التذاكر ال 
تختلف سواء مت حجزها 
من الكويت أو من خارجها.

مدفوعة بانتهاء العطلة الصيفية ومسارعة املواطنني واملقيمني للعودة قبل بدء الدراسة

تكون عودتهم للكويت بعد 
بدء املدارس وانتهاء موسم 
العودة ليتمتعوا بأسعار 
تنافســية جــدا لرحــالت 
الطيران، وبينوا في الوقت 
ذاته أن أسعار التذاكر لن 
تشــهد اختالفا ســواء مت 
حجزها من الكويت أو من 
خارجها، وإلى التفاصيل: 
بداية، قال عضو احتاد 
مكاتب الســياحة والسفر 
مدير عام مكتب «تذكرة»، 
عبدالرحمــن اخلرافي، إن 
الفترة احلالية تشهد طلبا 
متزايــدا علــى حجوزات 
إلــى  القادمــة  الرحــالت 
الكويت مقارنة بالرحالت 
املغــادرة، مــا ســاهم في 

ارتفاع أسعار التذاكر.
وذكر اخلرافي أن أسعار 
تذاكر الرحالت املغادرة من 
الكويت تشهد هبوطا كبيرا 
خاصة لبعــض الوجهات 
التي عليها إقبال ضعيف 
العطلــة  انتهــاء  لقــرب 
الصيفيــة، ومنهــا وجهتا 
االسكندرية وأسيوط في 
مصر والتــي وصلت إلى 
أسعار متدنية قاربت الـ ٢٠ 
دينارا فقط للذهاب، بينما 
سجلت وجهة القاهرة ٢٧ 

دينارا للذهاب.
مــن جهته، قــال مدير 
عام شــركة باش أفييشن 
للســياحة والسفر، محمد 
بشــير، إن ارتفاع أسعار 
تذاكر العودة إلى الكويت 
تأتي فــي إطــار طبيعي، 

ميكنك املغادرة حاليًا بأقل من ٢٠ دينارًا.. ولكن العودة قبل الدراسة تبدأ من ١٤٠ دينارًا
شـريف بظاظـة: أسـعار التذاكر لـن تختلف سـواء حجزت مـن الكويت أو مـن خارجها

محمد بشـير: وجهات سـياحية يفضلها املواطنون باتت تذكرة السـفر إليها بـ ٥٠ دينارًا 

عبدالرحمـن اخلرافي: نشـهد طلبًا متزايـدًا على حجـوزات الرحالت القادمـة إلى الكويت
ناجي خضر: أسـعار تذاكـر العودة إلـى الكويت سـتنخفض ٧٠٪ منتصف سـبتمبر املقبل

أسعار تنافسية.. في سبتمبر 
توقع عبدالرحمن اخلرافي، أن تنخفض أسعار تذاكر 
السفر اخلاصة بالعودة إلى الكويت بعد منتصف سبتمبر 
املقبل، وذلك مع بداية العام الدراسي اجلديد، إذ سيكون 
غالبية املواطنني واملقيمني املسافرين قد عادوا إلى البالد، 
وهو ما سيخفف بالتبيعة من الطلب املتزايد على تذاكر 
العودة مما سيخفض من أسعارها بشدة، وهو ما سيتيح 
الفرصة للكثيرين بالسفر ذهابا وعودة بأسعار تنافسية.

تأكيداً ملا نشرته «األنباء» .. «ميد»: الكويت 
تسعى إلى جذب مستثمرين ملصنع «ماليك آنهايدرايد»

محمود عيسى

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
حتــت عنــوان («مؤسســة 
البتــرول» تطــرح فرصــة 
«ماليــك  مصنــع  إلنشــاء 
آنهايدرايــد» فــي الكويت)، 
ذكرت مجلة ميد أن مؤسسة 
البترول الكويتية تبحث عن 
مستثمرين ملشروع تطوير 
مصنع «ماليــك آنهايدرايد» 
وهــو مــادة كيميائيــة يتم 
انتاجهــا عن طريق أكســدة 
البنزين أو احدى مشــتقات 

أكســيد الفاناديــوم، ويتــم 
إنتاجــه صناعيا على نطاق 

ســيكون نحــو ٣٠ ألف طن 
سنويا، وسيتم بيع البيوتان 
للمســتثمرين علــى وجــه 
التحديد كمادة وسيطة ملصنع 
«ماليك آنهايدرايد»، ومبوجب 
التــي  االتفاقيــة  شــروط 
البترول  اقترحتها مؤسسة 
الكويتية، سيتم نقل البوتان 
من قبل املستثمر عبر خطوط 
األنابيب، كما دعت مؤسسة 
البترول الكويتية املستثمرين 
للتعبير عــن اهتمامهم، مبا 
في ذلــك الشــركات احمللية 

والدولية.

واسع الستخدامه في عمليات 
الطالء والبوليمرات.

ان  املجلــة  واضافــت 
نحــو نصف إنتــاج «ماليك 
العالــم  فــي  آنهايدرايــد» 
يستخدم في تصنيع راتنجات 
البوليســتر غير املشــبعة، 
ونسبت الى مؤسسة البترول 
الكويتيــة قولها إنها تعتزم 
بيع كميات من غاز البيوتان 
من خالل عقود طويلة األجل 

ملستثمر محلي أو دولي.
وقالت إن إجمالي البيوتان 
املعــروض علــى املســتثمر 

هيدروكربــون C٤ مثل غاز 
البيوتان مــع وجود محفز 

ترسيات العقود بالكويت تهبط ١٢٫٥٪ 
إلى ٨٤ مليون دوالر فقط!

«سفن» تقدم أدنى العروض 
ملشروع خط تدفق النفط غرب الكويت

محمود عيسى

واصلــت الكويــت تراجعها فــي قيمة 
ترسيات العقود خالل شهر يوليو املاضي 
الى ٨٤ مليون دوالر فقط، وذلك بانخفاض 
بلغت نســبته ١٢٫٥٪ عن ٩٦ مليون دوالر 
في شــهر يونيو الذي سبقه وبالتالي فقد 
حلت في املركز الرابع خليجيا والسادس 
اقليميا على مؤشر مجلة ميد للمشروعات 

اإلقليمية.
وقالت املجلة إن الكويت لم تنفرد بهذا 
التراجــع في قيمة العقــود، بل إن منطقة 
الشــرق األوسط ككل ســجلت في الشهر 
املذكور ثاني أدنى قيمة شهرية للترسيات 
املمنوحة هذا العام، حيث بلغت ٣٫٨ مليارات 
دوالر مــن العقود في يوليــو، وهي ثاني 
أقل قيمة شهرية إجمالية هذا العام. وكان 

اإلجمالي السابق لشهر يونيو قد بلغ ١٢٫٣ 
مليار دوالر، وبالتالي بلغت نسبة التراجع 

.٪٦٩
في غضون ذلــك، حلت قطر في املركز 
األول بأعلى قيمة للعقود املوقعة في يوليو 
متثلت في عقد واحد بقيمة ١٫١ مليار دوالر، 
وتلتها الســعودية واإلمارات في املركزين 
الثاني والثالــث بعقود بلغت ٩٣٤ مليون 

دوالر و٨١٩ مليون دوالر على التوالي.
في حني حلت الكويت في املركز الرابع 
ثم عمان والبحرين في املركزين اخلامس 
والسادس بعقود قيمتها ٧٤ مليون دوالر 
و٥ ماليــني دوالر على التوالي، وســجلت 
كل مــن إيــران ومصر تقدمــا على صعيد 
الترسيات بلغت ٥٧٤ مليون دوالر لألولى، 
بينما ســجلت مصر ترســيات بقيمة ٢٢٩ 

ملني دوالر.

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة الصناعات 
الهندســية الثقيلة وبناء السفن الكويتية 
«هيسكو» قدمت أدنى العروض ملشروع 
خط تدفق النفط الذي يقع غربي الكويت 
الذي طرحته شركة نفط الكويت وتفوقت 
بالتالي على خمس شركات أخرى تتنافس 
معها للفوز بالعقد حسب ما نقلته املجلة 
عن مصادر مطلعة في الصناعة النفطية.

ونشرت املجلة قائمة بالشركات الكويتية 
املشــاركة في تقدمي العــروض مرتبة من 
الشركات صاحبة العرض األدنى إلى الشركات 

صاحبة أعلى عرض على النحو التالي:
٭ شركة هيسكو.

٭ شركة هوت للهندسة واإلنشاءات.

٭ شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت.
٭ شركة الهندسة امليكانيكية واملقاوالت.

٭ شركة جلف سبيك.
٭ شركة الغامن انترناشونال.

وذكــرت املجلة أن نطــاق العمل في 
املشروع يشمل:

٭ إنشاء خطوط تدفق الغاز.
٭ تركيب خطوط السحب احلار.

٭ تركيب الصمامات.
٭ تركيب صمامات أمان الســطح ونظام 

التحكم واللوحة.
٭ تركيب مضخات التعزيز.

٭ أعمال مدنية.
٭ أعمال األنابيب.
٭ أعمال التصنيع.

٭ بناء املرافق املصاحبة.

خالل يوليو املاضي.. والترسيات بالشرق األوسط تسجل ٣٫٨ مليارات دوالر

٤١ مليون دينار ارتفاعًا باحتياطي الكويت من النقد األجنبي
عالء مجيد

ارتفــع االحتياطي النقدي 
للكويت بنهاية شــهر يوليو 
املاضــي ليصل الى مســتوى 
١٢٫٧٨ مليــار دينــار بزيــادة 
علــى أســاس شــهري بلغت 
نسبته ٠٫٣٢٪ وبارتفاع قدره 
٤١ مليون دينار خالل الشهر 
مقارنة بـ ١٢٫٧٤ مليار دينار في 
شهر يونيو املاضي، علما ان 
االحتياطي النقدي وصل الى 
اعلى مستوى تاريخي له في 
اكتوبر من العام املاضي عندما 
وصل الى ١٣٫٨٨ مليار دينار.

وميثــل االحتياطــي النقد 
إجمالــي  للبــالد  األجنبــي 
األرصدة النقدية واحلسابات 
والسندات وشــهادات اإليداع 
وأذونــات اخلزانــة وودائــع 
العملــة األجنبيــة لــدى بنك 
الكويــت املركزي، وبحســاب 
االحتياطيات السائلة جند انها 
تغطي احتياجات الكويت من 
الواردات ألكثر من ١٣ شــهرا 
وهو ما يفوق املعدل العاملي بـ 
٤ أضعاف، حيث يعتبر احلد 
اآلمــن أن يغطــي االحتياطي 
النقدي األجنبي السائل بعدم 
احتســاب الذهب ٣ أشهر من 

متوسط قيمة الواردات.
الســنوات  وكعادة جميع 
الســابقة لم يتغير احتياطي 
الكويت من الذهب الذي استقر 
عند ٧٩ طنا بحســب مجلس 
احتياطي الذهب العاملي وتبلغ 
القيمة الدفترية لتلك الكمية من 

املوجــودات  وتقيــس 
املالي  األجنبية قــوة املركــز 
اخلارجي والقدرة على مقاومة 
الضغوط التــي تتعرض لها 
العملة احملليــة. بلغ مجموع 
قيم األوراق املالية واملسكوكات 
في يوليو املاضي نحو ٢٫٠٥٢ 
مليار دينــار بانخفاض قدره 
١٠١ مليــون دينــار وبنســبة 
٤٫٧٪ عن شهر يونيو املاضي 
البالــغ ٢٫١٥٣ مليــار دينــار، 
مقسمة الى ٢٫٠٢١ مليار دينار 
مجموع قيم األوراق املالية وهي 
متثل الســواد األعظــم، بينما 
جاءت مجموع قيم املسكوكات 

دينار مقارنة بـ ١٢٤٫٩٢ مليون 
دينار في يونيو املاضي. 

كمــا تراجعت أيضــا فئة 
الواحــد دينــار بقيمــة ٤٫٠٥ 
ماليني دينار حيث بلغت بنهاية 
يوليــو املاضــي ٦١٫٨١ مليون 
دينار مقارنة بـ ٦٥٫٨٦ مليون 
دينار في يونيو املاضي. كما 
تراجعت فئــة النصف دينار 
بقيمة ٥٠٠ الــف دينار حيث 
بلغــت ١٣٫٧٥ مليــون دينــار 
بنهاية يوليو املاضي مقارنة 
بـ ١٤٫٢٥ مليون دينار في يونيو 
املاضي. وأخيرا انخفضت فئة 
الربع دينار كويتي بقيمة ٢٦٠ 
الف دينار حيث بلغت بنهاية 
يوليــو املاضــي ١١٫٨٨ مليون 
دينار مقارنة بـ ١٢٫١٤ مليون 

دينار في يونيو املاضي.
اما على مستوى املسكوكات 
فحافظت خالل شهر يوليو على 
مستويات شهر يونيو املاضي 
حيث بلغت في شــهر يوليو 
٣١٫٠٤ مليون دينار وهو نفس 
مستوى شهر يونيو املاضي 
حيــث حافظت فئة ١٠٠ خالل 
يوليــو على مســتوى شــهر 
يونيو املاضي عند مســتوى 
١٤٫٠٢ مليون دينــار. وكذلك 
حافظت فئة ٥٠ فلســا بنهاية 
شــهر يوليو على مستويات 
شــهر يونيــو املاضــي عنــد 
مســتوى ٩٫٨١ ماليــني دينار 
كما حافظت ايضا جميع انواع 
املسكوكات خالل شهر يوليو 
على نفس مســتويات شــهر 

يونيو املاضي دون تغير.

بقيمــة ٣١٫٠٤٤ مليون دينار. 
فقد تراجعت أوراق النقد فئة 
٢٠ دينارا خالل شــهر يوليو 
لتصــل الى ١٫١٧٢ مليار دينار 
مقارنة بـ ١٫٢١١ مليار دينار في 

يونيو املاضي.
كما تراجعت قيمة فئة ١٠ 
دنانير مبقــدار ٤٥٫٤٨ مليون 
دينار حيث وصلت في نهاية 
يوليو الى ٦٤٨٫٥٦ مليون دينار 
مقارنة بـ ٦٩٤٫٠٤ مليون دينار 
في يونيو املاضي. وتراجعت 
ايضا فئة ٥ دنانير بقيمة ١١٫٩ 
مليون دينار حيث بلغت بنهاية 
يوليــو املاضي ١١٣٫٠٢ مليون 

ً بلغ بنهاية يوليو املاضي مستوى ١٢٫٧٨ مليار دينار.. واالحتياطيات السائلة تغطي واردات البالد لـ ١٣ شهرا

الذهب لدى الكويت ٣١٫٧ مليون 
دينار وذلك حســب األســعار 
وقت الشــراء وليس بالقيمة 

السوقية احلالية.
وبحسب النشرة الشهرية 
لبنك الكويت املركزي، وصل 
اجمالــي موجودات البنك الى 
١٣٫٠٣ مليار دينار موزعة بني 
االحتياطيات األجنبية السائلة 
التي متثل الســواد األعظم بـ 
١٢٫٧٨ مليار دينار، باإلضافة 
الــى االحتياطيــات الذهبيــة 
بقيمــة ٣١٫٧٤ مليــون دينــار 
واحتياطيــات اخــرى مبقدار 

١٨٦٫٨٩ مليون دينار.
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«كيبكو» تقفز بأرباحها ٦٨٪ إلى ٥٫٣ ماليني دينار بالنصف األول

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة 
(كيبكو) عن نتائجها املالية لفترة النصف 
األول مــن العــام احلالــي واملنتهي في ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٢، حيــث حققت صافي ربح 
بقيمة ٥٫٣٧ ماليني دينار، بارتفاع نسبته 
٦٨٪، وذلــك باملقارنة مع ٣٫٢ ماليني دينار 

خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن 
ربحية السهم خالل هذه الفترة بلغت 
٠٫٨ فلس للسهم الواحد، باملقارنة مع ٠٫٢ 

فلس للسهم الواحد في الفترة املقابلة من عام 
٢٠٢١، أما إجمالي األصول املجمعة فقد بلغ 
مع نهاية النصف األول من العام احلالي ١٠٫٦ 
مليارات دينار، باملقارنة مع ١٠٫٢ مليارات 

دينار كما في نهاية عام ٢٠٢١.
وعلى صعيد نتائج الشركة خالل الربع 
الثاني من العام (لألشهر الثالثة املنتهية في 
٣٠ يونيــو ٢٠٢٢)، فقد أعلنت عن حتقيق 
أربــاح صافية بقيمــة ٢٫٢ مليــون دينار، 
باملقارنة مع ١١٫٦ مليون دينار خالل الربع 

الثانــي من العــام املاضي، وكانت شــركة 
املشــاريع قد حققت ربحا اســتثماريا ملرة 

واحدة في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.
وبهذه املناسبة، قالت الرئيس التنفيذي 
ملجموعة شركة املشاريع الشيخة ادانا ناصر 
صباح األحمد: «تواصل شركات املجموعة 
حتقيــق أداء إيجابي بشــكل ينســجم مع 
تقديراتنــا التي أشــرنا إليها خالل منتدى 
الشفافية للمستثمرين في وقت سابق من 

العام».

وأضافت: «لقد حققت شركاتنا الناشطة 
في قطاعي البنوك والتأمني أداء إيجابيا خالل 
النصف األول من العام، في وقت ســجلت 
فيه أنشطتنا في القطاع العقاري ارتفاعا في 
األرباح التشغيلية. أما على صعيد صفقة 
االندماج بني شركة املشاريع وشركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية، فإن العملية 
تسير وفق اجلدول الزمني ونحن على ثقة 
من أن هذا االندماج املهم سيكتمل قبل نهاية 

العام احلالي».

٠٫٨ فلس ربحية السهم الواحد.. و١٠٫٦ مليارات دينار إجمالي األصول بنهاية يونيو ٢٠٢٢

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد

الشـيخة ادانـا الناصـر: شـركات املجموعـة تواصـل أداءهـا اإليجابـي.. مبـا ينسـجم مـع تقديراتنـا
صفقـة االندمـاج مـع «القريـن» تسـير وفـق اجلـدول الزمنـي.. ونثـق باكتمالهـا قبـل نهايـة ٢٠٢٢

«جينيسيس» حتصد مجموعة جوائز «ريد دوت ديزاين» املرموقة لعام ٢٠٢٢
أعلنت جينيسيس، العالمة التجارية العاملية 
للســيارات الفاخرة، يوم اخلميس املاضي، عن 
فوزها بأربع جوائز رائدة في فئة تصميم العالمات 
التجارية واالتصاالت ضمن مسابقة «ريد دوت 

ديزاين» لعام ٢٠٢٢.
وحصدت كل من صالة جينيسيس «سوجي»، 
وصالة جينيســيس «أنسيوجن»، وجينيسيس 
«هاوس نيويورك» على جوائز «ريد دوت ديزاين» 
في فئة تصميم الصاالت التجارية بطريقة إبداعية 
ومبتكرة تواكب تطور طرازات الشركة وتقدمها، 
وفازت األجهزة االستشــارية الفنية املستوحاة 
من السيارة الكهربائية GV٦٠ في فئة «االتصاالت 
املكانيــة»، يشــكل الفوز اعترافــا عامليا مبكانة 
جينيسيس، وريادة هوية العالمة التجارية بشكل 
واضح في مختلف النواحي، وقدرتها على توفير 
مســاحاتها وصاالتها التجاريــة لتعزيز جتربة 

عمالئها من مختلف أنحاء العالم.
ومنحت جلنة التحكيم جينيسيس «سوجي» 
 Best جائزة ريد دوت «أفضل األفضل» املعروفة بـ
of the Best لتصميمهــا الرائد والطليعي، وهي 
واحدة من أعلى اجلوائــز وأكثرها رقيا ومتيزا 

في حفل جوائز «ريد دوت ديزاين».
وتقدم صــاالت عرض جينيســيس جتارب 
رائدة ومميزة على مجموعة واسعة من منتجاتها 
احلديثة واجلديدة كليا، ليتمكن رواد الصاالت 
من التعــرف على املنتجــات اجلديدة من خالل 
رحلة استكشافية تصور فخامة العالمة التجارية 
وعراقتها وقصتها منذ التأسيس. تنتهج صاالت 
عرض جينيســيس مبدأ موحــد «العميل أوال» 
وهــي الطريقــة التي تصمم بهــا جميع جتارب 

عالمتها التجارية.
وجتسد صالة عرض جينيسيس «سوجي» 
روعة التصميم في كل تفاصليها لتضفي مزيدا 
من التجارب الرائدة على جتربة عمالئها مستفيدة 
من موادها ومساحتها وبرامجها، إذ تعمل صالة 
العــرض املكونة من أربعــة طوابق والتي تبلغ 
مســاحتها ٤٩٩١ مترا مربعا كمعرض للسيارات 
ومنصة لتقدمي اخلدمات ومركز اختبار القيادة 
في الوقت نفسه. إنها الصالة األولى من نوعها في 
كوريا التي جتمع بني العرض التقدميي وتقدمي 

برنامج خدمة رائدة عامليا. 
وتوفر صالة العرض للعمالء فرصة اختبار 
قيادة ســياراتهم املفضلة، بينما ميكن للمالكني 
اجلدد تسلم سياراتهم اجلديدة في صالة خاصة 
مع حفل «خاص لتسليم السيارة»، مزود بتقنيات 

كاألذرع اآللية وشاشة ڤيديو خاصة تدون تلك 
اللحظات الرائعة.

وأثبتــت جينيســيس مــن خــالل صالتهــا 
«أنسيوجن» أن الصاالت ذات العالمات التجارية 
الرائــدة ال حتتاج إلى أن تكون مؤسســة قائمة 
بذاتها إلثارة اإلعجاب. إذ تقع صالة جينيسيس 
«أنسيوجن» التي تبلغ مساحتها ٦٦٣ مترا مربعا 
في مركز جتاري لتستعرض بجرأة أحدث التقنيات 
ومركبات القيــادة للعالمــة التجارية في رؤية 
مستقبلية تصور التصميم، والصوت، والضوء، 
مع الترحيب بالعمالء الستكشاف طرازات جديدة 
متطورة وذات نظرة استباقية في عالم الهندسة 

واإلبداع في التصميم.

وتعد جينيسيس «هاوس نيويورك» مكانا 
مميزا ومعلما يجسد الثقافة الكروية في مدينة 
نيويورك، ويشار إليها على أنها «واحة متطورة 
في قلب مدينة مزدهرة». هناك الكثير الستكشافه، 
بدءا من الديكورات والتصميمات الفنية وانتهاء 
بتجربة املأكوالت الكورية الطازجة والتقليدية، 
إلى جانب التعرف عن قرب على أحدث الطرازات 
والتصاميم الرائدة ألسطول سيارات جينيسيس. 
ميكنك لرواد الصالة املشــاركة في حفل الشاي 
الكوري واالســتمتاع باملناظر البانورامية لنهر 

«هدسون» ومتنزه «هاي الين».
وبهذه املناســبة، قال كيــم يونغ إن، رئيس 
قســم الهندسة في شــركة Suh Architects: «كنا 

محظوظني حقــا ألن العميل واملوقع والبرنامج 
الثقافي والشــركاء مثل «أوجنيوم جينيسيس 
نيويورك»، حرصوا على العمل بجانبنا والتعاون 
إلنشاء واحة فريدة في التصميم جتسد التقاليد 

املعاصرة التي تستحق العمل واالبداع».
وأضاف: نالت فكرة تصميم مشــروع مكون 
من طوابــق متعددة إعجابنــا، لنخلق نوعا من 
االبــداع في التصميم في مدينة رائدة وشــهيرة 
مثل نيويورك، إذ صممت واجهة الطابق األرضي 
بشــكل ملتف ومبنحنيات تتشــابه مع تصميم 
سيارات جينيسيس وشبكتها األمامية املتأللئة. 
بينما صور الطابق العلوي والطابق الثاني ثقافة 
الشــعب الكوري، ضمن مناطق مختلفة لتناول 

الطعام والقراءة والراحة مع شــبابيك مفتوحة 
على الهواء الطلق مصممة بشكل منحدرات آمنة، 
باإلضافة إلى الشــرفة اخلارجية ملشــاهد أجمل 

املناطق واملناظر التي تتمتع بها املدينة. 
ويجسد «جينيســيس هاوس» من الناحية 
املعماريــة هوية تصميم العالمــة التجارية، إذ 
إنــه يعكس األناقة البســيطة التي تشــتهر بها 
جينيسيس، والتي تظهر في استخدام العناصر 
الزخرفية، مع التركيز على املواد األساسية مثل 
اخلرسانة املكشــوفة، والفوالذ املقاوم للعوامل 
اجلوية، واخلشب الصلب. أما من الناحية الثقافية، 
توفر الصالة منطقة خاصة Hudson لتستقطب 
جميــع الراغبــني بتجربة التصميــم والضيافة 
الكورية األصيلة. كأول مركز للعالمة التجارية 
لشركة جينيسيس، يحرص جينيسيس هاوس 
على إشراك سكان نيويورك في محادثات حول 
التصميم والتنقل، ويدعو عمالء وعشاق العالمة 

التجارية لالستكشاف واالستمتاع.
حملة االتصاالت املكانية

تتواصــل جينيســيس مع العالــم من خالل 
تصميماتها املميزة والرائدة لصاالتها التجارية، 
ولكنها أيضا تتميز بطريقتها الفريدة في ســرد 
القصص حــول مفاهيم التصميم. عندما أطلقت 
جينيسيس GV٦٠ أول سيارة كهربائية للعالمة 
التجاريــة تعتمد على منصــة EV مخصصة في 
سبتمبر من العام املاضي، مت اإلشادة بتصميمها 
املبتكــر. وأحد أبرز ميــزات الطراز كانت «الكرة 
البلوريــة»، وهي في الواقع القيــر اإللكتروني، 
الذي يعلم الســائقني بشكل حدسي عندما تكون 
السيارة جاهزة للقيادة، وعندما يتم إيقاف تشغيل 
السيارة، فإن الكرة البلورية توفر إضاءة محيطة، 
ما يزيد من جمالية السيارة. وعندما تكون السيارة 
مستعدة للقيادة، تدور الكرة ما يخلق جوا داخليا 
من التنقل املستقبلي. وابتكرت جينيسيس حملة 
GV٦٠ التــي ركزت على تلــك «الكرة البلورية». 
تضمنت التركيبات الفنية املصاحبة ٤٠٠ × ٤٠٠ 
× ٨٠ وحــدة مصنوعــة من فيلم مــزدوج اللون 
على الوجهني ميكن أن يحول أي موقع يشــغله 
بانعكاسات قزحية تخلق مساحات متغيرة خاصة 
بها. ومت عرض «التركيب املتنقل» ألول مرة في 
صالة جينيسيس «هانام» قبل االنتقال إلى صالة 
جينيســيس «ســوجي». ومؤخرا مت عرض تلك 
اخلاصية املبتكرة لدى طراز GV٦٠ في جينيسيس 

«هاوس نيويورك» ألول مرة في أميركا.

جينيسيس «هاوس نيويورك»

جينيسيس ابتكرت حملة خاصة بطراز GV٦٠ ركزت من خاللها على «الكرة البلورية»

صالة عرض جينيسيس «سوجي»

صالة جينيسيس «أنسيوجن»

«الوطني»: األفراد في الكويت يسارعون باالقتراض.. قبل ارتفاع الفائدة مجددًا!
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن ســوق 
االئتمان الكويتي حقق أداء 
قويا في الربع الثاني من عام 
٢٠٢٢، إذ ارتفع بنسبة ٢٫٣٪ 
على أساس ربع سنوي، مما 
دفع مبعدل النمو على أساس 
ســنوي لالرتفاع إلى ٩٫٦٪ 

في يونيو املاضي. 
وقد استمر تعافي االئتمان 
املقدم لقطاع األعمال، في حني 
ظل منو القروض الشخصية 
قويا للغاية، بل وتسارعت 
وتيرته مقارنة بالربع األول 
من ٢٠٢٢. وبالنسبة لألداء 
العــام احلالي،  منذ بدايــة 
وصل معدل منــو االئتمان 
إلى ٥٫٧٪، ما يعادل تقريبا 
النمو الذي مت تسجيله في 
العام ٢٠٢١ بأكمله بنســبة 

.٪٦٫٣
ومنــا االئتمــان املقــدم 
لقطاع األعمال بنسبة ٢٫٤٪ 
على أساس ربع سنوي، وإن 
كان بوتيــرة أقــل مقارنــة 
بأســرع منو يسجله في ١٠ 
سنوات في الربع األول من 
عــام ٢٠٢٢ (+ ٣٫٧٪)، مما 
أدى إلى ارتفاع معدل النمو 
على أساس سنوي إلى ٦٫٢٪ 

في يونيو. 
ويواصل االئتمان املقدم 
لقطاع األعمال االستفادة من 
عودة األنشطة االقتصادية 
إلى طبيعتها، حيث مت رفع 
القيــود املتعلقة باجلائحة 
بالكامــل، وعلــى خلفيــة 
الطلب املكبوت على اإلنفاق 
الرأســمالي نظــرا لضعف 
النفقات الرأسمالية للشركات 

العقارات السكنية، واستمرار 
اإلنفاق االســتهالكي القوي، 
واحلمــالت املختلفــة (التي 
تضمنت في بعض األحيان 
عروضا لتسهيالت ائتمانية 
بفائدة صفرية) التي أطلقتها 
العديــد من البنــوك جلذب 

عمالء التجزئة. 

احلصول على قروضهم في 
وقت مبكر بهدف تأمني معدل 

فائدة أقل.
العوامل  إلى  وباإلضافة 
التي مت ذكرها، قد يســتمر 
حتسن منو االئتمان بفضل 
عودة أنشــطة األعمال إلى 
االعتياديــة،  مســتوياتها 

إلى املسار املتوقع للمعدالت 
القياســية، على املستويني 
العاملــي واحمللي، قد يؤدي 
إلى إضعاف وتيرة النمو إلى 
حد مــا، إال أن هنا توقعات 
بأن العوامل الداعمة للنمو 
ســيكون لها تأثيــر أعمق. 
باإلضافة إلى ذلك، قد يتراجع 
منــو االئتمان املقدم لقطاع 
الثاني  األعمال في النصف 
من العام كما اعتدنا تاريخيا.

تعافي ودائع «اخلاص»

وفــي ذات الوقــت، ظل 
منو الودائــع احمللية قويا 
فــي الربع الثاني من العام، 
ما أدى إلى تزايد النمو على 
أساس سنوي إلى ٦٫٧٪ في 
يونيــو، فيما يعزى بصفة 
رئيســية إلــى منــو ودائع 
القطاع اخلاص، والتي زادت 
بنسبة ٢٫٩٪ على أساس ربع 
سنوي وساهم في دفع النمو 
على أساس سنوي لالرتفاع 

إلى ٧٫١٪. 
وعلى الرغم من ارتفاع 
أسعار النفط إال أن الودائع 
البنــوك  لــدى  احلكوميــة 
احملليــة ظلت ثابتــة دون 
تغييــر يذكــر فــي الربــع 
الثاني من العام وتراجعت 
بنســبة إلى ٢٪ منــذ بداية 
العام احلالي (+ ٤٫٦٪ على 

أساس سنوي).
وبالنظر إلى توزيع ودائع 
القطــاع اخلــاص بالدينار 
الكويتــي، فقــد كان منــو 
الودائع حتت الطلب وودائع 
االدخار مبعــدل أكثر بطئا 
(١٫٤٪) في الربع الثاني من 

كما أنــه ونظرا لطبيعة 
معــدالت الفائــدة الثابتــة 
القروض  بصفة عامة على 
الشــخصية فــي الكويــت، 
واالجتاه الصعودي ألسعار 
الفائــدة القياســية (محليا 
وعامليــا)، فمــن املمكن أن 
يقبل بعض املقترضني على 

وارتفاع أسعار النفط مما قد 
يساهم في تعزيز مستويات 
الثقة وحتسني وتيرة إسناد 
املشــاريع، هذا إلــى جانب 
الطلب املكبوت على النفقات 

الرأسمالية للشركات. 
مــن جهــة أخــرى، فإن 
ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر 

العام مقارنة بالودائع ألجل 
األكثر تكلفة (+ ٣٫٥٪ على 
أساس ربع سنوي)، ليصبح 
منو األخيرة ٧٫٧٪ منذ بداية 

العام احلالي. 
ويأتي منو الودائع ألجل 
بعد ثالث ســنوات متتالية 
من التراجع املطرد، ما أدى 
إلى انخفاض تراكمي بنسبة 
١٧٪ بني نهايــة عامي ٢٠١٨ 
و٢٠٢١. ومســتقبليا، فإنــه 
نظرا الستمرار ارتفاع أسعار 
الفائدة، من املرجح أن يفوق 
معدل منــو الودائــع ألجل 
منو الودائــع حتت الطلب 
وودائع االدخار، ما يعكس 
االجتاه الذي كان سائدا خالل 
السنوات الثالث املاضية. 

استمرار رفع الفائدة

قام بنك الكويت املركزي 
برفع سعر اخلصم مبعدل 
تراكمي بلغ ١٫٢٥٪ (٢٥ نقطة 
أســاس علــى مــدار خمس 
مرات) حتى اآلن هذا العام، 
أي أقل من الزيادة التراكمية 
البالغــة ٢٫٢٥٪ التي أقرها 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركــي. ووفقا لذلك، بدأ 
متوسط سعر الفائدة املرجح 
على القروض، وإلى حد أقل 
على الودائع، في االرتفاع. 
ونظــرا ألن االحتياطي 
الفيدرالــي ســيواصل رفع 
أســعار الفائدة فــي الفترة 
املتبقية مــن العام احلالي، 
فمن املفترض أن يستمر رفع 
معدل اخلصم في الكويت، 
ما يؤدي إلى ارتفاع عائدات 

القروض وتكلفة األموال.

ً في ظل االجتاه الصعودي ألسعارها القياسية محلياً وعامليا

منذ تفشي اجلائحة، وحتسن 
البيئــة التشــغيلية بصفة 

عامة. 
وكان القطــاع التجاري 
املستفيد الرئيسي من عودة 
أنشطة األعمال إلى طبيعتها، 
وســجل أســرع معدل منو 
في الربــع الثاني من العام 
بوصوله إلى ٦٫١٪، وواصل 
تعافيه الذي بدأه في الربع 
األول من العــام (+ ٥٫١٪) 
بعد تراجعه لســتة فترات 
ربع سنوية على التوالي. 

وفي املقابل، شــهد قطاع 
النفط والغــاز أول انخفاض 
ربــع ســنوي بعد تســجيله 
منوا سريعا في األرباع الستة 
السابقة. أما على أساس سنوي 
فيظــل قطــاع الصناعــة (+ 
١٢٫٩٪) وقطاعا النفط والغاز 

(+ ٨٫٩٪) في الصدارة.
كما حتسن أداء االئتمان 
٣٫١٪ علــى  الشــخصي (+ 
أساس ربع سنوي) مقارنة 
بالربــع األول مــن العام (+ 
٢٫٢٪) مــع اســتقرار معدل 
النمو الســنوي بصفة عامة 
عند أعلى مستوياته املسجلة 
فــي عدة ســنوات بوصوله 
إلى نحــو ١٤٪ فــي يونيو. 
ويعزى هذا النمو القوي الى 
تزايد القروض االستهالكية 
والقروض السكنية، إذ ارتفع 
كالهما بنحو ١٤٪ على أساس 

سنوي. 
وساهم عدد من العوامل 
اجلوهريــة فــي تعزيز منو 
اإلقــراض الشــخصي، مــن 
ضمنها استمرار الطلب القوي 
والتقييمات املرتفعة لقطاع 

سـوق االئتمـان احمللي حقـق أداء قويـًا بالربع الثانـي بارتفاعـه ٢٫٣٪ مقارنـة بالربع األول
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احلميضي: «املتحد» حريص على تقدمي جميع 
أوجه الدعم حلملة «لنكن على دراية»

أشــادت عضــو مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
للبنك األهلــي املتحد جهاد 
احلميضــي بحملــة «لنكن 
علــى درايــة» التــي أطلقها 
بنــك الكويــت املركــزي في 
مبادرة هادفة لنشر الثقافة 
املالية. وثمنت الدور الكبير 
لهــذه احلملــة فــي تقــدمي 
محتــوى توعوي يشــتمل 
على تعريــف العمالء بدور 
البنوك كوسيط مالي، وأهمية 
االدخار واالستثمار وكيفية 
االستفادة من املنتجات التي 
البنــوك، والتوعية  تقدمها 
العمــالء اخلاصة  بحقــوق 
بعمليات التمويل الشخصي 
سواء، وآلية تقدمي الشكاوى 
بشــأن اخلدمات املصرفية، 
إضافة إلى البطاقات املصرفية 
املتنوعــة، وأهــم اخلطوات 
الواجــب اتباعهــا لتجنــب 
التعرض لعمليات االحتيال 
والتوعية مبخاطر ما يعرف 
القــروض»  بـــ «تكييــش 
واالستثمارات عالية املخاطر 
وغيرها من املواضيع املهمة 
التي تزيد من تعزيز الوعي 

تقدمي كافة أوجه الدعم حلملة 
«لنكن على دراية»، وتوعيتهم 
بــكل القضايــا واملفاهيــم 
املرتبطة بالقطاع املصرفي، 
وتعريفهم بطــرق االحتيال 
ومنحهم اإلرشادات الضرورية 
الســتمرار حمايــة بياناتهم 
الشخصية واملصرفية وأهم 
اخلطــوات الواجــب اتباعها 
لتجنب التعــرض لعمليات 
مــن  وغيرهــا  االحتيــال، 
املواضيع التي تزيد من درجة 

الوعي املالي واملصرفي.
وفي هذا اإلطار، أشــارت 
احلميضي إلى جهود البنك 
األهلي املتحد في دعم حملة 
«لنكن علــى دراية»، ومنها 
قيام البنك بنشــر احملتوى 
اخلاص باحلملــة من خالل 
جميع الشاشات في الفروع 
وشاشــات أجهزة الصراف 
بالبنــك،  اخلاصــة  اآللــي 
باإلضافة إلى متابعة النشر 
حملتوى الرسائل التوعوية 
علــى  باحلملــة  اخلاصــة 
حســابات البنــك للتواصل 
االجتماعــي، واحلرص علي 
زيادة انتشار رسائل احلملة 

في مختلف قنوات التواصل 
مــع اجلمهــور.  كذلك يقوم 
البنك مــن خــالل برنامجه 
املتميز للمسؤولية املجتمعية 
بتقدمي رســالة توعوية عن 
أهميــة ومضمــون حملــة 
«لنكــن على درايــة»، حيث 
يعتبــر البنك أن مشــاركته 
فــي الفعاليــات االجتماعية 
والرياضية الكبري هي فرصة 
جيدة للتعريــف مبضمون 
احلملة من خــالل التواصل 
املباشــر مع اجلمهور، وفي 
هذا اإلطار قام البنك بوضع 
التوعيــة باحلملة  الفتــات 
خــالل مبادرتــه لالحتفــال 
باألعياد الوطنية التي أقامها 
في حديقة ســرب في شــهر 
فبراير املاضي وكذلك خالل 
مبادرته الستقبال احلجاج 
لتهنئتهم بسالمة العودة في 

مطار الكويت الدولي.
وأكدت احلميضي أن البنك 
األهلي املتحد يواصل جهوده 
لدعم حملة «لنكن على دراية» 
ويسخر كل قنواته لعرض 
مضمون احلملة وبث رسالتها 

الهادفة.

«املتحد» يوعي بحملة «لنكن على دراية» خالل اســتقباله للحجاج في مطار 
الكويت الدولي

جانب من توعيــة «املتحد» بحملة «لنكن على درايــة» خالل احتفال البنك 
باألعياد الوطنية في حلبة سرب

املالي لدى مختلف شــرائح 
املجتمــع، وتســاعد علــى 
توعية عمالء البنوك على أن 
يكونوا على دراية باملخاطر 
التــي ميكــن أن حتيط بهم، 
بجانب ضرورة زيادة نشر 
الوعــي والتثقيف املالي في 
املجتمع، من خالل فهم العمالء 
حلقوقهــم ووجباتهم جتاه 
القطــاع املصرفــي واملالــي 

بشكل عام.
وأكدت احلميضي أن البنك 
األهلي املتحد يؤمن بأهمية 
حملــة «لنكن علــى دراية» 
ويحــرص كل احلرص على 

جهاد احلميضي

.. والبنك يطلق منصة داخلية
لتداول العمالت األجنبية إلكترونيًا

«العيد» تستحوذ على «هيلث الند» للمنتجات الصحية«نيسان البابطني» تواصل تقدمي عروضها الصيفية

«التجاري» ينظم سحب «بحر/ جو» ويعلن الرابحني

«KIB» ُيسلِّط الضوء على طرق االستخدام اآلمن 
للبطاقات املصرفية خالل موسم السفر

في إطار خطتــه الرامية 
إلجناز عملية التحول الرقمي 
من خالل زيادة االعتماد على 
التكنولوجيا املالية املبتكرة 
في مناذج أعمال البنك، أعلن 
البنك األهلي املتحد عن إطالق 
منصة داخلية لتداول العمالت 
األجنبية إلكترونيا من قبل 
موظفي اخلزينة، والذي يعد 
خطــوة نوعيــة من شــأنها 
تعزيــز وأمتتــة وتوحيــد 
العمــالت  أنشــطة صــرف 
األجنبيــة للبنــك، وتنميــة 
تواجده في أسواق الصرف 

األجنبي احمللية والدولية.
التداول  وتقــدم منصــة 

تواصل شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطني، الوكيل املعتمد لسيارات نيسان 
في الكويت، تقدميها باقة عروض الصيف 
على أحدث مجموعة من سيارات نيسان 
طرازات نيسان باترول نيسمو، نيسان 
باترول ســفاري ونيسان باترول سوبر 
ســفاري وتدعو عمالءها لالستفادة من 

مزايا عروض الصيف.
وتقدم نيسان البابطني لعشاق األداء 
األســطوري واألناقــة والرفاهية فرصة 
القتنــاء أحدث ســيارات الدفــع الرباعي 
الفاخرة عالية األداء في الكويت - باترول 
نيسمو ٢٠٢٢، حيث يجمع تصميم السيارة 
بني املظهر اخلارجي املفعم بالتحدي والقوة 
والتصميم الداخلي املتطور وبني أحدث 
تطبيقات التكنولوجيا في صناعة السيارات 
وتوفير الرفاهية والتحكم لتكون مبنزلة 
ســيارة SUV تســتلهم الروح الرياضية 
واملغامرة. أما املقصورة الداخلية لسيارة 
باترول نيســمو ٢٠٢٢ فهي تأتي مبقاعد 
فاخرة يدويــة الصنع، إلى جانب عجلة 
قيادة Alcantara بلون أسود، لتتالءم مع 
شكل وتصميم الكونسول املركزي املعاد 

تصميمه. 
ومت تطوير محرك V٨ لسيارة نيسان 
باترول نيسمو عبر فريق تاكومي الذي 
يضــم أشــهر ٥ مهندســني فــي تصميم 
احملركات والذين يتفردون في بناء محركات 
نيسان GT-R، والذين طوروا هذا احملرك 
اجلبار القــادر على إطالق قوة جر تبلغ 
٤٢٨ حصانا وعزم دوران يبلغ أقصاه عند 

٥٦٠ نيوتن- متر.
وتقدم شركة نيسان البابطني مع سيارة 
باترول نيسمو ٢٠٢٢ باقة الفخامة اخلاصة 
التي تشمل ســنتني من التأمني الشامل، 
خدمة صيانة ملدة ٥ ســنوات أو ١٠٠ ألف 
كم، ٥ ســنوات كفالة، و٥ سنوات خدمة 
املســاعدة على الطريق. وكل هذه املزايا 
تأتــي مجانا مع توفيــر خدمات مجانية 
إضافية تشــمل تظليل النوافذ وحماية 

الهيكل اخلارجي للسيارة.
وتشمل العروض أيضا رفيق الصحراء 
املثالي نيسان باترول سفاري، والذي مينح 
ســائقيه أداء عاليا على الطريق، ويوفر 
أقصى سرعة وقوة. تضمن عروض الباقة 
اخلاصــة راحة البال التي تشــمل خدمة 
الصيانة ملدة عامني وكفالة ملدة ٥ سنوات 

ومساعدة على الطريق ملدة ٥ سنوات.
تلبي ســيارة باترول سوبر سفاري 
األسطورية االحتياجات املتزايدة واملتقدمة 

العيــد  شــركة  أعلنــت 
لألغذية توقيع عقد استحواذ 
بنســبة ٧٠٪ مع شركة هيلث 
النــد املتخصصــة باملكمالت 
واملنتجات الغذائية والنباتية 
الصحية والعضوية، لتعزيز 
مكانتهــا في الســوق احمللي، 
ووضع خطط للتوسع في بيع 
وتوزيع وتســويق منتجاتها 

رقميا وتقليديا.
وتتميز هيلث الند بكونها 
شــركة رائدة رقميا بتسويق 
وبيــع املنتجــات الصحيــة 
والعضويــة الفريــدة عبــر 
تطبيق رقمي متطور وشبكة 
وكاالت عاملية غنية باملنتجات 
العضوية واملكمالت الصحية 
العالية اجلودة، التي استقطبت 
شــريحة واســعة من العمالء 
الذين طورت هيلث الند خدماتها 
ومنتجاتهــا لهم علــى مدار ٥ 
سنوات لتكسب ثقتهم وتعزز 
التوجــه نحو أمنــاط غذائية 
صحية ومثالية حلياة أفضل.

أجــرى البنــك التجاري 
الكويتــي الســحب الثانــي 
علــى حملة الصيــف بحر/ 
جو واملوجهــة لعمالئه من 
التجاري  حاملــي بطاقــات 
االئتمانيــة والتــي تتيــح 
لهــم فرصــا للدخــول فــي 
الشهرية للفوز  السحوبات 
بالعديد من اجلوائز القيمة 
من خالل سحوبات يجريها 
البنك على عدد من املعدات 
البحريــة وباقــات الســفر، 
وقد مت إجراء ســحب شهر 
يوليو يوم اخلميس املوافق 
٤ أغسطس في مبنى البنك 
الرئيسي، بحضور ممثل عن 
التجــارة والصناعة  وزارة 

منصور الظفيري.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 

الكويــت  يســتمر بنــك 
بتعزيــز   (KIB) الدولــي 
برنامجــه الهادف إلى نشــر 
الثقافة املالية، عبر مشاركاته 
التوعوية واملتمثلة في دعم 
الوطنية  احلملة املصرفيــة 
«لنكن على دراية»، حيث قام 
البنك مؤخرا بتقدمي مجموعة 
النصائح واإلرشــادات  مــن 
االحترازيــة للجمهور حول 
كيفيــة االســتخدام اآلمــن 
للبطاقــات املصرفيــة وقت 
السفر، وذلك حلماية أصولهم 
الســرقات  وبياناتهــم مــن 
واالختراقــات وغيرهــا من 

املخاطر ذات الصلة.
مستهال حديثه بالتركيز 
على أفضل استخدام للبطاقات 
املصرفيــة بصــورة عامــة 
واحلفاظ على سرية بياناتها، 
أوصى مدير عــام إدارة أمن 
املعلومــات واخلصوصيــة 
ومكافحــة االحتيال، باســل 
السويدان، أوال بتحميل تطبيق 
«KIB موبايل» وتفعيل خدمة 

لألســعار ملوظفــي اخلزينة 
بحيث تتم عمليات الصرف 
التي يطلبها العميل من البنك 
بطريقــة فورية مــع تقليل 
املرتبطة باألسواق  املخاطر 

املتقلبة. 
وبهذه املناسبة، أفاد نائب 
مديــر عــام اخلزانــة للبنك 
األهلي املتحد حسني خاجه: 
إطالق حتويــل العمالت من 
خالل نظــام منصــة تداول 
العمالت إلكترونيا ســيعزز 
التطور الرقمي للبنك، ويسهم 
فــي منو أنشــطة أعماله في 
مجــال التــداول اإللكتروني 

للعمالت األجنبية.

قيادة ذكي، وأحدث تكنولوجيا ذكية من 
نيســان تشمل نظام الفرملة الذكية عند 
الطوارئ واملــزود بخاصية استشــعار 
املشــاة، ونظام التنبيه من حركة املرور 
اخللفية، ما يساعد السائقني على اكتشاف 
األجســام الثابتة عنــد الرجوع للخلف، 
كما تتوافر في طرازات نيســان تقنيات 
مراقبة وتدخل من أجل األجسام األمامية 
واجلانبيــة واخللفية مبا في ذلك الكبح 
التلقائي في حاالت الطوارئ مع اكتشاف 
 ،LDW املشاة، ونظام التحذير مغادرة املسار
ونظام التحذير من النقطة العمياء الذي 
يعتمد على الــرادار، والتنبيه من حركة 
املرور اخللفية، وكاميرا خلفية ذكية ونظام 

مصابيح ذات إنارة عالية.

الصحية واملنتجات العضوية 
تقترن برصد دقيق ملؤشرات 
متطلبات وتوجهات الشرائح 

املختلفة من املستهلكني.
وأضاف: يحتل سوق األغذية 
واملنتجات الصحية والعضوية 
مكانة حيوية ومميزة في القطاع 
الغذائي العاملي، حيث أثبتت 
الدراسات واألبحاث أن اخليارات 
الغذائية الصحية على اختالف 
أنواعها ومصادرها الطبيعية 

مــع الرابحــني وتهنئتهــم 
بالفوز وتسليمهم اجلوائز 
بحضــور كل مــن محمــد 
الصــراف مديــر منطقــة 
إدارة اخلدمــات املصرفية 
الشخصية، وهاشم محمد 
مدير منطقة بالوكالة قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد، 
وطالل الرئيس مساعد مدير 

إدارة التسويق.
وعــن آلية الدخــول في 
الســحوبات التي تتضمنها 
هذه احلملة والفوز باجلوائز 
القيمــة التي تقدمها لعمالء 
التجاري من حاملي بطاقات 
التجــاري االئتمانيــة، كل 
١٠ دنانيــر ينفقهــا العميل 
باستخدام بطاقته االئتمانية 
داخل الكويت متنحه فرصة 
للدخــول فــي الســحوبات 

أحــد، وكذلك عدم مشــاركة 
رموز املرور (OTP) لعمليات 
الشراء عبر االنترنت، ومحذرا 
أيضا من استخدام شبكات الـ 
Wi-Fi أو أجهزة الكمبيوتر 
في األماكــن العامة للدخول 
إلى موقع البنك اإللكتروني 
وتسجيل الدخول للحسابات 
املصرفيــة، مؤكدا أن KIB لم 
ولن يطلــب مــن عمالئه أو 
غيرهــم علــى اإلطــالق أي 
معلومات أو بيانات شخصية 

وأوضح: في الوقت الذي 
يتزايــد فيه اعتمــاد القطاع 
القنــوات  املصرفــي علــى 
الرقمية، منضــي قدما بثقة 
لإلسراع نحو تعزيز الرقمنة 
واالنطالق نحو آفاق جديدة 
متكن من تعزيز تقدمي أفضل 

التجارب لعمالء البنك.
وختــم خاجــه: يعتــزم 
«املتحــد» مواصلــة جهوده 
إلجناز عملية التحول الرقمي 
عن طريــق إطالق املزيد من 
احللول املبتكرة والعمل على 
تقدمي منتجات متطورة ذات 
قيمــة مضافة بهدف حتقيق 

أثر إيجابي ومستدام.

من أساســيات الصحة العامة 
للوقاية من األمراض واألعراض 
املرتبطة باملشــاكل الصحية 
الكبيرة، الفتــا الى أن منوذج 
أعمال هيلث الند الرقمي املتطور 
يؤهلها للريادة في قطاع األغذية 

الصحية والعضوية.
مديــر  وصــف  بــدوره، 
التســويق الرقمي في شــركة 
العيد لألغذية فيصل العجمي 
االستحواذ على شركة هيلث 
الند بالتوجه النوعي املدروس 
الذي يدعم استراتيجية التوسع 
الرقمي للشركة محليا وميكنها 
من تغطية متطلبات شريحة 
كبيرة ومتنامية من املستهلكني 
الذين ينشدون احلياة الصحية، 
مشيرا الى أن التسويق الرقمي 
أساسي ومحوري في الترويج 
للمنتجات العضوية واملكمالت 
الصحية، حيث ارتبط ازدهار 
سوقها بزيادة عدد املستخدمني 
لالنترنت وارتفاع مؤشــرات 

الوعي بأهميتها للصحة. 

الشهرية، كما أن كل ١٠ دنانير 
ينفقها العميل خارج الكويت 
باستخدام بطاقته االئتمانية 
متنحه ٣ فرص للدخول في 
السحوبات الشهرية، ومقابل 
كل بطاقة ائتمان جديدة يتم 
إصدارها خالل فترة احلملة، 
ســيحصل العميل على ٢٠ 
فرصــة إضافيــة لدخــول 

السحوبات.
وبالنسبة لعدد ومواعيد 
الســحوبات اخلاصــة بهذه 
احلملــة ســوف تشــمل ٣ 
ســحوبات الختيار ١٥ فائزا 
للفوز بجوائــز قيمة، وعن 
مواعيد الســحوبات سوف 
يتم إجراؤها شهريا بناء على 
الســحوبات احملدد.  جدول 
هذا، وتستمر احلملة حتى 

٣١ أغسطس ٢٠٢٢.

أو سرية مثل اسم املستخدم أو 
كلمة السر، أو بيانات البطاقة 
املصرفية، أو كلمة املرور ملرة 
واحــدة (OTP)، ســواء عبر 
البريــد اإللكترونــي أو عن 
طريق الرسائل القصيرة أو 
عبر تطبيق «WhatsApp» أو 

شفهيا عبر مكاملة هاتفية.
كمــا نوه الســويدان إلى 
ضرورة التأكيد على صالحية 
البطاقــات املصرفيــة قبــل 
املغادرة وسريانها خالل فترة 
الســفر، وكفاية حدودها إذا 
كانت من البطاقات االئتمانية، 
مشــيرا إلى أهمية التواصل 
مع البنك وحتديث البيانات 
وأيضا إخطاره بالدول املزمع 
البطاقات  زيارتها وحتديــد 
املســتخدمة، وذلــك لتجنب 
إيقــاف البطاقة، حيث تقوم 
بعض البنوك بشكل احترازي 
بإيقاف البطاقة التي تشــك 
بأنهــا أجرت عمليات دفع أو 
سحب غير مألوفة لدى بعض 
البلدان وذلك حماية لعمالئها.

ضمن مشاركته في «لنكن على دراية»

حسني خاجه

أحمد الشرهان

جانب من تسليم الفائزين اجلوائز

باسل السويدان

فيصل العجمي

مدير منطقة إدارة اخلدمات املصرفية الشخصية محمد الصراف ومدير منطقة بالوكالة 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفرادهاشم محمد ومساعد مدير إدارة التسويق طالل الرئيس

اإللكتروني للعمالت األجنبية 
من «املتحد» ميزة إضافية، من 
خالل إتاحة العرض الفوري 

للعمالء في املنطقة، والتي توفر أداء مذهال 
من خالل محرك سداسي األسطوانات بسعة 
٤٫٨ لترات ينتج ٢٨٠ حصانا و٤٥١ نيوتن 
متر من عزم الــدوران. مجهزة بـ VTC و

NICS، باإلضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي 
أو يدوي بخمس ســرعات، توفر باترول 
سوبر سفاري أداء استثنائيا على الطرق 
الوعرة وسرعة قصوى رائعة على الطريق 

السريع.
باإلضافة إلــى ذلك، تأتــي الطرازات 
األخرى من نيسان مع باقة صيفية متقدمة 
تشــمل ضمانا ملدة ٥ سنوات ومساعدة 
على الطريق وتسجيل مجاني في املرور 

وتأمني ضد الغير.
وتتميز جميع طرازات نيسان بنظام 

وعلــى صعيــد متصــل، 
أعرب أحمد الشرهان املؤسس 
واملديــر العام لشــركة هيلث 
الند عن سعادته بالتعاقد مع 
العيد لألغذية، مشــيرا الى أن 
الشراكة  ثمرة خطة مت وضعها 
خالل العام املاضي تستهدف 
الدفع لتحقيق الزخم والتقدم 
املتواصل لشركة هيلث الند في 
الســوق احمللي باالستناد الى 
دراسات عميقة لسوق األغذية 

وسائل التواصل االجتماعي، 
وجاءت نتيجة السحب على 

النحو التالي:
الفائــز األول: عبدالرضا 
حسني غلوم عوض، اجلائزة: 
رحلة إلى جزر موريشيوس
الفائز الثاني: اباء فاضل 
حبيب حسن، اجلائزة: جت 

سكي سي دو سبارك ٩٠
الشــيخ  الثالث:  الفائــز 
الصبــاح،  خليفــة جابــر 
اجلائزة جت ســكي سي دو 

سبارك ٦٠ 
الفائز الرابع: محمد أحمد 
العاصــم، اجلائــزة ياماها 

سكوتر بحري
الفائز اخلامــس: فاطمة 
البذالــي، اجلائزة  محســن 

كاياك ماستر 
وقد قام البنك بالتواصل 

 notification رسائل اإلخطارات
 ،SMS أو الرســائل النصيــة
ملتابعة ومراقبة استخدامات 
البطاقة والعمليات املصرفية 
التــي متت عليهــا، مع حفظ 
البطاقــة بعيــدا عــن ضوء 
الشمس املباشر ملنع حدوث 

أي تلف بها.
كمــا أوصــى الســويدان 
العمالء بحفظ األرقام السرية 
للبطاقــات املصرفيــة وعدم 
كتابتهــا أو مشــاركتها مــع 

«تسال» تصنع السيارة رقم مليون في الصني
العربية: صنعت شركة تسال أكثر 
من ٣ ماليني ســيارة، حســب ما قال 
الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك 
يوم األحد املاضي، ومن هذا املجموع، 
أنتج مصنع تسال في شنغهاي مليون 
ســيارة، وفقا ألحدث تغريدة ألغنى 

رجل في العالم.
وكتب ماســك: تهانينا لـ «غيغا» 
شــنغهاي على صنع الســيارة رقم 
مليــون.. إجمالــي ما أنتجته تســال 

تخطى ٣ ماليني سيارة.
ويأتي إعالن ماسك بعد أشهر من 
عمليات اإلغالق ونقص قطع الغيار في 
الصني، األمر الذي هدد إنتاج سيارات 
تسال، ويشير إلى أن مصنع تسال في 
شنغهاي ينتج عددا كبيرا من املركبات 
اجلديدة بعــد افتتاحه في عام ٢٠١٨ 

والسنوات الالحقة من االستثمار.
كما يأتي اإلجنــاز األخير إلنتاج 
السيارات التي احتفل بها ماسك بعدما 
ارتفعت تسليمات تسال، وهي أقرب 
تقدير تقريبي للمبيعات، في األرباع 

األخيرة.
وفي يوليو، قالت تسال إنها سلمت 
٢٥٤٦٩٥ ســيارة فــي الربــع الثاني، 
بزيــادة قدرهــا ٢٦٫٥٪ على أســاس 

سنوي.
ولكن هذا اإلجناز يســلط الضوء 
أيضــا علــى كيفيــة مقارنــة تســال 
الصغيرة بعمالقة الســيارات، فعلى 
سبيل املثال، سلمت تويوتا أكثر من 
١٠ ماليني سيارة في عام ٢٠٢١ وحده.
وكانت تســال قد قالــت في وقت 
ســابق مــن هــذا العام إنهــا تخطط 

لزيادة تســليمات السيارات بنسبة 
٥٠٪ سنويا.

وباإلضافــة إلــى مصنعهــا فــي 
شــنغهاي، تنتج تســال الســيارات 
في مصانع فرميونــت، كاليفورنيا، 
أوسنت، تكساس، وبالقرب من برلني 
في أملانيا، وقال ماسك في يوليو إن 
مصنع فرميونت، األول للشركة، أنتج 

مليوني سيارة.
وانخفض ســهم تســال بنســبة 
٢٥٪ تقريبا في عام ٢٠٢٢ حيث كان 
املستثمرون يعيدون تقييم الشركات 
ســريعة النمو في مواجهة مخاوف 
التضخــم واالقتصاد الكلي. كما باع 
ماســك أكثــر من ٧ ماليني ســهم في 
تســال األســبوع املاضي بنحو ٦٫٨٨ 

مليارات دوالر.
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ثاني زيارة ملشّرعني أميركيني لتايوان والصني ترّد مبناورات جديدة
عواصم - وكاالت: نفذت 
الصني منــاورات عســكرية 
جديدة في محيط تايوان امس، 
بينما نددت بزيــارة جديدة 
أجراها أعضاء من الكونغرس 
األميركــي للجزيرة بعد أيام 
على زيارة مشابهة قامت بها 
رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي وأثارت ردا غاضبا 

من بكني.
الوفــد  ودفعــت زيــارة 
البرملاني االميركــي التي لم 
تكــن معلنة ســابقا، الصني 
أنهــا  التأكيــد مجــددا  إلــى 
«ستســتعد حلرب» بشــأن 
تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي 
دميوقراطي بينما يطالب بها 
القادة الصينيــون وتعهدوا 
باستعادتها وإن كانت بالقوة.
املكــون  الوفــد  والتقــى 
مــن خمســة أعضــاء فــي 
الكونغرس بقيادة السيناتور 
إد ماركــي الــذي ميثل والية 
ماساتشوســتس، بالرئيسة 
التايوانية تســاي إنغ-وين 
امس، بحســب ما أفاد معهد 
يعد مبنزلة سفارة واشنطن 
في تايبيه بحكم األمر الواقع.
وقــال إن «الوفــد حظــي 
بفرصة لتبادل وجهات النظر 

العالم بأن تايوان مصممة على 
حماية االســتقرار والوضع 

الراهن في مضيق تايوان».
وفــد  رئيــس  وقــال 
الكونغرس لتساي إن «لدينا 
التزاما أخالقيا» بفعل كل شيء 

ملنع نزاع غير ضروري.
وأضــاف «لقــد أظهــرت 
تايوان ضبطا للنفس وتعقال 

خالل األوقات الصعبة».
التــي  الزيــارة  وأثــارت 

واالستعداد للحرب والدفاع 
بحزم عن الســيادة الوطنية 
وسالمة األراضي وسحق أي 
شــكل من أشــكال (استقالل 
تايوان) االنفصالي ومحاوالت 
التدخــل اخلارجيــة بشــكل 

حازم».
وأضاف: «نحذر الواليات 
املتحــدة وســلطات احلزب 
الدميوقراطي التقدمي (احلاكم 
في تايوان): «استخدام تايوان 

مبواجهــة املناورات األخيرة 
«بهــدوء وجدية والدفاع عن 

األمن القومي».
وأضافــت أنه «فضال عن 
التعبير عن إدانة (املناورات 
الصينيــة)، ســتفهم وزارة 
الدفاع الوطني بشكل شامل 
التحركات في البحر واألجواء 

في محيط مضيق تايوان».
وبينت أن قواتها رصدت 
٣٠ طائــرة صينيــة وخمس 
سفن تنشــط حول املضيق 
امس حيث عبرت ١٥ من هذه 
الطائرات اخلط األوسط، وهو 
خــط غير رســمي لترســيم 

احلدود ال تعترف به بكني.
وجاءت مناورات امس بعد 
تدريبات ضخمة استمرت عدة 
أيام فــي محيط تايوان غداة 
زيارة بيلوسي، وأرسلت بكني 
خاللها سفنا حربية وصواريخ 
وطائرات إلى املياه واألجواء 

القريبة من اجلزيرة.
املناورات  وأدانت تايبيه 
والتجارب الصاروخية التي 

رأت فيها حتضيرا لغزو.
ومتسكت تايوان مبوقفها 
في ظل التوتر مع الصني وقال 
رئيس وزرائها سو تيسنغ-
تشانغ إن اجلزيرة ترحب بـ 

ضمت شخصيات من احلزبني 
اجلمهــوري والدميوقراطي 
حفيظــة بكــني التــي أعلنت 
تنظيم «دورية للتأهب ملعارك 
مسلحة ومناورات قتالية في 
البحر واملجال اجلوي حول 

تايوان».
وقال الناطق باسم وزارة 
الدفاع الصينية وو كيان إن 
الشــعبي  التحرير  «جيــش 
الصينــي يواصــل التــدرب 

الحتــواء الصــني» مصيــره 
الفشل».

واعتبــر ان زيارة النواب 
انتهــاكا  األميركيــني متثــل 
لسيادة الصني ووحدة أراضيها 
و«تكشف بشكل كامل الوجه 
احلقيقي للواليــات املتحدة 
كمفسد للســالم واالستقرار 

في مضيق تايوان».
الدفــاع  وزارة  لكــن 
بالتعهــد  التايوانيــة ردت 

«جميع البلدان واألصدقاء من 
حول العالم» الذين يرغبون 

بدعمها.
وقــال «علينــا أال نخاف 
مــن القيام بأي شــيء أو من 
السماح بقدوم زوار أو قدوم 
أصدقائنا، فقط لوجود جار 

شرير لدينا».
كما أدلــى وزير خارجية 
وو  جوزيــف  اجلزيــرة 
بتصريحــات مشــابهة بعــد 
اجتماع مع الوفــد األميركي 
امس، وقــال وو في تغريدة 
«ال ميكن للصني االستبدادية 
أن متلــي على تايــوان كيف 
تقيم عالقات صداقة وحتظى 
بالدعم وتبقى صامدة وتشع 

كشعلة حرية».
وأجرى كبار املســؤولني 
األميركيني زيارات إلى تايوان 
العقــود املاضية.  على مدى 
وحتى زيارة بيلوسي لم تكن 
األولى من نوعها إذ زار رئيس 
مجلس النواب األسبق نيوت 
غنغريتش اجلزيرة عام ١٩٩٧.
لكــن الزيارات باتت أكثر 
تواترا ومبشاركة شخصيات 
أرفــع مســتوى فــي عهــد 
الرئيســني الســابق دونالــد 

ترامب واحلالي بايدن.

بعد أيام على زيارة بيلوسي.. وبكني: نستعد للحرب

(ا.ف.پ) صورة جماعية لرئيسة تايوان مع أعضاء وفد الكونغرس االميركي أمس 

مع النظراء التايوانيني بشأن 
مجموعة واسعة من القضايا 
املهمــة بالنســبة للواليــات 
املتحــدة وتايــوان على حد 

سواء».
وأفادت تساي أعضاء الوفد 
بأنها ترغب في «احملافظة على 
استقرار الوضع الراهن عبر 
مضيق تايوان» و«احملافظة 
علــى االزدهار واالســتقرار 
في منطقة احمليطني الهندي 

والهادئ».
وأشــارت إلــى أن الغزو 
الروســي ألوكرانيا يكشــف 
«التهديد الــذي متثله الدول 
االستبدادية للنظام العاملي»، 
بحسب مكتبها، بينما شكرت 
واشــنطن علــى دعمهــا في 
مواجهة التهديدات العسكرية 

الصينية.
وقالت تساي إن التدريبات 
الصينية أثرت تأثيرا كبيرا 
الســالم واالســتقرار  علــى 
فــي املنطقــة. وأضافــت في 
مقطع مصور أصدره مكتب 
الرئاســة «نتعــاون تعاونا 
وثيقا مع احللفــاء الدوليني 
العســكري  الوضع  ملراقبــة 
عن كثــب. ونبذل في الوقت 
نفسه قصارى جهدنا إلعالم 

إيران تدعو واشنطن للتحلي بـ «املرونة» جتاه «٣ قضايا»: 
خططنا البديلة جاهرة إذا فشلت املفاوضات النووية

عواصــم - وكاالت: قال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية ناصر 
كنعاني ان املفاوضــات النووية بني 
بــالده والقــوى الدوليــة الكبرى في 
العاصمة النمســاوية تشهد «تطورا 

نسبيا».
ونقلــت وكالــة األنبــاء اإليرانية 
(إيرنا) عن كنعاني قوله امس: «هناك 
تطور نسبي في مفاوضات ڤيينا، لكنه 

ال يحقق جميع مطالبنا».
وفــي ســياق متصل، قــال وزير 
اخلارجية حسني أمير عبداللهيان إن 
«اجلانب األميركي وافق شفهيا على 
اقتراحني إليران، وسنرسل مقترحاتنا 
النهائية بحلول الساعة الثانية عشرة 
الليلة حسب التوقيت احمللي»، مؤكدا 
أن طهران متتلك «خططها البديلة» اذا 

فشلت احملادثات. 

وشــدد على ضرورة أن يقود أي 
اتفاق نــووي إلى «تطور إيجابي في 
حياة الشعب»، وقال: «في مفاوضات 
ڤيينــا، وافق اجلانــب األميركي على 
مقترحــات إيران إلى حد نســبي في 
مسألتني شــفويا، ويجب حتويلهما 
إلى نص، وإبداء املرونة في موضوع 

واحد. األيام القادمة أيام مهمة».
ودعا الواليات املتحــدة إلى إبداء 
املرونة في حل ثالث مسائل متبقية، 
وبني انه إذا «مت حلها ميكننا التوصل 
إلى اتفاق في األيام املقبلة»، مشيرا إلى 
أن رد طهــران لن يكون قبوال نهائيا 
القتراح االحتاد األوروبي أو رفضا له.

وأضاف عبداللهيان «قلنا لهم إنه 
يجب احترام خطوطنا احلمراء.. أبدينا 
لهم كثيرا املرونة.. ال نريد التوصل الى 
اتفاق يخفق تنفيذه على األرض بعد 

٤٠ يوما أو شهرين أو ثالثة أشهر».
وتابع «لن تكون نهاية العالم إذا 
لم يبدوا املرونة.. عندها سنحتاج إلى 
مزيد من اجلهــود واحملادثات.. حلل 

القضايا املتبقية».
وشدد بالقول «مثل واشنطن، لدينا 
خطتنا البديلة إذا أخفقت احملادثات».
وكان ميخائيــل أوليانــوف ممثل 
روسيا الدائم لدى املنظمات الدولية 
فــي ڤيينا صرح أمــس األول بأنه قد 
يتم التوصل إلى اتفاق إلعادة إحياء 
االتفــاق النووي اإليراني في غضون 
أيام قليلة، إذا ما تطورت األمور بشكل 

إيجابي.
االحتــاد  منســقي  أن  وأضــاف 
األوروبــي أدخلوا عدة تعديالت على 
النص املطروح حاليا، وأنه «يبدو أن 
الواليات املتحدة قد وافقت، بينما لم 

حتدد إيران بعد موقفها من النص».
وفــي مطلــع أغســطس اجلاري، 
استؤنفت املباحثات في ڤيينا مبشاركة 
من الواليات املتحدة بشكل غير مباشر.

وبعــد أربعة أيام مــن التفاوض، 
أكد االحتــاد األوروبي في الثامن من 
الشهر اجلاري، أنه طرح على الطرفني 
األساســيني، أي طهران وواشــنطن، 
صيغة تسوية وينتظر ردهما «سريعا» 

عليها.
وقال بيتر ستانو، املتحدث باسم 
مســؤول السياســة اخلارجيــة فــي 
االحتاد، للصحافيني في التاســع من 
أغســطس اجلاري «لم يعد هناك أي 
مجال للمفاوضات.. لدينا نص نهائي. 
لــذا إنها حلظة اتخــاذ القرار: نعم أم 
ال. وننتظر من جميع املشــاركني أن 

يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة».

عشرات الدول تدعو القوات الروسية  إلى االنسحاب
من زابوريجيا وموسكو ترّد بالدعوة لـ «وقف النار» 

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
هيئة األركان العامة األوكرانية 
أن مقاتلني أوكرانيني متكنوا 
من صد هجمات روسية على 
بلدتي ســوليدار وباخموت، 
فيما تواصل القوات الروسية 
اســتهداف مواقــع في منطقة 

دونيتسك.
وتصــدت قــوات كييــڤ 
أيضا لهجمات شــمال مدينة 
سلوفيانســك وبالقــرب مــن 
فوهليدار. وذكر تقرير هيئة 
األركان أن املقاتلني األوكرانيني 
أحبطوا أيضا هجمات للقوات 
الروســية بالقرب من قريتي 

بيسكي وبيرفومايسكي.
وأفاد التقرير بأن القوات 
الروسية تواصل قصف مواقع 
للجيش األوكراني على طول 
اجلبهة باملدفعية، بينما نفذت 
القوات اجلوية الروسية نحو 

٥ عمليات قصف جوي.
إلى ذلك، طالبت عشــرات 
الدول روســيا بسحب قواتها 
من محطة زابوريجيا النووية 
جنوب اوكرانيا، وسط تصاعد 
التحذيرات من حدوث «كارثة» 
في احملطة النووية األكبر في 
أوروبــا والتي تعرضت لعدة 
جــوالت مــن القصــف. وقال 
رئيس بلدية إنرغودار، حيث 
تقع محطة زابوريجيا دميترو 
أورلوف لوكالة فرانس برس 
«مــا يحصل هناك يعد إرهابا 
نوويــا صريحا وقــد ينتهي 
بشــكل ال ميكن التنبؤ به في 
أي حلظة.. يــزداد اخلطر كل 
يــوم». ومع تزايــد الضربات 
املدفعية على إنرغودار بالقرب 
من املفاعل النووي، قالت ٤٢ 
دولة في بيان إن «متركز أفراد 
عســكريني روس وأســلحة 
روسية في املنشــأة النووية 

أمر غير مقبول».

اللتزامات الضمانات األوكرانية 
في ظل ظروف آمنة ومأمونة 

وفي الوقت املناسب».
ومن املقرر أن يقوم خبراء 
مــن الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة بتفتيش املوقع. ومع 
ذلــك، ال ميكن لــألمم املتحدة 
وروسيا وأوكرانيا االتفاق على 

كيفية التخطيط للزيارة.
وردا على ذلــك، اقترحت 
روسيا وقف إطالق النار حول 

محطة زابوريجيا.
وقــال فالدمييــر روغوف 
عضو املجلس املدني العسكري 
إلدارة مقاطعة زابوريجيا، إن 
ســلطات هذه املنطقــة تدعو 
إلعالن «نظــام الهدوء» حول 
احملطة متهما القوات االوكرانية 

بقصفها.
وأضــاف روغــوف: «على 
قيــادة األمم املتحدة ورئيس 

وقال بوتني في حفل افتتاح 
منتدى «اجليش-٢٠٢٢» قرب 
موسكو «مستعدون ألن نقدم 
حللفائنا أحدث أنواع األسلحة، 
من األســلحة الصغيــرة إلى 
املركبات املدرعة واملدفعية إلى 
الطائرات احلربية والطائرات 

املسيرة».
وأضــاف «كلهــا تقريبــا 
اســتخدمت أكثر من مرة في 

عمليات قتالية حقيقية».
ويقول محللون عسكريون 
غربيــون إن األداء الضعيــف 
الروسية  للقوات واألســلحة 
واالنتكاســات التي تعرضت 
لها، في أوكرانيا ميكن أن يجعل 
صادرات السالح الروسية أقل 
جاذبية للمشترين احملتملني 
مثل الهند التي اعتمدت بشدة 
على التكنولوجيا العسكرية 

الروسية في املاضي.

ديبلوماسية االحتاد األوروبي، 
الدعوة ليس إلى نزع السالح 
فــي هذه املنطقــة، بل لفرض 
نظام الصمــت، والنظر ليس 
فقط فــي معاقبة منتهكيه بل 
يجب أن تكون هذه العقوبات 

شديدة جدا».
من جهة اخرى، قال الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني إن 
موسكو تقدر عالقاتها مع دول 
في أميــركا الالتينية وآســيا 
وأفريقيــا، وإنهــا مســتعدة 
لتزويــد حلفائهــا بأســلحة 

حديثة.
واستغل بوتني كلمة ألقاها 
في معرض أسلحة بالقرب من 
موســكو في التفاخر بقدرات 
األسلحة الروســية املتطورة 
واإلعالن عن استعدادها لتقدمي 
تكنولوجيا التسليح إلى الدول 

التي تتفق مع سياساتها.

متطوعون اوكرانيون يتلقون تدريبات على حرب الشوارع من قبل القوات البريطانية جنوب اجنلترا        (رويترز)

البيــان: «نحث  وأضــاف 
االحتاد الروســي على سحب 
قواته العسكرية وجميع األفراد 
اآلخرين غير املصرح لهم فورا 
من محطة زابوريجيا للطاقة 
النوويــة واملناطــق احمليطة 
بها مباشــرة وجميــع أنحاء 
أوكرانيا حتى تتمكن الشركة 
املشغلة والسلطات األوكرانية 
من اســتئناف مســؤولياتها 
السيادية داخل حدود أوكرانيا 

املعترف بها دوليا».
ومت تقدمي الطلب نيابة عن 
دول االحتاد األوروبي وكذلك 
الواليات املتحــدة وبريطانيا 
والنرويج وأستراليا واليابان 
ونيوزيلندا والعديد من الدول 

األخرى.
وتابع البيان:«سيمكن ذلك 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أيضا من إجراء التحقق وفقا 

بريطانيا أول دولة تعتمد لقاحًا «ثنائيًا»
ضد «كورونا» واملتحور «أوميكرون»

لندن - وكاالت: أعلنت الهيئة الناظمة 
للعقاقير في اململكة املتحدة امس أنها وافقت 
على لقاح مطور تنتجه شركة «موديرنا» 
يستهدف املتحور «أوميكرون» إضافة إلى 

الڤيروس األصلي «كوفيد-١٩».
وأفادت وكالة تنظيم األدوية ومنتجات 
الرعاية الصحية في بيان أنها وافقت على 
جرعــات اللقاح املعــززة للبالغني «بعدما 
خلصت إلى أنها تتوافق مع معايير الهيئة 

للسالمة والنوعية والفعالية».
ويعد لقاح موديرنا أول لقاح «ثنائي» 
ضد كورونا توافق عليه الهيئة البريطانية.

ويستهدف نصف لقاح موديرنا الثنائي 
الڤيروس األصلي الذي انتشــر عام ٢٠٢٠ 

.١.BA ونصفه اآلخر املتحورة أوميكرون
وأفادت وكالة تنظيم األدوية ومنتجات 
الرعاية الصحية البريطانية بأنه مت التوصل 
إلى أن اللقاح يثمر عن «اســتجابة جيدة» 

ضد متحورتــني فرعيتني ألوميكرون هما 
BA.٤ وBA.٥ مسؤولتني جزئيا عن موجة 
اإلصابــات اجلديــدة بالوبــاء فــي أوروبا 

والواليات املتحدة.
كما ذكرت أن تلقي اللقاح تصاحبه اآلثار 
اجلانبية «اخلفيفة عادة» التي يتسبب بها 
لقــاح موديرنا األصلي. وقالت الرئيســة 
التنفيذية لوكالة تنظيم األدوية البريطانية 
جون رين إن بيانات االختبار الســريري 
تظهــر أنه يــؤدي إلى «اســتجابة مناعية 
قوية» ضد الڤيروس األصلي وأوميكرون 
وســيوفر «أداة مفيدة في ترســانتنا» في 

وقت يواصل الڤيروس تطوره.
التنفيــذي  الرئيــس  أعــرب  بــدوره، 
لـ«موديرنا» ستيفان بانسل في بيان عن 
«سعادة» الشركة األميركية بالقرار الذي قال 
إنه «أول موافقة على لقاح ثنائي يحتوي 

على أوميكرون».

كينيا: اشتباكات واحتجاجات
رافقت إعالن فوز روتو بالرئاسة

نيروبي - وكاالت: أعلن 
رئيــس اللجنــة االنتخابية 
في كينيا فوز نائب الرئيس 
املنتهية واليته وليام روتو 
الرئاســية  فــي االنتخابات 
املتقاربــة النتائج، في وقت 
أكد نائب رئيس اللجنة أن ٤ 
من أعضاء اللجنة يرفضون 
هذه النتائج، داعيا األحزاب 
اللجــوء  إلــى  السياســية 
للقضاء بشــأن أي نزاع في 

هذا اخلصوص.
اللجنــة  وقــال رئيــس 

املستقلة لشؤون االنتخابات، وافوال شيبوكاتي 
إن روتو فاز بحوالى ٧٫١٨ ماليني صوت بنسبة 
(٥٠٫٤٩٪) في مقابل ٦٫٩٤ ماليني صوت بنسبة 
(٤٨٫٨٥٪) ملنافسه رايال أودينغا، في االنتخابات 
التي جرت في التاسع من أغسطس اجلاري.
وأضــاف شــيبوكاتي «أقــف أمامكم رغم 
الترهيب واملضايقات. لقد قمت بواجبي وفق 
قوانني البالد». وقال «مبوجب القانون، أعلن 

أن روتو وليام ساموي قد انتخب رئيسا».
وقبل وقت قليل من هذا اإلعالن، انسحب 
أربعــة مــن األعضــاء الســبعة فــي اللجنة 
االنتخابية وعقدوا مؤمتــرا صحافيا تبرأوا 
فيــه من النتائج، األمر الذي أثار قلقا بشــأن 
تزويــر االنتخابات التي متــت مراقبتها عن 
كثب في مركز القوة السياسية واالقتصادية 

في شرق افريقيا.
وبعد إعالن النتائج، وعد روتو البالغ من 
العمــر ٥٥ عاما، بالعمل مــع «جميع القادة» 
السياســيني في كينيا. وقال «ال يوجد مكان 
لالنتقــام»، مضيفا «أدرك متاما أن بالدنا في 

مرحلــة نحتاج فيها إلى كل 
األيدي املوجودة فيها».

وبات وليام ساموي روتو 
الرئيس اخلامس لكينيا خلفا 
ألوهورو كينياتا الذي لم يكن 
لديه احلق في الترشح مرة 
ثالثة، بعد واليتني منذ العام 

 .٢٠١٣
وأضاف قائال: «االنتخابات 
كان هدفهــا حــل املشــكالت 
وليــس مراعــاة التكوينات 
العرقيــة». وكانــت جــرت 
اشــتباكات بني ناشطني في 
القاعة التي تتحقق فيها املفوضية من النتائج 
قبل إعالنها، فيما اندفع محتجون الى شوارع 

العاصمة نيروبي رفضا للنتائج.
وشهدت االنتخابات منافسة قد تكون من 
األكثــر حدة في تاريــخ كينيا، وتنافس فيها 
وليام روتو، مع زعيم املعارضة املخضرم رايال 
أودينغا، الذي حظي بدعم من منافسه السابق 

والرئيس املنتهية واليته أوهورو كينياتا.
ودعــي حوالــى ٢٢٫١ مليــون ناخــب إلى 
صناديــق االقتراع، الختيــار خلف للرئيس 
أوهــورو كينياتــا وحكام املناطــق وأعضاء 

البرملان واملجالس احمللية.
وشهد االقتراع نسبة مشاركة بلغت ٦٥٪ 
(مقابل ٧٨٪ في انتخابات أغســطس ٢٠١٧)، 
وســط تضخم كبير وشــعور باإلحباط من 

النخبة السياسية.
وقبيل إعالن النتائج، صدرت دعوات عدة 
إلى الهــدوء ووحدة الصف بعيدا عن التوتر 
والعنف اللذين تليا االنتخابات السابقة وكانت 

دامية في بعض األحيان.

كينيون يحتجون في نيروبي بعد اعالن نتائج االنتخابات وفوز وليام روتو               (رويترز)

الرئيس املنتخب وليام روتو 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

امللف الرئاسي يراوح ضمن دائرة املواصفات
وجعجع: نريد رئيسًا سياديًا قادرًا على التحدي

بيروت ـ عمر حبنجر

 معركة الرئاسة اللبنانية 
تزداد حماوة مع تسارع العد 
التنازلي للمهلة الدســتورية 
النتخــاب خليفــة ميشــال 
عــون، بــدءا مــن االول مــن 
سبتمبر، لكنها مازالت حتى 
اآلن ضمــن دائــرة حتديــد 
املواصفات املطلوبة للرئيس 
املنقــذ، فالبطريرك املاروني 
بشــارة الراعي يريد رئيســا 
يعلــن موقفــا مســبقا مــن 
القضايــا املصيرية، ورئيس 
التقدمي االشــتراكي  احلزب 
وليد جنبالط يريد رئيسا ال 
يشــكل انتخابه حتديا ألحد، 
بينما يســّوق رئيــس التيار 
احلر جبران باســيل لرئيس 
تدعمــه كتلة نيابيــة وازنة 

ويكون مقبوال في بيئته.
وأمــس، اضــاف رئيــس 
اللبنانيــة  القــوات  حــزب 
د.سمير جعجع، الى كل هذه 
املواصفــات واملزايــا، رؤيته 
اخلاصــة للرئيــس اللبناني 
املقبــل عبر مؤمتــر صحافي 
عقده في معراب، وشدد فيه 
على ان يكون الرئيس ذا لون 
سيادي واضح وليس رماديا، 
وال كاملاء ال لون له وال طعم، 
بحيث يعجز عن ادارة األزمة، 

فكيف بحلها.
ومضى قائال ان: أي تفاهم 
مع «حزب اهللا» وحلفائه على 
أي رئيــس جمهوريــة يعني 
أننا نتجه من سيئ إلى أسوأ 

و«تخبزوا باألفراح».
وقــال: نريــد رئيس حتد 
الشــخصي  ليــس باملعنــى 
للكلمــة وإمنــا إذا لــم نــأت 
برئيــس يتحدى سياســات 
باســيل وحــزب اهللا فكيف 
سيتم اإلنقاذ؟ «أول شي بدو 

فريق املمانعة.
إذا  وعليه قــال جعجــع: 
لــم نتوصل إلــى التفاهم مع 
املستقلني والتغييريني يكون 
الفشل لدينا وميكن في حالة 
معينة تأجيل جلسة انتخاب 
الرئيس وليس تعطيلها ولكن 
هذا أمر استثنائي وفي ظرف 
معني ولكن اجتاهنا األساسي 
والفعلي هو التحضير للذهاب 

إلى انتخاب رئيس.
واعتبــر ان كل نائــب أو 
مجموعة تعمل على تفشيل 
إيصــال رئيــس جديــد مــن 
املعارضة سيكون خائنا فعليا 
لبالده، و«هيــدا منو رئيس 
قــوي.. هيــدا أضعف رئيس 

بتاريخ لبنان».
وردا على سؤال حول ما إذا 
كان جنبالط صار في حضن 
حــزب اهللا، أجــاب جعجــع: 
جنبالط وال مرة كان بحضن 
أحــد «فهو دائمــا في حضن 
وليد جنبالط واخلطوة التي 

كما ســمع اســماء اخرى من 
مرجعيــات محليــة دون ان 

يلزم نفسه باسم.
النائب غســان الســكاف، 
املواصفــات  قــرن  وحــده 
بالتســمية، ورأى ان قائــد 
اجليش العماد جوزيف عون، 
سيصبح مرشح الضرورة، اذا 

ما بات األمن من االولويات.
واحتجاجا على توســيع 
لعبة التفلت األمني في منطقة 
بعلبــك - الهرمل، دعا نواب 
ورؤســاء بلديــات وممثلون 
عن احزاب فــي املنطقة، الى 
اعتصام امام سراي احلكومة 
في الهرمل، مصحوبا بإقفال 
عام، كمــا اتفق على خطوات 

ميدانية، تعلن في حينه.
فــي موضــوع ترســيم 
احلدود، التداخل العميق بني 
املعطيات احمللية واالقليمية، 
سينعكس تأجيال حتميا ألي 
إجناز على هذا الصعيد، أقله 
الى ما بعد االنتخابات الرئاسية 
والتشــريعية  اللبنانيــة، 
االسرائيلية، االكثر احتداما.

وفي القــدس جرى تقدمي 
التمــاس الى احملكمــة العليا 
بإصــدار قــرار قضائي يلزم 
احلكومة االسرائيلية بإجراء 
استفتاء على اي تنازل للجانب 

اللبناني.
الوفــاء  كتلــة  رئيــس 
للمقاومة النائب محمد رعد، 
أكد عــدم التخلي عــن خيار 
املقاومــة وال عــن ســالحها، 
مبواجهــة محاوالت احلصار 
االميركي ـ االســرائيلي، منع 
اســتخراج الغاز والنفط في 
لبنان، وفيه مقاومة، وقال: اذا 
كان األمر كذلك، فلن تستطيع 
اسرائيل استخراج الغاز، اذا 
مــا أردمت ان تضعوا رأســكم 

برأس املقاومة..».

قام بها ال نرى أنها تؤدي إلى 
أي نتيجــة لذلــك اتصاالتنا 

مستمرة مع االشتراكي».
الى ذلك، وحول املواصفات 
التي أعلنها جبران باسيل بعد 
لقائه الراعي، للرئيس املطلوب 
الذي يجب ان يكون مدعوما 
بكتلة نيابية ووزارية وازنة، 
حتى انه كاد  يســمي نفسه، 
يقول املستشار في بكركي وليد 
غياض لصحيفة «اللواء» ان 
باسيل أبدى استعداده لتلبية 
اي مســعى او لقاء مسيحي 
او وطني يعتــزم البطريرك 
الراعي الدعــوة إليه وهو ما 
رفضه جعجع الحقا، استنادا 
إلى التجربة الفاشــلة. وقال 
غياض: بكركي ليست بعيدة 

وهي في االجواء.
البطريــرك  والالفــت ان 
الراعي لم يسم أحدا للرئاسة، 
امنا ســمع بــأن الفرنســيني 
اللبناني  يطرحون املصرفي 
املقيم في فرنسا سمير عساف، 

ترسيم احلدود البحرية أسير معطيات محلية وإقليمية

(محمود الطويل) رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع في مؤمتر صحافي عقده في معراب 

يكون رجال»، ويجب أن يكون 
ســياديا. وقال: نريد رئيسا 
جديــدا فعــال «ألن العتيــق 
إلــى جهنــم ورح  اوصلنــا 

يغمقلنا أكثر».
واستطرد: أنظر بإيجابية 
إلى االجتماعات التي تعقد في 
مجلس النواب بني السياديني 
املهم أن نصل إلى اسم جديد 
بعيدا عن كل األسماء السابقة.. 
واآلخرون لديهم ايديولوجيات 
وعقيدة خاصة بهم فكيف لنا 

التفاهم معهم؟
إطاللــة جعجع اســتبقت 
اللقــاء الثاني املرتقب لنواب 
املعارضة في مجلس النواب 
اليــوم، بحثــا عــن صيغــة 
تنسيقية تفضي الى توسيع 
النيابــي املعــارض  اللقــاء 
وتشــكيل كتلة قــادرة على 
فرض إيقاعها على االستحقاق 
املرتقــب، أقلــه توفير الثلث 
املعطــل، القــادر علــى منــع 
وصول أي مرشح مدعوم من 

لبنان يشتكي إسرائيل إلى مجلس األمن

تصاعد االشتباكات مع عصابات التهريب شرقًا 
واجليش اللبناني يعزز تواجده لضبط األمن

أعلنــت وزارة اخلارجيــة  بيــروت: 
واملغتربــني اللبنانيــة أنها بصــدد تقدمي 
شكوى إلى مجلس األمن ملطالبته بـ «التدخل 
اجلدي لوضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية 
املستمرة». واستنكرت وزارة اخلارجية، 
في بيان أوردته «الوكالة الوطنية لإلعالم»، 
بشــدة «االعتداء اإلســرائيلي األخير على 
سورية، وقيام العدو اإلسرائيلي باستخدام 
األجواء اللبنانية لقصف األراضي السورية».

وحذرت «من مغبة هذا السلوك العدواني 
واالنتهاك املســتمر للسيادة اللبنانية في 
خرق فاضح للقانون واملعاهدات الدولية».

وكان مصدر عسكري سوري أعلن مقتل 
ثالثة جنود سوريني وإصابة ثالثة آخرين 
في قصف إسرائيلي، برشقات من الصواريخ 
من اجتاه جنوب شرق بيروت، طال ريف 
دمشــق، تزامنا مع قصــف آخر من البحر 

استهدف طرطوس.

بيروت - وكاالت: أكد اجليش اللبناني 
تعرض دورية عســكرية إلطــالق نار من 
قبل مجهول أثناء توجهها لضبط ســيارة 
مســروقة توافرت معلومات عن وجودها 
مبنطقة وادي فعرا بالبقاع شرقي لبنان.

وأوضح اجليــش في بيان، أن قوة من 
اجليش توجهت للمنطقة، حيث تعرضت 
إلطالق نار من قبل مجهول يقود السيارة، 
مبساندة مواطن لبناني على دراجة نارية 

من دون لوحات.
وأشــار إلى أن القوة ردت على مصدر 
النيــران، ما أدى إلــى إصابة قائد الدراجة 
الناريــة ومت نقلــه إلى املستشــفى لتلقي 
العالج، حيــث تبني أنه مطلــوب بجرائم 

ســرقة، فيما الذ سائق السيارة املسروقة 
بالفرار وضبطت السيارة والدراجة النارية.

وتزايدت االشتباكات في اآلونة األخيرة 
بني اجليش وعصابات تهريب احملروقات 
واملخدرات والسيارات املسروقة على احلدود 
الشرقية الشمالية مع سورية، حيث تعرض 
حاجز للجيش على طريق اللبوة - القاع، 
الــى اطالق نار من مســلحني مــا أدى الى 
إصابة احد عناصر احلاجز بجروح، وبعد 
مطــاردة مطلق النار، اوقــف اثنان منهم، 
احدهما ســوري اصيب بجــروح خطيرة، 
بينما فــر اآلخرون. وقد صدرت تعليمات 
إلى اجليش بنشر حواجزه في تلك املناطق 

لضبط األمن وقمع أعمال التهريب.

طائرات مسّيرة تستهدف قاعدة «التنف» 
و«التحالف» الدولي: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس

مصادر: املواقع املستهدفة بالقصف اإلسرائيلي
لطرطوس إيرانية وتقع قرب القاعدة الروسية

عواصــم - وكاالت: نقلــت «رويتــرز» عن 
مخابرات إقليمية ومصادر عســكرية ســورية 
أن الغارات املتزامنة التي شنتها إسرائيل على 
طرطوس وريف دمشــق، فــي وقت متأخر من 
ليــل األحد، قصفت أهدافــا إيرانية على مقربة 
من القواعد العســكرية الرئيســية لروسيا في 
سورية على ساحل البحر املتوســـط وقـــرب 

العاصمــة.
وقال اثنان من املنشقني العسكريني السوريني 
املطلعني على املنطقة إن الضربات على مشارف 
دمشــق اســتهدفت مواقــع يديرهــا حزب اهللا 
اللبناني، فيما قال ضابط باجليش السوري في 
منطقة طرطوس الساحلية لـ «رويترز» طالبا 
عدم نشر اسمه إنه مت استهداف قاعدة إيرانية 
قرب قرية أبو عفصة جنوبي املدينة الساحلية 

إلى جانب محطة رادار ودفاع جوي قريبة.
وكانت الضربات قريبة من القاعدة الوحيدة 

للبحرية الروسية على البحر املتوسط   في ميناء 
طرطوس، حيث ترسو السفن احلربية الروسية، 
بينما تقــع قاعدة حميميم اجلوية الرئيســية 

لروسيا في محافظة الالذقية القريبة أيضا.
وتغض القوات الروسية الطرف عن الضربات 
اجلوية اإلسرائيلية ضد عمليات االنتشار ونقل 
األسلحة التي تتم برعاية إيران. لكن التوترات 
تصاعدت بني إســرائيل وروســيا بسبب إدانة 
األولى حلرب أوكرانيا وتدقيق األخيرة لوكالة 

الهجرة اليهودية.
وأفادت وكالة األنباء السورية الرسمية «سانا» 
نقال عن مصدر عسكري قوله ان إسرائيل نفذت 
هجوما جويا برشقات من الصواريخ من األجواء 
اللبنانية مســتهدفة «بعض النقــاط في ريف 
دمشــق، وتزامن هذا العدوان مــع عدوان آخر 
من اجتاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب 

محافظة طرطوس».

بدوره، أكد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
في بيان مقتل «ثالثة عناصر من قوات النظام 
وإصابة آخرين نتيجة االستهداف اإلسرائيلي 
لقاعــدة دفاع جوي ورادار واحد املســتودعات 
في قرية أبو عفصة» التي تقع على بعد خمسة 
كيلومتــرات إلى اجلنوب من مدينة طرطوس. 
لكنــه قــال ان التدمير لم يكن كامــال، والدليل 
على ذلك بأن هناك شــحنات صواريخ خرجت 
من املنطقة املســتهدفة عقب القصف أي أنه لم 
يصلهــا القصــف أو كانت مخزنــة مبناطق لم 

تتمكن الصواريخ اإلسرائيلية من تدميرها.
وأشار املرصد إلى أن املواقع املستهدفة تبعد 
نحو ثمانية كيلومترات عن القاعدة الروسية.
كذلك أفاد املرصد باســتهداف قاعدة للدفاع 
اجلــوي في منطقة القطيفة وســقوط عدد من 
األجســام يعتقــد انهــا للصواريخ الســورية 

املضـــادة.

اجليــش  أكــد  وكاالت: 
األميركــي أن قاعــدة التنف 
التــي يديرهــا  العســكرية 
التحالــف الدولــي حملاربــة 
داعش جنوب شرق سورية، 
تعرضت لهجــوم بطائرات 
مسيرة «درونز» دون وقوع 

إصابات.
وأضاف اجليش األميركي 
فــي بيــان «قــوات عمليــة 
العزم الصلب بالتنسيق مع 
شركائنا في مغاوير الثورة 
ردت على هجوم شنته عدة 
طائرات مســيرة في محيط 

قاعدة التنف».
وقال التحالف الذي تقوده 
واشــنطن إن الهجوم شنته 
عــدة مركبات جويــة بدون 
طيار في محيط ثكنة التنف 
عند حوالي الساعة السادسة 
أمــس، بالتوقيــت  صبــاح 

احمللي. 
وأضـــــاف أن قواتـــــه 
اعترضت إحدى الطائرات من 
دون طيار، كما «مت تفجير 
مركبة جويــة أخرى بدون 

املركبات من دون طيار أحادية 
االجتاه».

وأدان قائــد قــوة املهــام 
التحالــف  فــي  املشــتركة 
اللواء جون برينان، «العمل 
العدائــي». وقــال ان «أفراد 
التحالــف يحتفظــون بحق 

مواجهــة مقاتلي داعش، في 
قاعدة التنف التي تقع قرب 
نقطة التقاء احلدود السورية 
واألردنيــة والعراقية. ولم 
تعلن أي جهة مســؤوليتها 

عن الهجوم.
مــن جهته، أكــد املرصد 
الســوري حلقوق اإلنســان 
أن ٣ طائرات مسيرة حاولت 
استهداف قاعدة التنف التابعة 
للتحالــف الدولــي، طائــرة 
واحدة أصابت ساترا ترابيا 
وال توجد خســائر بشرية. 
وقال إن املعلومات تشير إلى 
أن امليليشيات اإليرانية تقف 

خلف هذا الهجوم. 
واســتغرب املرصد نفي 
التحالــف علمــه باجلهــة 
املسؤولة، مشيرا إلى أن لديه 
رادارات وأجهزة مراقبة، علما 
أن الطائرات املسيرة انطلقت 
من مناطق تواجد امليليشيات 
التابعة إليران املهيمنة على 
البادية السورية هناك على 
بعد بضع كيلومترات قليلة 

من التنف.

الدفاع عن النفس، وسنتخذ 
املناسبة حلماية  اإلجراءات 

قواتنا».
وتقوم القوات األميركية 
التحالــف بتدريب  وقــوات 
املقاتلــني الســوريني مــن 
فصيل مغاوير الثورة على 

بالتزامن مع غارات على قاعدة للدفاع اجلوي بريف دمشق

صورة ارشيفية لقاعدة قوات التحالف الدولي ضد «داعش» في التنف

طيــار داخل مجمــع قوات 
الثــورة»،  جيــش مغاوير 
وهو فصيل معارض مدعوم 
أميركيا وينشط في منطقة 

التنف.
وأكد البيان أنه «لم تنجح 
احملــاوالت األخرى لهجمات 

ترحيب سوري وتعاون مع خطة لبنان
إلعادة ١٥ ألف الجئ شهريًا إلى بلدهم

وكاالت: بحث وزير اإلدارة احمللية والبيئة 
السوري م. حسني مخلوف مع وزير املهجرين 
في حكومة تصريف األعمال اللبنانية عصام 
شرف الدين والوفد املرافق اخلطة املوضوعة 
من قبل اجلانــب اللبناني إلعــادة الالجئني 
الســوريني إلى ديارهم واإلجراءات املتخذة 
من قبل اجلانب السوري لتوفير عودة آمنة 
وسريعة لهم وفق جداول زمنية محددة من قبل 
اجلانبني. ونقلت وكالة األنباء السورية «سانا» 
عن مخلوف قوله فــي تصريح للصحافيني 
عقب االجتماع، إن هناك توافقا في الرؤية بني 
اجلانبني السوري واللبناني جلهة عودة جميع 
الالجئني وليس فقط ١٥ ألف مهجر شهريا كما 
ورد في اخلطة التي قدمها اجلانب اللبناني، 
الفتا إلــى أن مراســيم العفــو التي صدرت 
شملت جميع السوريني، إضافة إلى تسهيل 
وتبســيط اإلجراءات في املناطق احلدودية 
وتأمــني اخلدمات للعائديــن من نقل وإغاثة 
ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها 

لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم.
وأكد مخلوف مجددا أن من أولويات الدولة 
تهيئة الظروف لعودة جميع السوريني إلى 
ديارهم وإعادة تأهيل البنى التحتية. وأشار 
الى أن اجراءاتها اتاحت العودة خلمسة ماليني 

الجئ سوري بينهم مليون من اخلارج وأربعة 
ماليني مــن الداخل، علمــا ان تقديرات األمم 
املتحدة تشــير الى نزوح نحو ســتة ماليني 
شخص داخليا منهم نحو مليونني الى شمال 
غرب سورية حيث سيطرة املعارضة، وجلوء 
نحــو ٥ ماليني خارجيا يتوزعون بني تركيا 

ولبنان واألردن ومصر والعراق وأوروبا.
وشــدد على ان اجلانب السوري منفتح 
للتعاون مع اجلانب اللبناني وغيره لتسهيل 

العودة جلميع املهجرين.
الوزير اللبناني نوه من جانبه بالتوافق 
والتعاون الذي أبداه اجلانب السوري جتاه 
خطة عودة النازحني السوريني املتواجدين في 
لبنان. وقال: مت بحث اخلطة بتفصيل ودقة 
وأبدت الدولة الســورية استعدادا الستقبال 
جميع الراغبني في العودة مع التعهد بتوفير 
جميــع متطلباتهم من مســاعدات وخدمات 

وإقامة وطبابة وتعليم وغيرها.
هذا وقالت مصادر ان شرف الدين تواصل 
مع رئيس حكومــة تصريف األعمال جنيب 
ميقاتي، وأبلغه حتديد موعد له في دمشق، 
فأجابه رئيس احلكومة بأن الزيارة الرسمية 
حتتاج الى موافقة مجلس الوزراء، واذا كانت 

لالستطالع فبالتوفيق.

مباحثات وزير اإلدارة احمللية السوري حسني مخلوف مع وزير املهجرين اللبناني عصام شرف الدين    (إنترنت)

«انتحار» رئيس بلدية جبلة
وكاالت: أفادت وزارة الداخلية السورية 
أمس، بانتحار رئيس بلدية مدينة جبلة التابعة 
حملافظة الالذقية. وجاء في بيان صدر عن 
الوزارة ونشر في صفحتها على «تلغرام» 
إنه مت بالساعة التاسعة صباح أمس، إعالم 
«شرطة منطقة جبلة في الالذقية أن املدعو 
لؤي يوســف، مدير بلدية جبلة، عثر على 
جثته منتحرا ضمن مكتبه بواسطة مسدس 

حربي». وأضاف: «على الفور توجهت دوريات 
من شرطة منطقة جبلة وقسم األدلة اجلنائية 
وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي 
إلى املكان، وتبني أن سبب وفاة املذكور ناجم 
عن طلق ناري بالفم نافذ من الرأس». وتابع: 
«مت نقل اجلثة إلى مشــفى جبلة الوطني، 
ومازالـــت التحقيقات مستمـــرة لكشف 

مالبســـات احلادثـــة».

«أمل» تستعجل إجناز االستحقاق الرئاسي 
إلخراج لبنان من االنهيارات املتتالية

بيروت: ملناسبة الذكرى الرابعة واألربعني 
على تغييب اإلمام الســيد موســى الصدر 
والشــيخ محمد يعقوب والصحافي السيد 
عباس بدر الدين في ليبيا عام ١٩٧٨، دعت 
حركة «أمل» اللبنانيني إلى «املشــاركة في 
يوم الوفاء إلمام الوطن واملقاومة الذي حمل 
هم لبنان واللبنانيني جميعا وقضايا العرب 
وفي مقدمها قضية فلســطني، وليكن يوما 
للتأكيــد على الثوابت الوطنية التي ناضل 
اإلمام الصدر من أجلها لبناء وطن العدالة 
واملساواة الذي يحتضن أبناءه دون تفرقة 

أو متييز».
وأعربت احلركة في بيان ملكتبها السياسي 

عــن قلقها «مــن استســهال البعض وقوع 
املؤسسات القيادية في الدولة في حالة الشلل 
والفراغ»، معتبرة «أن املسؤولية الوطنية 
تتطلب إجناز االستحقاق الرئاسي الدستوري 
مــن أجل إخراج لبنان من حالة االنهيارات 
املتتالية في شــتى القطاعــات واملرافق في 

ظل التعطيل املتعمد لتشكيل احلكومة».
وكذلك توقفت احلركة عند مناسبة الرابع 
عشر من أغسطس، مشــيرة إلى أنه «يوم 
االنتصار اللبناني على العدو الصهيوني في 
العام ٢٠٠٦، حيث توحدت إرادة اللبنانيني 
حول عوامل قوتهم املتمثلة باملثلث املاسي 

اجليش والشعب واملقاومة».
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أنباء مصرية

وزيرة الهجرة تفتتح «الكيانات املصرية باخلارج» اليوم
القاهرة - ناهد إمام

الســفيرة ســها  تفتتــح 
جندي، وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون املصريني باخلارج، 
اليــوم، فعاليــات النســخة 
الثالثة من مؤمتر «الكيانات 
املصرية باخلارج»، بحضور 
٣٤٢ من املشاركني من ممثلي 
٤٥ كيانا مصريا حول العالم، 
الستعراض خطط االستثمار 
والتنمية في مصر وإشــراك 
املصريــني باخلــارج فيهــا، 
فــي ظــل توجهــات القيادة 
السياســية فــي اجلمهورية 

اجلديدة.
وصرحت الســفيرة سها 
جنــدي أمــس بــأن املؤمتر 
يضــع علــى أجنــدة أعماله 
الترويج لالستثمار العقاري 
فــي مصــر، وفقــا لرؤيــة 
رئيــس اجلمهورية، بجانب 
التعريف مبا مت في مصر من 
إجنازات منذ تولي الرئيس 
عبدالفتاح السيســي مقاليد 
احلكم، بإطالق مشــروعات 
تنمية البنية التحتية وتهيئة 
التشــريعية جلذب  البيئــة 

املستثمرين.
الهجرة  وتابعت وزيــرة 
أن هناك تنسيقا مع وزارات 
للــرد  الدولــة  ومؤسســات 
على استفســارات املصريني 
باخلــارج مــن املشــاركني 

حرصت الوزارة على تنظيم 
النسخة الثالثة من املؤمتر، 
التعاون  الستعراض ســبل 
بينهــم وبــني وطنهــم األم، 
لتوحيد اجلهــود احلكومية 
الشــعبية  والديبلوماســية 
التي ميثلونهــا في اخلارج، 
ولتعريفهــم بجهود التنمية 
التي جترى على أرض الوطن 
والترويــج للدولة املصرية 
في دولــة اإلقامة، فضال عن 
إلــى مقترحاتهم  االســتماع 
واستفساراتهم وسط حضور 

فيما يتناول احملور الثقافي 
عقــد سلســلة مــن الندوات 
الثقافية واألنشطة الرياضية 
ألبناء اجلاليات املصرية حول 
العالم للتعريف مبا حتقق من 
إجنازات في الدولة املصرية، 
أما احملور اخلدمي فهو يتناول 
موضوعات هامة مثل التغطية 
التأمينية واملساندة القضائية 
وحتويــل التأمينات، معربة 
عــن تطلعهــا خلــروج هذا 
املؤمتــر بنتائــج ملموســة 
ومفيدة بالنسبة للمصريني 

باخلارج.
ويتضمن جــدول أعمال 
املؤمتــر جلســة افتتاحيــة 
يعقبهــا ٣ جلســات، األولى 
بعنـــــوان «املشروعـــــات 
القومية وفرص االســتثمار 
العقاري في مصر»، والثانية 
بعنــوان «خدمــات األحوال 
املدنية والتجنيد للمصريني 
باخلارج»، والثالثة بعنوان 
«تطوير التعليم وأول تأمني 
علــى املصريــني باخلــارج، 
ومن املقرر بث كل جلســات 
املؤمتر مباشرة عبر الصفحة 
الرسمية لوزارة الهجرة على 
موقع التواصــل االجتماعي 
«فيسبوك»، كما سيستقبل 
فريق الوزارة كل األسئلة من 
مواطنينا باخلــارج ويقوم 
بنقلهــا للمتحدثني في ختام 

كل جلسة.

ممثلي كل الوزارات واجلهات 
احلكومية املعنية.

ويشهد املؤمتر تعاونا بني 
جميع مؤسسات الدولة لتلبية 
احتياجات املصريني باخلارج 
في كل املجاالت، ويرتكز على 
٣ محاور: االقتصادي والثقافي 
واخلدمــي، حيــث يتنــاول 
الشــق  احملــور االقتصادي 
الذي يهم املصريني باخلارج 
مثل خدمات البنوك وفرص 
االســتثمار في مصر ســواء 
عقاري أو جتاري أو صناعي، 

جانب من زيارة ممثلي الكيانات املصرية باخلارج إلى العاصمة اإلدارية اجلديدة أمس األول

ومناقشة مقترحاتهم، مؤكدة 
أنهم جــزء مهم من الترويج 
إلجنازات الوطن، والتعريف 
مبا يحدث من طفرة حقيقية 
في مختلف املجاالت، بجانب 
التعريف بأهمية املشاركة في 
وثيقة التأمني على املصريني 
باخلارج، وما تقدمه من مزايا 

للمشتركني.
ان  الوزيــرة  وأضافــت 
القيــادة السياســية تولــي 
اهتماما كبيرا باملصريني في 
مختلــف دول العالم، ولذلك 

مهرجان «األراجوز املصري» الثالث 
يناقش الرؤية الفلسفية للعروض الشعبية

القاهــرة: تنظم فرقة «ومضة» بالتعاون مع مكتبة 
اإلســكندرية مهرجانها الثالث «األراجوز املصري» في 
مقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة، وذلك 
خالل الفترة من ١٥ إلى ١٧ أغسطس اجلاري. وأعلن مدير 
ومؤســس املهرجان د. نبيل بهجــت أن الدورة الثالثة 
للمهرجــان تأتي لدعم اجلهــود الرامية حلفظ وصون 
هذا العنصر الثقافي املهم واستمرارا لإلجراءات املعززة 
لالستفادة منه على جميع األصعدة وحفاظا على كنوزه 
البشــرية احلية. ويناقش املهرجان، من خالل الورش 
والندوات والعروض التي يتضمنها، عددا من احملاور 
من أهمها: «األراجوز املصري الفلسفة واالستراتيجيات»، 
إذ يبحــث من خالل هذا احملور عن الرؤية الفلســفية 
للعروض الشعبية بشكل عام ويقف بوجه اخلصوص 
على األراجوز وخيال الظل محاوال تلخيص جوهر تلك 
الفلسفة مستخلصا من خالل حلقات احلوار املختلفة 

اإلعالن الترويجي للمهرجانبنود االستراتيجيات املتعددة لهذا الفن.

«الثقافة» ُترجئ افتتاح «مهرجان القلعة» 
حدادًا على ضحايا حادث كنيسة «أبوسيفني»

القاهرة - أ.ش.أ: قررت وزيرة الثقافة 
د.نيفني الكيالني إرجــاء افتتاح فعاليات 
مهرجــان «قلعــة صــالح الديــن الدولــي 
للموســيقى والغنــاء» في دورتــه الـ ٣٠، 
والذي كان من املقرر انطالقه مساء األحد 
١٤ اجلاري، وذلك ملدة ٣ أيام، وذلك حدادا على 
ضحايا حادث كنيسة «أبوسيفني» باجليزة. 
وأوضح د.مجدي صابر رئيس دار األوبرا 

املصرية في تصريح لوكالة أنباء الشرق 
األوسط أن فعاليات املهرجان ستنطلق غدا 

األربعاء وتستمر حتى ٣١ اجلاري.
وأشــار إلى أن حفل االفتتاح سيشــهد 
تكرمي ١٠ شــخصيات أســهمت فــي إثراء 
الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، 
حيث شارك عدد منهم في جناح املهرجان 

وأنشطة األوبرا.

«طالبان» حتتفل مبرور عام على عودتها للسلطة: يوم خالص وحرية الشعب األفغاني
كابول - وكاالت: أعلنت حركة «طالبان» 
أمس يوم عطلة رسمية لالحتفال بالذكرى 
السنوية األولى لعودتها إلى السلطة في 
أفغانســتان، وبث التلفزيــون احلكومي 
برامج خاصة بهذه املناسبة، وسط تراجع 
حاد في حقوق النســاء وأزمة إنســانية 

عميقة.
واستحوذت طالبان على السلطة في 
أفغانســتان فــي ١٥ أغســطس ٢٠٢١ بعد 
االنسحاب املتسرع للقوات األجنبية بقيادة 
الواليات املتحدة. ورغم أن أعمال العنف 
انخفضت مذاك في شــكل ملحوظ، إال أن 

األزمة اإلنسانية في البالد تعاظمت سريعا.
وأطلــق بعض النــاس أعيــرة نارية 
احتفالية في الهواء في كابول، حيث جتمع 
مقاتلو طالبان ملوحني بعلم اجلماعة ذي 
اللونني األسود واألبيض لالحتفال مبرور 
عام على دخولهم العاصمة بعد سلســلة 
مذهلة من االنتصارات في ساحة املعركة.

وقال املتحدث باسم طالبان ذبيح اهللا 
مجاهد في بيان: «هذا اليوم هو يوم انتصار 
احلق علــى الباطل ويوم خالص وحرية 

الشعب األفغاني».
وبعد مرور عام، اعرب مقاتلو «طالبان» 

عــن ســرورهم لرؤية حركتهــم متارس 
السلطة، بينما تشــعر وكاالت املساعدة 
اإلنسانية من جهتها بالقلق لرؤية نصف 
سكان البالد البالغ عددهم ٣٨ مليون نسمة 

يواجهون فقرا مدقعا.
وقال نعمة اهللا حكمت وهو مقاتل من 
طالبــان دخل كابول في ذلــك اليوم بعد 
ســاعات فقط على فرار الرئيس أشــرف 
غني من البالد «لقد أوفينا بواجب اجلهاد 

وحررنا بلدنا».
وأضاف نعمة اهللا حكمت وهو عضو 
في القوات اخلاصة مكلف حراسة القصر 

الرئاسي «لدى دخولنا إلى كابول، وعندما 
غــادر األميركيون، كانــت هناك حلظات 

من الفرح».
وبالنسبة ملقاتلي طالبان، فإن فرحة 
النصر تطغــى على األزمــة االقتصادية 
احلالية، ويقول أحد هؤالء املقاتلني لفرانس 
برس «قــد نكون فقــراء، وقــد تواجهنا 
صعوبــات، لكــن راية اإلســالم البيضاء 
سترفرف عاليا إلى األبد في أفغانستان».
ورغــم األمن النســبي الذي تشــهده 
أفغانستان ال ميكن أن يخفي حجم التحدي 
الذي تواجهه طالبان في وضع البالد على 

طريق النمو االقتصادي واالستقرار. وهناك 
ضغوط هائلة على االقتصاد، سببها األكبر 
عزلة أفغانســتان مع رفــض احلكومات 

األجنبية االعتراف بحكامها.
ومت قطــع املســاعدات التنموية التي 
تعتمد عليها البالد بشكل كبير مع مطالبة 
املجتمع الدولــي طالبان باحترام حقوق 
األفغان، وخصوصا الفتيات والنساء الالئي 
مت فرض قيود على حصولهن على فرص 

العمل والتعليم.
وتطالب طالبان بإعادة تسعة مليارات 
دوالر مــن احتياطيــات البنــك املركزي 

املوجــودة في اخلــارج، لكــن احملادثات 
مــع الواليات املتحدة تواجه عقبات منها 
مطالب واشنطن بتنحي قيادي في طالبان 
مشمول بعقوبات من ثاني أعلى منصب 

قيادي في البنك.
وترفض طالبان االنصياع لهذه املطالب، 
قائلة إنها حتترم حقوق جميع األفغان.

وإلى أن يحدث حتول كبير في موقف 
أي مــن اجلانبني، ال يوجد حل فوري في 
األفق ملشــكالت ارتفاع األســعار وزيادة 
البطالة واجلوع التي ستتفاقم مع حلول 

فصل الشتاء.
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أفقياً:

من أنواع السمك 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

الشبوط

غامن الصالح

شاعاالاصىا

الاجلرحوسا

لقروصيوغرل

ادشاداالمس

ميلءقحلالا

نماةابةااح

يمايلانلرل

اسلبلليماش

تارهـطشداحر

ححمذيامءمق

رةالفعليلي

بطلاةراةاو

أغتاب،   - العناية واالهتمام - قمح، ٢ - قبر   -  ١
٣ - صار مقبوال - رن اجلرس - علقم (معكوسة)، 
العوامني، ٦ - جنمع   - أغنية ألم كلثوم، ٥   - ٤
(معكوسة)، ٧ - أجساد محنطة، ٨ - حامي (معكوسة) 
- ظاهرة، ٩ - أوعية من القصب - لالستفهام، ١٠ 

- شاعر عباسي.

احملار
املرسى
الغوص
أحوال

الساحل
الشراع

رياح
املدينة

اللطيفة
شرقي
الصدق
الرمال

الذهبية
األمنيات
مساحة
الشاعر

أجواء
املائية
حرب
القدمي

١ - الضجر - قاتل (معكوسة)، ٢ - قصاب - ظلم وقهر، 
٣ - اخليانة (معكوسة) - علم مذكر، ٤ - فك - عكس امليت 
(معكوسة)، ٥ - عظيم القوم (معكوسة) - للتعريف، ٦ - 
دائم (معكوسة) - أقطع اليد، ٧ - كامل، ٨ - يفك - استمر، 
٩ - ناس - عملة آسيوية - متشابهة، ١٠ - رغب - حرف.

أفقياً: عموديًا:
١ - الرعاية - بر، ٢ - حلد - وشى، ٣ - ساغ - دق 
- مر (معكوسة)، ٤ - امل حياتي، ٥ - السباحني، ٦ 
- نلم (معكوسة)، ٧ - مومياء، ٨ - حارس (معكوسة) 

- بادية، ٩ - زالت - اين، ١٠ - ابن الرومي.

١ - السأم - سم (معكوسة)، ٢ - حلام - جور، ٣ - الغدر 
(معكوسة) - مازن، ٤ - حل - احلي (معكوسة)، ٥ - السيد 
(معكوسة) - ال، ٦ - باق (معكوسة) - ابتر، ٧ - تام، ٨ - 

يحل - دام، ٩ - بشر - ين - ي ي ي، ١٠ - رام - مهن.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

سؤال وجواب

ما أعراض متالزمة التعب املزمن؟

أعلنت د.آنا ستيف، اختصاصية علم النفس 
أن أعراض متالزمة التعب املزمن هي الالمباالة 

والصداع والتشنجات العضلية.
وتشير االختصاصية، في حديث ملوقع 
املزمن  التعب  ملتالزمة  أن  إلى   ،Lenta.Ru
تأثيرا هائال في صحة اإلنسان ومنط ونوعية 
حياته. وبسببها يكون اجلسم في حالة إرهاق 
دائم، ما يؤدي إلى انخفاض نشاطه البدني 
والعقلي. وتضيف: ميكن أن يعاني الشخص 
من هذه احلالة عدة سنوات، حتى بعد أن 
يقضي إجازة طويلة. وتثير هذه احلالة لدى 
الشخص املصاب مشاعر مختلفة مبا فيها 
الشعور بالظلم والغضب ووفقا لها، هناك 
بعض األعراض، عند ظهورها يجب استشارة 

الطبيب االختصاصي فورا.
وتقول: «تنسب إلى األعراض التي تشير 
التعب املزمن: تكرر الصداع،  إلى متالزمة 
النبض،  الالمباالة، نوبات تسارع  الدوخة، 
تشنجات عضلية وألم في جميع أنحاء اجلسم. 
وتسبب حالة اإلرهاق الشديد، انخفاض فعالية 
منظومة املناعة، ما يؤدي إلى تكرار اإلصابة 
بأمراض البرد املصحوبة بارتفاع درجة حرارة 

اجلسم وتضخم العقد الليمفاوية».
وتضيف: غالبا ما تكون متالزمة التعب 
املزمن مصحوبة باألرق والتدهور احلاد في 
احلالة النفسية والعاطفية وصوال إلى االكتئاب 
املبرر  املتكررة من الغضب غير  والنوبات 
واالنخفاض امللحوظ في القدرات املعرفية.

هل هناك عالقة القتران النظام الغذائي والرياضة بالعمر املديد؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن طول العمر، 
مرهون بإقران الطعام الصحي، مبمارسة 
الرياضة بانتظام. وأظهرت النتائج التي نشرت 
أن  الرياضي،  البريطانية للطب  في املجلة 
أولئك الذين ميارسون الرياضة بشكل متكرر 
ويأكلون جيدا هم أقل عرضة للوفاة، الحظ 
مؤلفو الدراسة أيضا أن املستويات العالية 
من النشاط البدني ال تتصدى لآلثار الصحية 

السلبية للنظام الغذائي السيئ.
بالنظام  االلتزام  «إن  الباحثون:  كتب 
الغذائي اجليد والنشاط البدني الكافي مهم 
الوفاة  النحو األمثل من مخاطر  للحد على 
من جميع األسباب، أمراض القلب واألوعية 
الدموية، األمراض القلبية الوعائية واألمراض 

السرطانية، املرتبطة بالسمنة».
ووجد فريق البحث أن أي نوع من التمارين 
املنتظمة كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة، 
وأولئك الذين يأكلون جيدا وميارسون الرياضة 
على حد سواء كانوا أقل عرضة للوفاة، في 
حني أن التمارين والنظام الغذائي مرتبطان 
بشكل مستقل بانخفاض خطر الوفاة، فإن 
املستويات العالية من التمارين ال ميكن أن 
تخفف متاما من أضرار النظام الغذائي السيئ.

قال املؤلف الرئيسي للدراسة في الدراسة 
العامة  الدكتور في كلية سيدني للصحة 
ميلودي دينج: «أولئك الذين تناولوا نظاما 
غذائيا رديئا وكانوا نشطني مازالوا يقللون 
بشكل كبير من مخاطر الوفيات من أولئك 
الذين اتبعوا نظاما غذائيا رديئا وكانوا غير 
نشطني، كل ما في األمر أنه كان لديك احلد 
القيام باألمرين  األقصى من املخاطر عند 

بشكل صحيح».
وقال د.إريك وينر، مدير مركز ييل للسرطان: 
كل من ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي 
صحي مفيد من حيث املشاكل الطبية األخرى، 
ولم يتم حتديد التفسيرات العلمية األساسية 
بشكل كامل، ولكن خالصة القول هي انه إذا 
أراد الناس تقليل فرصهم في الوفاة من أمراض 
القلب واألوعية الدموية والعديد من أنواع 
السرطان، فإنهم بحاجة إلى مراقبة نظامهم 

الغذائي وممارسة الرياضة.

«healthline» :املصدر

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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«ست احلسن»... خارج املألوف

حريصة على تفاصيل الشخصية، وكانت 
مثيرة للجدل بتقدميها مشهدا لها أثناء 
استحمامها كونه غير معتاد رؤيته في 
األعمال الدرامية اخلليجية، ولكن رمبا 
عــرض العمل عبر املنصة منح صناعه 

مساحة أكبر من احلرية.
سحر حسني .. تستحق أكثر

الفنانة القديرة سحر حسني ظهرت في 
دور يعد أقل بكثير من إمكاناتها وحضورها 
كممثلة مخضرمة وصاحبة حضور وموهبة 
ال يوجد عليها اختــالف، ولعل ظهورها 
وحده كان كافيا، ولكنها تستحق أكثر مبا 

يتماشى مع موهبتها. 
اإلخراج مقبول

قصة العمل لم ترتكز على عنصر املكان 
والزمان فلم يشر إليه بصورة كبيرة أو 
ملحة في أحداثه، وحتى لوحات السيارات 
أزيلت منها اإلشارة إلى الدولة، وهذا جعل 
املخرج يقدم صورة إخراجية مقبولة لم 
تصــل إلى درجة اإلبــداع أو التوغل في 
الفنيات، فمسلسل «ست احلسن» ارتكز 

على القصة واألداء أكثر من اإلخراج. 
«ست احلسن» .. خرج عن املألوف

مسلسل «ست احلسن» مسلسل خرج 
عن املألوف بالقصة التي تناولها وجمعت 
بني التشويق والغموض واجلرمية، واختيار 
الفنانني لتقدمي أدوار خارج الشخصيات 
التي اعتادوا تقدميها، وحتى نهايته جاءت 
بعيدة عن املألوف الــذي اعتاد أو توقع 

املشاهدون أن تكون عليه.

براك الذي تعرض حلرق لسانه على يد والد 
«ست احلسن» ليفقد حاسة النطق طوال 
حياته ويتحول الى شريك لـ «ست احلسن» 
في جرائمها، ويقدم على قتل قريبة زوجته 
التي كانت تشجع زوجته على السير في 
طريق العالقات احملرمة. اجلســمي قدم 
الشــخصية بطريقة جعلت املشاهد يقع 
في حالة من احليرة بني التعاطف معه أو 
القسوة عليه نتيجة أفعاله، ولعل التحدي 
الذي فرض على الشخصية هو ارتكازها 
على قوة املمثل فــي تقدميها الدور من 

خالل إحساسه.
وقدمت كذلك الفنانة هند البلوشي 
دورا اتســم باجلرأة لشخصية «صبا» 
الفتاة التي تســير فــي طريق احلرام 
وتنجب مــن دون زواج ويحاول أهلها 
أن يخفوا العار الذي حلق بهم بسببها 
فيقدمون على تزويجها من براك، ولكنها 
حتى بعد زواجها تعود الى ذلك الطريق 
مجددا بتشجيع من قريبتها. هند كانت 

غير املتوقعة أو لن حتوز بالضرورة إعجاب 
ورضا املشاهد، كما هو احلال مع مسلسل 
«ست احلسن» الذي جاءت نهايته بإفالت 
اجلاني مــن العقاب، مما ترك البعض في 
حالة صدمة ملتابعة أمر مخالف ملا اعتادوا 
متابعته في أغلب األعمال الدرامية عادة. وأن 
تظهر في هذا العمل بعد تقدميها مسلسل 
«من شارع الهرم إلى..» والتي غلبت عليها 
الطيبة لنراهــا اليوم في هذا العمل وهي 
تقتل وتستبيح جثث املوتى دون أن يرف 
لها جفن، كان يعبر عن شجاعة واضحة 
منها، ولتؤكد أن املمثل يجب أن يقدم أدوارا 
متجددة ومختلفة وينوع في خياراته وال 
يراهن على البقاء في خانة واحدة مضمونة 
وستنال رضا وقبول اجلمهور دون خوف.

الفنانون والذوبان في الشخصية

«ست احلسن» ضم عددا من الفنانني 
القديرين وقدموا أداء استثنائيا مثل الفنان 
القدير أحمد اجلسمي الذي قدم شخصية 

سماح جمال 

مسلسل «ست احلســن» من تأليف 
محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج 
باسم شعبو وبطولة هدى حسني، سحر 
حسني، أحمد اجلسمي، عبد احملسن النمر، 
هند البلوشي. املسلسل صور في مملكة 

البحرين، وعرض على منصة شاهد.
«ست احلسن» قصة املأساة

املسلسل قدم قصة «ست احلسن» هدى 
حسني والتي تعمل في مجال الطب الشعبي 
«الطب البديل»، ومع احللقة األولى للعمل 
نراها ترتكب جرمية قتل، وتتوالى األحداث 
في اجتاه الغموض واجلرمية حتى احللقة 
األخيرة التي نراهــا وهي طفلة صغيرة 
تشهد ارتكاب والدها جرمية قتل، والتسبب 
في إعاقة ابن جيرانهم الطفل الصغير براك 
(أحمد اجلسمي) الذي شهد ارتكابه اجلرمية 
فقام بكي لسانه ليفقد الصبي حاسة النطق 
مدى حياته. ولم تكن هذه املأساة الوحيدة 
التي مرت بها ســت احلســن في حياتها 
واستمرت املآسي تطاردها حتى مع زواجها 
من رجل يعاني مشــاكل صحية أدت الى 

قرارها باالنفصال عنه.
هدى حسني .. غير متوقعة

يحسب للفنانة هدى حسني تقدميها لهذه 
الشخصية، والتي تعد امتدادا جلرأتها في 
اختيار األعمال غير املتوقعة وشجاعتها في 
قبول األفكار اجلديدة لألعمال التي تقدمها 
حتى لو كانت قصص األعمال ذات النهايات 

هدى حسني تواصل اختياراتها اجلريئة

إذاعة الكويت... براڤو
مفرح الشمري 

بأقل اجلهــد والتكاليف، وبفضل توجيهات 
الوكيل املساعد لقطاع االذاعة د.يوسف السريع 
ومتابعة حثيثة من مدير اذاعة البرنامج العام 
ســعد الفندي، حتققت فكــرة مراقب املنوعات 
وليد الدلح فــي تطوير آلية العمل االداري من 
خــالل تصميم وتنفيذ فكرة برنامج الكتروني 
خاص باإلشــعارات وكتب الصرف، ما ســاهم 
ذلك في تقليص الوقت واجلهد وسرعة اإلجناز 
وهــذا مبنزلة نقلة الى العالــم الرقمي االداري 

نفذه العاملون باالذاعة بالتعاون 
مع ادارة نظم املعلومات لتسهيل 

العمــل االداري بعمــل كتب الصرف 
التــي كانت تتطلب وقتا طويال لكتابتها 

لكثرة البرامج التي تبث في اذاعة الكويت من 
خالل محطاتها املتعددة.

هذا اجلهد الذي يستحق كلمة «براڤو»، انطلق 
العمل فيه منذ شــهور عــدة وحتقق على ارض 
الواقع من خالل قطاع االذاعة نتمنى ان يتحقق 
في قطــاع التلفزيون وقطاعــات وزارة االعالم 
املتعــددة، ألنــه اذا طورت العمــل االداري بهذه 

الطريقة وحولته رقميا 
سيكون مدخال لتطوير 
العمل الفنــي حتى يكون 
اكثر رقيا ويستفيد منه اجلميع.
 فشكرا لوكيل االذاعة د. يوسف 
السريع وشكرا ملدير اذاعة البرامج العام سعد 
الفندي على املتابعة لتحقيق هذا التحول الرقمي 
فــي العمــل االداري، والشــكر الكبير لصاحب 
الفكرة مراقب املنوعــات وليد الدلح احلريص 
دائما على إيجاد أفكار لتطوير العمل االداري.. 

عساكم على القوة.

للتحول الرقمي في العمل اإلداري

وليد الدلحسعد الفنديد.يوسف السريع

سارة سالمة تنضم لـ «الونش»

القاهرة - خلود أبواملجد

انضمت الفنانة سارة سالمة إلى فريق 
عمل مسلسل «الونش» املكون من ٤٥ حلقة، 
وبطولة الفنان محمد رجب، املسلسل من 
تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل 

فاروق وإنتاج شركة سينرجي واملقرر بدء 
تصويره يوم ٢٠ اجلاري.

تقدم ســارة سالمة أحد أدوار البطولة 
النســائية في العمل الذي يضم في قائمة 
أبطاله محمود عبد املغني، ميرهان حسني، 

منة فضالي، ايهاب فهمى وآخرين.

«العني بالعني» بوليسي يجمع سيرين وعياش
  بيروت ـ بولني فاضل

لــن يثبــت رامــي عياش علــى ثالث 
جتارب متثيلية درامية ألن اآلتي بتأكيده 
سيكون أكثر بعد قراره بأن يسير التمثيل 
جنبــا الى جنب مع الغنــاء. فبعد «أمير 
الليل» و«عشرين عشرين»، يأتي «العني 
بالعــني» مع النجمة ســيرين عبد النور 
وهــو خلطة درامية بوليســية مع كثير 
من التشــويق وقليل من احلب، باعتبار 
أن ركيــزة العمــل هي جرميــة قتل تقع 
مصادفــة على مرأى من الصحافية نورا 
(جتسد سيرين شخصيتها) التي كانت 
توثق بالصور خيانة أحد الرجال بطلب 
مــن زوجته لتنتهي شــاهدة على مقتله 
على يد مســاعدته. ليس هذا فحسب، إذ 
تصبح نورا متهمة من قبل الشرطة بعدما 
ضبطتها الكاميرات في مســرح اجلرمية 

في مــوازاة مالحقتها مــن قبل املجرمني 
احلقيقيني كونها متلك األدلة القادرة على 
كشف فعلتهم. واملسلسل الذي أخذت شركة 
الصباح على عاتقها عملية إنتاجه يقوم 
على خمس عشــرة حلقة تتهيأ لعرضها 
منصة شــاهد مع انطــالق إعالنات العد 
العكسي التشويقية التي تتكئ على ثنائية 
بني جنمني عني جمهورهما على اطاللتهما 
التمثيلية. ويؤكد رامي أنه منذ زمن وهو 
يتطلع الى عمل يجمعه بسيرين السيما 
أنهما صديقان مقربان، فضال عن أنه من 
جمهورها التمثيلي ويفتخر اليوم بالوقوف 
أمامها. ويضيف: «سيرين صديقة غالية 
وأنا أحب حضورها أمام الكاميرا وأتعلم 
منها». وإذا كان رامي متحمسا لرؤية نتيجة 
هذه الثنائية على الشاشــة، فإن أكثر ما 
يجعلــه مطمئنا للنتيجة هــو احترافية 
فريق العمل وتفانيه إلجناحه في ظل أخوة 

ومحبة بني اجلميع. ورامي الذي يجسد 
في املسلسل شخصية الضابط عزام يرى 
شبها كبيرا بينها وبني شخصيته احلقيقية 
في احلياة خصوصا أنه ميارس الرماية 
في اجلبل منذ ســت عشــرة سنة وتابع 
تدريبــات في حماية املواكــب، وبالتالي 
فإن هذا النوع من احلياة ليس غريبا أبدا 
عنه. ويتحدث رامي بشغف عن سيناريو 
«العني بالعني» املكتوب بشكل رائع وتداخل 
احلبــكات في القصــة واإلدارة احملترفة 
للممثلني من قبــل املخرجة رندة العلم، 
ناهيك عن سخاء اإلنتاج. وكما يبدو، فإن 
رامي يلتقي مع دعوة سيرين عبد النور 
له الى عدم ترك الغناء يأخذه من التمثيل 
بدليل جزمه بأن مسلسل «العني بالعني» 
ســتليه أعمال مع املنتج صادق الصباح 
الذي يعتبره والده الروحي ويبادله القدر 

نفسه من احملبة والتقدير.
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فتح الباب ملشجعي اليوم الواحد في مونديال قطر
الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث املســؤولة عــن تنظيــم 
استضافة بطولة كأس العالم لكرة 
القــدم ٢٠٢٢ عن فتح الباب أمام 
اجلمهور القادم إلى الدوحة، ضمن 
برنامج رحالت الطيران ملشجعي 
اليــوم الواحد خــالل البطولة، 
لتقــدمي طلباتهم للحصول على 
بطاقة «هيا» اإللزامية حلضور 

املباريات.
ويتيح البرنامج، الذي أعلن 
عنه في مايــو املاضي، الفرصة 
ملشجعي اليوم الواحد القادمني من 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
للسفر إلى قطر وحضور املباراة 
التي يختارها املشجع، ثم العودة 
إلى بلده أو مكان إقامته خالل ٢٤ 
ساعة، وذلك في إطار اتفاقية بني 
اخلطوط اجلوية القطرية وعدد 
من شركات الطيران اخلليجية، 
ومــن بينهــا اخلطــوط اجلوية 
العربية الســعودية، واخلطوط 

وتقدم بطاقة «هيا» للمشجعني 
عددا من املزايا من بينها تصريح 
الدخول إلى دولــة قطر، إضافة 

املجاني لوسائل النقل العام.
هذا، وتستكمل اليوم مباريات 
اجلولــة الثالثــة مــن الــدوري 
القطــري بإقامة مباراتني، حيث 
يلتقــي العربي مــع املرخية في 
الـ ٥:٢٥ مساء على ستاد املدينة 
التعليمية، والدحيل مع الريان في 
الـ ٧:٣٥ مساء، وتختتم اجلولة 
غدا مبباراتي السد مع األهلي على 
ستاد أحمد بن علي، في الـ ٥:٢٥ 
مســاء، والشمال مع الغرافة في 
الـ ٧:٣٥ مساء على ستاد الثمامة.
إدارة  أعربــت  ذلــك،  إلــى 
نادي الســيلية عن بالغ أســفها 
وخسارتها الكبيرة إلصابة املهاجم 
العراقي مهند علي الشمري امللقب 
بـ«ميمــي» بقطــع فــي الربــاط 
الصليبي تتطلــب إجراء عملية 
جراحية في مستشــفى سبيتار 
األسبوع املقبل، وهذه املرة الثانية 
التي يتعرض فيها الالعب إلصابة 
في الرباط الصليبي. ومن املقرر 
أن يغيب «ميمي» عن املالعب ملدة 

تصل الى ٩ أشهر.

إلى االســتادات التي تستضيف 
منافسات املونديال، بجانب تذكرة 
املباراة، إضافة إلى االســتخدام 

اجلويــة الكويتيــة، والطيــران 
العمانــي، والعربيــة للطيران، 

وفالي دبي.

بورسلي يتوج ببطولة تعاونية الروضة وحولي لـ «البادل»
محمد راتب

اختتمت بطولة الروضة للبادل والتي أقيمت على 
مدى يومني مبالعب نادي الكويت بالصالة املغطاة برعاية 
وحضــور رئيس احتاد الرياضة للجميع ونائب املدير 
العام للهيئة العامة للرياضة محمود أبل ورئيس مجلس 
إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري 
وأعضاء مجلس اإلدارة علي احلداد وحامد االبراهيم 
وعادل احلبشي ورائد الرخيمي وخالد املنت مبشاركة 
٦٤ فريقا للشباب و١٠ فرق للنساء وحضور عدد من 
املسؤولني، حتت إشراف احتاد البادل، وفي ختام البطولة 
توج فريق بورسلي باملركز األول، وفريق العمران باملركز 
الثاني. وبهذه املناسبة، قال محمود ابل إن رياضة البادل 
من الرياضات العصرية املمتعة عند الشــباب، وتشهد 
إقباال كبيرا، وتناسب جميع األعمار ومختلف الفئات 
وتشهد تفوقا ملحوظا في اآلونة األخيرة، حتت مظلة 
احتــاد البادل، متوجها بالشــكر ملجلس ادارة جمعية 

الروضة وحولي التعاونية والفرق املشاركة واملنظمني 
واملتطوعني الذين أشرفوا على تنظيم وجناح البطولة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس اإلدارة في جمعية 
الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري إلى أن بطولة 
الروضة للبادل هي البطولة احمللية األولى والتي سجلت 
إقباال كبيرا، وتعد من األنشطة املتعددة واملميزة التي 
ستقدمها جلنة العمل االجتماعي للمنطقة واملساهمني، 
موضحــا أن االهتمام الكبير من مجلس إدارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية هو استمرار للنهج املتطور 
الذي دأبت عليه لتحسني كل ما من شأنه تقدمي خدمة 

أفضل ألهالي املنطقة واملساهمني الكرام.
وأكد أننا مستمرون في الدعم الالمحدود للرياضة 
والشــباب في املنطقة واالهتمام بكل ما يخدم النشء 
إضافة إلى ســعي مجلس اإلدارة بالتعاون مع اجلهات 
املختصة لتوفير التسهيالت إلنشاء مالعب البادل في 
منطقة الروضة ومدارسها ملا تشهده من جناح وإقبال 

كبير جدا. رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومحمود أبل خالل تكرمي الفائزين

القناعي: «الكرة» ينضم إلى برنامج 

«فيفا» لتطوير املواهب
قــال األمني العــام الحتاد 
القناعي  القدم صالح  كرة 
الدولي لكرة  إن االحتــاد 
القدم «فيفــا» وافق على 
انضمــام االحتاد الكويتي 
إلى برنامج «فيفا» لتطوير 
املواهب الذي يعتبر جزءا من 
رؤية رئيس االحتاد الدولي 

جياني إنفانتينو.
وأضاف أن البرنامج يهدف 
إلى حتسني وتطوير املواهب 
الكرويــة، خصوصا فئتي 

الناشئني والشباب في جميع أنحاء العالم ما يسهم في بناء 
قاعدة متينة تســاعد في رفع القدرة التنافسية للمنتخبات 

الوطنية.
وأشــار القناعي إلى أن البرنامج يتكــون من عدة مراحل 
لتأسيس آلية تطوير املواهب على مستوى االحتاد واألندية 
األعضاء على أن يســتغرق مدة زمنية تتراوح بني ١٢ و١٨ 
شــهرا، موضحا أن «فيفا» اختار احملاضر الدولي ميشيل 
سابلون ليكون املشــرف املعني من االحتاد الدولي ملتابعة 

تطبيق برنامج تطوير املواهب مع االحتاد الكويتي.
وأوضح أن ســابلون كان عضوا فــي الفريق الذي صاغ 
استراتيجية االحتاد الكويتي لكرة القدم ورؤية ٢٠٣٠ لذلك 
يأتي تعيينه من قبل «فيفا» بناء على اخلبرة الطويلة وثقة 

االحتاد الدولي في قدرته لإلشراف على إدارة البرنامج.
وبني القناعي أن «فيفا» أعلن أن أكثر من ١٠٠ احتاد وطني 
تقدم للمشــاركة في هذا البرنامج، لكن املشاركة تستوجب 
استيفاء عدد من االشتراطات، وعلى ذلك مت قبول انضمام 
الكويت للبرنامج بعد قيام االحتــاد الدولي باالطالع على 
اســتراتيجية االحتاد اجلديدة، وكذلك االطالع على رؤية 

٢٠٣٠ التي تتماشى مع متطلبات وخطط االحتاد الدولي.
وأكد أن البرنامج الرائد سيسهم في وضع االحتاد الكويتي 
على املسار الصحيح لبناء جيل جديد من الالعبني املوهوبني، 
كما ميثل خطوة مهمة في استمرار التعاون مع االحتاد الدولي.

صالح القناعي

ايدجو يلتحق بتدريبات التضامن

يحيى حميدان

وصل البالد صبــاح أمس مهاجم فريق الكرة بنادي 
التضامن، النيجيري تونــي ايدجو، لاللتحاق بتدريبات 

«العنيد» قبل انطالق املوسم اجلديد في ٢٨ اجلاري.
ومــن املقرر أن يكتمل عقد احملترفني األجانب اليوم 

بوصول املهاجم املالي أبوبكر ديارا.
التجريبية استعدادا  التضامن مبارياته  وســيختتم 
للموسم اجلديد مبواجهة القادسية بعد غد اخلميس في 

السابعة مساء على ستاد نادي التضامن.
وينتظر اجلهاز الفنــي بقيادة املدرب الوطني جمال 
القبنــدي تعافي عدد من العبيــه املصابني، منهم هادي 
مربع، وفيصل سعيد، على أن يلتحقوا تباعا بالتدريبات 

خالل اليومني املقبلني.

برجس: أسعى إلى إظهار «سلة» 

الصليبخات بصورة أفضل

هادي العنزي

أبرم مجلس إدارة نادي الصليبخات تعاقده مع املدرب 
الوطني فهــد برجس ليتولى مهمة تدريب الفريق األول 

لكرة السلة للموسم املقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وأشاد برجس مبجلس إدارة الصليبخات مقدرا ثقة 
مجلس اإلدارة به، وقال لـ«األنباء»: «أعتز بهذه املسؤولية، 
وأمتنى أن أكون عند حسن الظن، بتعاون اجلهاز اإلداري 
والالعبني، وسنعمل معا على إظهار الفريق بصورة مغايرة 
عما ظهر عنه املوسم املاضي، في ظل دعم مجلس اإلدارة 
الذي أظهــر حرصا كبيرا على تطوير الفريق، بالالعبني 

احملليني واحملترفني األجانب».
وأمــل برجس أن يكون حتضيــر الفريق بالصورة 
املالئمة، عبر معسكر تدريبي خارجي، واالستعانة بالعبني 
من الشباب، باإلضافة إلى التعاقدات احمللية، مضيفا أن 
عمال كبيرا ينتظرنا، في ظل املنافســة الكبيرة املتوقعة 
من جميع الفرق املشاركة في دوري الدمج املقبل، حلجز 

مقعد لها ضمن فرق الدوري املمتاز.

فهد برجس تولى مهمة تدريب سلة الصليبخات

الرشيدي يهدي الكويت الذهبية الرابعة 
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

وداع مبكر لـ«اجلودو».. و«القوس والسهم» إلى دور الـ ١٦

أهدى الرامي منصور الرشــيدي الكويت 
امليداليــة الذهبية الرابعة فــي دورة العاب 
التضامن االسالمي اخلامسة التي تستضيفها 
مدينــة قونيــة التركية حتى ١٨ اغســطس 
اجلــاري. ونال الرشــيدي املركــز األول في 
منافسات مسابقة فردي السكيت، حيث حل 
في املركز الثاني في التصفيات، قبل ان يتقدم 
الــى املركز األول بجدارة، فيمــا جاء الرامي 
عبداهللا الرشيدي في املركز الرابع، كما حلت 
البطلة اميان الشــماع فــي املركز الرابع في 

نهائي سكيت السيدات. 
ورفــع الرشــيدي حصيلــة الكويت من 
امليداليــات في الــدورة الى تســع ميداليات 
متنوعة بواقع اربع ذهبيات وثالث فضيات 
وبرونزيتني في احلصيلة االجمالية حتى اآلن. 
ويخوض صبــاح اليوم أبطــال الرماية 
منافسات رماية سكيت فرق املختلط ويأمل 
العبــو الرماية مواصلة سلســلة االجنازات 

واضافة ميدالية جديدة حلصيلة الكويت.
وكان منتخبنا الوطني لرماية (سكيت) 
رجال وســيدات، خاض ٥ جوالت على مدى 
يومني متتاليني في مســابقة الفردي ليتأهل 
الرماة منصور الرشيدي وعبداهللا الرشيدي 
واميان الشماع الى االدوار النهائية التي كان 

نصيب الذهب فيها ملنصور الرشيدي.
وتختتم منافسات رماية (سكيت) اليوم 
في مسابقة زوجي املختلط وستكون الفرصة 

سانحة ملنتخبنا لزيادة عدد امليداليات.

الــى ذلك انهــى العب منتخبنــا الوطني 
للجودو مشعل العلي مشاركته في دورة العاب 
التضامن االسالمي، بخروجه من التصفيات 
امام منافسه التونسي فرج الذويبي في مسابقة 
حتت ٦٠ كغم، وقدم العلي مســتوى مشرفا 
خالل منافسته حاول من خالله الوصول الى 

االدوار النهائية لكنه لم يوفق.
تأهل «القوس والسهم»

وتأهل ابطــال منتخبنا الوطني للقوس 
والســهم عبــداهللا طــه وفيصل الرشــيدي 
وعبداهللا احلربي الى دور الـ١٦ في مســابقة 
(القــوس االوملبــي) وسيســتكمل االبطــال 
منافســات دور الـ١٦ صباح اليوم وسط امل 
كبير من الالعبني بالتأهل الى االدوار النهائية 
واحلصول علــى اول ميداليه لهم في دورة 
التضامن االســالمي. من جانب آخر، يتأهب 
منتخبنا الوطني للكراتيه خلوض منافسات 
الدورة مبشاركة ثمانية العبني في منافسات 
(كاتا) فردي وجماعي والكوميتيه الفردي، 

بعد وصول الوفد امس الى تركيا.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني للكراتيه 
ثمانيــة العبني هم: ســيد محمد املوســوي 
وسيد سلمان املوسوي ومحمد حسني (كاتا)، 
وعبداهللا شعبان وعمر القناعي وموسى داود 
ومحمد املجادي وياسمني املطوع (كوميتيه) 
باالضافة الى املدربني أحمد بســير واســير 
بينتادو واملدربة اوبريجون جوتيريز ليير.  الشيخ جابر ثامر اجلابر وفاطمة حيات ومنصور الرشيدي وعبداهللا الرشيدي يحتفلون بالذهبية الرابعة
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كارينيو يتوج بلقب «مونتريال»

آيندهوڤن لبلوغ دوري األبطال

حقق اإلسباني بابلو كارينيو بوستا، املصنف ٢٣ عامليا، اللقب األكبر 
في مسيرته بفوزه املثير على الپولندي هوبرت هوركاش العاشر 

٣-٦،٦-٣،٦-٣ في نهائي دورة مونتريال للماسترز في التنس.
وهذا اللقب السابع لإلسباني في مسيرته واألول في دورات املاسترز 
التي كان يخوض فيها مباراة نهائية للمرة االولى في مسيرته. 
وبات ثالث إسباني يحقق لقب الدورة في كندا (تتناوب 
بني تورونتــو ومونتريال) بعد رافايل نادال ومانويل 
أورانتيس، وأول العب غير مصنف يفوز باللقب منذ 
األرجنتيني غييرمو كانياس منذ عقدين. وأنهى كارينيو 
بوستا السجل املثالي لهوركاش في املباريات النهائية بعد 
أن فاز سابقا بخمسة نهائيات خاضها، بينها دورة ميامي 

للماسترز عام ٢٠٢١ الذي يبقى أكبر لقب في مسيرته.

وصل ماراثــون التأهل إلى 
دور املجموعات ملســابقة 
دوري أبطــال أوروبا لكرة 
القدم إلــى العقبة األخيرة، 
أندية سبق  مع وجود ثالثة 
لها أن رفعت الكأس الغالية في 
الصراع على حق نيل إحدى 
املؤهلة عن  الست  البطاقات 
امللحق الفاصل، وما يترافق 
معها من مكافآت مالية ضخمة.
ويلتقي آيندهوڤن الهولندي 
بطل املسابقة لعام ١٩٨٨ والذي 

احتاج الى هدف في الشوط اإلضافي لكي يقصي موناكو (٣-٢ 
بعد التعادل ١-١ ذهابا)، مع رينجرز االسكتلندي في مواجهة جتمع 
رود فان نيستلروي املعني في مارس مدربا للفريق الهولندي، 
بزميله السابق في املنتخب الوطني جوفاني فان برونكهورست 

الذي يشرف على الفريق اخلصم منذ نوفمبر ٢٠٢١.
واملفارقة أن كال من الالعبني كانا في معسكر اخلصم حني تواجه 
الفريقــان للمرة األخيرة في دوري األبطال حيث فاز رينجرز، 
مع فان برونكهورســت في خط الوسط، على أرضه وخارجها 
خالل دور املجموعات عام ١٩٩٩. وسجل حينها فان نيستلروي 
هدف آيندهوڤن الوحيد في اخلسارة على ملعب «ايبروكس» ١-٤.

كما يتواجه بودو غليمت النرويجي مع دينامو زغرب الكرواتي، 
اف سي كوبنهاغن الدمناركي مع طرابزون سبور التركي.

كشــفت تقارير صحافية أن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم قرر 
فتــح حتقيق فــي اخلالف الذي اندلــع بني املدير الفني لتشلســي 
توماس توخل واملدير الفني لتوتنهام أنطونيو كونتي بعد املباراة 
التــي جمعتهمــا أول من أمس. كان هناك خــالف عنيف بني توخل 
وكونتي بعد أن أنهى احلكم مباراة انتهت بالتعادل ٢-٢ على ملعب 
ستامفورد بريدج في اجلولة الثانية من الدوري اإلجنليزي املمتاز.

وذكرت صحيفة إجنلش ديلي ميل أن احتاد كرة القدم في إجنلترا 
كلــف إدارة املســابقة ببــدء حتقيق في األزمة بــني توخل وكونتي 

لتحديد العقوبات التي ميكن أن يفرضها القانون.
واهتمــت الصحــف اإلجنليزية الصادرة صبــاح أمس، بتعادل 
تشلســي مع ضيفه توتنهام هوتسبير، التي شهدت مشاجرة بني 

مدربي الفريقني.
وعنونت صحيفــة «ديلي تليغراف»: «نزاع في البريدج.. طرد 
كل من توخل وكونتي بعد االشتباك عقب الصافرة النهائية.. مدرب 

تشلسي يقول إن تايلور ال يجب أن يحكم للنادي مرة أخرى».
وكتبت في األســفل: «تني هاغ الغاضب يطالب بثالثة تعاقدات 

إليقاف الفساد».
أما صحيفة «ميرور» فعنونت: «شجار لندن.. طرد توخل وكونتي 

بعد النزاع خالل وبعد التعادل الناري».
وكتبت في اجلانب: «العني احلمراء إلريك بغضب»، في إشــارة 
إلــى إلغاء تني هاغ يــوم الراحة لالعبيه مطالبــا إياهم باملزيد من 

التدريبات عقب رباعية برينتفورد.
كما عنونت «ديلي ميل»: «نقطة غليان.. املدربان املتهوران توخل 

وكونتي يطردان بعد شجارين».
وفي األسفل كتبت: «إريك يعاقب العبي اليونايتد املتخبطني».

بدورها عنونت «ديلي إكسبريس»: «نزاع عنيف.. توخل يصارع 
كونتي على اخلط اجلانبي ومن ثم يصفع احلكم».

وفي األعلى كتبت: «تني هاغ الغاضب يلغي يوم الراحة».
من جانبها عنونت «مترو»: «ساخن ومزعج.. طرد توخل وكونتي 

مع انتزاع السبيرز لتعادل في صدام ناري».
وفي األسفل كتبت: «أزمات اليونايتد تبدو مستمرة».

كما سخر كونتي من توماس توخل، عقب مواجهة الفريقني، حيث 
نشر كونتي، على حسابه بشبكة «إنستغرام»، صورة احتفال توخل 
بالهــدف الثاني للبلوز، عندما قرر الركــض أمام املدرب اإليطالي، 

للرد على احتفال أنطونيو بالهدف األول للسبيرز.
وكتب كونتي على الصورة «أنت محظوظ بأنني لم أرك.. لو 

جعلتك تسقط أرضا أثناء الركض لكان األمر مستحقا».
يذكــر أن كونتي وتوخل حتصال على بطاقة صفراء عقب 
املشاجرة األولى، ومن ثم أشهر حكم املباراة أنتوني تايلور، 
البطاقة احلمراء فــي وجه الثنائي عقب نهاية اللقاء. وكان 
توخل قد ســخر أيضا من اشتباكه مع كونتي، عندما أشار 
إلى ذراعه في املؤمتر الصحافي للمباراة، كدليل على قوته 

أثناء املشاجرة.
من جهته قال توخل، حينما يتصافح شــخصان عليهما 
أن ينظــرا إلى أعني بعضهما، لكن كونتي كان له رأي آخر. 
وتابــع: لم يكن هــذا ضروريا، الكثير من األشــياء لم تكن 
ضرورية في املباراة، نحن مدربان عاطفيان وهذا كل شيء.
وقال كونتي خالل املؤمتــر الصحافي عقب املباراة: لم 
أعتد أن أكون شــخصا عدوانيا، لكن إذا أظهر خصمي هذا 

فسأكون عدوانيا، الڤيديوهات تظهر ما حدث.

االحتاد االجنليزي يحقق في األحداث.. والصحف تصف ما حصل بـ «الغليان ونزاع لندن»

أنشيلوتي: بدأنا بشكل سيئ.. وروبي: النتيجة عادلة!

روما يبدأ مشوار «الكالتشيو» بانتصار خارج الديار

أعــرب مــدرب ريال مدريــد كارلو 
أنشيلوتي عن سعادته باالنتصار ٢-١ 
على أمليريا في مستهل مشوار الفريقني 

في الدوري اإلسباني.
وقال أنشــيلوتي: «لقد بدأنا املباراة 
بشكل سيئ، وكان من الطبيعي أن نعاني 
هنا، وبعدها سجلوا هدفا وأصبحت املباراة 
معقدة، ولم يكن لدينا النشاط للعب بسرعة 
في الهجوم، حيث أغلقوا الدفاع بشكل جيد».
وأضاف: «ســددنا الكثير من الكرات، 
وفي الشــوط الثاني اخلصــم عانى من 
اإلرهاق، وكانت لدينا املزيد من السيطرة 

والفرص».
وعن هــدف دافيد أالبــا أوضح: «من 
يتوجب عليه تسديد الركالت احلرة بنزمية 
أو كروس، لكن أالبا قرر التسديد، ونفذها 

بشكل جيد للغاية».
وأكمل: «روديغر لعــب مباراة رائعة 
وميلــك الكثير من اخلبرة، والشــباب لم 
يلعبــوا كما هي عادتهم وهو أمر طبيعي، 
وقمت بسحب كامافينغا ألنه كان لديه بطاقة 

وال نريد اللعب بـ ١٠ العبني».
وأردف: «أسينســيو العب لريال مدريد، 
ويجب األخذ في احلسبان ما قدمه العام املاضي، 

وهو العب مهم طاملا في فريقنا».
وواصل: «فاسكيز جزء من املجموعة، وواحد من 
أولئك املستعدين دائما للمشاركة، وأدى أداء جيدا 
للغاية، وســجل هدفا مهما جدا، وعليه أن يواصل 
هكذا». وأضاف عن هازارد: «هو يلعب بشكل جيد 
وأعتقد أنه سيحصل على دقائق عديدة، وعلينا أن 
نضع في االعتبار وجود فينيسيوس معنا والذي 

يجيد اللعب على الطرف أيضا».
وكان مدريد قد قلب تخلفه أمام مضيفه أمليريا 
العائد حديثا الــى الدرجة األولى بعد غياب دام ٧ 
ســنوات، الى فوز ٢-١. وسجل لوكاس فاسكيس 
(٦١) والنمساوي دافيد أالبا (٧٥) هدفي ريال مدريد، 
بعــد ان تقدم أمليريا بطل الدرجة الثانية املوســم 
املاضي بفضل البلجيكي الرجي رامازاني في الدقيقة 
السادسة. من جهته، أكد جوان فرانسيسك فيرير 
سيسيليا «روبي» مدرب أمليريا أن العبيه «حزينون 

لكن يشعرون بالقوة» رغم اخلسارة.
وقال روبي: «حزين ألننا كنا قريبني للغاية من 
حتقيق شــيء في هذه املبــاراة، إذا حللنا األرقام، 
فســتكون النتيجة عادلة، لكــن اعتقد أن املجهود 

الذي قدمه العبونا يستحق التقدير».
وأضاف مدرب أمليريا: «وضعنا الريال في مأزق، 
واضطــر لبذل كل ما لديه كــي يعود في النتيجة. 
الهدف األول كانــوا محظوظني فيه، أما الثاني فال 

ميكنني سوى التصفيق له ألنه هدف رائع».
وتابع: «عانينا من غياب بعض الالعبني، ورغم 
ذلك قدمنا مباراة رائعة كي نظل في أجواء اللقاء، 
فارق هدف يجعلك دائما في املباراة. ال يزال يتعني 

علينا إظهار أفضل ما لدى بعض الالعبني». 
كما حقق ڤالنسيا فوزا صعبا على ضيفه جيرونا 
١-٠، وسجل كارلوس سولر هدف املباراة الوحيد 
في الوقت بدل الضائع من الشــوط األول من ركلة 
جزاء. وعانى ڤالنســيا الذي يشــرف عليه مدربه 
اإليطالــي اجلديد جينارو غاتوزو، من طرد العبه 

السويسري إيراي كوميرت 
الدقيقة ٥٢ ليكمل  في 

املبــــاراة بـ ١٠ العبني.
وفي مبـــــــاراة 
أخــرى، عــاد ريــال 

سوسييداد من قادش 
بالفوز بهدف وحيد ايضا 

ســجله الياباني تاكيفوسا 
كوبــو في الدقيقــة ٢٤ في 
أول مباراة رسمية له في 

صفــوف فريقه اجلديد 
املنتقل إليه من ريال 
مدريد الشهر املاضي 

بعقد لـ ٥ سنوات.

استهل روما موسمه اجلديد بفوز صعب خارج 
قواعــده ١-٠ على ســاليرنيتانا ضمن منافســات 

املرحلة األولى من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وحرم القائم في الشوط األول ونقص في الدقة 
في الشــوط الثاني الوافــد اجلديد من يوڤنتوس، 
األرجنتيني باولو ديباال، من تسجيل هدفه األول 
بقميص فريق العاصمة. وسجل براين كريستانتي 
الهدف الوحيــد لفريق املــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو بتسديدة زاحفة بيسراه من مشارف املنطقة 
(٣٣). ووضع الكثيرون روما ضمن خانة احلصان 
األسود للموسم اجلديد، السيما بفضل تعاقده مع 
ديباال وإبرامه بعض الصفقات أمثال الصربي نيمانيا 
ماتيتش والهولنــدي جورجينيو فينالدوم اللذان 
دخال في الشوط الثاني، وكاد الهولندي يوقع على 

هدفه األول لوال إلغائه بداعي التسلل.
وســجل املهاجم الدولي تشيرو إميبولي هدف 
فوز فريقه التســيو ٢-١ علــى ضيفه بولونيا في 

مباراة أنهاها الفريقان بعشرة العبني.
وطــرد حــارس التســيو البرتغالــي لويــس 
ماكسيميانو باكرا في الدقيقة السادسة للمسه الكرة 
بيده خارج املنطقــة، قبل أن يجد فريق العاصمة 

نفسه متأخرا في الدقيقة ٣٨ بعد سوء تنسيق من 
العبيه. إذ أجبر تشــتيت سيئ من املدافع أليسيو 
رومانيولي زميله ماتيا زاكاني حملاولة ركل الكرة 
بعيدا، إال أنه عرقل نيكوال سانسوني ومنح ركلة 
جزاء ترجمها النمساوي ماركو أرناوتوڤيتش بنجاح.

وطرد الفرنسي أداما سوماورو مع نهاية الشوط 
األول من جانب الضيوف لتلقيه إنذارين في غضون 
خمس دقائق وعادل التسيو في الثاني بهدف عكسي 

للورنتسو دي سيلفيستري (٦٨).
وســجل إميوبيلــي هدف الفــوز لفريق املدرب 
ماوريتسيو ساري بعد متريرة من الصربي سيرغي 

ميلينكوڤيتش- ساڤيتش (٧٩).
أملانيا

بطولة أملانيا: موسياال املتألق يقود بايرن الى 
فوز ثان تواليا تألق العب الوســط املهاجم الشاب 
في صفوف بايرن ميونيخ جمال موســياال ليقود 
فريقه الى الفوز على ضيفه ڤولفسبورغ ٢-٠ في 
ختام املرحلة الثانية من بطولة أملانيا لكرة القدم.
وســجل موســياال (١٩ عاما و١٥ مباراة دولية) 
الهــدف األول في الدقيقة ٣٤ وشــكل خطرا كبيرا 

على دفاع ڤولفسبورغ قبل ان 
يضيف توماس مولر الهدف 

الثاني (٤٤).
في مبــاراة أخرى، تعادل أونيون برلني 

سلبا مع مضيفه ماينتس.
فرنسا

اكتفى مرســيليا بالتعادل ١-١ أمام مضيفه 
بريست في املرحلة الثانية من الدوري الفرنسي 

لكرة القدم، فيما حقق كليرمون فوزا بســيناريو 
جنوني ٤-٢ على مضيفه رينس.

وكان مرسيليا استهل موسمه بفوز كبير ٤-١ 
على أرضه ضد رينس االسبوع املاضي.

وســجل البرتغالي نونو تافاريز هدف التقدم 
ملرســيليا بعد أن تابع عرضيــة جميلة من اجلهة 
اليمنى نحــو القائم الثاني مــن جوناثان كالوس 
(٣٨) لينجح في التسجيل للمباراة الثانية تواليا.

إال أن بيار ليس مولو عادل بهدف في غاية الروعة 
بعد أن شتت دفاع مرسيليا الكرة من ركنية لتتهيأ 
أمامه خارج املنطقة تابعها على الطائر «صاروخية» 

في الشباك (٦١).

بعد فوز «امللكي» بصعوبة على الوافد اجلديد أمليريا في «الليغا»

إال أن بيار ليس مولو عادل بهدف في غاية الروعة 
بعد أن شتت دفاع مرسيليا الكرة من ركنية لتتهيأ 
أمامه خارج املنطقة تابعها على الطائر «صاروخية» 

«الشياطني» عينهم على أنتوني إصابة كارلوس 
أكد الدولي البرازيلي أنتوني، جناح أياكس أمستردام بقطع في وتر أخيل

الهولنــدي، أنه ال يعرف مــا إذا كان إريك تن هاغ مدرب 
مان يونايتد ســيطالب بالتعاقد معه قبل نهاية ســوق 

االنتقاالت.
ويبــدو يونايتــد في أمــس احلاجة الــى العبني بعد 
البداية الكارثية للموســم بخسارته افتتاحا على أرضه 
ضــد برايتون، قبل ســقوطه املــدوي ٠-٤ ضد مضيفه 

برنتفورد نهاية األسبوع املاضي.
قال تن هاغ بعد اخلسـارة املؤملـة: «أجريت ٣ تبديالت 
ولكــن كان بإمكاني أن أبدل الفريــق كله» في تصريح 

صريح على قلة اجلودة لدى عناصره.
بدوره، قال أنتون عن انتقاله: «هل ســيتصل بي 
تن هاغ؟ ليســت لدي أدنــى فكرة.. عليه أن يناقش 
ذلك مع وكيلي. أنا أركز هنا. ما سيحدث، سيحدث. 

سنرى».
وتابع ابن الـ ٢٢ عاما: «أنا سعيد في أياكس. أقدم 
كل شيء للنادي في كل دقيقة. لذا أنا أحب هذا النادي 

وهذه املدينة».

أعلن نادي أستون ڤيال إصابة مدافعه 
البرازيلي دييغو كارلوس بقطع في وتر 
أخيــل، وبالتالي غيابه ألشــهر عدة عن 

املالعب.
وتعرض دييغو كارلوس (٢٩ عاما)، 
القادم هذا املوسم من إشبيلية اإلسباني 
مقابــل صفقــة بلغت ٣١ مليــون يورو، 
لإلصابة فــي أواخر مبــاراة فريقه ضد 

إيڤرتون (٢-١).
وقال ڤيال في بيان: «يستطيع أستون 
ڤيــال التأكيــد على أن دييغــو كارلوس 
تعرض لقطع في وتر أخيل. ســيخضع 
الالعب لعملية جراحية قبل أن يبدأ برنامج 

إعادة تأهيل».

«هوشة» توخل وكونتي.. تخطف األنظار
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

إدراج قصر نايف على قائمة التراث 

اإلسالمي لدى منظمة «إيسيسكو».

التمارين الرياضية تقاوم 

الشيخوخة.

هذي بالد تطلب املعالي واألخبار السيئة تزيد منها!!

  تسابق األيام والليالي.

٣:٥١الفجر
٥:١٦الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٢٨املغرب
٧:٥٠العشاء

أعلى مد: ٠٢:٤٨ ص ـ ٠٢:٢٥ م
أدنى جزر: ٠٨:٤٩ ص ـ ٠٩:١٦ م

العظمى:  ٤٦

الصغرى:  ٢٩

«البعض يظنونني كائنًا فضائيًا»
إيلون ماســك، امللياردير 
األميركي، يرد على ســؤال: 
كيف تتمكن من إدارة كل هذه 
الشركات بهذا النجاح في هذه 

السن الصغيرة؟

«الغذاء النباتي أفقــر في البروتني 
والكالسيوم»

جيمس وبســتر، باحث 
دكتوراه تغذية بجامعة ليدز، 
ينشر دراسة حول صحة من 
نباتية مقارنة  يتبعون حمية 
مبن يتناولون اللحوم واأللبان.

«كان ال بد أن أقول احلقيقة»
كيت موس، املوديل واملمثلة 
أنها قررت  البريطانية، تؤكد 
عدم كتم شهادتها لصالح املمثل 
األميركي جوني ديب، خطيبها 
الســابق خالل احملاكمة ضد 

أمبر هيرد.

«أردت أن أصبح ممثال منذ ســن ٤ 
سنوات»

توم كروز، املمثل األميركي، 
يؤكد في إطــار احلديث عن 
مســيرته الفنية أن عمله في 
مهنة التمثيل يسبب له السعادة 

في كامل جوانب حياته.

«العمل مع األطفال ميتزج بالسعادة»
املمثــل  ايثــان هــوك، 
األميركي، متحدثا عن فيلمه 
األخير الذي تدور قصته حول 
خطف طفل يبلغ من العمر ١٣ 
عاما وكيفية مواجهته اخلاطف 

والتغلب عليه.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

يعقوب محمد حاجيه بهمــن: ٦٧ عاما ـ الرجال: ديوان بهمن ـ 

(الدائري الثاني)ـ  طريق خالد يوسف املرزوقـ  مقابل النزهة 
ـ ضاحية عبداهللا السالم ـ ق٣ ـ شارع أحمد الغامن ـ ج٣٣ ـ 
م٧ـ  ت: ٩٩٧٧٨٤٨١ـ  ٩٧١٤٢١٤٢ـ  النســاء: القادسيةـ  ق١ـ  
شارع محمد البدرـ  م٣ـ  ت: ٩٩٦٦٣٢٠٣ـ  ٩٩٢٢٢٨٨٥ـ  شيع.
زبار متعب البنيان العدوانــي: ٤٧ عاما ـ العزاء في املقبرة ـ ت: 

٥٥٠٨٠٠٦٦ ـ ٥٠٨٨٨٢٠٠ ـ شيع.
يعقوب يوســف عبداهللا البغلي: ٦٢ عاماـ  الرجال: املنصوريةـ  

حسينية العيسى ـ ت: ٩٩٠٧٠٥١٧ ـ النساء: القصور ـ ق١ ـ 
ش٤ ـ م٣٩ (عصرا فقط) ـ شيع.

شيماء عادل عيسى بوقريص: (زوجة مشعل أحمد الزيد) ٤٠ عاما 

ـ الرجال: العزاء في املقبرة فقط ـ ت: ٩٩١٢٢٢٣٠ ـ النساء: 
السالم ـ ق٧ ـ ش٧٠٥ ـ م١٤ ـ ت: ٦٩٩٤٩٠٩٠ ـ شيعت.

في النرويج.. انهار اجلسر 
فسقطت شاحنة وسيارة بالنهر

كوبنهاغن - (د.ب.أ): ســقطت مركبتان في نهر بعد 
انهيار جسر شمال بلدة ليلهامر في النرويج أمس االثنني، 

ما تطلب عملية إنقاذ.
وغمرت املياه الســيارة والشاحنة بشكل جزئي بعد 
سقوط اجلسر اخلشبي الذي يبلغ طوله نحو ١٥٠ مترا.
وقال متحدث باسم الشــرطة لوكالة األنباء األملانية 

(د.ب.أ) إن السائقني بحالة جيدة.
وأفــاد املتحدث بــأن طائرة هليكوبتر أنقذت ســائق 
الشاحنة بينما متكن سائق السيارة من اخلروج منها.

وقال املتحدث إن اجلسر الواقع في بلدية أوير شمال 
ليلهامر كان جديدا نســبيا، مشيرا إلى أنه ال ميكنه بعد 

حتديد سبب االنهيار.

محاكمة أملاني وشقيقته 
تربحا املاليني من اختبارات 

«كورونا» مزيفة
برلني - د.ب.أ: يحاكم رجل وشقيقته في أملانيا بتهمة 
االحتيــال وتربح ماليني اليوروات عبر مراكز اختبارات 

ڤيروس كورونا في برلني.
ويواجــه الرجل (٤٦ عاما) تهمــة التحايل في تقدمي 
فواتير غير سليمة تفيد بإجرائه العديد من االختبارات 
خــالل الفترة من مايــو ٢٠٢١ حتى فبرايــر ٢٠٢٢، وهو 
عدد يفوق بكثير االختبارات التي قدمها مركزه بالفعل.
ووفقا لالئحة االتهام، ادعى الرجل زورا أنه يستحق 
حتصيــل ما قيمته حوالي ٩٫٧ ماليــني يورو من الدولة 
كتكاليف لالختبارات التي أجراها، بينما طلبت شقيقته 

حتصيل ٢٫٥ مليون يورو الختبارات لم جتر فعليا.
وألقت السلطات القبض على املشتبه بهما نهاية مارس 
املاضي خالل عمليات تفتيش لشقق ومراكز اختبار في 

العاصمة األملانية.

رئيس «فايزر» يصاب بـ «كورونا» 
رغم اجلرعات األربع!

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» املنتجة للقاحات 
مضادة لڤيــروس كورونا، ألبرت بــورال، أمس االثنني، 
أن الفحوصات أثبتت إصابته بڤيروس كورونا، مشيرا 
إلى أنه يعاني من أعراض 
خفيفة. وقال بورال (٦٠ 
عامــا) في تغريــدة على 
حسابه مبوقع «تويتر» 
إنه بدأ دورة العالج املضاد 
للڤيروســات باستخدام 
«باكســلوفيد»،  عقــار 
مشــيرا إلى أنــه يخضع 
العــام ويتبــع  للحجــر 
جميع احتياطات الصحة 
العامة. وأعرب عن ثقته 
بأنه سيتعافى «بسرعة».

وأوضح بورال أنه تلقى 
أربــع جرعات من اللقاح 
املضاد لكوفيد-١٩ الذي طورته شركة «فايزر» األميركية 

وشريكتها األملانية «بيونتيك».

ألبرت بورال

فرار ١٥٠٠ إسباني من حرائق غابات غرب سرقسطة
مدريــد - د.ب.أ: اضطــر 
نحو ١٥٠٠ شخص في العديد 
مــن البلدات بشــمال شــرق 
إســبانيا الى مغادرة منازلهم 
جراء حرائــق غابات ال ميكن 

السيطرة عليها.
فــي  النيــران،  وأجــج 
املنطقة حــول بلدة أنون دي 
مونكايــو، الواقعــة على بعد 
نحــو ٧٠ كيلومتــرا غــرب 
مدينــة سرقســطة، هبــوب 
رياح قوية، حسبما أفاد أحد 
رجال اإلطفاء لقناة «آر تي في 
التلفزيونية اإلســبانية  إي» 

احلكومية األحد.
وأدى تغيــر اجتاه الرياح 
بشكل مستمر إلى جعل احلريق 

صعب السيطرة عليه.
وساعد نحو ٣٠٠ من رجال 
اإلطفاء احملترفني السكان في 

إخماد النيران.
وإلى اجلنوب، في خوميا 
بالقرب من مرسية، كان رجال 
اإلطفاء يكافحون أيضا حريق 

غابات وسط رياح قوية.

العمل بنظام التسجيالت.
ومنذ بداية العام، تعرض 
أكثــر مــن ٢٦٠ ألــف هكتــار 

للدمار في نحــو ٣٨٨ حريقا، 
وفقا لقياسات النظام األوروبي 
ملراقبة األرض «كوبرنيكوس».

(أ.ف.پ) جانب من مكافحة احلرائق شمال إسبانيا  

ويعتبر عام ٢٠٢٢ هو العام 
األكثر دمارا بالنسبة حلرائق 
الغابات في إســبانيا منذ بدء 

لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): حافظ فيلم 
احلركة «بوليت تراين» (القطار الســريع) 
من إنتاج شركة «سوني» على صدارة شباك 
التذاكر في أميركا الشمالية لألسبوع الثاني 
علــى التوالي، على ما أفادت األحد شــركة 

«إكزبيتر ريليشنز» املتخصصة.
وحقق الفيلم الذي تولى بطولته براد پيت 
وآرون تايلور-جونسون وساندرا بولوك 
وجوي كينغ، ويعد آخر عمل ضخم يصدر 
هذا الصيف، إيرادات بلغت ١٣٫٤ مليون دوالر 
في عطلة األســبوع الثانيــة لعرضه، ومع 
أن هذه احلصيلة أقل من نصف ما ســجله 
الفيلم األســبوع الفائــت إال أنها تبلغ نحو 
ضعــف ما حققه فيلم «دي ســي ليغ أوف 

سوبر بيتس» الذي حل ثانيا.
وبعد ١٢ أســبوعا على بــدء عرضه في 
صاالت أميركا الشمالية، تقدم فيلم «توب 
غن: مافريك» إلــى املركز الثالث بعدما حل 
األســبوع الفائت سادسا محققا ٧٫١ ماليني 
دوالر. وحظيت تتمة «توب غن» الذي حقق 
جناحا واســعا قبل ٣٦ عاما، باستحســان 
النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور 
الطيار بيت «مافريك» ميتشل الذي يصبح 
في العمل اجلديد نقيبا مهمته قصف منشأة 

تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

«القطار السريع» يحافظ 
على صدارة السينما بأميركا

شرطي ياباني ثِمل أضاع وثائق 
حتقيقات تتعلق بـ ٤٠٠ شخص!

طوكيو - (أ.ف.پ): أضاع شرطي ياباني كان 
ثمال وغفا خالل اخلدمة وثائق حتقيقات تتضمن 
معلومــات شــخصية ألكثر من ٤٠٠ شــخص 
بينهم مشــتبه فيه بارتكاب إحــدى اجلرائم، 
على ما أفادت الشرطة ووسائل إعالم محلية. 
وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس 
االثنني إن الشــرطي البالغ ٤٩ سنة أضاع في 
منطقة هيوغــو الغربية احلقيبة التي حتوي 
الوثائق بني الساع احلادية عشرة مساء اجلمعة 

واخلامسة فجر السبت.
وأشــار إلــى أن الوثائــق تتضمن أســماء 
وعناويــن، مــن دون التطــرق إلــى مزيد من 

التفاصيل.
وذكرت وسائل إعالم يابانية بارزة نقال عن 
مسؤولني في الشرطة ان الشرطي خرج لشرب 

الكحول برفقة زمالئه ثم غفا أثناء عودته إلى 
املنزل فيما كانت احلقيبة بحوزته.

وعندما اســتيقظ وجد نفســه قرب إحدى 
محطــات القطار ولم يتمكن مــن العثور على 

احلقيبة، على ما أفادت تقارير إعالمية.
وهذه ليست املرة األولى التي تسجل فيها 

حوادث مماثلة في اليابان.
ففي يونيو، أفادت سلطات مدينة أماغاساكي 
بأن مقاوال أضاع حقيبة حتوي شريحة ذاكرة 
خارجية «يو اس بي» تتضمن بيانات شخصية 
لســكان املنطقة البالغ عددهم ٤٦٠ ألفا بعدما 
خرج لتناول الكحول ثم غفا على الطريق أثناء 

عودته إلى منزله.
وعثر على احلقيبة في اليوم التالي النتشار 

اخلبر. الواقعة سببت إحراجا للشرطة اليابانية

(أ.ف.پ) تطهير أحد الكالب قبل عالجه باإلبر  

اإلبر الصينية تعالج أيضًا.. القطط والكالب!
بكــني - أ.ف.پ: يراقــب كلب كانيش (بــودل) بقلق وهو مربوط 
بإحــكام طبيبا بيطريا يخزه بإبر رفيعة في ظهره وقوائمه، إذ يقبل 
عدد متزايد من أصحاب الكالب والقطط في الصني على توفير العالج 

حليواناتهم األليفة بواسطة الوخز باإلبر.
وتشــهد عيادة الطب الصينــي التقليدي هذه فــي بكني ازدحاما، 

صباحا ومساء، حليوانات من مختلف األحجام، حتى األرانب.
وبــات كثر يفضلون هذا النــوع من العالجات على تلك البيطرية 

املألوفة، كونه أقل حدة وتأثيرات جانبية منها.
وأوضح صاحــب كلب الكانيش جاي شــونيو (٣٨ عاما) لوكالة 
فرانــس بــرس أن «ميزة الطب الصينــي التقليدي تكمــن في انه ال 
يعتمد على اجلراحة، ولذلك تتضاءل نســبة معاناة احليوان وكذلك 

مدة مرحلة شفائه».
ويعانــي كلبه دونيو (ثالثة أعــوام) داء ليغ كالفيه بيرثيز الذي 
يصيب رأس وعنق عظم الفخذ ويؤدي إلى تكدســهما مع التهاب في 

املفاصل وألم وينتج من كل ذلك عرج أثناء املشي.
وأوضح جاي الذي يعمل في مجال التمويل «لقد كان يعاني أملا شديدا 
لدرجة أنه لم يعد يستطيع وضع قائمه على األرض وفقد شهيته».

وأضاف «نصحني طبيب بإزالة رأس عظم الفخذ، لكنني لم أرغب 
في ذلك، ألن لدي كلب كانيش أخر مر باملعاناة نفســها، وتألم كثيرا 

جراء العملية وآثارها».

جوي كينغ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

